Delårsrapport september 2007 – februari 2008
•

Bolaget har under perioden slutit avtal för borrningar till ett uppskattat värde av 1,1 mkr.

•

Bolaget har efter periodens utgång tecknat avtal med IGE Nordic AB och Archelon
Mineral AB att bilda ett gemensamt ägt järnmalmsbolag.

•

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 29 tkr (0 tkr)

•

Periodens resultat före skatt för första kvartalet uppgick till -1 502 tkr (-721 tkr)

•

Kassaflödet under perioden var -897 tkr ( 2 148 tkr) och balansomslutningen vid
periodens slut var 4 966 tkr (4 290 tkr)

•

Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 2 787 tkr (493 tkr)

•

Kopparberg Mineral AB genomförde under perioden en nyemission som tillförde
bolaget 1,2 mkr före emissionskostnader

Kopparberg Minerals vision är att utvecklas till en betydande aktör inom prospekteringsbranschen
och på mineralmarknaden och genom en kontinuerlig tillväxt ge ökande värden för sina aktieägare.
Bolaget kommer framledes 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
Laxberget
Laxberget är vår benämning på ett område
som omfattar 7 undersökningstillstånd, vilka
tillsammans omfattar drygt 3700 ha. Mätningar
har utförts på området med protonmagnetometer och slingram (en elektromagnetisk
metod) med ett punktavstånd på 20 m och
med 80 eller 100 m mellan profillinjerna. Efter
bearbetning och tolkning har potentiellt
malmförande horisonter lokaliserats och 9
intressanta områden identifierats. Dessa
återfinns främst inom undersökningstillstånden
Laxbro 1 och Utanheden 1 och har en total
utsträckning av 8 km, med en maximal
sammanhängande längd av 3,1 km. Bolaget
planerar att i sommar genomföra detaljerad
geologisk kartering av områdena inkluderande
geokemisk provtagning samt uppföljning med
mer detaljerade geofysiska mätningar.

Sör-Älgen
Geofysiska mätningar genomfördes under
hösten med intressanta resultat. Kompletterande mätningar har nyligen inletts.
Åtvidaberg och Vetlanda
I internationell konkurrens har Kopparberg
Mineral förvärvat undersökningstillstånd vid
Åtvidaberg (140 ha) och Vetlanda (190 ha).
Prov från varphögar vid Åtvidaberg har i
tidigare undersökningar av LKAB Prospecting
AB (1985) visat på mycket intressanta halter
av zink, bly och koppar (Zn 4-9%, Pb 4-6% och
Cu 0,6 %). Geofysiska undersökningar i
området har påvisat starka elektromagnetiska
anomalier. Resultaten från kompletterande
geofysiska
mätningar
analyseras
för
närvarande och kommer att offentliggöras
inom kort.
Vid Vetlanda har inledande geofysiska
mätningar genomförts. Ytterligare detaljerade
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mätningar samt en geologisk kartering kommer
att utföras.
Nya undersökningstillstånd
Efter geologisk kartering sommaren 2007 inom
Sången 1 beslöt bolaget att ansöka om en
utvidgning av området.
Ett ytterligare
undersökningstillstånd - Sången 2 omfattande
233 ha- har beviljats. Tillstånden ligger inom
Nora och Hällefors kommuner och kommer i
första hand att undersökas med avseende på
basmetallerna koppar, zink och bly.
Kopparberg Mineral har även beviljats
undersökningstillståndet
Rundberget
4
omfattande 2605 ha. Detta är beläget i norra
delen av Laxberget och ansökan motiverades
av de goda geofysiska mätresultat som erhölls
inom Laxbergsområdet. I första hand inriktas
prospekteringen på koppar, zink och bly.
Kopparberg
Mineral
investerar
i
borrutrustning
För att bygga ut servicebolaget och
kostnadseffektivisera den egna prospekteringen har Kopparberg Mineral investerat i
egen borrutrustning. Kopparberg Mineral köper
från Atlas Copco en ODEX topphammarborr,
som monteras på ett chassi från en
skogstraktor. Med denna utrustning kan
Kopparberg Mineral provta berggrunden ner till
50 meters djup.
Borrutrustningen ska dels hyras ut för att
skapa intäkter dels användas för den egna
prospekteringen främst vid Åtvidaberg och i
Laxbergsområdet.
Två borruppdrag har under perioden avtalats
med ett svenskt och ett kanadensiskt bolag till
ett uppskattat värde av 1,1 mkr.
Ny styrelse
Till ny styrelse vid årsstämman 2008 valdes
Harald Meinhardt, bergsingenjör från KTH, och
Nils-Erik Marinder, fil kand i geologi, båda med
lång erfarenhet av gruvverksamhet från såväl
Sverige som internationellt. Ulrich Anderson
kvarstår som styrelseordförande och Thomas
Lundgren VD är suppleant.
Nytt svenskt järnmalmsbolag bildas
Efter periodens utgång har Kopparberg Mineral
AB, Archelon Mineral AB och IGE Nordic AB
beslutat att bilda ett gemensamt separat bolag,
att ägas initialt till lika delar, för att i detta
företag undersöka möjligheten att på nytt
exploatera denna råvaruresurs.

