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I detta prospekt används definitionen ”Kopparberg Mineral”, 
”Kopparberg Mineral AB”, ”Bolaget” och ”KMAB” som beteckning för 
Kopparberg Mineral AB (publ) (organisationsnummer 556704-4168) 
såvida inte annat framgår av sammanhanget eller, beroende på sam-
manhang, Kopparberg Mineral AB (publ) och dess dotterbolag. 

Detta prospekt har upprättats i enlighet med reglerna i la-
gen (1991:980) om handel med finansiella instrument och 
Kommissionens Förordning (EG) nr 809/2004. Prospektet består 
av detta dokument som innehåller årsredovisning för 2008 samt 
årsredovisningarna för 2007 och 2006 som införlivas i detta doku-
ment genom hänvisning. Årsredovisningarna för 2007 och 2006 har 
tidigare inlämnats til l Finansinspektionen. För det fall detta doku-
ment, årsredovisningarna och/eller delårsrappor ter skulle innehålla 
motstridig information skall detta dokument äga företräde.

Prospektet har godkänts och registrerats vid finansinspektionen i 
enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25-26 § lagen (1991:980) om 
handel med finansiella instrument. Godkännandet och registreringen 
innebär inte någon garanti från Finansinspektionen om att sakupp-
gif terna i prospektet är korrekta eller fullständiga.

Aktierna är inte föremål för handel eller ansökan därom i annat land 
än Sverige. Prospektet får inte distribueras i Kanada, USA eller 
något annat land där distributionen kräver ytterligare åtgärder eller 
strider mot regler i sådant land. För prospektet gäller svensk rätt. 
Tvist rörande innehållet i detta prospekt eller därmed sammanhäng-
ande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt.

Finansiell rådgivare är G&W Kapitalförvaltning AB (G&W). Då samt-
liga uppgif ter härrör från Kopparberg Mineral AB (publ) fr iskriver sig 
G&W från allt ansvar mot aktieägare i Kopparberg Mineral AB (publ) 
och avseende andra direkta eller indirekta ekonomiska konsekven-
ser til l följd av investerings- eller andra beslut som helt eller delvis 
grundas på uppgif terna i detta prospekt.

Detta prospekt innehåller framtidsinriktad information som inbegriper 
antaganden rörande framtida marknadsförhållanden, verksamhet 
och resultat. Ord som ”anse”, ”bedöma”, ”förvänta”, ”förutse”, ”avse”, 
”kan”, ”planera” och andra liknande uttryck är avsedda att indikera 
sådan information. Framtidsinriktad information är alltid förenad 
med osäkerhet och gäller endast per den dag informationen ges. 
Även om det är styrelsens för Kopparberg Mineral ABs bedöm-
ning att framtidsinriktad information i detta prospekt är baserad på 
rimliga överväganden, kan faktiskt utveckling, händelser och resultat 
komma att väsentligen avvika från förväntningarna. Den som över-
väger att investera i Kopparberg Mineral AB (publ) uppmanas där för 
att noggrant studera prospektet, särskilt avsnittet Riskfaktorer. De 
sif fror som redovisas i prospektet har i vissa fall avrundats, var för 
summeringar i tabellerna inte alltid stämmer.

Detta prospekt innehåller historisk marknadsdata och branschprog-
noser avseende den marknad där Bolaget är verksam. Bolaget har 
hämtat denna information från ett fler tal källor, bland annat bransch-
publikationer och marknadsundersökningar från tredje par t samt 
även allmänt til lgänglig information. Även om branschpublikationerna 
uppger att de är baserade på information som inhämtats genom ett 
antal olika källor och med olika metoder som anses til lförlitl iga kan 
inga garantier lämnas för att informationen är korrekt och fullständig. 
Branschprognoser är til l sin natur vidhäftade med stor osäkerhet och 
ingen garanti kan lämnas att sådana prognoser kommer att infrias. 
Information från tredje par t har återgivits korrekt och, såvitt styrelsen 
kan känna til l och försäkra genom jämförelse med annan information 
som offentliggjor ts av berörd tredje man, har inga uppgif ter uteläm-
nats på ett sätt som skulle kunna göra den återgivna informationen 
felaktig eller missvisande. Utöver information från utomstående, 
sammanställer även Bolaget viss marknadsinformation på basis av 
information från branschaktörer och deras respektive lokala mark-
nad. Bolagets interna marknadsundersökningar har inte verifierats av 
oberoende exper ter och Bolaget kan inte garantera att en tredje par t 
eller någon av Bolagetss konkurrenter som använder andra metoder 
för datainsamling, analyser eller beräkningar av marknadsdata, kom-
mer att erhålla eller generera samma resultat.
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ERbjudaNdET I SammaNdRaG
bakgrund och motiv
Kopparberg Mineral bildades 2006 och Bolagets aktie är 
noterad på Aktietorget sedan februari 2007. Verksamheten 
består huvudsakligen av prospektering Målsättningen är 
att lokalisera malmer innehållande basmetallerna zink, bly 
och koppar samt ädelmetallerna guld och silver. Bolaget 
har egen geofysisk mätutrustning, en terränggående borrig 
för morän och bergkaxprovtagning samt kunnig och er fa-
ren personal. Bolaget kan därigenom bedriva en kostnads-
effektiv prospektering. Parallellt med den egna prospekte-
ringen har Bolaget tidigare fungerat som servicebolag för 
andra prospekterings- och gruvbolag genom att hyra ut 
utrustning och personal. 

Kopparberg mineral förvärvar 
Lundin mining Exploration
I november 2009 offentliggjorde Kopparberg Mineral att 
Bolaget tecknat ett avtal om att förvärva Lundin Mining 
Exploration AB av Lundin Mining AB. Affären slutfördes i 
januari 2010. 

Kopparberg mineral får en av de största 
projektportföljerna i Sverige
Det är styrelsens bedömning att den omfattande och vär-
defulla projektportfölj som Bolaget övertagit, tillsammans 
med resultaten av Lundin Mining Explorations omfattande 
prospekteringsverksamhet, medför att Kopparberg Mineral, 
från att ha varit en relaitiv t liten aktör, nu blivit ett betydan-
de prospekteringsbolag med en av de största portföljerna 
i Sverige av välutvecklade förekomster. Verksamheten i 
koncernen kommer allt mer att intiktas mot undersökningar 
av förutsättningarna för att exploatera några av förekom-
sterna även om prospekteringen i avsikt att lokalisera nya 
förekomster kommer att vara betydande även i framtiden.

Emissionen
Den förestående nyemissionen möjliggör för Bolaget att 
dels uppfylla de åtaganden som gjor ts i samband med 
förvärvet dels att genom prospektering, process- och 
gruvtekniska undersökningar utveckla projektportföljen.

De erbjudna aktierna i Nyemissionen motsvarar högst 66,7 
procent av aktiekapitalet och 61,8 procent av rösterna i 
Bolaget efter genomförd emission men före utspädning. 
Nyemissionen tillför Bolaget högst ca 18,6 MSEK före 
avdrag för emissionskostnader, som beräknas uppgå till 
ca 2,5 MSEK exklusive ersättning till garanter. Skrif tliga 
garantier har lämnats om 88,5 procent av emissionens 
totala belopp vilket motsvarar högst cirka 16,5 MSEK. 
För lämnade garantier utgår en ersättning om 10 procent 
av det garanterade beloppet. Några av Bolagets större 
aktieägare och ledande befattningshavare har lämnat 
skrif tliga teckningsförbindelser motsvarande drygt 11,7 
procent av emissionen. Ingen ersättning utgår för lämnade 
teckningsförbindelser.

VILLKOR 
Företrädesrätt
Varje befintlig aktie oavsett aktieslag berättigar till 
teckning av två (2) Units. Varje Unit består av en (1) 
nyemitterade B-aktie i bolaget och en (1) vederlagsfri 
teckningsoption.

Emissionskurs
0,08 kronor per Unit

Avstämningsdag
27 januari 2010

Sista dag för handel inkl teckningsrätt
22 januari 2010

Teckningstid
2 februari – 24 februari 2010

Handel med teckningsrätter
2 februari – 19 februari 2010

Beräknat datum för offentliggörande av utfall
2 mars 2010

Antal emiterande aktier
232 729 420 aktier

Emissionsbelopp
18 618 354 kr

ÖVRIGT 
ISIN-kod: SE0001915190
Kortnamn: KMIN
Handelsplats: Aktietorget
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SammaNFaTTNING
Om sammanfattningen
Denna sammanfattning gör inte anspråk på att vara full-
ständig, utan ska ses som en introduktion till prospektet. 
Varje beslut om att investera i de aktier som erbjuds till 
teckning genom detta prospekt ska grunda sig på en be-
dömning av prospektet i dess helhet. En investerare som 
väcker talan vid domstol med anledning av uppgif terna i 
ett prospekt kan bli tvungen att svara för kostnaderna för 
översättning av prospektet. En person får göras ansvarig 
för uppgif ter som ingår i eller saknas i sammanfattningen 
eller en översättning av den bara om sammanfattningen el-
ler översättningen är vilseledande eller felaktig i förhållande 
till de andra delarna av prospektet.

detta är Kopparberg mineral
Verksamheten består huvudsakligen av prospektering. 
Målsättningen är att lokalisera malmer med basmetallerna 
zink, bly och koppar samt ädelmetallerna guld och silver. 
Kopparberg Mineral har egen geofysisk mätutrustning, en 
terränggående borrig för morän och bergkaxprovtagning 
samt kunnig och er faren personal. Bolaget kan därigenom 
bedriva en kostnadseffektiv prospektering. Parallellt med 
den egna prospekteringen har Bolaget tidigare fungerat 
som servicebolag för andra prospekterings- och gruvbolag 
genom att hyra ut utrustning och personal. 

Lundin mining Exploration förvärvas
I november 2009 offentliggjorde Kopparberg Mineral att 
Bolaget tecknat ett avtal om att förvärva Lundin Mining 
Exploration AB av Lundin Mining AB. Försäljningen för-
anleddes av Lundin Minings strategiändring och affären 
slutfördes i januari 2010. Den förestående nyemissionen 
möjliggör för Bolaget att dels uppfylla de åtaganden som 
gjor ts i samband med förvärvet dels att genom prospekte-
ring, process- och gruvtekniska undersökningar utveckla 
projektportföljen.

Ett av de mest intressanta projekten i den förvärvade port-
följen är Evaförekomsten en massiv komplex sulfidminerali-
sering av i princip samma typ som de klassiska malmerna 
i Skellef tefältet. Mineraliseringen, som är mycket homogen, 
går i dagen och dess övre delar lämpar sig väl för dag-
brottsbrytning. Utvecklingen av Evaprojektet kommer att 
följa en fastlagd plan där flera steg behöver slutföras innan 
en eventuell gruvdrif t kan bli aktuell. Målet är att kunna 
påbörja kommersiell gruvdrif t inom fyra år.

Med i övertagandet av Lundin Mining Exploration följer 
högkvalif icerad personal som är väl insatt i de förvärvade 
projekten och det omfattande prospekteringsmaterialet. 
Bolaget ser det som ytterst värdefullt att dessa perso-
ners er farenhet och kunskap även for tsättningsvis kan 
utnyttjas för att framgångsrikt bedriva utvecklingen av 
projektportföljen.

Lundin Mining Exploration hade vid övertagandet inte 
några större kostnadsåtaganden, så när som på åtagan-
den på 3,0 MSEK avseende avvecklingskostnader för viss 
personal.

Förvärvet villkorades av att Kopparberg Mineral vid överta-
gandet kunde uppvisa en finansiering om minst 19 MSEK, 
vilket utgör den huvudsakliga anledningen till föreliggande 
emission. Detta villkor har tillgodosetts genom den emis-
sionsgaranti och de teckningsförbindelser som Kopparberg 
Mineral erhållit från huvudaktieägare och garantigivare. 
Kopparberg Mineral förvärvade samtliga aktier i Lundin 
Minings Exploration AB per den 18 januari 2010.

Förvärvet skapar en betydande aktör
Kopparberg Mineral hade redan innan förvärvet flera intres-
santa projekt. Det är styrelsens bedömning att den portfölj, 
som Bolaget nu övertar tillsammans med resultaten av 
Lundin Mining Explorations omfattande prospekterings-
verksamhet gör Kopparberg Mineral till ett betydande 
prospekteringsbolag med en av de största portföljerna av 
välutvecklade projekt i Sverige. 

De omfattande investeringar som gjor ts av Lundin Mining 
Exploration har resulterat i en betydande och väldokumen-
terad projektportfölj omfattande mer än 50 undersöknings-
tillstånd. Utöver denna ingår moderna geofysiska flygmät-
ningar över bl.a. Skellef tefältet i förvärvet, en databank 
omfattande mer än 1 200 borrkärnor samt rapporter om 
de eologiska, geofysiska, geokemiska, process- och gruv-
tekniska undersökningar som Lundin Mining Exploration 
genomfört.

sAMMANFAttNING

KOPPARBERG MINERAL AB (PUBL)  |  5



målsättningen är att bli ett producerande 
gruv- och prospekteringsbolag
Hittills har verksamheten i Kopparberg Mineral huvud-
sakligen varit rik tad mot prospektering inom Bolagets 
undersökningstillstånd i Bergslagen. Förvärvet av Lundin 
Mining Exploration innebär att Kopparberg Mineral blir 
ägare till f lera långt framskridna projekt. Bolaget har som 
målsättning att inom fyra år kunna ta det mest avancerade 
projektet, Evaförekomsten, i drif t och därmed bli ett produ-
cerande gruv- och prospekteringsbolag.

affärsidé, mål och strategi
Kopparberg Minerals af färsidé är att genom egen prospek-
tering såväl som genom förvärv skapa malmtillgångar som 
kan utgöra basen för lönsam gruvproduktion i Bolagets 
regi.

Kopparberg Minerals mål är att Bolaget inom fyra år skall 
ha öppnat en egen gruva.

Kopparberg Minerals långsiktiga målsättning är att bli en 
välrenommerad aktör på marknaden med malmtillgångar 
som bryts i egna gruvor och förädlas i egna verk med god 
lönsamhet. 

Bolaget avser att genom egen prospektering, köp eller 
”joint ventures” successivt utöka projektportföljen och att 
genom for tsatta undersökningar vidareförädla såväl nu 
kontrollerade förekomster som tillkommande till brytvärda 
malmer.

Kopparberg minerals marknad
Grundläggande för Kopparberg Minerals verksamhet är 
utvecklingen på världsmarknaden för bas- och ädelmetal-
ler. Prisutvecklingen på dessa metaller har direkt relevans 
när det gäller att utvärdera prospekterings- och gruvpro-
jekt. Världsmarknadspriset på basmetaller är beroende av 
den rådande konjunkturen. Den senaste tidens finansiella 
turbulens har inneburit att basmetallpriserna sjunkit men 
de tycks nu utvecklas i en positiv rik tning. Till skillnad från 
basmetallpriserna har emeller tid guldpriset for tsatt att stiga 
kontinuerligt. Långsiktigt tror Kopparberg Mineral på en 
stigande trend för bas- och ädelmetaller.

Parallellt med den egna prospekteringen har Bolaget tidi-
gare fungerat som servicebolag för andra prospekterings- 
och gruvbolag genom att hyra ut utrustning och personal. 

Framtidsutsikter
Förvärvet av Lundin Mining Exploration innebär att förut-
sättningarna för att Kopparberg Mineral skall kunna bli ett 
producerande gruvbolag ökar. Ett framgångsrikt genomför-
ande av i första hand Evaprojektet skulle kunna innebära 
att Bolaget inom en fyraårsperiod får en vinstgenererande 
produktionsenhet. 

Genom att äga och utveckla en intressant projektport-
följ är det styrelsens och bolagsledningens uppfattning 
att det går att skapa ett starkt bolag, som kan utnyttja 
det förväntade allt större behovet av metaller i framtiden. 
Bolaget hyser stark tilltro till att denna strategi kommer att 
ge Kopparberg Mineral en gynnsam framtida utveckling.
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Prospekteringsprocessen
Under de senaste år tiondena har prospekteringsmetoder-
na utvecklats avsevärt. Ett mycket betydelsefullt framsteg 
är användningen av integrerade datorbaserade metoder för 
att analysera geologisk, geofysisk, geokemisk och geogra-
fisk information. Med allt kraft fullare datorer och program 
kan stora datamängder hanteras och tolkas enklare och 
effektivare. Ett annat exempel är utvecklingen av de geo-
fysiska flygmätningarna som ökat förutsättningarna för att 
lokalisera mineraliseringar på större djup.

Riskfaktorer
Investeringar i aktier eller aktierelaterade värdepapper 
är förenade med risktagande. Ett antal faktorer påverkar 
och kan komma att påverka verksamheten i Kopparberg 
Mineral. Risker består både i sådana faktorer som är direkt, 
indirekt eller icke relaterade till Bolaget och dess verksam-
het. Till de verksamhetsrelaterade riskerna hör bland andra 
tekniska problem, verksamhetens beroende av nyckelper-
soner, existerande och nya partners direkt konkurrens från 
väletablerade marknadsaktörer, förmågan hos medarbe-
tare och ledning att uppnå gynnsamma kommersiella och/
eller tekniska resultat, risken för valutakursförändringar, 
förändringar i råvaru- och basmetallpriser, den framtida 
marknadsutvecklingen, likviditeten i aktien, risker vid 
eventuella företagsförvärv samt eventuella framtida kapita-
liseringsbehov. Presumtiva investerare uppmanas att i sin 
helhet noggrant läsa bl.a. avsnittet ”Riskfaktorer” i detta 
prospekt.

