Delårsrapport september 2009 – mars 2010 (Sju månader, tertiär)
•

Bolaget redovisade under perioden vinst med 3 857 KSEK. (Vinst per aktie 0,02 SEK.)

•

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 7 355 KSEK.

•

Kassaflödet under perioden var 11 075 KSEK och balansomslutningen vid periodens
slut var 29 690 KSEK. (Eget kapital per aktie 0,07 SEK.)

•

Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 3 947 KSEK.

•

Kopparberg Mineral AB genomförde under perioden en nyemission som tillförde
bolaget 19 MSEK före emissionskostnader.

•

Kopparberg Mineral AB förvärvade under perioden samliga aktier i Lundin Mining
Exploration AB som namnändrades till Kopparberg Mining Exploration AB.

•

Kopparberg Mining Exploration AB sålde samtliga undersökningstillstånd för
Håksbergfältet till Nordic Iron Ore AB för 7,2 MSEK.

Då bolaget byter räkenskapsår från brutet till obrutet och därmed rapportillfällena förskjuts med en
månad kan inga jämförelsetal lämnas. En jämförelse kan till viss del göras med motsvarande period
ett år tidigare, dock bör observeras att detta är en tertiär rapport som täcker fyra månader.

Bolagets utveckling under perioden
Förvärv av Lundin Mining Exploration AB
Kopparberg Mineral AB slutförde den 18
januari 2010 förvärvet av samtliga aktier i
Lundin Mining Exploration AB från Lundin
Mining AB. Därigenom fick Kopparberg Mineral
en omfattande portfölj av undersökningstillstånd och projekt i olika utvecklingsstadier
samt en unik databas med geologisk,
geofysisk, geokemisk och processteknisk
information. Av speciellt intresse är de unika
geofysiska flygmätningarna över Skelleftefältet
som ingick. Dessa resulterade bl a i
upptäckten av den lönsamma Storlidengruvan
vilken hittades 1998.

Köpeskillingen var 4,5 MSEK (1,5 MSEK i
kontantbetalning för aktierna samt en garanti
på 3,0 MSEK för vissa avvecklingskostnader).
Därutöver skall en royalty på 1,5 % av framtida
försäljningsintäkter erläggas. Detta gäller de
övertagna undersökningstillstånden samt för
fyndigheter som kan komma att hittas inom de
flygmätta områdena inom en sexårsperiod.
Lundin Mining har även rätt att återinvestera i
större malmfyndigheter som innehåller minst 1
miljon ton zink- och blymetall eller 0,5 miljoner
ton kopparmetall, vilka kan komma att
upptäckas inom de av Lundin Mining
Exploration AB tidigare ägda undersökningstillstånden.

Kopparberg Mineral AB (publ), Kvartalsredogörelse september 2009 – mars 2010

1

Ett skuldfritt bolag
Lundin Mining Exploration AB var vid
övertagandet skuldfritt och hade inte några
större kostnadsåtaganden, så när som på 3,0
MSEK avseende avvecklingskostnader för viss
personal. Ansvaret för den avslutade
Storlidengruvan ligger kvar hos Lundin Mining
AB.

