Delårsrapport september 2009 – juni 2010 (Tio månader)
• Ny strategi skapar aktieägarvärde genom att effektivisera verksamheten och underlätta
framtida finansiering av bolagets projekt.
• Bolaget förvärvade samtliga aktier i Lundin Mining Exploration AB.
• Kopparberg Mineral sålde under perioden Håksbergsfältet till Nordic Iron Ore AB för 7,2
MSEK.
• Kopparberg Mineral AB tecknade efter periodens utgång en avsiktsförklaring med Gold
Ore Inc (ägare till Björkdalsgruvan) om att bilda ett nytt bolag för att finansiera bolagens
guld- och basmetallprojekt i Skelleftefältet genom en notering.
• Lovande resultat från sommarens kärnborrning mot nya mineraliseringar i Evaområdet.
• Nordic Iron Ore AB avser att under september 2010 ansöka om bearbetningskoncession
för järnmalmsförekomsterna Blötberget och Håksberg.
• Koncernen redovisade under perioden ett resultat med -1 429 KSEK. (Resultat per aktie 0,63 SEK.)
• Nettoomsättningen för perioden uppgick till 5 431 KSEK.
• Kassaflödet under perioden var 5 602 KSEK och balansomslutningen vid periodens slut
var 25 078 KSEK. (Eget kapital per aktie 5,12 SEK.)
• Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 4 571 KSEK.

Då bolaget byter räkenskapsår från brutet år till kalenderår, varvid rapportillfällena förskjuts med en
månad, kan inga jämförelsetal lämnas. En jämförelse kan till viss del göras med motsvarande period
ett år tidigare.

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 (namnändrat till
Kopparberg Mining Exploration AB) från
Lundin Mining AB. Därigenom fick Kopparberg

Mineral
en
omfattande
portfölj
av
undersökningstillstånd
en
bearbetningskoncesssion
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
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i förvärvet. Dessa resulterade bl.a. i upptäckten
av Storlidengruvan vilken 1998. Förvärvet har
medfört omprioriteringar bland bolagets projekt
och verksamheten inriktas nu främst på
nedanstående förekomster.

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
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 under sommaren
genomfört ett borrprogram för att undersöka
orsaken
till
geofysiska
anomalier
i
Evaförekomstens närområde. Kärnborrhål
LSB10010 övertvärade en 50 cm bred massiv
sulfidmineralisering representerad av en 80 cm
lång kärnsektion med 1,5 g/ton guld, 21 g/ton
silver, 1,6 % koppar och 0,1 % zink. Borrhålet
ligger 150 meter väster om ett tidigare utfört
borrhål (DBH LSB06001), som övertvärade en
tre meter bred zon med 2,3 % koppar och 25
g/ton silver.
Mineraliseringen i LSB10010 är av liknande
typ, och ligger i samma geologiska miljö, som
Evafyndigheten, sex kilometer söderut. Den
genomförda borrningen visar att ytterligare
guldförande, massiva sulfidmineraliseringar
finns i området. Det positiva resultatet
motiverar ytterligare kärnborrning för att
undersöka om mineraliseringen blir bredare i
strykningsriktningen eller mot djupet.
Den genomförda kärnborrningskampanjen
utgör
en
inledande
del
av
det
prospekteringsprogram som planeras inom ett
20 km² stort område runt Evaförekomsten,
vilket karakteriseras av omvandlingar och
mineraliseringar, som indikerar att vulkanogena sulfidmalmer kan förekomma. I detta
område har bolagets flygmätning (1000 km²)
lokaliserat ett flertal geofysiska anomalier.
Håkansboda
Håkansbodaprojektet omfattar undersökningstillstånden Nora 101, 104 och 105. I området
finns två gruvor - Håkansboda och Lovisa-

gruvan. I Håkansboda bröts malm bestående
av sulfidimpregnationer med kopparkis och
koboltglans
i
en
karbonatbergart;
mineraliseringen fortsätter mot djupet. En
snarlik koppar-kobolt-malmtyp har nyligen
tagits i produktion i Zinkgruvan. I Lovisagruvan
bryts sedan 1989 en rik zink-bly-malm,
Kopparberg Mineral bedömer att potentialen
för att lokalisera en större zink-bly-kopparmalm
i området är hög. Bolaget har startat
undersökningar
genom
en
omfattande
kaxprovtagning. Programmet omfattar 84
borrhål där prov ska tas från bottenmorän och
berggrund för geologisk kartering och kemisk
analys. Resultaten kommer sedan att bilda
underlag för planering av kärnborrning.
Ställdalen
Området omfattar Ställdalen-synklinalen med
dess tidigare kända till karbonatstenar knutna
zink-bly mineraliseringar.
Under åren 2006 - 2008 genomförde Kopparberg 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.
Kopparberg Mineral anser att förutsättningarna
för att lokalisera en malm i området är goda.
Ett borrprogram omfattande provtagning av
morän och bergyta kommer därför att påbörjas
så snart borrningarna inom Håkansbodaområdet avslutats.
Garpen
Garpen omfattar två områden i anslutning till
Garpenbergsgruvan.
Bergkaxprovtagning
kommer att utföras efter det att arbetena i
Håkansboda och Ställdalen slutförts.
Vetlanda
Kopparberg Mineral har under perioden ansökt
om fyra undersökningstillstånd för guld i
närheten av Vetlanda, vilka beviljades efter
periodens utgång.
Inom de inmutade områdena har tidigare
provtagning av morän, hällar och block
genomförts. Analyserna av en del av proverna
från blocken och hällarna visar betydande
guldhalter (104 g/ton, 75 g/ton, 45 g/ton och 20
g/ton). Dessa analyser är enbart representativa
för de tagna proven och indikerar inte halten i
en
eventuell
mineralisering.
Inom
undersökningsområdet
har
geofysiska
mätningar genomförts inom ett cirka 100
hektar stort område.