Kopparberg Minerals förvärv av Lundin Mining Exploration 
innebär att verksamhetens omfattning och till viss del 
även inriktning kommer att förändras. Detta innebär i sin 
tur att jämförbarheten med tidigare räkenskaper kommer 
att förändras. Tabellerna nedan bygger på av Kopparberg 
Mineral tidigare publicerade räkenskaper och återspeglar 
där för inte hur verksamheten kommer att se ut om förvär-
vet av Lundin Mining Exploration tas i beaktande. Bolaget 
har där för upprättat en proformabalansräkning med tillhö-
rande förklaringar i syfte att bättre påvisa verksamhetens 
omfattning efter förvärvet. Denna information finns nedan 
under avsnittet Proformaredovisning.
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rESulTATräKNINg I SAmmANdrAg  
(BElopp I TKr)

08-09-01  
–09-08-31

07-09-01
–08-08-31

06-09-01
–07-08-31

Omsättning 2 364 4 280 1 581

Rörelsens kostnader -5 283 -5 285 -3 358

Rörelseresultat -2 919 -1 005 -1 778

Resultat från finansiella poster -82 -38 44

Resultat efter finaniella poster -3 000 -1 043 -1 734

Resultat före skatt -3 000 -1 043 -1 734

Årets resultat -3 000 -1 043 -1 734

BAlANSräKNINg I SAmmANdrAg (BElopp I TKr) 09-08-31 08-08-31 07-08-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 3 615 3 089 1 702

Materiella anläggningstillgångar 1 303 1 410 655

Finansiella anläggningstillgångar 1 818 1 799 0

Summa anläggningstillgångar 6 736 6 298 2 357

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 260 731 206

Kassa och bank 878 1 411 1 447

Summa omsättningstillgångar 1 138 2 142 1 652

Summa tillgångar 7 873 8 440 4 010

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital 3 068 1 374 722

Frit t eget kapital 3 170 5 242 2 758

Summa eget kapital 6 238 6 616 3 479

Långfristiga skulder 350 413 -

Kortfristiga skulder 1 286 1 411 530

Summa eget kapital och skulder 7 873 8 440 4 010

KASSAFlödESANAlyS I SAmmANdrAg 
(BElopp I TKr) 09-08-31 08-08-31 07-08-31

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital

-2 355 -2 323 -1 715

Kassaflöde från inveseringsverksamheten -2 001 -2 014 -1 423

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 092 -2 164 -2 293

Kassflöde från finansieringsverksamheten 2 559 4 142 3 728

Årets kassflöde -533 -36 13

likvida medel vid årets början 1 411 1 447 1 434

likvida medel vid årets slut 878 1 411 1 447

KONCERNEN I SammaNdRaG
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En investering i Kopparberg Mineral utgör en möjlighet 
att ta del av en framtida värdeutveckling. Allt företagande 
och ägande av aktier är dock förenat med ett visst mått av 
risktagande och en investering skall ses i detta perspektiv. 
Bolaget utsätts för ett antal risker och osäkerhetsfaktorer 
avseende tillgångarna, vilka kan ha en negativ inverkan på 
möjligheterna att fullfölja planerna att finna brytvärda före-
komster. Vid en bedömning av en investering i Bolaget är 
det av vikt att beakta ett antal riskfaktorer. Nedan beskrivs, 
utan inbördes rangordning, och utan anspråk på att vara 
heltäckande, några av de riskfaktorer och viktiga förhål-
landen som bedöms ha betydelse för Bolagets framtida 
utveckling. Riskerna som beskrivs nedan är inte de enda 
risker som Bolaget och dess aktieägare står inför utan en 
samlad utvärdering måste även innefatta övrig information i 
prospektet samt en allmän omvärldsbedömning. 

Framtidsutsikter
Bolaget grundades hösten 2006 med huvudambitionen 
att genomföra prospektering efter bas- och ädelmetaller. 
Det kan vara svår t att utvärdera Bolagets verksamhet och 
framtidsutsikter på grund av dess korta verksamhets-
historik och med anledning av att Bolagets tidigare ägda 
och nyförvärvade förekomster ej har pågående gruvdrif t. 
Vidare har den pågående ”prefeasibility”-studien för 
Evafyndigheten, som är Bolagets mest avancerade projekt, 
ej slutför ts. Med beaktande av dessa faktorer är framtida 
drif ts- och investeringskostnader såväl som intäkter och 
intäktspotential i Bolaget osäkra. Framtidsutsikterna bör 
värderas med dessa risker i åtanke liksom de operationella 
svårigheter ett eventuellt framtida upptagande av drif ten 
kan innebära, såsom rekrytering av ledning och övrig 
nyckelpersonal, förseningar i leverans av maskiner och 
utrustning eller uteblivande av er forderliga tillstånd samt 
oväntade negativa miljökonsekvenser. Om inte sådana 
risker kan hanteras kan det inverka negativt på Bolagets 
verksamhet, resultat och finansiella ställning. 

miljö- och myndighetskrav 
Gruvdrif t och prospekteringsverksamhet är föremål för om-
fattande myndighetskrav, inkluderande miljökrav och miljö-
tillstånd. Miljölagstif tningen blir allt strängare, med ökade 
böter och påföljder för överträdelse. Detta medför att 
striktare och mer omfattande miljöutredningar måste göras 
för att utreda konsekvenserna av en exploatering samt ett 
ökat ansvar för Bolaget, dess företagsledning, styrelse 
och anställda. Det kan inte uteslutas att framtida miljökrav 
och förutsättningarna för att få miljötillstånd kan komma 
att ändras, vilket kan få allvarligt negativa konsekvenser 
för Bolagets verksamhet. Det kan även finnas miljörisker 
i Bolagets intresseområden som är orsakade av tidigare 
ägare och som Bolaget för närvarande ej har kännedom 
om. En eventuell star t av gruvdrif t kommer att bli föremål 
för stränga miljö- och myndighetskrav, inkluderande krav 
relaterade till produktion, hanteringen och omhänderta-
gandet av miljöfarliga ämnen, utsläppskontroll, hälsa och 
säkerhet samt skydd av djurlivet. Bolaget kan komma att 
tvingas genomföra avsevärda investeringar för att möta 
dessa krav. Försummelse att uppfylla de krav som ställs 
kan resultera i betydande böter, produktionsförseningar 
eller i att en exploatering ej blir möjlig.

Myndighetsgodkännanden och nödvändiga tillstånd 
för såväl den planerade gruvdrif ten i den förvärvade 
Evafyndigheten som för prospekteringsverksamheten 
måste finnas och upprätthållas. Bolaget har för närvarande 
66 undersökningstillstånd med en total yta av 47.570 
hektar samt en bearbetningskoncession (Svartliden K1) 
som täcker en yta av 175,8 hektar. För Evafyndigheten 
finns en ansökan om bearbetningskoncession och övriga 
för brytning nödvändiga tillstånd kommer att sökas under 
2010. Det kan inte uteslutas att erhållande av tillstånd, för-
nyelse av existerande tillstånd eller tillstånd för förändringar 
av verksamheten i framtiden uteblir eller tar längre tid att 
erhålla än beräknats. Försummelse att uppfylla tillämpliga 
lagar, förordningar eller tillståndskrav kan komma att resul-
tera i påföljder, inkluderande krav utfärdade av myndigheter 
eller domstolar. Sådana krav kan innebära betydande 
investeringar i miljöförbättrande åtgärder, inskränkande 
eller upphörande av verksamheten. 

Bolag som bedriver gruvbrytning och/eller prospektering 
kan komma vara nödgade att kompensera de som drab-
bas av förlust eller skada orsakad av den aktuella verk-
samheten och kan även komma vara föremål för civil- eller 
straf frättsliga böter eller påföljder utdömda för brytande av 
tillämpliga lagar eller förordningar. Ändringar av nuvarande 
lagar, förordningar och tillståndskrav, eller striktare tillämp-
ning av dessa, kan komma att få allvarliga konsekvenser 
för Bolaget i form av ökade investeringar och/eller högre 
produktionskostnader samt reducerade produktionsni-
våer vilket kan omöjliggöra eller försena utbyggnaden av 
verksamheten.

Infrastruktur
Befintlig infrastruktur har stor betydelse för kostnaderna för 
att såväl etablera och bedriva gruvdrif t som för att genom-
föra en kostnadseffektiv prospektering. Vägar, järnvägar 
och broar samt tillgång till elkraft, vatten och samhällsser-
vice utgör viktiga beståndsdelar, vilka påverkar investe-
rings- och drif tskostnader i en gruvanläggning. Ovanliga 
och sällan förekommande väderfenomen, sabotage, 
myndighetspåverkan eller annan påverkan på underhåll 
och tillgång till befintlig infrastruktur kan ha allvarlig negativ 
inverkan på Bolagets verksamhet och framtida lönsamhet. 

Prospektering och exploatering
Utöver de undersökningar som krävs för att i detalj 
utröna förutsättningarna för att i första hand exploatera 
Evaförekomsten kommer Bolaget att genomföra prospek-
tering i syfte att lokalisera och undersöka nya mineralise-
ringar samt att förädla dessa till kommersiella malmkroppar. 
Prospektering är en högriskverksamhet där endast ett fåtal 
av de undersökta mineraliseringarna leder till utbyggnad 
av producerande gruvor. Trots att framtida prospekterings-
resultat for tlöpande kommer att utvärderas kan det inte 
garanteras att eventuella fyndigheter leder till kommersiell 
produktion, även om brytvärda kvantiteter och halter 
upptäcks. En framgångsrik prospektering är beroende av 
ett antal faktorer, inte minst er farenheten och kompetensen 
hos den involverade prospekteringspersonalen. En helt 
avgörande faktor är att det verkligen existerar en brytvärd 
förekomst inom det valda undersökningsområdet. Att en 
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förekomst skall kunna klassificeras som brytvärd beror 
på en rad faktorer som exempelvis förekomstens storlek, 
malmvärdet (ingående kommersiella element eller mineral, 
halterna av dessa och metall- eller mineralpriserna), kost-
naderna för att utvinna säljbara produkter, royalties och 
produktionsbegränsningar samt investeringskostnaderna, 
som i sin tur är beroende av nödvändig processteknologi, 
miljökrav och infrastruktur. Även om några av dessa fakto-
rer i viss mån kan påverkas är flera av dem utom Bolagets 
kontroll. 
 
marknadspriser
Den framtida lönsamheten för en eventuell gruvverksam-
het är bland annat beroende av marknadspriset för de 
produkter som kan produceras samt växelkurser, särskilt 
avseende US-dollar mot den svenska kronan. Priserna 
på ädel- och basmetaller samt växelkursen har fluktuerat 
avsevärt och påverkas av flera faktorer som ligger utom 
Bolagets kontroll, inkluderande men ej begränsat till prisö-
verenskommelser mellan ledande aktörer, internationella 
ekonomiska och politiska omständigheter, globala och 
regionala konsumtionsmönster, spekulativa handelsaktivi-
teter, utbuds- och tillgångsnivåer, tillgänglighet till och kost-
nad för metallsubstitut, lagernivåer hos producenter och 
andra, lagerkostnader, inflation och räntenivåer. Bolagets 
viktigaste tillgång är bas- och ädelmetallmineraliseringen 
i Evafyndigheten. Ett kraftigt prisfall kan komma att 
påverka Bolaget negativt och medföra att exploateringen 
av förekomster, som med dagens metallpriser skulle vara 
lönsamma, får skjutas på framtiden eller aldrig kommer 
tillstånd. 

Operationella faror och risker 
Utbyggnaden och drif ten av en gruva med tillhörande 
malmbehandlingsanläggning innebär många risker som ej 
kan elimineras ens med kombination av er farenhet, kun-
skap och noggranna bedömningar. Dessa risker inkluderar, 
bland annat, ras, översvämningar, miljöförstöring samt 
explosioner och andra olycksfall. Sådana händelser kan 
resultera i arbetsstopp, produktionsförseningar, ökade 
produktionskostnader, skador på eller ödeläggelse av 
gruvan och andra produktionsanläggningar, skador på eller 
förolyckande av människor, skador på annan egendom, 
miljöförstöring samt möjligt juridiskt ansvar för sådana 
skador. Även om Bolaget upprätthåller ansvarsförsäkringar 
för ett belopp som bedöms er forderligt för verksamheten, 
kan sådana händelser, för vilka Bolaget ej har möjlighet att, 
eller väljer att inte, försäkra komma att ha en allvarligt ne-
gativ inverkan på Bolagets finansiella ställning. Karaktären 
på dessa risker är sådan att eventuella krav kan komma att 
överstiga försäkringsbeloppen, för vilket fall Bolaget skulle 
ådra sig avsevärda oförsäkrade förluster.

Ej försäkringsbara risker 
I arbetet med uppbyggandet av en gruva och vid en 
eventuell framtida gruvdrif t kan oväntade och ovanliga 
händelser inträf fa, inkluderande jordskred, ras, brand, 
översvämningar eller jordbävningar. Det är inte alltid fullt 
möjligt att teckna försäkringar mot sådana risker på grund 
av höga försäkringspremier eller andra orsaker. Skulle så-
dana händelser inträf fa kan detta reducera eller eliminera 
Bolagets framtida lönsamhet vilket kan komma att resultera 
i värdeminskning avseende Bolagets aktier.

malmreserver och mineraltillgångar
Den rapporterade mineraltillgången för Evaförekomsten 
bygger på de beräkningar som gjordes av en oberoende 
konsult1 i samband med Lundin Mining Explorations ansö-
kan om bearbetningskoncession 2007. Denna beräkning 
kan med tanke på informationstäthet, geologisk regel-
bundenhet och kontinuitet klassificeras som en indikerad 
mineraltillgång. Några beräkningar och klassificeringar i 

”kända”, ”indikerade” och ”antagna” mineraltillgångar enligt 
SveMins regelverk och kanadensiska National Instrument 
NI 43-101 har ännu ej utför ts för övriga förekomster. Som 
resultat av detta och då inga feasibility studier genom-
för ts har några malmreserver ej redovisats. Se vidare 
Verksamheten - Tonnage och halter. Ingen försäkran kan 
ges att de uppskattade mineraltillgångarna kan utvinnas 
eller att de kan utvinnas i planerad takt.

Uppskattningar av mineraltillgångar är alltid osäkra då de 
baseras på begränsade tester som ej nödvändigtvis reflek-
terar verkligheten. Som resultat av ökade kunskaper om 
mineraliseringarna kan gjorda uppskattningarna komma att 
revideras antingen upp eller ner. I en i drif t varande gruva 
kan sjunkande metallpriser, ökade produktionskostnader 
eller lägre utbyten medföra att visst tonnage blir olönsamt 
att bryta och att malmreserverna där för måste reduceras. 
Kortsiktiga drif tsomständigheter som exempelvis ”push 
back”, tillredningar av nya malmkroppar, nya produk-
tionsnivåer och omställningar i produktsortimentet kan ha 
betydande negativ inverkan på en gruvas lönsamhet under 
vissa räkenskapsperioder.

Konkurrens
Bolaget utsätts för konkurrens från ett fler tal andra gruv- 
och prospekteringsföretag. Flera av dessa företag har 
större finansiella resurser än Kopparberg Mineral, och som 
ett resultat av detta kan Bolaget få svår t att förvärva eller 
underhålla verksamhet på villkor som bedöms acceptabla, 
vilket kan leda till att Bolagets ställning på marknaden 
försämras. 

1 Hans Torshag, HT Konsult, Qualif ied Person, SveMin
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medarbetare
Kopparberg Minerals verksamhet är beroende av förmågan 
att rekrytera, utveckla och behålla kvalif icerade medarbe-
tare. Vid en eventuell framtida gruvdrif t kommer Bolaget 
att ha ett stor t rekryteringsbehov. Förmågan att identifiera, 
rekrytera, utveckla, motivera och behålla personal kommer 
där för vara av avgörande betydelse för Bolagets framtida 
utveckling. Om nyckelpersoner lämnar Bolaget kan det, 
åtminstone kortsiktigt, få negativ inverkan på verksamhe-
ten. Även om ledningen anser att Bolaget både kommer att 
kunna attrahera och behålla kvalif icerade nyckelpersoner, 
kan det inte garanteras att detta kan ske på tillfredstäl-
lande villkor gentemot den konkurrens som finns från andra 
bolag i branschen eller närstående branscher.

arbetsrättsliga relationer
Bolaget strävar efter att ha goda relationer med persona-
len och har inte varit utsatt för strejker eller liknande som 
väsentligt påverkat Bolagets verksamhet. Det kan dock inte 
uteslutas att Bolaget i framtiden drabbas av arbetsrättsliga 
konflik ter som resulterar i väsentliga negativa effekter på 
verksamheten och den finansiella ställningen.

Intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov
Det kan inte garanteras att Bolaget kommer att generera 
tillräckliga medel för att finansiera den for tsatta verksam-
heten. Beslut om eventuell framtida gruvbrytning i den 
förvärvade Evafyndigheten såväl som i nya förekomster 
som prospekteringen förväntas generera är, förutom av re-
sultaten av ”feasability”-studierna, beroende av att Bolaget 
kan erhålla ytterligare finansiering för investeringar i bland 
annat gruvanläggningar, maskiner och utrustning för bryt-
ning och transporter. Det kan inte garanteras att Bolaget 
kommer att kunna erhålla er forderlig finansiering eller att 
sådan finansiering kan erhållas på, för befintliga aktieägare, 
fördelaktiga villkor. Ett misslyckande med att erhålla ytter-
ligare finansiering vid rätt tidpunkt kan medföra att Bolaget 
måste skjuta upp, dra ner på, eller avsluta verksamheter. 

Osäkerhet rörande den framtida 
marknadsutvecklingen
Det är styrelsens bedömning att Kopparberg Mineral är 
verksamt på en marknad som förväntas uppvisa for tsatt 
tillväxt och goda intjäningsmöjligheter under de kommande 
åren. Det kan dock inte uteslutas att marknaden utvecklas 
i en för Bolaget ofördelaktig riktning på grund av föränd-
rade makroekonomiska faktorer, teknisk utveckling, nya 
regelverk eller andra opåverkbara omvärldsfaktorer. 

Risker associerade med företagsförvärv
Förvärv av företag eller rörelser kan vara ett sätt att uppnå 
kommersiella mål. Det föreligger dock alltid en risk att 
företagsförvärv inte ger förväntade effekter, vilket tillfälligt 
eller långvarigt kan hämma Bolagets utvecklingstakt samt 
inverka negativt på Bolagets framtidsutsikter, finansiella 
ställning och likviditet.

Risker förenade med aktierna 
Kopparberg Minerals aktie handlas på Aktietorget och har 
periodvis uppvisat en begränsad likviditet. Det går inte att 
förutsäga huruvida investerarnas intresse för Bolaget kom-
mer att leda till en substantiell handel framöver. Samtidigt 
föreligger det en risk att aktien inte kommer att omsättas 
dagligen och att avståndet mellan köp- och säljkurs kan 
komma att vara stor t. Aktiens marknadspris kan komma 
att avvika avsevärt från teckningskursen. Det finns ingen 
garanti för att aktier i Kopparberg Mineral kan säljas till en 
för innehavaren acceptabel kurs vid varje given tidpunkt. 