Kopparberg Minerals projekt
Evafyndigheten
Ett av de intressanta projekten i den
förvärvade portföljen är Evaförekomsten, en
massiv komplex sulfidmineralisering liknande
de klassiska malmerna i Skelleftefältet.
Mineraliseringen, som är mycket homogen, går
i dagen och dess övre delar lämpar sig väl för
dagbrottsbrytning. En oberoende konsult har
på basis av 23 kärnborrhål, beräknat att
fyndigheten innehåller fem miljoner ton med
halterna 2,4 % zink, 0,4 % bly, 0,3 % koppar,
40 g/ton silver och 1 g/ton guld. Detta tonnage
har
klassificerats
som
en
indikerad
mineraltillgång.
Kopparberg
Mineral
har
beställt
en
processteknisk undersökning av material från
Evafyndigheten. Denna syftar till att utvärdera
möjliga metallutbyten och finna en optimal
anrikningsmetod för Evafyndigheten. Arbetet
har beställts hos Geological Survey of Finland
(GTK).
GTK
är
ett
ackrediterat
forskningsinstitut
som
bl
a
utför
anrikningsförsök. Resultatet från dessa
undersökningar ger viktiga ingångsdata till den
prefeasibilitystudie som Bolaget planerar.
En ansökan om bearbetningskoncession har
inlämnats till Bergsstaten.
Flygmätningarna
kring
Evafyndigheten
indikerar områden med stor prospekteringspotential. Kopparberg Mineral har ansökt om
undersökningstillstånd för dessa områden och
avser att inleda undersökningarna under
kommande fältsäsong 2010. De första
borrningarna planeras i juni 2010.
Håkansboda
Denna fyndighet ligger norr om Lovisagruvan.
Mineraliseringen utgörs av sulfidimpregnation
(vanligen kopparkis med någon koboltglans) i
en karbonatbergart. Fyndigheten har tidigare
brutits under jord. På basis av gruvdata och ett
stort
antal
diamantborrhål
har
LKAB
Prospektering
AB
beräknat
att
Håkansbodaförekomsten innehåller 310 kton
med 1,7 % koppar, 0,07 % kobolt, 21 g/ton
silver och 0,5 g/ton guld mellan 100 och 200
meters djup (historiskt tonnage ej beräknat

enligt NI 43-101). Mineraliseringen, som är
öppen mot djupet, är för glest borrad för att en
klassificering av tonnaget ska kunna göras.
Nora
Undersökningstillståndet Nora 101
täcker
området söder om Lovisagruvan. Denna
mycket rika men smala zink-bly förekomst
hittades av LKAB Prospektering AB på 1980talet.
Den
knappt
meterbreda
men
regelbundna malmen håller över 20 % zink, 14
% bly och därtill 55 g/ton silver. Bolaget
kommer under året att utföra bergkaxprovtagning i området för att i första hand
lokalisera nya mineraliseringar och utreda de
geologiska strukturerna.
Ställdalen
Området omfattar Ställdalen-synklinalen med
dess tidigare kända zink-bly mineraliseringar
vilka uppträder i karbonatstenar.
Under åren 2006 - 2008 genomförde Lundin
Mining Exploration AB geofysiska undersökningar i området. Flera hål borrades vilka
träffade sulfidmineraliserade zoner. Den
rikaste mineraliseringen, som höll 15,8 % zink
(0,9 m kärnlängd) noterades på 174 meters
djup i ett av borrhålen.
Kopparberg Mineral anser att området har stor
potential och ett program med provtagning av
morän och kax har påbörjats.
Tvistbo
Tvistboförekomsten, cirka en mil norr om
Ludvika, har undersökts med totalt 38 diamantborrhål. En zink-bly-silver-mineralisering har
påvisats som från dagytan sträcker sig ner till
230 meters djup. Tonnaget har i äldre
undersökningar beräknats uppgå till 470 kton
med 3,5 % zink, 2,5 % bly och 24 g/ton silver
(ej beräknat enligt NI 43-101). Mineraliseringen
är inte avgränsad mot djupet.
Kopparberg Mineral bedömer att möjligheterna
är goda att genom fortsatta undersökningar
kunna konstatera mineraltillgångar av sådan
art och omfattning att de skulle kunna brytas
och levereras till ett i framtiden centralt
placerat anrikningsverk i Bergslagen.
Garpen
Garpen omfattar två områden, i anslutning till
Garpenbergsgruvan, Geofysiska mätningar har
utförts på delar av området.
Bergkaxprovtagning kommer att utföras efter
arbetarna i Håkansboda och Ställdalen.
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Kopparberg Minerals dotterbolag Argo AB har
tecknat ett ramavtal om prospekteringsborrning
åt Boliden Mineral AB. Arbetena kommer att
utföras under 2010.