Kopparberg Mineral AB (publ), Delårsrapport september 2009 – juni 2010

2

Bolaget planerar att i första hand genomföra
ytterligare geologisk kartering, geofysiska
mätningar samt kaxprovtagning i området.

Argo AB
Kopparberg Minerals dotterbolag Argo AB har
tecknat ett ramavtal om prospekteringsborrning
åt Boliden Mineral AB. Dessa arbeten har
avslutats och borriggen används nu åter för
undersökningar inom de egna inmutningarna.

Nordic Iron Ore AB (NIO)
Som
ett
led
i
att
konsolidera
järnmalmsverksamheten i centrala Bergslagen
har Kopparberg Mining Exploration AB under
perioden
sålt
undersökningstillstånden
Håksberg 100, 200 samt 300 till NIO för 7,2
MSEK. Samtidigt förvärvade NIO även
Stråssaprojektet. Håksbergsfältets förlängning
mot söder (Väsmanfältet) ansluter nästan
direkt till den nordliga förlängningen av
Blötbergsfältet. Vid den av bolaget planerade
framtida brytningen kan sannolikt dessa fält
betraktas som en av Europas största
järnmalmsförekomster.
Då
verksamheten
upphörde beräknades kvarstående tonnage i
Håksbergs- och Blötbergsgruvan vara cirka 60
Mt med ca 40 % järn (historisk beräkning ej
gjord enligt NI 43-101), Till detta kommer en
betydande antagen mineraltillgång inom
Väsmanfältet.
Kopparberg Mineral AB är operatör av NIO och
äger 45 %. Det är ägarnas avsikt att
skyndsamt utveckla NIO och genomföra en
ägarspridning och separat notering av bolaget
under vintern 2010/2011. För närvarande
pågår en kapitalisering av NIO.
Ansökningar om bearbetningskoncessioner för
Blötberget och Håksberg planeras att lämnas
in till Bergsstaten i september 2010.
Styrelsens bedömning är att Kopparberg
Minerals ägarandel i NIO kommer att få ett
betydande värde.

Ekonomiskt utfall
Koncernen
Nettoomsättningen för perioden uppgick till
5 431 KSEK med ett resultat på -1 429 KSEK .
Omsättningen och därmed resultatet är justerat
för koncernens innehav i intressebolaget NIO
med -3 240 KSEK. Resultatet har belastats av
åtaganden som övertagits enligt avtal vid köpet
av Lundin Mining Exploration AB, med -1 033
KSEK.
Under
perioden
genomfördes
investeringar i anläggningstillgångar med 188

KSEK. Aktiverade kostnader för prospektering
var vid periodens slut 4 571 KSEK. Kassaflödet under perioden var 5 602 KSEK och
balansomslutningen vid periodens slut var
25 078 KSEK. Kopparberg Mineral AB genomförde under perioden en nyemission som
tillförde
bolaget
19
MSEK
före
emissionskostnader.
Moderbolaget
Nettoomsättningen för perioden uppgick till 512
KSEK med ett resultat på -4 804 KSEK. Under
perioden genomfördes investeringar i anläggningstillgångar för 188 KSEK. Aktivering
av prospekteringskostnader sker inte längre i
moderbolaget utan i dotterbolaget Kopparberg
Mining Exploration AB där prospekteringen
äger rum. Balansomslutningen vid periodens
slut var 22 139 KSEK.