Bolaget har erhållit skrif tliga teckningsförbindelser och 
garantier avseende hela emissionens belopp. Bolaget 
har dock inte erhållit eller begärt bankmässig säkerhet för 
beloppet. Det finns där för en risk att de som undertecknat 
teckningsförbindelser eller garantier inte kan uppfylla sina 
åtaganden.
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ERbjudaNdET

bakgrund och motiv
Kopparberg Mineral bildades 2006 och Bolagets aktie är 
noterad på Aktietorget sedan februari 2007. Verksamheten 
består huvudsakligen av prospektering. Målsättningen 
är att lokalisera malmer med basmetallerna zink, bly och 
koppar samt ädelmetallerna guld och silver. Parallellt med 
den egna prospekteringen har Bolaget tidigare fungerat 
som servicebolag för andra prospekterings- och gruvbolag 
genom att hyra ut utrustning och personal. 

Förvärv av Lundin mining Exploration
I november 2009 offentliggjorde Kopparberg Mineral att 
Bolaget tecknat ett avtal om att förvärva Lundin Mining 
Exploration AB av Lundin Mining AB. Affären slutfördes i 
januari 2010. 

Kopparberg mineral får en av de största 
projektportföljerna i Sverige
Den omfattande och värdefulla projektportfölj som Bolaget 
övertagit, tillsammans med resultaten av Lundin Mining 
Explorations omfattande prospekteringsverksamhet, med-
för att Kopparberg Mineral, från att ha varit en relativt liten 
aktör, nu blivit ett betydande prospekteringsbolag med 
en av de största portföljerna i Sverige av välutvecklade 
förekomster.

Emissionen
Den förestående nyemissionen möjliggör för Bolaget att 
dels uppfylla de åtaganden som gjor ts i samband med 
förvärvet dels att genom prospektering, process- och 
gruvtekniska undersökningar utveckla projektportföljen.

Årsstämman som hölls den 21 januari 2010 har godkänt 
styrelsens beslut från den 22 december 2009 att, med 
företrädesrätt för befintliga aktieägare, genomföra en 
nyemission av Units. Bolagets aktieägare erbjuds att för 
varje en (1) befintlig aktie oavsett aktieslag teckna två (2) 
Units till en kurs om 0,08 kronor. Varje Unit innehåller en (1) 
nyemitterad B-aktie och en vederlagsfri teckningsoption.

Nyemissionen omfattar högst 232.729.420 B-aktier vilket 
innebär att aktiekapitalet ökar med högst 4.654.588,4 
kronor till totalt högst 6.981.882,6 kronor. Antal emitterade 
teckningsoptioner kommer att uppgå till högst 232.729.420 
st. Varje teckningsoption medför en rätt att under perioden 
21 februari 2011 t.o.m. 30 mars 2011 teckna en ny B-aktie 
till en kurs om 0,09 kronor. Utnyttjande av dessa teck-
ningsoptioner innebär att aktiekapitalet kan komma att öka 
med högst 4.654.588,4 kronor och antalet B-aktier med 
högst 232.729.420 st.
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De erbjudna aktierna i Nyemissionen motsvarar 66,7 
procent av aktiekapitalet och 61,8 procent av rösterna 
i Bolaget efter genomförd nyemission men före utspäd-
ning genom utelöpande teckningsoptioner. Fulltecknas 
emissionen tillförs Bolaget cirka 18,6 MSEK före avdrag för 
emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka  
2,5 MSEK exklusive ersättning till garanter. Teckning 
sker under perioden 2 februari 2010 – 24 februari 2010. 
Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

Utöver emissionen enligt föreliggande erbjudande finns 
ett bemyndigande från bolagsstämman om ytterligare 
emission av 116 364 710 aktier och 116 364 710 teck-
ningsoptioner. Detta utrymme kommer att tas i anspråk för 
ersättning till garanter i garantikonsortiet med cirka 
 8,9 miljoner aktier och lika många teckningsoptioner, så-
som Units på samma villkor som i föreliggande emissions-
erbjudande. Därutöver erbjuds extra teckning av Units på 
samma villkor som i föreliggande emissionserbjudande i 
ett rik tat teckningserbjudande, i händelse av att förelig-
gande emission blir övertecknad, maximalt uppgående till 
det kvarvarande utrymmet av emissionsbemyndigandet 
(efter att nya aktier och teckningsoptioner för ersättning till 
garanter tagits i anspråk).

Teckningsförbindelser och garantier
Skrif tliga garantier har lämnats avseende 88,3 procent av 
emissionens totala belopp vilket motsvarar högst 
16,5 MSEK. För lämnade garantier utgår en ersättning om 
10 procent av det garanterade beloppet. Några av Bolagets 
större aktieägare och ledande befattningshavare har läm-
nat skrif tliga teckningsförbindelser motsvarande drygt  
11,7 procent av emissionen. Ingen ersättning utgår för läm-
nade teckningsförbindelser. Utöver teckningsförbindelser 
har större aktieägare lämnat garantier motsvarande  
3 MSEK.

Planerad användning av emissionslikviden
Planerad användning av de genom emissionen tillförda 
resurserna är dels att betala förvärvslikviden samt ställa 
garantier för avvecklingskostnader i samband med för-
värvet, dels att möjliggöra den for tsatta utvecklingen av 

Evafyndigheten. Därutöver kommer emissionslikviden att i 
huvudsak användas för prospektering och undersökningar 
av övriga förekomster i projektportföljen samt för att finan-
siera Bolagets övriga verksamhet. 

Prospektet
Detta prospekt har upprättats med anledning av ny-
emissionen och utgörs av denna handling som innehål-
ler årsredovisning för 2008-09-01 – 2009-08-31 samt 
årsredovisningarna för perioden 2007-09-01 – 2008-08-31 
och perioden 2006-09-01 – 2007-08-31 som införlivas i 
detta dokument genom hänvisning. Årsredovisningarna har 
tidigare inlämnats till Finansinspektionen. 

Styrelsen för Kopparberg Mineral AB (publ) är ansvarig för 
informationen i detta prospekt. Härmed försäkras att alla 
rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa 
att uppgif terna i prospektet, såvitt Bolagets styrelse vet, 
överensstämmer med de faktiska förhållandena och att 
ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess 
innebörd.

Kopparberg den 25 januari 2010
Kopparberg Mineral AB (publ)
Styrelsen
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Inbjudan till teckning i företrädesemission
Härmed inbjuds aktieägarna i Kopparberg Mineral AB 
(publ), i enlighet med villkoren i detta prospekt, att för varje 
per avstämningsdagen den 27 januari 2010 innehavd aktie 
i Kopparberg Mineral AB (publ) teckna två (2) Units till 
kursen 0,08 kronor per Unit. Företrädesemissionen, omfat-
tande högst 232.729.420 B-aktier och 232.729.420 teck-
ningsoptioner, har beslutats av styrelsen den 22 december 
2009 och godkänts av Årsstämman i Kopparberg Mineral 
AB (publ) den 21 januari 2010. 

units
Varje Unit innehåller en nyemitterad B-aktie och en veder-
lagsfri teckningsoption. Varje teckningsoption medför en 
rätt att under perioden 21 februari 2011 t.o.m. 30 mars 
2011 teckna en ny B-aktie till en kurs om 0,09 kronor.

Företrädesrätt till teckning 
Den som på avstämningsdagen den 27 januari 2010 är ak-
tieägare i Kopparberg Mineral AB (publ) äger företrädesrätt 
att teckna Units i Bolaget. 

Uniträtter 
Aktieägare i Bolaget erhåller för varje (1) innehavd aktie  
två (2) Uniträtter. Det krävs en (1) Uniträtt för att teckna  
en (1) Unit.

Teckningskurs 
Teckningskursen är 0,08 kronor per Unit. Courtage utgår 
ej.

avstämningsdag 
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB/VPC för rätt 
till deltagande i emissionen är den 27 januari 2010. Sista 
dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i 
emissionen är den 22 januari 2010. Första dag för handel i 
Bolagets aktie utan rätt till deltagande i emissionen är den 
25 januari 2010. 

Teckningstid 
Teckning av aktier med stöd av Uniträtter ska ske under 
tiden från och med den 2 februari 2010 till och med den 
24 februari 2010. Efter teckningstidens utgång blir out-
nyttjade Uniträtter ogiltiga och förlorar därefter sit t värde. 
Outnyttjade Uniträtter bokas bort från respektive  
aktieägares VP-konto utan avisering från 
Euroclear Sweden AB/VPC. 

Handel med uniträtter
Handel med Uniträtter kommer att ske på Aktietorget under 
perioden från och med den 2 februari 2010 till och med 
den 19 februari 2010. Värdepappersinstitut med er forder-
liga tillstånd handlägger förmedling av köp och försäljning 
av Uniträtter. Den som önskar köpa eller sälja Uniträtter 
ska där för vända sig till sin bank eller fondkommissionär. 

Emissionsredovisning och anmälningssedlar 
direktregistrerade aktieägare 
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på 
avstämningsdagen den 27 januari 2010 är registrerade i 
den av Euroclear Sweden AB/VPC för Bolagets räkning 
förda aktieboken, erhåller Informationsmaterial, för tryckt 
emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi 
och särskild anmälningssedel från Euroclear Sweden AB/
VPC. Informationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt 
på Bolagets hemsida (www.kopparbergmineral.se), Aqurat 
Fondkommission AB:s hemsida (www.aqurat.se) samt 
G&W Kapitalförvaltning AB:s hemsida (www.gwkapital.se) 
för nerladdning. I det fall informationsmaterialet önskas 
skickat i utskrivet format erhålls det från Bolaget på be-
gäran. Av den för tryckta emissionsredovisningen framgår 
bland annat erhållna Uniträtter. Den som är upptagen i den 
i anslutning till aktieboken särskilt förda för teckning över 
panthavare med flera, erhåller inte någon emissionsredo-
visning utan underrättas separat. VP-avi som redovisar 
registreringen av Uniträtter på aktieägares VP-konto 
utsändes ej. 

Förvaltarregistrerade aktieägare 
Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltar-
registrerade hos bank eller annan förvaltare ska då istället 
teckna och betala i enlighet med anvisningar från respek-
tive förvaltare. 

Teckning med stöd av företrädesrätt 
Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom 
samtidig kontant betalning senast den 24 februari 2010. 
Teckning genom betalning ska göras antingen med den, 
med emissionsredovisningen utsända, för tryckta inbetal-
ningsavin eller med den inbetalningsavi som är fogad till 
den särskilda anmälningssedeln enligt följande alternativ: 

1) Inbetalningsavi 
I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna 
Uniträtter utnyttjas för teckning ska endast den 
för tryckta inbetalningsavin användas som under-
lag för teckning genom kontant betalning. Särskild 
anmälningssedel ska då ej användas. Observera att 
teckning är bindande.

2) Särskild anmälningssedel 
I de fall Uniträtter förvärvas eller avyttras, eller ett 
annat antal Uniträtter än vad som framgår av den 
för tryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teck-
ning, ska den särskilda anmälningssedeln användas 
som underlag för teckning genom kontant betalning. 
Aktieägaren ska på anmälningssedeln under rubriken 
Anmälan 1, uppge det antal aktier som denne tecknar 
sig för och på inbetalningsavin fylla i det belopp som 
ska betalas. Betalning sker således genom utnytt-
jande av inbetalningsavin. Ofullständig eller felaktigt 
ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan 
avseende. 

Särskild anmälningssedel kan erhållas från Aqurat 
Fondkommission AB på nedanstående telefonnummer. 
Ifylld anmälningssedel ska i samband med betalning 
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skickas eller lämnas på nedanstående adress och vara 
Aqurat Fondkommission AB tillhanda senast klockan 16:00 
den 28 oktober 2009. Observera att teckning är bindande. 

Kopparberg Mineral AB (publ)
c/o Aqurat Fondkommission AB
Box 702
182 17 Danderyd
Telefon:  08 - 544 987 55 
Fax:  08 - 544 987 59 

Teckning utan företrädesrätt
För det fall samtliga Uniträtter inte utnyttjas äger styrelsen 
rätt att inom ramen för emissionens högsta belopp besluta 
om tilldelning av de Units som tecknats utan företrädesrätt. 
Teckning av Units utan företrädesrätt ska ske under sam-
ma tidsperiod som teckning med företrädesrätt. Styrelsen 
äger dock rätt att förlänga tiden för teckning och betalning 
för teckning av Units utan stöd av teckningsrätter.

Intresseanmälan om att förvärva Units utan företrädesrätt 
kan göras på anmälningssedeln utan företrädesrätt som 
medföljer emissionsredovisningen. Anmälningssedeln 
ska vara Aqurat Fondkommission AB tillhanda senast kl. 
16:00 den 24 februari 2010. Denna anmälan är bindande. 
Besked om eventuell tilldelning av Units utan företrädes-
rätt lämnas genom utskick av avräkningsnota vilken ska 
betalas i enlighet med anvisningarna på denna. Något 
meddelande utgår inte till dem som inte erhållit tilldelning.

Tilldelning
Teckning med subsidiär företrädesrätt
Units som inte tecknas med primär företrädesrätt ska 
erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär före-
trädesrätt). Om inte sålunda erbjudna Units räcker för den 
teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska Units 
fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala antalet 
aktier de förut äger i Bolaget. I den mån detta inte kan 
ske vad avser vissa Units, sker fördelning genom lottning. 
Teckning med subsidiär företrädesrätt ska ske på för ända-
målet framtagen blankett, vilken kan beställas från Bolaget 
eller Aqurat Fondkommission AB. 

Teckning utan företrädesrätt
För det fall samtliga Uniträtter inte utnyttjas genom 
teckning med primär eller subsidiär företrädesrätt, äger 
styrelsen rätt att inom ramen för emissionens högsta 
belopp bestämma om tilldelning till dem som tecknat Units 
utan företrädesrätt att fördelas mellan dem i förhållande till 
tecknat belopp. Besked om eventuell tilldelning av Units 
utan företrädesrätt lämnas genom utskick av avräknings-
nota vilken ska betalas i enlighet med anvisningarna på 
denna. Utskick av avräkningsnotor beräknas ske tre dagar 
efter teckningstidens utgång. Något meddelande utgår inte 
till dem som inte erhållit tilldelning.

aktieägare bosatta i utlandet 
Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej ak-
tieägare bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, 
Japan, Australien) och vilka äger rätt att teckna aktier i 
nyemissionen, kan vända sig till Aqurat Fondkommission 
AB på telefon enligt ovan för information om teckning och 
betalning. 

betald tecknad unit (bTu)
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear 
Sweden AB/VPC så snart detta kan ske, vilket normalt 
innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller 
tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av 
betalda tecknade units (BTU) skett på tecknarens VP-
konto. Tecknade Units är bokförda som BTU på VP-kontot 
tills nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

Handel i bTu 
Handel i BTU kommer att ske på Aktietorget från den 2 
februari 2010 till och med att emissionen registrerats hos 
Bolagsverket. 

Leverans av aktier och teckningsoptioner 
Så snart emissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket 
beräknas ske under februari månad 2010, ombokas BTU 
till aktier och teckningsoptioner utan särskild avisering från 
Euroclear Sweden AB/VPC.

utdelning 
Alla aktier har lika rätt till utdelning. De nya aktierna medför 
rätt till vinstutdelning första gången på den avstämnings-
dag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemis-
sionen har registrerats hos Bolagsverket.

Handel på aktietorget
Aktierna i Bolaget är upptagna till handel på Aktietorget. 
Avsikten är att aktierna och teckningsoptionerna som emit-
teras i nyemissionen tas upp till handel omedelbart efter 
registrering av nyemissionen. Information om när handeln i 
de nya aktierna och teckningsoptionerna inleds, kom-
mer att lämnas via ett pressmeddelande innan handeln 
påbörjas.

Offentliggörande av utfallet i emissionen 
Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats den 
2 mars 2010 (eller senare om teckningstiden förlängs), 
kommer Bolaget att of fentliggöra utfallet av emissionen. 
Offentliggörande kommer att ske genom pressmeddelande 
och finnas tillgängligt på Bolagets hemsida. 

Förlängning av erbjudandet
Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. Ett sådant 
beslut om att förlänga teckningstiden kan fattas fram till 
och med sista dag för teckning och meddelas genom 
pressmeddelande.
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Villkor för fullföljande
Erbjudandet är villkorat av att inga omständigheter upp-
står som kan medföra att tidpunkten för att genomföra 
Erbjudandet bedöms som olämplig. Sådana omständig-
heter kan till exempel vara av ekonomisk, finansiell eller 
politisk ar t och avse såväl omständigheter i Sverige som 
utomlands liksom att intresset för att deltaga i Erbjudandet 
av styrelsen för Kopparberg Mineral bedöms som otillräck-
ligt. Erbjudandet kan sålunda helt eller delvis återkallas. 
Meddelande härom avses i sådant fall of fentliggöras så 
snart som möjligt genom pressmeddelande. Bolaget har ej 
möjlighet att dra tillbaka Erbjudandet efter det att handeln 
med värdepapperen har inletts.

Övrigt
G&W Kapitalförvaltning är finansiell rådgivare åt Bolaget i 
samband med Erbjudandet, och samarbetar härvid med 
Aqurat Fondkommission AB, som är emissionsinstitut. 

Det har inte förekommit några offentliga uppköpserbjudan-
den i fråga om Bolagets aktier under det innevarande eller 
det föregående räkenskapsåret. 

Anmälan är bindande. Ofullständig eller felaktigt ifylld an-
mälningssedel kan komma lämnas utan avseende. Endast 
en anmälningssedel per köpare får insändas. Lämnas fler 
tecknigsedlar in av samme tecknare beaktas endast den 
senast inlämnade som lämnats in inom ramen för teck-
ningstiden. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på 
anmälningssedeln för tryckta texten.
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Förvärvet.av.Lundin.Mining.Exploration.är.för.oss.
en.mycket.betydelsefull.händelse.som.tar.oss.ett.
stort.steg.framåt..Förvärvet.är.en.unik.händelse.
för.prospekteringen.i.Sverige.då.det.skapar.en.
betydande.nationell.aktör.med.en.omfattande.
projektportfölj.som.inkluderar.långt.framskridna.
projekt.med.tillgång.till.resultaten.från.väldo-
kumenterade.och.professionellt.genomförda.
prospekteringsinvesteringar..