Kopparberg Mining Exploration AB. Detta
eftersom prospekteringsaktiviteterna sker i
dotterbolaget. Kassaflödet under perioden var
11 075 KSEK och balansomslutningen vid
periodens slut var 26 654 KSEK.

Nordic Iron Ore AB (NIO)

Framtidsutsikter

Argo AB

Kopparberg Mining Exploration AB har under
perioden sålt järnprojektet Håksberg till NIO för
7,2 MSEK, som ett led i att konsolidera
järnmalmsprojekten i centrala Bergslagen.
Samtidigt
förvärvade
NIO
även
Stråssaprojektet.
I
och
med
att
Håksbergprojektet kan kombineras med
Blötbergsprojektet har nu NIO kontroll över en
mycket stor del av järnmineraliseringarna i
Bergslagen med ett totalt tonnage om ca 115
millioner ton (ej beräknat enligt NI43-101).
Projekten är väl dokumenterade och närmast
kommer översiktliga lönsamhetsstudier av
projekten att genomföras under 2010. Ansökan
om bearbetningskoncession för projekten i
Blötberget och Håksberg avser NIO att lämna
in till Bergsstaten under 2010.
Kopparberg Mineral AB är operatör av NIO och
äger 45 %. Övriga ägare är Archelon Mineral
40,5 %, IGE Nordic 8,5 %, Linro 5,4 % samt
SMS 0,5 %. Det är ägarnas avsikt att
skyndsamt utveckla NIO och genomföra en
ägarspridning och separat notering av NIO
under 2010.
Styrelsens bedömning är att Kopparberg
Mineral ABs ägarandel i NIO kommer att ha ett
betydande värde.

Ekonomiskt utfall
Koncernen
Nettoomsättningen för perioden uppgick till
7 355 KSEK med ett resultat på 3 857 KSEK .
Under perioden genomförde moderbolaget
investeringar i anläggningstillgångar med 188
KSEK . Aktiverade kostnader för prospektering
var vid periodens slut 3 947 KSEK. Kassaflödet under perioden var 11 075 KSEK och
balansomslutningen vid periodens slut var
29690 KSEK. Kopparberg Mineral AB
genomförde under perioden en nyemission
som tillförde bolaget 19 MSEK före
emissionskostnader.
Moderbolaget
Nettoomsättningen för perioden uppgick till 155
KSEK med ett resultat på -3 003 KSEK. Under
perioden
genomfördes
investeringar
i
anläggningstillgångar
för 188 KSEK.
Aktivering av prospekteringskostnader sker
inte längre i moderbolaget utan i dotterbolaget

Genom förvärvet av Lundin Mining Exploration
AB har bolaget erhållit en omfattande
projektportfölj med långt framskridna projekt
samt
tillgång
till
resultaten
från
väldokumenterade
och
professionellt
genomförda prospekteringsinsatser.
De unika flygmätningarna, som bara delvis
följts upp med detaljerade undersökningar,
utgör en strategiskt mycket viktig tillgång och
är basen för bolagets planerade satsningar i
anslutning till Evaförekomsten samt inom
andra delar av Skelleftefältet.
Initialt kommer bolaget att satsa mycket kraft
och
kapital
på
att
vidareutveckla
Evaförekomsten vilken betraktas som ett av de
mest avancerade projekten i förvärvet. En
ansökan om bearbetningstillstånd har lämnats
till
Bergsstaten
och
vi
genomför
processtekniska tester och planerar en
”prefeasibility”- studie för att undersöka
förutsättningarna för att inleda en kommersiell
produktion i Evaförekomsten.
I Bergslagen ser bolaget goda möjligheter att
utveckla flera av de förvärvade projekten.
Speciellt intressanta är projekten Håkansboda,
Nora, Ställdalen, Garpen och Tvistbo,
Genom att Håksbergfältet nu ingår i NIO får
detta bolag goda framtidutsikter. Många
analytiker tror att nuvarande relativt höga
järnmalmspriser kommer att öka ytterligare
under de närmaste åren. Ledningen bedömer
därför att förutsättningarna för att återuppta
järnmalmsproduktion i centrala Bergslagen är
goda och att denna strukturaffär därför ligger
rätt i tiden.
Styrelsen är övertygad om att efterfrågan på
metaller kommer att stiga i takt med den
ekonomiska återhämtningen i världen. Det är
därför rätt tid att nu skapa förutsättningar för att
kunna etablera en lönsam gruvproduktion och
en god framtida utveckling för Bolaget.
.