omfattar nedlagda gruvor med historiska
mineraltillgångar
samt
påvisade
järnmineraliseringar som tidigare ej varit föremål
för brytning. Kopparberg Mineral kommer att
vara operatör för bolaget.

Ekonomisk utfall
Moderbolaget
Nettoomsättningen för perioden uppgick till 29
tkr (0 tkr) med ett resultat på -1 502 tkr (-721
tkr). Under perioden genomförde moderbolaget
investeringar i anläggningstillgångar med
1 996 tkr (491 tkr). Aktiverade kostnader för
prospektering var vid periodens slut 2 787 tkr
(493 tkr). Kassaflödet under perioden var -897
tkr (2 148 tkr) och balansomslutningen vid
periodens slut var 4 985 tkr (4 290 tkr).
Kopparberg Mineral AB genomförde under
perioden en nyemission som tillförde bolaget
1,2 msek före emissionskostnader.
Koncernen
Koncernredovisningen avviker obetydligt från
moderbolagets då verksamheten har varit
koncentrerad
till
moderbolaget.
Nettoomsättningen för perioden uppgick till 29 tkr
(0 tkr) med ett resultat på -1 502 tkr (-721 tkr).
Under perioden genomfördes investeringar i
anläggningstillgångar med 1 996 tkr (491 tkr).
Aktiverade kostnader för prospektering var vid
periodens slut 2 787 tkr (493 tkr). Kassaflödet
under perioden var -897 tkr (2 148 tkr) och
balansomslutningen vid periodens slut var
4 966 tkr (4 290 tkr).

Framtidsutsikter
Vi kan glädjande nog konstatera att flera
företag visat stort intresse av att köpa vår
borrtjänst varför vi planerar att starta
borrningarna omedelbart efter att utrustningen
levererats. Bolagets verksamhet är till sin natur
mycket
kapitalkrävande,
men
genom
borrverksamheten bedömer styrelsen att vi i
huvudsak kan finansiera vår löpande
verksamhet under kommande år genom
självgenererade kassaflöden. Bolaget är dock
mycket beroende av att borriggen fungerar och
kan sysselsättas enligt plan.
Bolaget undersöker dessutom möjligheter att
investera i gruvprojekt för att själv bli ett
producerande gruvbolag. Satsningar på nya
gruvprojekt kan komma att kräva ytterligare
kapital utifrån.

Bolaget kommer att från bolagsbildarna totalt
tillföras
12
undersökningstillstånd
med
avseende på järn varav tio ligger i Bergslagen
och två i Norrbotten. Områdena som berörs
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Antal aktier

Kommande rapportdatum

Antalet utestående aktier är 41 452 140. Dessa
är fördelade på 3 050 000 stycken A-aktier och
38 402 140 stycken B-aktier.

Delårsrapport september 2007 - maj 2008
kommer att avges 31 juli 2008.