Tack vare att Lundin Mining beslöt att ändra sin prospek-
teringsstrategi i Sverige till att enbart omfatta områden i 
anslutning till sin befintliga gruva öppnade sig möjligheten 
under 2009 för oss att förvärva Lunding Mining Exploration 
med drygt 50 undersökningstillstånd samt resultaten från 
en cirka 200 Mkr stor prospekteringsinvestering som de 
genomfört i Sverige. Lundin Mining Corporation, genom 
NAN, etablerade sig redan 1996 som ett betydande, 
och som det skulle det visa sig, framgångsrikt svenskt 
prospekteringsbolag. Som resultat av bl.a. den omfattande 
geofysiska flygmätning som genomfördes lokaliserades 
Storlidenmalmen, som utvecklades till en liten men mycket 
lönsam gruva i Skellef tefältet.

Dessa unika flygmätningar, som bara delvis följts upp med 
detaljerade undersökningar, ingår i förvärvet. De utgör 
en strategiskt mycket viktig tillgång och är basen för våra 
planerade satsningar i anslutning till Evaförekomsten samt 
delar av Skellef tefältet.

Initialt kommer vi att satsa mycket kraft och kapital på att 
vidareutveckla Evaförekomsten som betraktas som det 
mest avancerade projektet i förvärvet. Evaförekomsten 
kan karakteriseras som en massiv komplex sulfidminera-
lisering av samma typ som de klassiska sulfidmalmerna 
i Skellef tefältet. En tonnageberäkning, baserad på 23 
diamantborrhål, som genomförts av en oberoende konsult 
resulterade i ett indikerat tonnage på drygt fem miljoner 
ton med 2,4 % zink, 0,4 % bly, 0,3 % koppar, 40 g/ton 
silver och 1 g/ton guld. En ansökan om brytningstillstånd 
har lämnats till Bergsstaten och vi planerar att omedelbart 
genomföra processtekniska tester och en ”prefeasibility”- 
studie för att undersöka förutsättningarna för att inleda en 
kommersiell produktion i Evaförekomsten. 

Även bearbetningskoncessionen Svartliden, som ligger 
omedelbart norr om Evaförekomsten, ingick i förvärvet. 
Hittills gjorda undersökningar har resulterat i ett mindre 
tonnage med relativt god kopparhalt. Mineraliseringen är 
öppen mot djupet. 

De två intressanta sulfidmineraliseringarna i kombination 
med att de geofysiska flygmätningarna avslöjar ett fler tal 
intressanta anomalier i närområdet motiverade oss att re-
dan i november förra året ansöka om ytterligare undersök-
ningstillstånd i området. 

Då stora områden 
i anslutning till 
Evaförekomsten är 
klar t underprospek-
terade på grund 
av tjocka jord- och 
moränlager bedömer 
vi att förutsättning-
arna är goda för 
att lokalisera nya 
intressanta minera-
liseringar i området 
genom att vi nu 
har tillgången till en 
omfattande data-
bank från de unika 
flygmätningarna.

Även i Bergslagen ser vi goda möjligheter att utveckla flera 
av de förvärvade projekten. Speciellt intressanta är under-
sökningstillstånden i Tvistbo och runt den producerande 
Lovisagruvan men det finns även ett antal andra före-
komster som vi tror kan utvecklas positivt och tillsamman 
möjligen ge underlag för ett gemensamt centralt anrik-
ningsverk. En spännande krydda i prospekteringsportföljen 
är de intressanta undersökningstillstånden i anslutning till 
Bolidens gruva i Garpenberg. 

Förvärvet av Lundin Mining Exploration förstärker också 
Kopparberg Minerals roll i Nordic Iron Ore AB. Genom att 
vi nu uppnår kontroll över Håksbergsfältet, som är en av de 
största fosfor fattiga järnmineraliseringarna i landet, ser jag 
goda möjligheter att på sikt skapa ett intressant järnmalms-
bolag som finansieras genom en separat notering. 

Slutligen är jag övertygad om att efter frågan på basmetal-
ler kommer att stiga i takt med den ekonomiska återhämt-
ningen i världen och att guldprisets positiva utveckling 
for tsätter. Det är där för nu rätt tid för att skapa förutsätt-
ningar för att kunna etablera en lönsam gruvproduktion 
när konjunkturen vänder. Man måste dock vara medveten 
om att prospektering är en mödosam och tidskrävande 
verksamhet som kräver betydande kapital. Man kan inte 
förvänta sig omedelbara positiva resultat, men genom att 
vara tidiga i konjunkturcykeln kan ett starkt bolag skapas, 
som kan utnyttja det framtida behovet av metaller. Detta 
tillsammans med en mycket intressant projektportfölj, tror 
jag kommer att ge Kopparberg Mineral en utmärkt framtida 
utveckling.
 
Det är där för med stor glädje som jag har förmånen att få 
bjuda in er alla aktieägare i Kopparberg Mineral till denna 
emission, som är ett tydligt avstamp in i en - som jag är 
övertygad om - mycket intressant och värdeskapande 
framtid för Bolaget. 

Bästa hälsningar
Thomas Lundgren
VD, Kopparberg Mineral
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Kopparberg Mineral, som bildades 2006, är noterat på 
Aktietorget sedan februari 2007 och har cirka 1000 aktieä-
gare. Bolaget prospekterar huvudsakligen inom sina egna 
undersökningstillstånd och söker främst efter malmer med 
basmetallerna zink, bly och koppar samt ädelmetallerna 
guld och silver. 

Tack vare att Kopparberg Mineral har egen geofysisk 
mätutrustning, egen terränggående borrig för morän och 
bergkaxprovtagning samt kunnig och er faren personal kan 
Bolaget bedriva en kostnadseffektiv prospektering. 

Parallellt med den egna prospekteringen har Bolaget tidi-
gare fungerat som servicebolag för andra prospekterings- 
och gruvbolag genom att hyra ut utrustning och personal. 
Detta verksamhetsområde bedrivs f.n. i det helägda dotter-
bolaget Argo AB.

Lundin mining Exploration förvärvas
I november 2009 offentliggjorde Kopparberg Mineral att 
Bolaget tecknat ett avtal om att förvärva Lundin Mining 
Exploration AB av Lundin Mining AB. Försäljningen för-
anleddes av Lundin Minings strategiändring och affären 
slutfördes i januari 2010.

Den förestående nyemissionen möjliggör för Bolaget att 
dels uppfylla de åtaganden som gjor ts i samband med 
förvärvet dels att genom prospektering, process- och 
gruvtekniska undersökningar utveckla projektportföljen.

Förvärvet skapar en betydande aktör
Den omfattande och värdefulla projektportfölj som Bolaget 
övertagit, tillsammans med resultaten av Lundin Mining 
Explorations omfattande prospekteringsverksamhet, 
medför att Kopparberg Mineral enligt styrelsens bedöm-
ning blir ett betydande prospekteringsbolag i Sverige 
med en av de största portföljerna av välutvecklade 
undersökningstillstånd.

Lundin Mining Exploration och NAN har sedan 1998 
investerat cirka 200 MSEK i prospektering och under-
sökningsarbeten av olika mineralförekomster i Sverige. 
De betydande investeringarna har resulterat i en omfat-
tande och väldokumenterad projektportfölj med mer än 
50 undersökningstillstånd. Flera av de förekomster som 
ingår i projektportföljen har undersökts med omfattande 
kärnborrning som verifierat att de har potential för att 
kunna vidareutvecklas medan undersökningarna av mine-
raliseringarna inom andra undersökningstillstånd är av mer 
inledande karaktär. En av de mer intressanta mineralise-
ringarna i projektportföljen är Evaförekomsten som ligger i 
Skellef tefältet. Evaförekomsten, som undersökts med 55 
kärnborrhål, kan karakteriseras som en massiv komplex 
sulfidmalm med zink, bly, koppar samt intressanta halter 
av guld och silver. En tonnageberäkning baserad på 23 
diamantborrhål, som genomförts av en oberoende konsult2, 
resulterade i en indikerad mineraltillgång på drygt fem 
miljoner ton med 2,4 % zink, 0,4 % bly, 0,3 % koppar, 40 
g/ton silver och 1 g/ton guld. Mineraliseringen, som har 
ett utgående under moräntäcket, lämpar sig inledningsvis 
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för dagbrottsbrytning. Eftersom den är att betrakta som 
Kopparberg Minerals enskilt viktigaste tillgång kommer 
undersökningarna av förutsättningarna för en kommersiell 
brytning att prioriteras.

Utöver den stora väldokumenterade projektportföljen ingår 
moderna geofysiska flygmätningar över bl.a. Skellef tefältet 
i förvärvet. Dessa mätningar, som nu Kopparberg Mineral 
har ensamrätt till, visar ett stor t antal anomalier (indikatio-
ner på mineraliseringar) av vilka endast en del undersökts 
med markmätningar och kärnborrning. De detaljerade 
undersökningar av en av dessa indikationer ledde till upp-
täckten av Storlidengruvan, en liten men mycket rik sulfid-
malmsförekomst som bröts av Lundin Mining och Boliden.
Förvärvet inkluderar också rapporter om de geologiska, 
geofysiska, geokemiska, process- och gruvtekniska 
undersökningar som Lundin Mining Exploration genomfört 
samt en databank omfattande mer än 1 200 kärnborrhål. 
Denna inkluderar förutom allmän information om varje borr-
håls läge, riktning och lutning även kar tering av kärnorna, 
provtagna sektioner och analyser av dessa.

Kopparberg mineral har målsättningen att bli ett 
producerande gruv- och prospekteringsbolag
Hittills har verksamheten i Kopparberg Mineral huvudsakli-
gen varit rik tad mot prospektering inom Bolagets under-
sökningstillstånd i Bergsslagen. Förvärvet av Lundin Mining 
Exploration innebär att Kopparberg Mineral blir ägare till 
f lera långt framskridna projekt. Den for tsatta verksamheten 
kommer där för även att inkludera undersökningar av förut-
sättningarna för att kommersialisera dessa. Inledningsvis 
kommer dessa arbeten att rik tas mot i första hand 
Evafyndigheten. Kopparberg Mineral har som målsättning 
att inom fyra år kunna ta Evaförekomsten i drif t och där-
med bli ett producerande gruv- och prospekteringsbolag.

De flesta prospekteringsprojekt resulterar aldrig i en bryt-
värd malmfyndighet och i framgångsrika projekt är kost-
naderna höga och tidsperioden från upptäckt till gruvstar t 
lång (10 år eller mer är inte ovanligt). Förvärvet av ett fler tal 
avancerade projekt ger Kopparberg Mineral utmärkt möjlig-
het att koncentrera verksamheten mot långt framskridna 
projekt som har goda förutsättningar att bli framgångsrika 
samtidigt som tiden fram till ett eventuellt produktionsbe-
slut kan kortas och därmed också kostnaderna. 

affärsidé, mål och strategi
Affärsidé
Kopparberg Minerals af färsidé är att genom egen prospek-
tering såväl som förvärv skapa malmtillgångar som kan 
utgöra basen för lönsam gruvproduktion i bolagets regi.

mål
Kopparberg Minerals mål är att bolaget inom en period av 
fyra år skall ha öppnat en egen gruva.

Kopparberg Minerals långsiktiga målsättning är att bli en 
betydande aktör på mineralmarknaden med malmtillgångar 
som bryts i egna gruvor och förädlas i egna verk med god 
lönsamhet. 

Strategi
Bolaget avser att genom egen prospektering, köp eller 

”joint ventures” successivt utöka projektportföljen och att 
genom for tsatta undersökningar vidareförädla, såväl nu 
kontrollerade förekomster som tillkommande, till brytvärda 
malmer.

Organisation och personal
Kopparberg Mineral kommer att ha en liten men högt kva-
lif icerad prospekteringsorganisation under ledning av Alain 
Chevalier. I denna ingår för närvarande två projektgeologer 
och en tekniker, som är ansvarig för administration och 
hantering av undersökningstillstånd samt brytningskonces-
sioner. Fältarbetet kommer i så stor omfattning som möjligt 
att utföras av de ansvariga projektgeologerna tillsammans 
med Bolagets egna fält tekniker och borrpersonal. För 
geofysiska- och geokemiska tolkningar och utvärderingar 
kommer olika specialister att hyras in på konsultbasis. 
Den gruv- och processtekniska delarna av Evaprojektet 
kommer att genomföras på konsultbasis så länge det 
är praktiskt genomförbart och till fördel för Kopparberg 
Mineral. De inledande anrikningsundersökningarna har 
beställts från Finlands Geologiska Undersöknings (GTKs) 
processlaboratorium. 

Bolaget har inom styrelsen tillgång till en omfattande er fa-
renhet och kompetens med bevisad förmåga att utveckla 
projekt. Antalet Qualified Persons i styrelsen uppgår till tre 
(se vidare nedan under rubriken ”National Instrument” och 
Kvalif icerad person).

Ekonomifunktionen kommer framöver att förstärkas med 
en anställd finanschef. I dagsläget utförs denna funktion 
på konsultbasis av extern part.
 

”Parallellt med den egna prospekte-
ringen har Bolaget tidigare fungerat 
som servicebolag för andra pro-
spekterings- och gruvbolag genom 
att hyra ut utrustning och personal.
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Legal struktur 
Kopparberg Mineral består vid tiden för prospektet av moderbolaget Kopparberg Mineral AB (publ) (org. nr. 556704-4168) 
samt de helägda dotterbolagen Argo AB (org. nr. 556735-6596), Lundin Mining Exploration AB (u.n.ä. till Kopparberg 
Mining Exploration AB) (org. nr. 556666-2895) och intressebolaget Nordic Iron Ore AB (org. nr. 556756-0940). Samtliga 
bolag i koncernen är bildade och registrerade enligt svensk rätt. 

Evafyndigheten ägs för närvarande av Lundin Mining Exploration AB (u.n.ä. till Kopparberg Mining Exploration AB) 
och undersökningarna av förutsättningarna för att star ta en lönsam gruvdrif t kommer att bedrivas av detta bolag. Om 
Evaförekomsten eller andra förekomster kommer i produktion är avsikten att dessa verksamheter kommer att läggas i se-
parata bolag. Legalt ägs undersökningstillståndet för Evagruvan av Kopparberg Mineral AB samt Lundin Mining Exploration 
AB. En ansökan om bearbetningskoncession för Evafyndigheten har gjor ts hos Bergstaten av NAN (North Atlantic Natural 
Resources), men denna har senare över för ts till Lundin Mining Exploration AB.

Kopparberg Mineral äger en tredjedel av Nordic Iron Ore (NIO) och är dessutom operatör för den i detta bolag bedrivna 
verksamheten. Övriga delägare är Archelon Mineral AB och IGE Nordic AB med en tredjedel var. I NIO har delägarna sam-
lat sina järnmalmsintressen. 
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Kopparberg minerals marknad
Grundläggande för Kopparberg Minerals verksamhet är ut-
vecklingen på världsmarknaden för bas- och ädelmetaller. 
Prisutvecklingen på dessa metaller har direkt relevans när 
det gäller att utvärdera prospekterings- och gruvprojekt.

Världsmarknadspriset på basmetaller är beroende av den 
rådande konjunkturen. Den senaste tidens finansiella 
turbulens har inneburit att basmetallpriserna sjunkit men 
de tycks nu utvecklas i en positiv rik tning. Till skillnad 
från basmetallpriserna har emeller tid guldpriset for tsatt 
att kontinuerligt stiga. Som en följd av detta och av att 
prospekteringsbolagen fått allt svårare att finansiera 
sina projekt samt att lånemöjligheterna för att star ta nya 
gruvor stramats åt har prospektering efter nya fyndigheter 
avsevärt reducerats. Detta har resulterat i att det finns få 
projekt som är framtagna för exploatering inom rimlig tid 
när efter frågan på basmetaller åter kommer igång. 

Framtidsutsikter
Förvärvet av Lundin Mining Exploration innebär att förut-
sättningarna för att Kopparberg Mineral skall kunna bli ett 
producerande gruvbolag på fyra års sikt ökar. Ett lycko-
samt genomförande av i första hand Evaprojektet innebär 
att Bolaget får en vinstgenererande produktionsenhet. 

En ansökan om bearbetningskoncession för 
Evafyndigheten har gjor ts till Bergsstaten. Ett beslut 
väntas under det första halvåret 2010. Bolaget avser att 
omedelbart börja arbetet med en ”prefeasibility”-studie för 
att utvärdera förutsättningarna för en produktionsstar t av 
Evafyndigheten. Om denna är positiv kommer därefter en 
slutlig ”feasibility”-studie att genomföras vilken kommer att 
ligga till grund för finansieringen av anläggningarna och ett 
investeringsbeslut. En komplett ansökan om miljötillstånd 
för Evaförekomsten och Svartliden, vilken är en förutsätt-
ning för att bedriva gruv- och processverksamheten, avses 

att lämnas in till 
Miljödomstolen 
i Umeå under 
2010. 

Lundin Mining 
Explorations 
undersöknings-
tillstånd för 
järnmineralise-
ringarna i Håksbergfältet, norr om Ludvika, ansluter i söder 
till de undersökningstillstånd runt Blötberget som tillhör 
Kopparberg Minerals intressebolag Nordic Iron Ore AB. 
Planerna är att Håksbergsfältet skall över föras till Nordic 
Iron Ore AB och att detta bolag skall noteras separat. Ett 
samlat ägande av två av Bergslagens mest betydande 
järnmalmsfält kommer att öka förutsättningarna för att de 
åter skall kunna komma i produktion. 

Lundin Mining Explorations portfölj omfattar förutom 
undersökningstillstånden och brytningskoncessionen i 
Skellef tefältet även ett stor t antal undersökningstillstånd 
i Bergslagen. Styrelsens bedömning är att dessa passar 
väl ihop med de undersökningstillstånd som Kopparberg 
Mineral har i denna region. Flera av de mest intressanta 
mineraliseringarna ligger inom transportavstånd från 
varandra och skulle tillsammans kunna utgöra basen för ett 
centralt beläget anrikningsverk i Bergslagen. 