Antal aktier
Antalet utestående aktier är 349 094 130. De
är fördelade på 3 050 000 stycken A-aktier och
346 044 130 stycken B-aktier.
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Kommande rapportdatum
Delårsrapport september 2009 - juni 2010 kommer att avges 30 augusti 2010.
Kopparberg den 26 maj 2010
Thomas Lundgren
VD

Frågor besvaras av VD Thomas Lundgren, Kopparberg Mineral AB, 070 – 397 25 24
Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.
Rapporten har granskats och godkänts av Bolagets kvalficerade personer (QP).

Uppskattade ägarförhållanden per
rapportdatum
Aktier

Ägarandel
Röster

Ägarandel
Kapital

Christer Lindqvist **

49 633 275

16,06%

14,22%

Ullrich Andersson*

8 363 500

4,15%

2,40%

925 000

2,16%

0,26%

3 046 666

0,81%

0,87%

Bolagets aktieägare

Åke Zetterberg
Ingemar Johansson
Thomas Lundgren

460 000

0,70%

0,13%

Bengt Grafstöm

2 000 000

0,53%

0,57%

Bengt Turesson

1 216 000

0,32%

0,35%

Övriga

283 449 689

75,28%

81,20%

Totalt

342 994 130

100,0%

100,0%

*Ulrich & Co AB och närstående ** Genom bolag
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Koncernens resultaträkning (KSEK)

Sju månader
sept 2009 mar 2010

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverade mineralintressen

7 355
520

Övriga intäkter
Summa rörelseintäkter

7 875

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter

-

Övriga externa kostnader

-2 041

Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

-1 664

Nedskrivningar av mineralintressen
Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat efter finansnetto

-77
-167
3 926
-69
3 857

Skatt
Periodens resultat

Koncernens balansräkning (KSEK)

3 857

31 mar 2010

Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

4 459

Materiella anläggningstillgångar

1 452

Andelar i intresseföretag

2 161

Övriga finansiella anläggningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

10
9 075
580

Likvida medel och kortfristiga placeringar

11 953

Summa tillgångar

29 690

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Långfristiga skulder

23 471
372

Kortfristiga skulder

4 008

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 839

Summa eget kapital och skulder
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

29 690
500
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Koncernens kassaflöde (KSEK)

Sju månader
sept 2009 mar 2010

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

-3 099

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

2 583

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-1 714

Kassaflöden från finansieringsverksamheten

13 305

Periodens kassaflöde

11 075

Data per aktie

Sju månader
sept 2009 mar 2010

Antal aktier vid periodens utgång

349 094 130

Genomsnittligt antal aktier under perioden

232 729 420

Resultat per aktie, kr

0,02

Eget kapital per aktie, kr

0,07

Nyckeltal - koncernen

Sju månader
sept 2009 mar 2010

Soliditet %
Aktiverade mineralintressen vid periodslut
(KSEK)
Balansomslutning (KSEK)
Medelantalet anställda för perioden

79
3 947
29 690
7

Definitioner av nyckeltal
Soliditet. Eget kapital i procent av balansomslutningen.
Eget kapital per aktie. Eget kapital, i relation till antal aktier i slutet av perioden.
Resultat per aktie. Periodens resultat, exklusive minoritetens andel, i relation till
genomsnittligt antal aktier. Värdet angivet efter full utspädning justerat för
konvertibelräntan.

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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