Väsentliga händelser efter
periodens utgång
Avsiktsförklaring
att
bilda
ett
nytt
prospekteringsbolag för Skelleftefältet
Efter periodens utgång har Kopparberg Mineral
AB och Gold Ore Inc. tecknat en
avsiktsförklaring
att
bilda
ett
nytt
prospekteringsbolag med fokus på att
lokalisera och utveckla mineralförekomster.
Kopparberg Mineral AB kommer att vara
operatör i det nya bolaget.
Kopparberg Mineral kommer till det nya
bolaget
överföra
det
omfattande
prospekteringsmaterial för Skelleftefältet som
förvärvats. Detta omfattar bland annat de
geofysiska flygmätningarna över Skelleftefältet
samt ett antal lokaliserade mineraliseringar av
vilka Evaförekomsten med zink, guld och
koppar bedöms ha störst potential att kunna
utvecklas till en brytvärd malm.
Gold Ore Inc. kommer att bidra med zink-blykopparförekomsten Norra Norrliden, för vilken
bearbetningskoncession beviljats, samt en
omfattande
geokemisk
databas
över
Skelleftefältet .
Genom att sammanföra Kopparberg Minerals
och Gold Ore Inc:s tillgångar i Skelleftefältet i
ett gemensamt ägt bolag får detta två långt
framskridna
projekt
samt
ett
mycket
omfattande prospekteringsmaterial.
Detta bolag kommer att kombinera Kopparberg
Minerals och Gold Ores Inc:s kompetens inom
prospektering och gruvdrift.

Strategi/Framtidsutsikter
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För att möjliggöra en effektiv vidareutveckling
av bolagets stora projektportfölj har styrelsen
beslutat att dela upp den framtida
verksamheten i dotterbolag/intressebolag med
egen finansiering.
Styrelsen bedömer att den nya strategin
kommer
att
underlätta
en
effektiv
vidareutveckling av koncernens tillgångar och
därmed skapa värden åt aktieägarna. Det
första steget är taget genom affären med

Nordic Iron Ore och nästa steg är att bilda ett
samriskbolag med Gold Ore Inc.

Antal aktier
Antalet utestående aktier är 3 579 938. De är
fördelade på 30 500 stycken A-aktier och
3 549 438 stycken B-aktier. Den 16 juni
genomförde bolaget en sammanläggning av
bolagets aktier med förhållandet 100:1 vilket
innebar att antalet aktier reducerades.

Kommande rapportdatum
Delårsrapport 1 september 2009 – 30 september 2010 kommer att avges 25 november 2010.
Kopparberg den 30 augusti 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.
Rapportens tekniska innehåll har granskats och godkänts av Bolagets kvalificerade personer (QP)
Harald Meinhardt, Nils-Erik Marinder och Alain Chevalier (samtliga styrelsemedlemmar) samt LarsGöran Ohlsson (Teknisk rådgivare).

Aktieägare 2010-07-09
Christer Lindqvist (privat och via bolag)
Ulrich Andersson (privat samt via bolag och
närstående)
Åke Zetterberg
Ingemar Johansson
NV Capital AB
G&W Kapitalförvaltning AB
Venture Securities AB
Nordnet Pensionsförsäkring AB
Carl Peter Hjelm
Hegel AB
Övriga aktieägare

AK A
12 050

AK B
494 678

Innehav
506 728

Innehav %
14,15%

8 050
75 210
83 260
8 000
1 250
9 250
0
77 880
77 880
0
75 000
75 000
0
74 917
74 917
0
52 911
52 911
0
49 274
49 274
0
40 411
40 411
0
38 593
38 593
2 400 2 569 314 2 571 714
30 500 3 549 438 3 579 938

2,33%
0,26%
2,18%
2,10%
2,09%
1,48%
1,38%
1,13%
1,08%
71,84%
100,00%
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Koncernens resultaträkning (KSEK)

Tio månader
sept 2009 jun 2010

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

5 431

Aktiverade mineralintressen

1 111

Övriga intäkter

-

Summa rörelseintäkter

6 542

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter

-

Övriga externa kostnader

-3 714

Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

-3 630
-119

Nedskrivningar av mineralintressen

-167

Rörelseresultat

-1 088

Finansnetto

-76

Resultatandel intressebolag

-265

Resultat efter finansnetto

-1 429

Skatt

-

Periodens resultat

Koncernens balansräkning (KSEK)

-1 429

30 jun 2010

Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

5 247

Materiella anläggningstillgångar

1 412

Andelar i intresseföretag

5 856

Övriga finansiella anläggningstillgångar

10

Kortfristiga fordringar

4 885

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

1 188

Likvida medel och kortfristiga placeringar

6 480

Summa tillgångar

25 078

Eget kapital och skulder
Eget kapital

18 338

Långfristiga skulder

359

Kortfristiga skulder

3 871

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2 510

Summa eget kapital och skulder

25 078

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Kopparberg Mineral AB (publ), Delårsrapport september 2009 – juni 2010

650

5

Koncernens kassaflöde (KSEK)

Tio månader
sept 2009 jun 2010

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

-4 838

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

-4 804

Kassaflöde från investeringsverksamheten

2 118

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

13 126

Periodens kassaflöde

Data per aktie

5 602

Tio månader
sept 2009 jun 2010

Antal aktier vid periodens utgång

3 579 938

Genomsnittligt antal aktier under perioden

2 251 155

Resultat per aktie, kr
Eget kapital per aktie, kr

Nyckeltal - koncernen

-0,63
5,12

Tio månader
sept 2009 jun 2010

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

73
4 571
25 078
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
Kopparberg Mineral AB (publ), Delårsrapport september 2009 – juni 2010

6