Genom att äga och utveckla en intressant projektportfölj 
och att vara tidigt ute i konjunkturcykeln är det styrelsens 
och bolagsledningens uppfattning att det går att skapa 
ett starkt bolag, som rider på det förväntade behovet av 
metaller i en konjunkturuppgång. Bolaget hyser stark tilltro 
till att denna strategi kommer att ge Kopparberg Mineral en 
gynnsam framtida utveckling.

”Förvärvet av Lundin Mining 
Exploration innebär att förutsättning-
arna för att Kopparberg Mineral skall 
kunna bli ett producerande  
gruvbolag på fyra års sikt ökar. 
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I.november.2009.offentliggjorde.Kopparberg.
Mineral.att.Bolaget.tecknat.ett.avtal.om.att.
förvärva.Lundin.Mining.Exploration.AB.av.Lundin.
Mining.AB.och.den.18.januari.2010.tillträde.
Kopparberg.Mineral.som.ny.ägare.av.Lundin.
Mining.Exploration.AB.

Den förestående nyemissionen möjliggör för Bolaget att 
dels uppfylla de åtaganden som gjor ts i samband med 
förvärvet dels att genom prospektering, process- och 
gruvtekniska undersökningar utveckla projektportföljen.

Lundin mining ändrar strategi
Lundin Minings avyttring av Lundin Mining Exploration skall 
ses som ett steg i en strategisk kursändring. 

Förvärvsvillkor i korthet
Kopparberg Mineral förvärvade den 18 januari 2010 
samtliga aktier i Lundin Mining Exploration AB från Lundin 
Mining AB. Köpeskillingen var 4,5 MSEK, varav 1,5 MSEK i 
kontantbetalning för aktierna samt en garanti på 3,0 MSEK 
för vissa avvecklingskostnader. Därutöver skall royalty om 
1,5% erläggas på framtida produktion från de undersök-
ningstillstånd som Lundin Mining Exploration kontrollerade 
vid tiden för övertagandet samt från nya bearbetnings-
koncessioner som Kopparberg Mineral erhåller under en 
sexårsperiod från förvärvet inom områden som täcks av 
flygmätningarna. 

Lundin Mining har även rätt att återinvestera i större 
mineralfyndigheter, definierade som sådana 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 ägda undersökningstillstånden 
eller inom det område som täcks av flygmätningarna inom 
en sex årsperiod från förvärvet. 

Förvärvet var villkorat av att Kopparberg Mineral vid 
övertagandet kunde uppvisa en finansiering om minst 
19 MSEK, vilket utgör den huvudsakliga anledningen 
till föreliggande emission. Detta villkor har tillgodosetts 
genom den emissionsgaranti och de teckningsförbindelser 
som Kopparberg Mineral erhållit från huvudaktieägare och 
garantigivare. 

Vad har Kopparberg mineral förvärvat?
En bred projektportfölj
Kopparberg Mineral får genom förvärvet en omfattande 
portfölj av undersökningstillstånd och projekt i olika ut-
vecklingsstadier såväl som en unik databas med geologisk, 
geofysisk, geokemisk och processteknisk information. 
Av speciellt intresse är de unika geofysiska flygmätning-
arna över Skellef tefältet som ingår i förvärvet. Dessa 
resulterade bl.a. i upptäckten av den mycket lönsamma 
Storlidengruvan som Lundin Mining Exploration (dvs dåva-
rande NAN) hit tade 1998. 

Det är styrelsens uppfattning att förvärvet av Lundin Mining 
Exploration omvandlar Kopparberg Mineral till ett betydan-
de prospekteringsbolag med en av de största projektport-
följerna i Sverige. Lundin Mining har sedan 1997 investerat 
cirka 200 MSEK i prospektering, vilket resulterat i upp-
täckten av Storlidengruvan, samt en rad andra intressanta 
projekt som samlats i den omfattande projektportföljen. 

Evafyndigheten
Ett av de mest intressanta projekten 
i den förvärvade portföljen är 
Evaförekomsten en massiv komplex 
sulfidmineralisering av i prin-
cip samma typ som de klas-
siska malmerna i Skellef tefältet. 
Mineraliseringen, som är 
mycket homogen, går i da-
gen och dess övre delar läm-
par sig väl för traditionell 
dagbrottsbrytning. På upp-
drag av Lundin Mining 
har en oberoende 
konsult3 på basis av 
23 diamantborrhål, 
beräknat att fyndig-
heten innehåller fem 
miljoner ton med hal-
terna 2,4% zink, 0,4% 
bly, 0,3% koppar,  
40 g/ton silver och  
1 g/ton guld. Detta 
tonnage har klassifi-
cerats som en indike-
rad mineraltillgång. 

Planerade undersökningar och utvärderingar kommer att 
avgöra hur stor del av denna mineraltillgång som kan över-
föras till en malmreserv. Dessa arbeten star tar omgående 
efter genomförd emission. En ansökan om bearbetnings-
koncession har inlämnats till Bergsstaten. 

I direkt anslutning till Evafyndigheten finns områden som 
enligt Bolagets bedömning är underprospekterade och 
där de nyförvärvade geofysiska flygmätningarna visar 
intressanta indikationer. Dessa områden, som Kopparberg 
Mineral säkrat genom ansökningar om undersökningstill-
stånd, kommer att undersökas under kommande fältsä-
song 2010.

FÖRVäRVET aV LuNdIN mINING ExPLORaTION ab

3 Hans Torshag, HT Konsult, Qualif ied Person, SveMin 
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En ansökan om bearbetningskoncession 
avseende Evafyndigheten har inlämnats 
til l Bergsstaten. Kopparberg Mineral 
planerar att omedelbar t genomföra pro-
cesstekniska tester och en ”prefeasibi-
lity”- studie för att undersöka förutsätt-
ningarna för att inleda en kommersiell 
produktion.
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Kvalificerad personal
Med i övertagandet av Lundin Mining Exploration följer 
högkvalif icerad personal som är väl insatta i de förvärvade 
projekten och det omfattande prospekteringsmaterialet. 
Bolaget ser det som ytterst värdefullt att dessa personers 
er farenhet och kunskap även for tsättningsvis kan utnyttjas 
för att framgångsrikt bedriva utvecklingen av projektport-
följen. Bland annat har Alain Chevalier valt att stanna kvar 
inom Bolaget. Alain var tidigare bl.a. Regional Exploration 
Manager för norra Europa och Kanada. (se vidare ned 
under avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och 
revisorer”).

mätutrustning och borrkärnor
Lundin Mining Exploration äger mätutrustning som kom-
pletterar den som Kopparberg Mineral har idag. Genom 
förvärvet kommer Kopparberg Mineral för foga över en 
komplett palett av geofysiska mätinstrument.

Borrkärnor och en omfattande databas innehållande upp-
gif ter om över 1.200 diamantborrhål som inte är offentlig-
gjorda ger Kopparberg Mineral ett ytterligare informationsö-
vertag över andra prospekteringsbolag.

Ett skuldfritt bolag
Lundin Mining Exploration kommer vid övertagandet inte 
at ha några större kostnadsåtaganden, så när som på åta-
ganden på 3,0 MSEK avseende avvecklingskostnader för 
viss personal. Ansvaret för den avslutade Storlidengruvan 
kommer att ligga kvar hos Lundin Mining AB.

”Det är styrelsens uppfattning att för-
värvet av Lundin Mining Exploration 
omvandlar Kopparberg Mineral till ett 
betydande prospekteringsbolag med 
en av de största projektportföljerna i 
Sverige.

Kopparberg Mineral ska undersöka 
förutsättningarna att i första hand bryta 

Evaförekomsten i ett dagbrott.

KOPPARBERG MINERAL AB (PUBL)  |  23

FöRVäRVEt AV LUNdIN MINING ExPLORAtION AB



Ett av de mest intressanta projekten i den förvärvade portföljen är Evaförekomsten en massiv komplex sulfidmineralisering 
av i princip samma typ som de klassiska malmerna i Skellef tefältet. Mineraliseringen, som är mycket homogen, går i dagen 
och dess övre delar lämpar sig väl för traditionell dagbrottsbrytning. 

Utvecklingen av Evaprojektet kommer att följa en fastlagd plan där flera steg behöver slutföras innan en eventuell gruvdrif t 
kan bli aktuell. Planen beskrivs i kor thet nedan och målet är att kunna påbörja kommersiell gruvdrif t inom fyra år.

Tidplan för utveckling av projektet

bearbetningskoncession
Hösten 2007 ansökte Lundin Mining Exploration på uppdrag av NAN (North Atlantic Natural Resources) om bearbetnings-
koncession för Evaförekomsten hos Bergstaten. Denna kompletterades av Lundin Mining Exploration i oktober 2009. Ett 
koncessionsbeslut bedöms vara nära förestående och väntas erhållas första halvåret 2010.

”Prefeasibility” studie
NAN genomförde inför inlämnandet av bearbetningskoncessionsansökan en översiktlig lönsamhetsstudie, en s.k. ”scoping 
study”, som Kopparberg Mineral har uppdaterat med aktuella metallpriser. Evafyndigheten bedöms som så lovande att 
Bolaget planerar att omedelbart genomföra dels en preliminär lönsamhetsstudie (”prefeasibility”-studie) dels  
kompletterande anrikningstester för att optimera utbytet för de olika metallerna. Kostnaden för dessa arbeten  
beräknas till cirka 2-3 MSEK.

mKb och miljötillstånd
Merparten av underlagen för en komplett miljökonsekvensbeskrivning (MKB) togs fram av Lundin Mining Exploration 
inför ansökan om bearbetningskoncessionen 2007. Kompletteringar och i vissa fall fördjupade utredningar kommer 
dock att krävas vilket bedöms ta ca 6 månader i anspråk. En komplett ansökan om miljötillstånd avses att lämnas in till 
Miljödomstolen i Umeå under 2010. Efter att ansökan om miljötillstånd har ingivits till Miljödomstolen är behandlingstiden i 
normala fall 12-18 månader. Kostnader för dessa arbeten beräknas till ca 1 MSEK. 

Kompletterande prospektering
Parallellt med projektutvecklingen för Evaförekomsten kommer kompletterande prospekteringsarbeten inom de närlig-
gande undersökningstillstånden att göras under 2010 och 2011. Målsättningen med dessa undersökningar är att öka 
mineralresurserna inom Evagruvans upptagningsområde. Kostnaden för detta arbete beräknas till 3-5 MSEK.

”Feasibility” studie 
Arbetet med en slutgiltig lönsamhetsstudie, en s.k. ”bankable feasibility” studie, som skall vara underlag för extern lånefi-
nansiering av investeringsbehovet i projektets anläggningar, kommer att inledas då ansökan om miljötillstånd lämnats till 
Miljödomstolen.

uTVECKLING aV EVaPROjEKTET

• Anrikningstester
• Ans. miljötillstånd
• Prefeasibility-studie
• Bearbetningskoncession
• Kärnborrning Eva
• Mineralresurser
• Prospektering

• Prefeasibility-studie
• Miljötillstånd
• Kärnborrning Eva
• Mineralresurser
• Malmreserv
• Prospektering

• Feasibility-studie
• Brytningsplanering
• Planering anläggningar
• Markanvisning
• Malmreserv
• Prospektering

2010 2011 2012

• Finansiering
• Investeringsbeslut
• Etablering
• Uppbyggnad
• Intrimning
• Produktion

2013

• Produktion

2014

• Produktion

2015
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Investeringsbeslut
Efter att ett miljötillstånd för Evaprojektet erhållits från 
Miljödomstolen och under förutsättning att ”feasibi-
lity” studien är positiv och finansieringen klar avser 
Bolaget att ta beslut om investeringar i nödvändiga 
produktionsanläggningar. 

uppskattat investeringsbehov för Evaprojektet

”Prefeasability”-studie 
inkl. MKB

3-4 MSEK

2010:
Avses finansieras 
m.h.a teckningslikvid 
från förestående 
emission

Kompletterande 
prospekteringsarbete

3-5 MSEK

2010: 
Avses finansieras 
m.h.a teckningslikvid 
från förestående 
emission

”Feasability”-studie 10-15 MSEK

2011: 
Avses finansieras 
från utnyttjande av 
teckningsoptioner 
som emitteras i sam-
band med förestå-
ende emission

Etablering av 
gruvverksamhet

130 MSEK

2012-2014:  
Avses finansieras 
genom banklån, eget 
kassaflöde och ytter-
ligare emissioner

Denna skiss il lustrerar hur Evafyndigheten 
kan se ut om den exploateras enligt 

koncessionsansökan.
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Evafyndigheten
Eva hittades 2005 som ett resultat av utförda flygmätning-
ar. Fyndigheten är belägen i norra delen av Skellef tefältet. 
Den är geologiskt sett en klassisk, vulkanogent bildad, 
massiv sulfidmineralisering typisk för denna malmprovins. 
Totalt har 55 diamantborrhål utför ts för att kontrollera mine-
raliseringens utsträckning, morfologi och kontinuitet. 

I sin norra del når mineraliseringen upp till bergytan täckt 
endast av ett par meter morän. Den stupar flackt mot 
söder och når efter c:a 600 meter ett djup på 110 meter 
under markytan. Den ytnära delen av mineraliseringen, 
som ställvis uppnår en mäktighet på 60 meter, lämpar sig 
utmärkt väl för dagbrottsbrytning och kräver endast måttlig 
gråbergshantering. En oberoende konsult4 har utför t tonna-
geberäkningen av fyndigheten baserad på 23 diamantborr-
hål satta i ett mönster av 50*50 meter. Beräkningen gav 
5,16 miljoner ton med halterna 2,4 % zink, 0,4 % bly, 0,3 % 
koppar, 40 g/ton silver och 1 g/ton guld.

Denna del av Evafyndigheten bedömdes ha sådan 
informationstäthet, geologisk regelbundenhet att ton-
naget kunde klassificeras som indikerad mineraltillgång. 
Kommande arbeten och utvärderingar kommer att avgöra 
hur stor del av denna mineraltillgång som kan över föras 
till en malmreserv. Dessa arbeten påbörjas omgående i 
samband med förvärvet. 

Svartliden
Omedelbart norr om Evafyndigheten ligger Svartliden, en 
mineralisering av s.k. stringertyp som brukar tolkas som 
rot-zoner till massiva sulfidkroppar. Boliden beräknade 
1930 att Svartliden ner till 100 meters djup och med  
2–4 meters mäktighet innehåller 65 000 ton (historiskt ton-

nage ej beräknat enligt NI 43-101) med 2,8 % koppar, 1,4% 
zink, 55 g/ton silver och 0,3 g/ton guld. Mineraliseringen är 
öppen mot djupet. Bearbetningskoncession har erhållits för 
Svartlidenförekomsten.

Håkansboda – undersökningstillståndet  
Nora 100
Denna fyndighet ligger norr om Lovisagruvan. 
Mineraliseringen utgöres av sulfidimpregnation (vanligen 
kopparkis med något koboltglans) i en karbonatbergart. 
Fyndigheten har tidigare brutits under jord. På basis av 
gruvdata och ett stor t antal diamantborrhål har LKAB 
Prospektering AB beräknat att Håkansbodaförekomsten 
innehåller 310 000 ton med 1,7 % koppar, 0,07 % kobolt, 
21 g/ton silver och 0,5 g/ton guld mellan 100 och 200 me-
ters djup (historiskt tonnage ej beräknat enligt NI 43-101). 
Mineraliseringen är öppen mot djupet. 

LKAB Prospektering AB, som tidigare undersökt förekom-
sten, gjorde bedömningen att det finns en prospekterings-
potential på mer än 3 miljoner ton. Denna sif fra har dock 
ingen relevans vad avser mineraltillgångar utan utgjorde 
endast ett mått på den prioritering man åsatte objektet.

Nora - undersökningstillstånden 
Nora 101 och 102
Dessa undersökningstillstånd täcker for tsättningarna söder 
om det område där Lovisagruvan ligger. Denna mycket 
rika men smala zink-bly förekomst hit tades av LKAB 
Prospektering på 1980-talet. De knappt meterbreda men 
regelbundna malmerna håller över 20 % zink, 14 % bly och 
därtill 55 g/ton silver. På grund av brytningstekniska orsa-
ker är gråbergsinblandningen hög var för halterna halveras i 
den producerade malmen (ROM). 

LKAB Prospektering AB uppskattade på basis av några 
borrhål prospekteringspotentialen i de inmutade områ-
dena till mellan 3-4 miljoner ton. Detta återspeglar endast 
prospekteringsbolagets prioritering och har inget med 
egentlig mineraltillgång att göra. De då rådande basmetall-
priserna (1980-talet) i kombination med att LKAB beslöt att 
helt koncentrera sig på järnmalm medförde att projektet 
övergavs.

Tvistbo - undersökningstillstånden 
Tvistbo 100 och 200
Tvistboförekomsten, som ligger cirka en mil norr om 
Ludvika, har undersökts med totalt 38 diamantborrhål. En 
zink-bly-silver-mineralisering har påvisats som från dagytan 
ner till 230 meters djup beräknats innehålla 470 000 ton 
med 3,5 % zink, 2,5 % bly och 24 g/ton silver (ej beräknat 
enligt NI 43-101). 

Mineraliseringen är inte avgränsad mot djupet och den 
geologiska tolkningen antyder att den, via ett synklinalt 
veck, kan åter finnas i dagytan vid sidan om den kända 
utsträckningen. Kopparberg Mineral bedömer att möjlighe-
terna är goda att genom for tsatta undersökningar kunna 
konstatera mineraltillgångar av sådan ar t och omfattning 
att de skulle kunna brytas och levereras till ett i framtiden 
centralt placerat anrikningsverk i Bergslagen.

KOPPaRbERG mINERaLS PROjEKT

4 Hans Torshag, HT Konsult, Qualif ied Person, SveMin
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Håksberg - undersökningstillstånden 
Håksberg 100, 200 och 300
Håksbergsfältets järngruvor strax norr om Ludvika bröts av 
Svenskt Stål AB (SSAB) fram till 1979. Vid nedläggningen 
rapporterades till Bergstaten att cirka 36 Mt ”känd och 
sannolik malm” kvarstod i fältet (historisk beräkning gjord 
av SSAB innan SveMin införde nuvarande regelverk). 