Kopparberg den 17 april 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
Ägarförhållanden per 2008-03-31
Bolagets aktieägare

Aktier

Ägarandel
Röster

Ägarandel
Kapital

Ulrich Andersson*

5 099 000

28,4%

12,3%

Åke Zetterberg

3 275 000

15,2%

7,9%

Ingemar Johansson

2 140 000

8,3%

5,2%

Kopparberg invest

1 819 000

2,6%

4,4%

Thomas Lundgren
Övriga

240 000
28 879 140

3,5%
41,9%

0,6%
69,7%

Totalt

41 452 140

100,0%

100,0%

*Ulrich & Co AB och närstående

Koncernens resultaträkning (tkr)

Halvår
sep 2007 feb 2008

Helår

sep 2006 feb 2007

sep 2006 aug 2007

maj 2006 aug 2006

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

29

0

0

0

Aktiverade mineralintressen
Övriga intäkter

699
82

327
0

1 581
0

0
0

Summa rörelseintäkter

810

327

1 581

0

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter

-4

0

0

-862

-768

-1 743

-157

-1 343

-300

-1 597

-75

-41
-64

-5
0

-19
0

0
0

Rörelseresultat
Finansnetto

-1 503
1

-746
26

-1 778
44

-232
5

Resultat efter finansnetto
Skatt

-1 502
0

-721
0

-1 734
0

-227
0

Periodens resultat

-1 502

-721

-1 734

-227

Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
Nedskrivningar av mineralintressen
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Data per aktie

Halvår

Helår

sep 2007 - sep 2006 - sep 2006 - maj 2006feb 2008 feb 2007 aug 2007 aug 2006
Antal aktier vid periodens utgång

41 452 140 35 580 000 36 080 000

500 000

Genomsnittligt antal aktier under perioden

37 295 608 16 554 047 26 292 246

500 000

Resultat per aktie, kr
Eget kapital per aktie, kr

Koncernens balansräkning (tkr)

-0,04
0,09

-0,04
0,11

29 feb 2008

-0,07
0,10

28 feb 2007

-0,45
2,96

31 aug 2007

31 aug 2006

Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

2 821

Materiella anläggningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Likvida medel och kortfristiga placeringar
Summa tillgångar

512

1 702

83

1 428

57

655

0

95

119

131

30

72
550

19
3 583

75
1 447

10
1 434

4 966

4 290

4 010

1 557
1 485

Eget kapital och skulder
Eget kapital

3 566

4 007

3 479

Långfristiga skulder

425

0

0

0

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

551
424

201
82

198
333

38
34

4 966

4 290

4 010

1 557

500

Inga

Inga

Inga

Summa eget kapital och skulder
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
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Förändring i eget
kapital (tkr)

A k t ie k a pit a l

Inbetalt aktiekapital

E j re g
a k t ie k a pit a l

Ö v e rk urs f o nd

B al
v ins t m e de l &
Å re t s
T O T A LT e ge t
R e s ult a t
k a pit a l

100

Pågående nyemission

100
54

1 694

1 748

-136

-136

Emissionskostnader
Årets resultat 2006
Belopp 2006-08-31

100

54

1 558

Nyemission

160

-54

3 994

4 100

Fondemission

462

-462

0

-372

-372

Emissionskostnader
Årets resultat 2007
Belopp 2007-08-31

-227
-227

-227
1 485

722

0

4 718

-1 734
-1 961

-1 734
3 479

Nyemission januari 2008

82

0

1 154

0

1 237

Apportemission februari 2008

25

0

475

0

500

Emissionskostnader

0

0

-148

0

-148

Resultat 0709-0802
Belopp 2008-02-29

0
829

0
0

0
6 200

-1 502
-3 463

-1 502
3 566

Koncernens kassaflöde (tkr)

Halvår

Helår

sep 2007 - sep 2006 - sep 2006 - maj 2006feb 2008 feb 2007 aug 2007 aug 2006
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöden från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde

Nyckeltal - koncernen

-1 417

-716

-1 715

-227

453

112

292

32

-1 496
1 564

-491
3 243

-2 293
3 728

-83
1 712

-897

2 148

13

1 434

Halvår

Helår

sep 2007 - sep 2006 - sep 2006 - maj 2006feb 2008 feb 2007 aug 2007 aug 2006
Soliditet %

72

93

87

95

Aktiverade mineralintressen vid periodslut (tkr)

2 787

493

1 664

83

Balansomslutning (tkr)
Medelantalet anställda för perioden

4 966
3

4 290
1

4 010
3

1 557
1

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.
Vinst per aktie. Periodens resultat exklusive minoritetens andel i relation till
genomsnittligt antal aktier. Värdet angivet efter full utspädning justerat för
konvertibelräntan.
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