Kvartalsredogörelse september 2009 – november 2009
•

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 416 tkr (686 tkr).

•

Periodens resultat före skatt för första kvartalet uppgick till -1 149 tkr (-562 tkr)

•

Kassaflödet under perioden var -685 tkr (-823 tkr) och balansomslutningen vid
periodens slut var 7 558 tkr (7 896 tkr)

•

Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 3 739 tkr (3 322 tkr)

•

Under perioden har bolaget tecknat avtal om förvärv av Lundin Mining Exploration.
Förvärvet har slutförs efter perioden utgång.

Kopparberg Minerals vision är att utvecklas till en välrenommerad aktör inom
prospekteringsbranschen och på mineralmarknaden, samt att genom betydande tillväxt
kontinuerligt ge ökade värden till sina aktieägare. Bolaget kommer framdeles att via nyemissioner
ta in ytterligare kapital för nya investeringar.

Frågor besvaras av VD Thomas Lundgren, Kopparberg Mineral AB, 070 – 397 25 24
Bolagets utveckling under perioden
Prospektering
Prospekteringen
har
under
perioden
huvudsakligen koncentrerats på att utvärdera
de undersökningstillstånd och den databank
som Lundin Mining Exploration ABs omfattande prospekteringsverksamhet resulterat i.
Bolaget har under perioden även genomfört
geofysiska markmätningar (magnetiska och IP)
vid Storfallsberget samt inom ett område norr
om Finngruvorna i (projektet Laxberget).
Som ett led i förvärvet av Lundin Mining
Exploration AB har Kopparberg Mineral under
perioden
ansökt
om
tre
nya
undersökningstillstånd i Bergslagen. Dessa är
belägna
i
närheten
av
Lovisagruvan
(Håkansboda) respektive Ställdalen. Totalt
omfattar de en yta av 65 ha. Tillstånden
beviljades av Bergsstaten den 14 januari 2010.
Förvärv av Lundin Mining Exploration.
Under perioden träffade Bolaget ett avtal om
att förvärva Lundin Mining Exploration AB för
en köpeskilling om 4,5 miljoner kronor.

Avtalet ger Lundin Mining AB rätt att återköpa
(”earn-in”) upp till 65% i de förekomster som
efter Kopparberg Minerals undersökningar kan
visa sig innehålla betydande malmreserver.
Därutöver skall Kopparberg Mineral erlägga en
royalty på 1,5% på eventuell framtida
produktion från de undersökningstillstånd som
Lundin Mining Exploration kontrollerar vid tiden
för
övertagandet
samt
från
nya
bearbetningskoncessioner som Kopparberg
Mineral erhåller under en sexårsperiod inom
områden som täcks av flygmätningarna.
Händelser efter periodens utgång
Förvärvet av Lundin Mining Exploration har
slutförts.
Kopparberg Mineral genomför i februari 2010
en fullt säkerställd nyemission om cirka 19
miljoner kronor för att tillföra de finansiella
resurser som krävs för att genomföra förvärvet
och för att genom prospektering, process- och
gruvtekniska undersökningar kunna utveckla
projektportföljen. Lundin Mining Exploration AB
är under namnändring till Kopparberg Mining
Exploration AB. En bryggfinansiering om 4
miljoner kronor tillhandahålls av Linro Capital
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Sarl för tiden fram tills emissionslikviden är
tillgänglig.
Förvärvet av Lundin Mining Exploration AB gör
Kopparberg Mineral till ett betydande
prospekteringsbolag
i Sverige. Bland
projekten finns Evaförekomsten, en massiv
sulfidfyndighet i Skelleftefältet, samt flera
mycket välutvecklade basmetallprojekt i
Bergslagen. Ansökan om bearbetningskoncession för Evaförekomsten har inlämnats
till Bergstaten och denna förväntas bli beviljad
under första halvåret 2010. En detaljerad
lönsamhetsstudie kommer att genomföras för
att undersöka förutsättningarna för en
produktion i Evaförekomsten.

Ekonomisk utfall
Nettoomsättningen för perioden uppgick till 416
tkr (686 tkr). Periodens resultat före skatt för
första kvartalet uppgick till -1 149 tkr (-562 tkr)
Kassaflödet under perioden var -685 tkr (-823
tkr) och balansomslutningen vid periodens slut
var 7 558 tkr (7 896 tkr). Aktiverade kostnader
för prospektering var vid periodens slut 3 739
tkr (3 322 tkr).

Nyemission
Den nyemission som bolaget planerar att
genomföra omfattar högst 232 729 420 units
och beräknas tillföra bolaget ca 19 MSEK.
Företrädesrätt att teckna nya aktier och
teckningsoptioner tillkommer de som på
avstämningsdagen 27 januari är registrerade
som aktieägare. Ägare av aktier av serie A och

B har företrädesrätt att teckna två nya units för
varje helt ental befintliga aktier. En unit består
av en ny aktie av serie B och en
teckningsoption.
Aktieägares
teckning
av
units
med
företrädesrätt sker genom kontant betalning
under tiden från och med 2 februari 2010 till
och med 24 februari 2010. Även teckning av
units utan företrädesrätt sker från och med 2
februari 2010 till och med 24 februari, 2010.
Varje unit, bestående av en ny aktie av serie B
och en teckningsoption, emitteras till en kurs
av 0,08 kronor.
Teckningsoptionerna ger rätt att teckna en ny
aktie i bolaget till en teckningskurs om 0,09
kronor. Teckning av aktier med stöd av
teckningsoptionerna skall ske under perioden
21 februari 2011 och 30 mars 2011.
Emissionsprospektet beräknas offentliggöras
omkring den 22 januari 2010.

Antal aktier
Antalet utestående aktier är 116 364 710
fördelade stycken. Dessa är på 3 050 000
stycken A-aktier och 113 314 710 stycken Baktier

Kommande rapportdatum
Delårsrapport september 2009 - februari 2010
kommer
att
avges
22
april
2010.

Kopparberg den 21 januari 2008
Thomas Lundgren
VD

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kopparberg Mineral AB (publ), org. nr 556704-4168
Verkstadsvägen 52,
714 36 KOPPARBERG
Telefon: +46 (0)580-888 90, Web: www.kopparbergmineral.se
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