Det finns goda geologiska indikationer på ytterligare 
kvantiteter mellan nivåerna 300 till 600. Därtill anges att 
mineraliseringarna i södra delen av Håksbergsfältet  
(Iviken / Ickorbotten) når ett djup av 1.000 meter  
medan den i norra delen av fältet (Källbotten) 
bedöms ha ett djupgående på cirka 600 meter.

Längre söderut, i Väsmanfältet, utfördes på 1950- och 
60-talen omfattande magnetiska mätningar och borr-
ningar från isen på sjön Väsman. Ett undersöknings-
schakt sänktes ner till 300 meters djup söder om sjön av 
Ställbergsbolaget och en undersökningsort drevs på 280 
meters nivå varifrån diamantborrningar utfördes. Baserat 
på dessa borrningar beräknades tonnaget till 8,5 miljoner 
ton med 41 % järn och 0,043 % fosfor (historisk beräk-
ning gjord innan SveMin införde nuvarande regelverk). 
Mineraliseringen domineras av magnetit men den innehål-
ler också hematit. Förhållandet mellan järnmineralen är 
80/20. 

Borrprogrammet täckte endast en liten del (1/7) av de 
uppmätta magnetiska anomalierna och det har bedömts 
finnas potential för stora mängder järnmineralisering i 
Väsmanfältet.

Kopparberg Mineral äger en tredjedel av Nordic Iron Ore 
AB (NIO) och är dessutom operatör för den i detta bolag 
bedrivna verksamheten. Övriga delägare är Archelon 
Mineral AB och IGE Nordic AB som vardera också äger 
en tredjedel. I NIO har delägarna lagt in sina järnmalms-
intressen bl.a. järnförekomsten i Blötberget. Kopparberg 
Mineral ser intressanta samordningsmöjligheter öppnas 
när Håksberg-Väsman-fälten kan ingå i detta större 
järnmalmsprojekt.

Grönhög
Kopparberg Minerals undersökningstillstånd Grönhög 
har en yta på 140 hektar. Under sommaren 2008 borrade 
Bolaget 70 hål från vilka bergkaxprover togs. Två stuffpro-
ver från varphögar i Grönhögsområdet visade sig hålla 8,7 
% zink, 0,4 % bly och 25,7 g/t silver respektive 15,3 % zink 
och 11,6 g/t silver. Ytterligare undersökningar krävs för att 
säkerställa resultatet.

Nivå 
(m)

Känd ”malm” 
(mt)

Sannolik  
(mt)

Järn  
(%)

Totalt 
(mt)

Ovan 300 13,3 8,1 36 21,5

300 - 600 0,9 10,8 36 11,7

600 – 800  -- 2,8 36 2,8

Totalt 14,3 21,7 36 36

FLyGmäTNINGaRNa 
De geofysiska flygundersökningarna, som genomför-
des av Geoterrex, omfattar mätningar det magnetiska 
fältet och TEM (time domain EM). Avståndet mellan 
flyglinjerna var 200 meter. Mätningarna anses kunna 
indikera elektriskt ledande kroppar ner till djup mellan 
300 och 400 meter vilket är betydligt djupare än vad 
traditionell elektromagnetiska mätningar med t.ex. Max 
Min eller slingram kan. 

Flygmätningen är den enda i sit t slag som utför ts över 
de aktuella områdena. Att få samma information från 
markmätningar skulle kräva flera år och bli mycket 
kostsamt. Den norra delen av det flygmätta området 
i Skellef tefältet, inom vilket Evafyndigheten ligger, är 
synnerligen intressanta och är ur prospekteringshän-
seende jungfrulig mark.
 
Undersökningar med flyggeofysik är ef fektiva och 
relativt billiga per ytenhet speciellt i områden med 
omfattande moräntäcke liknande dem i Skellef tefältet. 
Kopparberg har en unik fördel som den enda ägaren 
av dessa icke offentliga flygmätningar.
 
Upptäckten av den mycket lönsamma Storlidengruvan, 
belägen 10 km norr om Malå i Västerbotten, är ett 
av resultaten från de flyggeofysiska mätningarna. 
Undersökningarna av en flygindikation i ett område 
där tidigare markundersökningar misslyckats att 
indikera en mineralisering, ledde till upptäckten av 
Storlidenmalmen. 
 

Anomalin vid Storliden som NAN tillsammans med 
Boliden utvecklade till en lönsam gruva var bara en av 
de många som upptäcks av den luftburna undersök-
ningen och det finns många anomalier som for tfa-
rande är outforskade.

TEM (Time domain EM) mätning över Storlidenfyndigheten.
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ringsmetoderna.utvecklats.avsevärt..Ett.mycket.
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grerade.datorbaserade.metoder.för.att.analysera.
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är.utvecklingen.av.de.geofysiska.flygmätningarna.
som.ökat.förutsättningarna.för.att.påträffa.mine-
raliseringar.på.större.djup.

mark- och flygmagnetiska mätningar
Mätningar av jordens magnetfält kan göras längs parallella 
linjer (profiler) på marken eller från flygplan, s.k. flygmät-
ning. Magnetiska mätningar utnyttjar den avvikelse i jor-
dens magnetiska fält som orsakas av geologiska olikheter 
i berggrunden. Denna metod möjliggör identifiering av 
olika bergarter och geologiska strukturer samt magnetiska 
mineraliseringar, såsom järnmalm eller sulfidmalmer med 
hög halt magnetiska mineral. 

Magnetiska undersökningar utförda från luften har visat 
sig vara speciellt värdefulla i länder som Sverige, Finland 
och Kanada, där stora delar av berggrunden är täckt av 
glaciala avlagringar (t.ex. morän), något som försvårar 
berggrundskarteringen. Där för har Sveriges Geologisk 
Undersökning (SGU) gjor t flygmagnetiska mätningar över 
större delen av Sverige, vilka till stor del ligger till grund för 
prospekteringsarbeten. 

För att få en större noggrannhet görs ofta magnetiska 
markmätningar över intressanta områden. 

mark- och Flygelektromagnetiska mätningar
Elektriska egenskaper hos bergarter och mineral utnyttjas 
mycket inom malmprospekteringen. Vissa mineral och 
bergarter är mer elektriskt ledande än andra. Speciellt sul-
fidmineral som t.ex. kopparkis och blyglans är goda ledare 
men så är även vissa andra mineral som t.ex. grafit. Vid 
elektromagnetiska undersökningar används ett instrument 
som sänder ut ett elektromagnetiskt fält (primär fält) anting-
en vid markytan eller från ett flygplan. Sändarens styrka 
och konfiguration avgör till vilket djup i berggrunden det 
primära fältet sänds ut. Om inga elektriskt ledande mineral 
eller bergarter påträf fas förblir mätningarna av avvikelserna 
i primärfältet oförändrade. I det fall en elektrisk ledare (t.ex. 
en mineralisering) påverkar primärfältet uppstår ett sekun-
där fält vars avvikelser kan mätas och tolkas. 

Utvecklingen av nya instrument och tolkningsprogram 
under de senaste tio åren har möjliggjor t en större djup-
känning och en bättre känslighet. Mineraliseringar, som 
tidigare inte kunnat påvisas med äldre metoder, kan nu 
upptäckas med dessa nya mätinstrument. 

Geokemiska undersökningar
Kemiska analyser av bl. a. bergarter, bäcksediment, 
jordprov och morän är en mycket viktig del av modern 
prospektering. 

I bl.a. Skandinavien har analyser av olika element i de 
glaciala bildningarna (moränen) kommit att bli av speciellt 
intresse i sökandet efter malmer. De stora istäcken som 
en gång täckte Skandinavien ”hyvlade” av berggrundsytan 
och förde med sig krossat berg och fragment av malm, 
vilka spreds över stora ytor i isens rörelseriktning. När is-
täcket drog sig tillbaka under isavsmältningen lämnades ett 
moränlager med utspridda fragment av malmmineral kvar 
i de glaciala sedimenten. En systematisk provtagning och 
analys av moränen kan avslöja avvikande metallhalter även 
i extremt låga koncentrationer. Vid denna typ av geoke-
miska undersökningar är det inte halterna i sig som är det 
intressanta utan förhöjningen i metallinnehåll jämfört med 
omgivande bakgrundvärden. De anomala metallhalterna 
kan sedan spåras till sit t ursprung och leda till upptäckt av 
en ny malmfyndighet. 

Geologisk kartering
Vid geologisk kar tering bestäms de olika bergarternas 
utbredning och åldersförhållanden samt de omvandlingar 
och den tektonisering de genomgått. Karteringen baserar 
sig i första hand på undersökningar av de blottningar 
som finns i området samt på olika typer av geofysiska 
mätningar och studier av flyg- och satellitbilder. Kunskapen 
om ett områdes geologiska uppbyggnad är av största vikt 
för den for tsatta prospekteringen och för att mer generellt 
bedöma ett områdes malmpotential. 

borrmetoder
Inom prospektering användes främst två olika borrmetoder, 
hammar- och kärnborrning. Hammarborrning är den vanli-
gaste metoden för provtagning av bottenmorän och ytberg 
som täckt av morän eller sediment. Vid hammarborrning 
slår en hammare sönder berget vilket ger ett bergkax som 

PROSPEKTERINGSPROCESSEN

Område i Skellef tefältet som täcks av de flygmätningar 
som Kopparberg Mineral förvärvat.
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kan analyseras kemiskt och undersökas visuellt. Ofta 
provtas också moränen på olika djup. Analyser av sådana 
moränprover kan avslöja närheten till en mineralisering. 
Metoden är relativt snabb och förhållandevis billig och 
den användes där för ofta i inledningen av ett projekt. Även 
för provtagning vid guld- och diamantprospektering, där 
stora provvolymer behövs, används hammarborrning i stor 
utsträckning. 

Kärnborrning är en roterande borrmetod där en diamant-
besatt borrkrona skär ut en cirkulär kärna ur berggrunden 
(s.k. borrkärna). Denna kar teras och de delar som bedöms 
vara mineraliserade klyvs på längden. Den ena kärnhalvan 
arkiveras tillsammans med den ej provtagna delen av 
kärnan medan den andra provbereds och analyseras. Från 
borrkärnorna erhålls bl.a. kunskap om mineraliseringens 
halter, bredder samt geologsiska och fysiska egenskaper 
vilka ligger till grund för beräkning av mineralresurserna.

Prospekteringsprocessen
Prospektering efter nya malmfyndigheter är en lång 
process vilken kan delas in i flera faser. I slutet av varje 
fas sker beslut om for tsatt arbete är motiverat eller om 
projektet ska avslutas. 

Inledningsfas
I inledningsfasen går bolagets geologer och geofysiker ige-
nom material från tidigare undersökningar. Informationen 
består av historisk gruvverksamhet, block- och hällfynd, 
moränprovtagning, geofysikiska flygmätningar, eventuella 
markmätningar. Om ett område bedöms ha potential för en 
ekonomisk malmfyndighet ansöker Bolaget om undersök-
ningstillstånd hos Bergsstaten.

Fas 1
Bolaget inleder egna undersökningar omfattande bl.a.. 
geologisk kar tering, geokemisk provtagning av t.ex. 
bottenmorän, hällar och varp samt geofysiska markmät-
ning. Enstaka kärnborrhål görs också för att indikera eller 
undersöka en mineralisering. Är resultaten positiva och 
området bedöms ha potential för en ekonomisk fyndighet 
inleds fas 2.

Fas 2
När en mineralisering har konstaterats inleds arbetet med 
att undersöka denna. Det inledande relativt glesa borrpro-
grammet avser att ge ett underlag för att bedöma utsträck-
ning, ungefärligt tonnage samt ungefärliga medelhalter. 
Borrhålen i denna fas placeras ofta med ett geostatistiskt 
bestämt avstånd mellan varandra i mineraliseringens 
längdriktning.

Fas 3
Kärnborrningen for tsätter men nu med ett avstånd mellan 
borrprofilerna som medger en tonnage och haltberäkning 
som kan klassificeras som en ”indikerad mineraltillgång”. 
Samtidigt görs inledande anrikningstester samt därefter 
en s.k. ”prefeasibility”-studie. Under Fas 3 utförs också en 
miljökonsekvensbeskrivning och en ansökan om bearbet-
ningskoncession lämnas till Bergsstaten. 

Fas 4
Säkerheten i mineraltillgångarna ökas genom ytterligare 
borrning och utökade anrikningsförsök genomförs. En be-
räkning av malmreserverna genomförs tillsammans med en 
slutlig ”feasibility”-studie. Om alla tester och studier utfaller 
positivt ansöks om miljötillstånd för brytning och förädling 
av malmen.

Fas 5
När alla tillstånd för brytning och förädling erhållits och 
om den slutliga ”feasibility”-studien utfaller positivt inleds 
arbetet med att finansiera uppbyggnaden av gruv- och 
processanläggningarna varefter beslut om en exploatering 
kan fattas. I slutet av Fas 5 star tar produktionen i gruvan 
och bolaget erhåller inkomster från försäljning av malm eller 
dess vidareförädlade produkter.
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Vad äR EN mINERaLTILLGÅNG OCH 
Vad äR EN maLmRESERV?
I tekniskt/kommersiella sammanhang används begrep-
pen Mineraltillgång och Malmreserv för att klassificera 
tonnaget i en förekomst. En mineralförekomst eller 
mineralisering är den geologiska term som avser en an-
samling i berget av malmbildande mineral t ex kopparkis, 
zinkblände och magnetit. 

Med termen Mineraltillgång avses en mineralisering av 
sådan kvalitet och mängd att en kommersiell utvinning 
av metall eller mineral kan bli möjlig. Mineraltillgångar 
klassificeras utifrån geologisk kännedomsgrad i:
- Antagna mineraltillgångar 

(Inferred Mineral Resources)
- Indikerade mineraltillgångar  

(Indicated Mineral Resources)
- Kända mineraltillgångar  

(Measured Mineral Resources)

Här återges i översättning definitionerna av dessa 
begrepp fastställda av Canadian Institute of Mining 
(CIM) och framtagna av deras Standing Committe on 
Reserve Definitions. 

antagna mineraltillgångar
En ”Antagen mineraltillgång” är den del av en mine-
raltillgång för vilken kvantitet, halt eller kvalitet kan 
uppskattas på grundval av geologiska undersökningar 
och begränsad provtagning samt rimligt bedömda, men 
ej fastställda, geologiska samband och haltsamband. 
Bedömningen grundar sig på begränsad information 
och provtagning, inhämtad genom lämplig teknik från 
blottningar, provgropar, skärpningar och borrhål.

Genom den osäkerhet som utmärker en ”Antagen 
mineraltillgång”, kan det inte förutsättas att alla eller 
några delar av denna vid for tsatt prospekteringsarbete 
kan uppgraderas till en indikerad eller känd mineral-
tillgång. Säkerheten i bedömningen är otillräcklig för 
att möjliggöra en meningsfull tillämpning av tekniska 
och ekonomiska parametrar eller för att genomföra en 
ekonomisk utvärdering värd att publicera. ”Antagna 
mineraltillgångar” ska exkluderas från bedömningar 
som bildar underlag för lönsamhetsstudier eller andra 
ekonomiska studier.

Indikerade mineraltillgångar
En ”Indikerad mineraltillgång” är den del av en mineraltill-
gång för vilken kvantitet, halt eller kvalitet, densitet, form 
och fysikaliska egenskaper, kan bedömas med en till-
förlitlighet som är tillräcklig för att medge den adekvata 
tillämpning av tekniska och ekonomiska parametrar som 
krävs för en gruvplanering och värdering av fyndighe-
tens ekonomiska bärkraft. Bedömningen baseras på 
detaljerad och vederhäftigt genomförd prospektering 
och test data införskaffad genom lämpliga tekniker från 
blottningar, diken, provgropar, skärpningar och borrhål 
som ligger så tätt att geologisk och haltmässig kontinui-
tet rimligen kan antas föreligga.

En mineralisering kan klassas som en ”Indikerad mine-
raltillgång” av Kvalif icerad person när kvalitén, mängden 
och fördelningen av data är sådan att de tillåter en 
säker tolkning av den geologiska strukturen och till att 
rimligt säkerställa mineraliseringens kontinuitet. Den 
Kvalif icerade personen måste ha klar t för sig att begrep-
pet ”Indikerad mineraltillgång” även implicerar lönsam-
hetsstudier på projektet. Beräkningen av en Indikerad 
mineraltillgång har tillräcklig kvalité för att kunna ingå i 
en preliminär feasibility studie som kan bilda underlag 
för betydande utvecklingsbeslut.

Kända mineraltillgångar
En ”Känd Mineraltillgång” är den del av en mineral-
tillgång för vilken kvantitet, halt eller kvalitet, densitet, 
form och fysikaliska egenskaper är så väl kända att de 
kan bedömas med en säkerhet som är tillräcklig för att 
medge den adekvata tillämpningen av tekniska och 
ekonomiska parametrar som krävs för en gruvplanering 
och värdering av fyndighetens ekonomiska bärkraft. 
Bedömningen baseras på detaljerad och vederhäftigt 
genomförd prospektering och test data införskaffad ge-
nom lämpliga tekniker från blottningar, diken, provgropar, 
skärpningar och borrhål som ligger tillräckligt tätt för att 
bekräfta att både geologisk och haltmässig kontinuitet 
föreligger.

En mineralisering eller annat naturligt material av 
ekonomiskt intresse kan av Kvalif icerad person klassas 
som en ”Känd Mineraltillgång” när beskaffenhet, kvalitet, 
kvantitet och fördelning av data är sådan att minerali-
seringens tonnage och halter kan bestämmas med god 
noggrannhet och att avvikelser från beräkningsresultatet 
inte signifikant påverkar det ekonomiska utfallet. Denna 
kännedomskategori kräver en hög grad av för trogenhet 
med, och förståelse av geologin och de parametrar som 
styr fyndighetens uppträdande.

Malmreserver indelas utifrån kännedomsgrad i:
- Sannolika malmreserver och
- Bevisade malmreserver, som har den högsta 

kännedomsgraden.

Sannolika malmreserver
En ”Sannolik malmreserv” är den del av en ”Indikerad 
mineraltillgång”, och i vissa fall ”Känd mineraltillgång”, 
som visat sig ekonomiskt brytbar genom åtminstone en 
preliminär feasibility studie. Denna studie måste innehål-
la adekvat information om brytning, anrikning, metallurgi, 
ekonomiska och andra relevanta faktorer som, vid tiden 
för rapporttillfället, visar att en utvinning är lönsam.

bevisade malmreserver
En ”Bevisad malmreserv” är den del av en ” Känd mi-
neraltillgång”, som visat sig ekonomiskt brytbar genom 
åtminstone en prefeasibility studie. Denna studie måste 
innehålla adekvat information om brytning, anrikning, 
metallurgi, ekonomiska och andra relevanta faktorer 
som, vid tiden för rapporttillfället, visar att en utvinning 
är lönsam.
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NaTIONaL INSTRumENT OCH 
KVaLIFICERad PERSON
Kopparberg Mineral kommer vid redovisning av pro-
spekteringsresultat och mineraltillgångar att tillämpa de 
regler som fastställts av SveMin. Dessa är baserade 
på det kanadensiska direktivet ”National Instrument NI 
43-101”, ”Standards of Disclosure for Mineral Projects”, 
vilka sedan 2001 gäller för företag noterade på Toronto-
börsen. I ”National Instrument NI 43-101” har inkorpo-
rerats de regler och definitioner som utarbetades av 
Canadian Institute of Mining (CIM) och som utförligt 
beskriver hur publicering av prospekteringsresultat 
och rapportering av mineraltillgångar och malmreserver 
ska utformas samt inte minst, hur sådan rapportering 
inte får ske. NI 43-101 stipulerar bl a att en namngiven 

”Qualified Person” ska stå som ansvarig för information 
som publiceras. Regelsystem jämförbara med CIM´s 
är t ex den australiensiska JORC ( Joint Ore Reserve 
Committee) och Storbrit taniens IMMM.

En SveMin underställd kommitté är det organ som 
efter prövning kan utfärda ackreditering av ”Kvalif icerad 
Person” i Sverige. En ackreditering gäller i 5 år och 
måste sedan förnyas. 

På Europanivå finns European Federation of Geologists, 
som efter prövning kan ge ackreditering som ”European 
Geologist” till kvalif icerade sökande. En ”European 
Geologist” är godkänd som undertecknare av prospek-
teringsrapporter av börserna i Kanada, Australien och 
Sydafrika. 
 
I Kopparberg Minerals styrelse, Advisary Board 
och geologkår har tre personer ackreditering som 

”Kvalif icerad Person” och två som ”European Geologist”. 
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Kopparberg minerals marknad
Grundläggande för Kopparberg Minerals verksamhet är ut-
vecklingen på världsmarknaden för bas- och ädelmetaller. 
Prisutvecklingen på dessa metaller har direkt relevans när 
det gäller att utvärdera prospekterings- och gruvprojekt. 

Världsmarknadspriset på basmetaller är beroende av den 
rådande konjunkturen. Den senaste tidens finansiella 
turbulens har inneburit att den tidigare positiva prisutveck-
lingen på de flesta basmetaller avstannade och att den fick 
en negativ trend under 2008. Basmetallpriserna har dock 
återhämtat sig under 2009. Guldpriset har kontinuerligt 
stigit under en tioårsperiod. 

Parallellt med den egna prospekteringen har Bolaget tidi-
gare fungerat som servicebolag för andra prospekterings- 
och gruvbolag genom att hyra ut utrustning och personal. 
Detta verksamhetsområde bedrivs f.n. i det helägda dot-
terbolaget Argo AB. I och med förvärvet av Lundin Mining 
Exploration kommer personal och utrustning i första hand 
att användas för prospektering och undersökningar inom 
Bolagets egna projekt samt Nordic Iron Ores järnmalms-
projekt. Detta innebär att Kopparberg Mineral under de 
närmaste åren inte kommer att vara direkt exponerad mot 
marknaden för servicetjänster till prospekterings- och 
gruvbolag.

Vid bedömningen av lönsamheten i prospekterings- och 
gruvprojekt är det förutom tonnage, halter, brytnings- och 
förädlingskostnader slutligen prisutvecklingen på olika bas- 
och ädelmetaller och förväntad dollarkurs som avgör dels 
beslutet att gå vidare med projekt dels vilken lönsamhet 
som kan väntas vid en eventuell exploatering. Med hänsyn 
till de långa tidsramar som ett gruvprojekt omfattar är det 
oftast det genomsnittliga metallpriset över en längre tids-
period som är avgörande snarare än kortsiktiga upp- eller 
nedgångar.

Efterfrågan på basmetaller
Efter frågan på zink, koppar och andra basmetaller på-
verkas av den globala konjunkturen. Den drivs genrellt av 
globala investeringar i infrastruktur samt efter frågan på 
varaktiga konsumentprodukter.

Efter frågan på zink styrs över tid av produktionsutveck-
lingen inom fordons- och byggnadsindustrierna, och på 
kortare sikt även av stålindustrins produktion. Viktiga slut-
användare av zink är fordons- och byggnadsindustrin som 
använder stålplåt som är rostskyddad genom galvanisering. 
Stålindustrin som tillverkar den galvaniserade plåten utgör 
ett led mellan slutanvändarna och producenterna av zink.

Efter frågan på koppar drivs i hög grad av investeringar i 
infrastruktur, kraftöver föring, husbyggnation och elektro-
teknik, samt till en mindre del av efter frågan på varak-
tiga konsumentprodukter som bilar och hemelektronik. 
Byggnads- och fordonsindustrierna är tillsammans med till-
verkare av elektronik- och elektrotekniska produkter stora 
slutanvändare av koppar. Inom byggnadsindustrin används 
koppar huvudsakligen för kraftöver föring till exempel inom 
infrastruktur samt för tele- och datakommunikation.

Den långsiktiga efter frågan på zink och koppar styrs i 
hög grad av urbaniseringsprocesser. Moderniseringen av 
tätbefolkade länder i Asien och Sydamerika samt länder i 
östra Europa ökar industriproduktionen och kräver stora 

maRKNad

 

 

 

Kopparprisets utveckling under perioden 2005-2009 
(källa: Kitco)

Blyprisets utveckling under perioden 2005-2009  
(källa: Kitco)

Zinkprisets utveckling under perioden 2005-2009  
(källa: Kitco)
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mängder basmetaller. Efter frågan på metaller har historiskt 
ökat starkt när utvecklingsländer når en BNP per capita på 
5.000 USD och fram till och med 15.000 USD.

Förutom Kina, som står för cirka 35 procent av världens 
zinkkonsumtion och cirka 21 procent av kopparkonsum-
tionen, är Indien, Indonesien, Brasilien, Ryssland och 
Filippinerna exempel på länder med en BNP per capita 
mellan 5.000 och 15.000 USD och som i hög grad driver 
den globala metallmarknaden. Det skapar en stark under-
liggande efter frågan vid sidan av mer kortsiktiga upp- och 
nedgångar i konjunkturen.

utbudet på basmetaller
Metallprisernas kraftiga uppgångar åren strax innan den 
globala finanskrisen hösten 2008, gav upphov till ökade 
investeringar i såväl befintliga gruvor som i prospektering 
efter nya fyndigheter. Detta resulterade i en ökande globala 
gruvproduktionen, framför allt från zinkgruvor i Kina, Peru 
och Kazakstan. Jämfört med malmerna i äldre gruvor 
har nya fyndigheter med zink och/eller koppar ofta lägre 
metallhalter och de ligger oftast i områden som saknar 
infrastruktur och har högre politisk risk.

Det tar lång tid att få till stånd en global kapacitetsökning. 
Normal beräknas det ta 10 år eller mer från det att en 
fyndighet lokaliseras tills det att den är i produktion. Under 
de senaste åren har också tillståndsprocesserna för att 
star ta produktion i nya förekomster eller öka produktionen i 
befintliga gruvor tagit allt längre tid. De kraftiga fallen i me-
tallpriserna under 2008 ledde till produktionsneddragning-
ar, främst i zinkgruvor och zinksmältverk. Prisnedgångarna 
och den generellt minskade tillgången till lånefinansiering 
för företag har även orsakat förseningar i många gruvpro-
jekt runt om i världen.

Prissättning på basmetaller 
Prissättningen av basmetaller är global och sker till största 
del på London Metal Exchange (LME) medan prissättning-
en av s.k. smältlöner för gruvkoncentrat beror på utbuds- 
och efter frågesituationen mellan gruvor och smältverk. 
Basmetaller handlas dagligen på LME, som även håller 
fysiska lager.

Efterfrågan på guld
Smyckesbranschen utgör den största marknanden för guld 
och merparten av allt guld som produceras används för att 
göra smycken. Tandvården räknas som den näst största 
konsumenten av guld följd av olika användningsområden 
inom elektronikindustrin.

utbudet på guld
Den samlade produktionen av guld är betydligt mindre än 
den totala efter frågan. Endast cirka 65 procent av världens 
efter frågan täcks av guldgruvornas produktion. Resterande 
del kommer från återvunnet guld eller utförsäljningar från 
olika länders guldreserver. Utförsäljningen av guldreserver 
från europeiska centralbanker är idag reglerad och den 
mängd guld som kan tillföras marknaden på årsbasis är 
begränsad till högst 400 ton per år fram till år 2014.

Den största delen av allt guld som någonsin producerats 
finns kvar. Det uppskattas att ca. 150.000 ton guld finns 
totalt. Merparten av detta har producerats under 1900-ta-
let. Varje år utvinns cirka 2.400 ton guld även om produk-
tionen har minskat totalt sett under de senaste åren. En 
relativt sett större andel av världens behov fylls således av 
utförsäljningar från guldreserver och genom återvinning. 

Produktionskostnaden för guld är avhängig guldhalten i 
den malm som bryts. Produktionskostnaden varierar även 
kraftigt beroende på om brytning sker i dagbrott eller 
underjordsgruvor.

Prissättning på guld 
Guld skiljer sig från andra ädelmetaller genom att det i 
många fall klassas som monetär tillgång. Guld omsätts på 
en global marknad och har historiskt utgjor t grunden för 
många valutasystem. 

I ett historiskt perspektiv har guldpriset stigit under 
orostider eller när börser och andra marknader visat en 
negativ utveckling. Guldet har även en stark koppling till 
utvecklingen för den amerikanska dollarn. En sjunkande 
dollar har oftast inneburit ett stigande guldpris. Oro för 
stigande inflation är en annan faktor som bedöms påverka 
guldpriset positivt.

Den globala guldhandeln sker huvudsakligen direkt mellan 
olika marknadsaktörer på spotmarknaden och genom olika 
former av derivatinstrument. London, New York och Zürich 
är de ställen där större delen av transaktionerna i den 
globala guldhandeln sker.

Guldprisets utveckling under perioden 2005-2009 
(källa: Kitco)
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FÖRTECKNING ÖVER uNdERSÖKNINGSTILLSTÅNd
bergslagen

NAmN
ArEA 

(HEKTAr)

AvSEr I 
FörSTA 

HANd läN

1 Bångbro nr 1 106 Guld Örebro län

2 Enbacka nr 101 2 221 Zink Dalarnas län

3 Enbacka nr 102 805 Zink Dalarnas län

4 Frukostmossen nr 1 565 Koppar Örebro län

5 Garpen nr 100 270 Koppar Dalarnas län

6 Garpen nr 101 247 Zink Dalarnas län

7 Garpen nr 102 425 Zink Dalarnas län

8 Garpen nr 103 1 719 Zink Dalarnas län

9 Garpen nr 200 631 Zink Dalarnas län

10 Garpen nr 201 877 Zink Dalarnas län

11 Håksberg nr 100 528 Järn Dalarnas län

12 Håksberg nr 200 637 Järn Dalarnas län

13 Håksberg nr 300 272 Järn Dalarnas län

14 Högfors nr 100 1 320 Zink Örebro län

15 Illmyran nr 100 161 Zink Dalarnas län

16 Ingelshyttan nr 1 221 Koppar Örebro län

17 Karlsänget nr 100 394 Zink Dalarnas län

18 Kumla nr 100 541 Zink Örebro län

19 Kumla nr 200 57 Zink Örebro län

20 Laxbro nr 2 161 Guld Örebro län

21 Laxbro nr 3 301 Koppar Örebro län

22 Lindbastmora nr 100 410 Zink Dalarnas län

23 Nockgruvan nr 100 153 Bly Örebro län

24 Nora nr 100 947 Zink Örebro län

25 Nora nr 101 1 614 Zink Örebro län

26 Nora nr 102 1 100 Zink Örebro län

27 Nora nr 104 192 Zink Örebro län

28 Nora nr 105 75 Zink Örebro län

29 Nora nr 106 25 Zink Örebro län

30 Olovsgruvan nr 2 76 Koppar Örebro län

31 Olovsjön nr 100 705 Zink Örebro län

32 Pala nr 100 804 Koppar Dalarnas län

33 Rundberget nr 2 14 Guld Örebro län

34 Rundberget nr 4 2 605 Koppar Örebro län

35 Saxhyttan nr 100 199 Zink Dalarnas län

36 Saxhyttan nr 200 228 Zink Dalarnas län

37 Silverhöjden nr 200 2 297 Koppar Örebro län

38 Silverhöjden nr 300 214 Koppar Örebro län

39 Silverhöjden nr 400 142 Bly Örebro län

40 Silverhöjden nr 500 19 Koppar Örebro län

41 Solarvet nr 100 804 Zink Dalarnas län

42 Stor fallsberget nr 1 400 Koppar Dalarnas län

43 Sången nr 2 233 Koppar Örebro län

44 Tvistbo nr 100 204 Zink Dalarnas län

45 Tvistbo nr 200 126 Zink Dalarnas län

46 Tvistbo nr 300 64 Koppar Dalarnas län

47 Utanheden nr 2 326 Koppar Örebro län

48 Valsan nr 100 836 Zink Dalarnas län

49 Viker nr 100 1 074 Koppar Örebro län
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Skellefteåfältet

NAmN
ArEA 

(HEKTAr)

AvSEr I 
FörSTA 

HANd läN

1 Brunträsk nr 100 468 Koppar Västerbottens län

2 Ludvigsberg nr 100 969 Zink Norrbottens län

3 Nybacka nr 100 279 Koppar Västerbottens län

4 Sandträsket nr 100 526 Koppar Norrbottens län

5 Skatträsk nr 100 333 Koppar Norrbottens län

6 Storselet nr 2 350 Zink Västerbottens län

7 Utterliden nr 100 1 927 Koppar Norrbottens län

8 Eliasro nr 200 519 Zink Norrbottens län

9 Eliasro nr 201 519 Zink Norrbottens län

10 Eliasro nr 202 2 230 Zink Norrbottens län

11 Eliasro nr 203 1 749 Zink Norrbottens län

Zinkgruvebassängen

NAmN
ArEA 

(HEKTAr)

AvSEr I 
FörSTA 

HANd läN

1 Boka nr 100 1 312 Koppar Östergötlands län

2 Igelfors nr 100 2 026 Koppar Östergötlands län

3 Igelfors nr 200 1 158 Zink Östergötlands län

4 Koppar fall nr 100 479 Koppar Östergötlands län

5 Koppeltorp nr 100 2 137 Koppar Östergötlands län

6 Kottorp nr 100 2 348 Koppar Östergötlands län

Övriga Sverige

NAmN
ArEA 

(HEKTAr)

AvSEr I 
FörSTA 

HANd läN

1
Grundviksberget 
nr 100

1 300 Zink Jämtlands län

2 Grönhög nr 1 140 Koppar Östergötlands län

3 Nilstorpet nr 100 3 120 Zink
Västernorrlands 

län

4 Närstad nr 1 353 Koppar Östergötlands län
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HISTORIK
2006
Kopparberg Mineral bildas och de första undersökningstillstånden beviljas.

2007
Bolaget fattar beslut att investera i en egen borrigg och aktien noteras på Aktietorget. Ett samarbete i med Archelon AB 
och IGE Nordic AB inleds. Servicebolaget Argo AB bildas i syfte att tillhandahålla tjänster till andra aktörer och för att 
skapa en intäktsbas. Mätutrustning för geofysiska mätningar förvärvas och arbetet inom de egna undersökningstillstånden 
for tsätter.

2008
Den egna borriggen levereras och de första externa borruppdragen genomförs både nationellt och internationellt. 
Serviceuppdrag utförs åt Eurosand. Bolaget förvärvar undersökningstillståndet Grönhög och ett samarbete med Zinifex 
etableras. Linro Capital går in som intressent i Bolaget. Nordic Iron Ore bildas tillsammans med Archelon och IGE Nordic 
AB. Borrningar i Laxberget inleds och undersökningarna inom de egna undersökningstillstånden for tsätter.

2009
Ett ramavtal tecknas med Sandvik för borr- och geologi tjänster. Ett samarbetsavtal sluts med Sweden Diamond drilling 
som möjliggör att Bolaget också kan erbjuda diamantborrning. Ett avtal träf fas med Lundin Mining om förvärv av Lundin 
Mining Exploration AB. Fortsatt arbete inom de egna undersökningstillstånden.
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Följande information bör läsas i anslutning till ”Kommentarer till den finansiella utvecklingen” nedan och Kopparberg 
Minerals räkenskaper med tillhörande noter på annan plats i detta prospekt samt tillsammans med årsredovisningarna för 
perioden 2007-09-01 – 2008-08-31 och perioden 2006-09-01 – 2007-08-31 som införlivas i detta dokument genom hän-
visning. Samtliga rapporter finns att tillgå på Bolagets hemsida (www.kopparbergmineral.se). Räkenskaperna är upprät-
tade i enlighet med Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets Rekommendationer (RR). För redovisning av prospekte-
ringstillgångar hämtas vägledning i International Financial Reporting Standard, IFRS 6. Bolaget offentliggör delårsrapporter 
i enlighet med regelverket på Aktietorget. Bolaget offentliggör kvar talsredogörelser i enlighet med Aktietorgets regelverk. 

Beskrivningen nedan innehåller olika framtidsinriktade uttalanden som återspeglar Bolagets nuvarande antaganden om 
och uppskattningar av framtida utveckling och händelser. Bolagets faktiska resultat kan avvika väsentligt från de som 
avses i nedanstående framtidsinriktade uttalanden som en följd av, men inte begränsat till, de faktorer som beskrivs i 
avsnittet ”Riskfaktorer”. 

Förvärvet av Lundin Mining Exploration innebär att verksamhetens omfattning och till viss del även inriktning kommer att 
förändras. Detta innebär i sin tur att jämförbarheten med tidigare räkenskaper kommer att förändras. Redogörelsen nedan 
bygger till stor del på av Kopparberg Mineral tidigare publicerade räkenskaper och återspeglar där för i mindre grad hur 
verksamheten kommer att se ut om förvärvet av Lundin Mining Exploration tas i beaktande. Bolaget har där för upprättat 
en proformabalansräkning med tillhörande förklaringar i syfte att bättre påvisa verksamhetens omfattning efter förvärvet. 
Denna information finns nedan under avsnittet Proformaredovisning.

KoNcErNENS rESulTATräKNINg (BElopp I TKr)
08-09-01 

-09-08-31
07-09-01 

-08-08-31
06-09-01 

-07-08-31

Nettoomsättning 1 314 1 271 -

Aktiverat arbete för egen räkning 976 1 283 1 581

Övriga rörelseintäkter 74 1 727 -

2 364 4 280 1 581

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -1 884 -1 826 -1 743

Personalkostnader -2 802 -3 291 -1 596

Av- och nedskrivningar av materiella och  
immateriella anläggningstillgångar

-595 -168 -19

Övriga rörelsekostnader -2 - -

rörelseresultat -2 919 -1 005 -1 778

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i intresseföretag -58 -25 -

Ränteintäkter och liknande resultatposter 18 28 44

Räntekostnader och liknande resultatposter -42 -41 -

resultat efter finaniella poster -3 000 -1 043 -1 734

resultat före skatt -3 000 -1 043 -1 734

Åretsresultat -3 000 -1 043 -1 734
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KoNcErNENS BAlANSräKNINg (BElopp I TKr)
08-09-01 

-09-08-31
07-09-01 

-08-08-31
06-09-01 

-07-08-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Mineralintressen 3 593 3 059 1 664

Licenser 21 30 38

3 615 3 089 1 702

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 721 743 -

Maskiner och tekniska anläggningar 431 464 500

Inventarier, verktyg och installationer 151 203 155

1 303 1 410 655

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag 1 808 1 789 -

Andra långfristiga fordringar 10 10 -

1 818 1 799 -

Summa anläggningstillgångar 6 736 6 298 2 357

omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 129 206 -

Skattefordringar 11 - -

Övriga fordringar 45 92 131

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 75 434 75

260 731 206

Kassa och bank 878 1 411 1 447

Summa omsättningstillgångar 1 138 2 142 1 652

SummA TIllgÅNgAr 7 873 8 440 4 010
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(TKr) 09-08-31 08-08-31 07-08-31

EgET KApITAl ocH SKuldEr

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 1 845 1 374 722

Inbetalt ej registrerat kapital 1 223 - -

3 068 1 374 722

Frit t eget kapital

Fria reserver 6 170 6 286 4 492

Årets resultat -3 000 -1 043 -1 734

3 170 5 242 2 757

    

Summa eget kapital 6 238 6 616 3 479

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut 350 413 -

350 413 -

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 50 50 -

Leverantörsskulder 206 234 80

Övriga kor tfristiga skulder 126 132 118

Upplupna kostnader och förutbetaldaintäkter 904 995 333

1 286 1 411 530

SummA EgET KApITAl ocH SKuldEr 7 873 8 440 4 010
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KoNcErNENS KASSAFlödESANAlyS (BElopp I TKr)
08-09-01 

-09-08-31
07-09-01 

-08-08-31
06-09-01 

-07-08-31

den löpande verksamheten

Rörelseresultat före finansiella poster -2 919 -1 005 -1 778

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 595 -1 301 19

-2 323 -2 305 -1 759

Erhållen ränta 18 21 44

Erlagd ränta -42 -35 -

Betald skatt -8 -3 -

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
  före förändringar av rörelsekapital

-2 355 -2 323 -1 715

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/minskning (+) av kundfordringar 77 -206 -

Ökning(-)/minskning (+) av kor tfr. Fordringar 402 -313 -166

Ökning(-)/minskning (+) av leverantörsskulder -28 154 53

Ökning(-)/minskning (+) av övriga kor tfr. Skulder -97 673 405

Kassaflöde från inveseringsverksamheten -2 001 -2 014 -1 423

Investeringsverksamheten

Förvärv av immatteriella anläggningstillångar -1 015 -1 270 -1 623

Förvärv av materiella anläggningstillgångar - -851 -670

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -77 -43 -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 092 -2 164 -2 293

Finansieringsverksamheten

Nyemission 2 622 3 680 3 728

Upptagna lån - 500 -

Amortering av låneskulder -63 -38 -

Kassflöde från finansieringsverksamheten 2 559 4 142 3 728

Årets kassflöde -533 -36 13

likvida medel vid årets början 1 411 1 447 1 434

likvida medel vid årets slut 878 1 411 1 447

NycKElTAl
08-09-01 

-09-08-31
07-09-01 

-08-08-31
06-09-01 

-07-08-31

Intäkter, Tkr 2 364 4 280 1 581

Rörelseresultat, Tkr -2 919 -1 005 -1 778

Resultat efter finansiella poster, Tkr -3 000 -1 043 -1 734

Eget kapital, Tkr 6 238 6 616 3 479

Soliditet 79% 78% 87%

Skuldsättningsgrad 0,26 0,28 0,28

Antal aktier (vid periodens slut) 92 237 239 68 678 210 36 080 000

Genomsntit tligt antal aktier 79 111 438 43 476 580 29 242 246

 

Resultat per aktie, kr -0,04 -0,02 -0,07

Aktiekurs, kr 0,07 0,09 0,34

Antal anställda (vid periodens slut) 4 4 3

definitioner
Intäkter Intäkter inklusive aktiverade arbeten
Soliditet Eget kapital i procent av totalt kapital vid periodens utgång
Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder i förhållande till eget kapital vid periodens utgång
Genomsnittligt antal aktier Det genomsnittliga antalet aktier under året
Resultat per aktie Periodens resultat i förhållande till antal aktier vid periodens utgång

KOPPARBERG MINERAL AB (PUBL)  |  41

EKONOMIsKt sAMMANdRAG



Omsättning och resultat
Bolagets intäkter för de tre senaste räkenskapsåren har 
till största delen bestått av intäkter från serviceverksam-
heten, aktiverat arbete för egen räkning samt intäkter från 
försäljning av mineraltillgångar.

Efter frågan på Bolagets servicetjänster under inled-
ningen av 2008/09 var god med hög beläggning vilket 
till viss del hämmade arbetet på egna inmutningar. Det 
snabbt försämrade konjunturläget under våren 2009 
innebar dock en minskad efter frågan på geologitjänster 
vilket påverkade omsättningen negativt. Efter frågan på 
externa borruppdrag avtog hastigt under våren 2009 
men Bolaget har kunnat använda resurser på egna in-
mutningar. Detta har dock inte resulterat i några intäkter. 
Under 2007/08 anskaffades Bolagets borrigg och togs 
i drif t. Under räkenskapsåret genomfördes tre externa 
borruppdrag vilket innebar att riggen var uthyrd från april 
t.o.m. augusti.

Under räkenskapsåret 2006/07 uppgick nettoomsätt-
ningen till 1,6 MSEK och bestod av aktiverat arbete för 
egen räkning. Resultatet uppgick till -1,7 MSEK och 
påverkades främst av externa kostnader om 1,7 MSEK 
samt personalkostnader om 1,6 MSEK. Av de externa 
kostnaderna avsåg 1 MSEK transaktioner med närstå-
ende (se vidare nedan under avsnittet Legala frågor och 
övrig information).

Under räkenskapsåret 2007/08 uppgick nettoomsätt-
ningen till 4,3 MSEK varav 1,3 MSEK avsåg intäkter från 
serviceverksamheten, 1,3 MSEK avsåg aktiverat arbete 
för egen räkning och 1,7 MSEK avsåg försäljningsintäk-
ter från mineraltillgångar som sålts. Resultatet uppgick 
till -1,0 MSEK och påverkades i första hand av externa 
kostnader om 1,8 MSEK och personalkostnader om 3,3 
MSEK.

Under 2008/09 uppgick nettoomsättningen till 2,4 MSEK. 
1,3 MSEK avsåg intäkter från serviceverksamheten, 1,0 
MSEK aktiverat arbete för egen räkning samt 0,1 MSEK 
avsåg övriga rörelseintäkter. Resultatet uppgick till -3,0 
MSEK och påverkades främst av externa kostnader om 

-1,9 MSEK och personalkostnader  
om 2,8 MSEK. 

Kassaflöde och likviditet
Den under 2007/08 anskaffade borriggen har bidragit 
positivt till Bolagets kassaflöde under 2007/08 och 
2008/09. Detta har minskat finansieringsbehoven i 
motsvarande mån. 

Under räkenskapsåret 2007/08 genomförde Bolaget 
fyra nyemissioner, varav en apportemission, som totalt 
tillförde Bolaget 3,7 MSEK i likvida medel. Under föregå-
ende räkenskapsår tillfördes 3,7 MSEK genom nyemissi-
oner. Under räkenskapsåret 2008/09 tillfördes 2,6 MSEK 
genom nyemissioner.

Kassaflödet för 2006/07 uppgick till 0,0 MSEK och för 
2007/08 till 0 MSEK. Under 2008/09 uppgick kassa-
flödet till -0,5 MSEK. Investeringar i mineralintressen 
(d.v.s. immateriella anläggningstillgångar) har påverkat 
kassaflödet med -1,6 MSEK för 2006/07, 1,3 MSEK för 
2007/08 och -1,0 MSEK för 2008/09. Förvärv av materi-
ella anläggningstillgångar har påverkat kassaflödet med 

-0,7 MSEK för 2006/07, -0,9 MSEK för 2007/08. Under 
2008/09 gjordes inga förvärv av materiella anläggnings-
tillgångar som påverkade kassaflödet.

Bolagets likvida medel uppgick vid utgången av 2006/07 
till 1,4 MSEK, 2007/08 till 1,4 MSEK och 2008/09 till  
0,9 MSEK.

KOmmENTaRER TILL dEN  
FINaNSIELLa uTVECKLINGEN
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Säkerhet för lån ligger i fastighetsinteckning om 500 TSEK.  
Sammanställningarna ovan har ej varit föremål för särskild granskning av Bolagets revisor.

Investeringar
Investeringar i mineralintressen (dvs immateriella anlägg-
ningstillgångar) uppgick till -1,6 MSEK för 2006/07, 1,3 
MSEK för 2007/08 och -1,0 MSEK för 2008/09. 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar uppgick 
till -0,7 MSEK för 2006/07, -0,9 MSEK för 2007/08. 
Under 2008/09 gjordes inga förvärv av materiella 
anläggningstillgångar. 

Totalt uppgick investeringarna för 2006/07 till 2,3 MSEK, 
2,2 MSEK för 2007/08 och 1,1 MSEK för 2008/09.

Planerade investeringar för evaprojeketet

”Prefeasability”-studie 
inkl. MKB

3-4 MSEK

2010:
Avses finansieras 
m.h.a teckningslikvid 
från förestående 
emission

Kompletterande 
prospekteringsarbete

3-5 MSEK

2010: 
Avses finansieras 
m.h.a teckningslikvid 
från förestående 
emission

”Feasability”-studie
10-15 
MSEK

2011: 
Avses finansieras 
från utnyttjande av 
teckningsoptioner 
som emitteras i sam-
band med förestå-
ende emission

Etablering av 
gruvverksamhet

130 MSEK

2012-2014: 
Avses finansieras 
genom banklån, eget 
kassaflöde och ytter-
ligare emissioner

EgET KApITAl ocH 
SKuldSäTTNINg

09-11-30 
(Kr)

Kortfristiga skulder

Mot borgen 0

Mot säkerhet 50 000

Blancokrediter 1 779 253

Summa kor tfristiga skulder 1 829 253

Långfristiga skulder

Mot borgen 0

Mot säkerhet 337 500

Blancokrediter 0

Summa långfristiga skulder 337 500

Eget kapital

Aktiekapital 2 327 294

Övriga tillskjutna medel 4 213 221

Balanserade medel inkl. årets resultat -1 148 850

Summa eget kapital 7 558 418

NETToSKuldSäTTNINg
09-11-30 

(Kr)

Likvida medel

Kassa 169 827

Likvida medel 0

Lätt realiserbara värdepapper 0

Likviditet 169 827

Kortsiktiga fordringar 426 477

Kortfristiga skulder

Kortfristiga bankskulder -1 829 253

Kortfristig del av långfristiga skulder 0

Andra kor tfristiga skulder 0

Kortfristiga skulder -1 829 253

Netto kor tfr istig skuldsättning 1 232 949

Längsiktiga banklån -337 500

Emitterande obligationer 0

Andra långfristiga lån 0

långfristig skuldsättning - 337 500

Nettoskuldsättning -1 570 449
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Skattesituation
Någon uppskjuten skattefordran har ej redovisats då 
osäkerhet finns om och när i tiden fordran kan utnyttjas. 
Skatteeffekt av underskott för vilken skattefordran ej 
redovisats uppgick per 2009-08-31 till -861.482 kronor 
och -333.934 kronor per 2008-08-31.

Finansiell utveckling efter 
räkenskapsårets utgång
Sedan utgången av föregående räkenskapsår den 31 
augusti 2009 har, förutom det offentliggjorda förvärvet av 
Lundin Mining Exploration, inga väsentliga förändringar 
ägt rum vad gäller koncernens finansiella ställning eller 
ställning på marknaden. Den löpande prospekterings-
verksamheten inom Kopparberg Mineral har for tgått 
enligt plan. Då Bolaget inte uppvisar intäkter i sådan 
omfattning att verksamheten som helhet kan uppvisa ett 
positivt resultat har Bolaget ett planerat upparbetat finan-
sieringsbehov. Detta finansieringsbehov är dock i linje 
med Bolagets utvecklingsplan och hänger således inte 
ihop med någon särskild händelse. Detta behov i kom-
bination med de behov som uppstått i samband med 
förvärvet av Lundin Mining Exploration utgör grunden till 
genomförandet av föreliggande nyemission.

Rörelsekapital
Tillräckligt rörelsekapital för de aktuella behoven under 
den kommande tolvmånadersperioden saknas. Bolagets 
expansions- och tillväxtplaner i kombination med det nyli-
gen genomförda förvärvet av Lundin Mining Exploration 
kräver att ytterligare rörelsekapital tillförs omgående. En 
bryggfinansiering om 4 MSEK har upptagits från Linro 
Capital Sarl för att täcka underskottet för tiden fram till 
dess att emissionslikviden från förestående emission blir 
tillgänglig (se vidare nedan under avsnittet Legala frågor 
och övrig information – Transaktioner med närstående). 
Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantier 
avseende emissionens hela belopp. Om emissionen inte 
fulltecknas och garanterna inte fullgör sina åtaganden 
kan det innebära att Bolaget måste skjuta upp, dra ner 
på, eller avsluta verksamheter. Det finns även en risk att 
Bolaget kan hamna på obestånd om inte annan finansie-
ring kan erhållas på tillräckligt fördelaktiga villkor.

Den i detta prospekt beskrivna nyemissionen tillför enligt 
styrelsens bedömning tillräckliga rörelsekapital för de 
närmaste 12 månaderna och för att uppfylla de åtagan-
den som Bolaget åtagit sig i samband med förvärvet 
av Lundin Mining Exploration. Ytterligare finansiering 
kommer dock att bli nödvändig för att kunna fullfölja den 
långsiktiga utvecklingsplanen och innan en eventuell 
kommersiell gruvdrif t kan påbörjas på fyrå års sikt.

Kopparberg Mineral förvärvade den 18 januari 2010 
samtliga aktier i Lundin Mining Exploration AB från 
Lundin Mining AB. Köpeskillingen var 4,5 MSEK, varav 
1,7 MSEK i kontantbetalning för aktierna samt en garanti 
på 2,8 MSEK för avvecklingskostnader för kvarvarande 
personal. Därutöver skall en royalty om 1,5% erläggas 

på framtida produktion från de undersökningstillstånd 
som Lundin Mining Exploration kontrollerade vid tiden 
för övertagandet samt från nya bearbetningskonces-
sioner som Kopparberg Mineral erhåller under en 
sexårsperiod från förvärvet inom områden som täcks av 
flygmätningarna. 

Lundin Mining har även en rätt att återinvestera i större 
mineralfyndigheter, definierade som sådana som innehål-
ler minst 1 miljon ton zink- och blymetall eller 0,5 miljoner 
ton kopparmetall vilka kan komma att upptäckas inom de 
av Lundin Mining Exploration ägda undersökningstillstån-
den eller inom det område som täcks av flygmätningarna 
inom en sexårsperiod från förvärvet. 

Planerad användning av emissionslikviden
Planerad användning av de genom emissionen tillförda 
resurserna är dels att betala förvärvslikviden samt ställa 
garantier för ”termination costs” i samband med förvär-
vet, dels att möjliggöra den for tsatta utvecklingen av 
Evafyndigheten (se ovan under Investeringar). Därutöver 
kommer emissionslikviden att i huvudsak användas för 
prospektering och undersökningar av övriga förekomster 
i projektportföljen samt för att finansiera Bolagets övriga 
verksamhet. 

Tendenser
Bolaget bedriver prospekteringsverksamhet och har 
således ingen egentlig produktion eller försäljning i tra-
ditionell bemärkelse. Historiskt har Bolagets försäljning 
bestått av den service verksamhet som bedrivits i form 
av konsulttjänster och uthyrning av Bolagets borrigg. 
Efter frågan på dessa tjänster har sedan 2007/08 (då 
serviceverksamheten påbörjades) varit god, men försva-
gades markant under våren 2009. I och med förvärvet 
av Lunding Mining Exploration är avsikten att utnytja 
Bolagets resurser inom ramen för den egna prospekte-
ringsverksamheten i större utsträckning.

I övrigt är Bolaget till stor del beroende av den generella 
prisutvecklingen på den internationella bas- och ädel-
metallmarknaderna. Bolagets bedömningar avseende 
olika fyndigheters kommersiella potentiell grundar sig 
där för på den förväntade utvecklingen av prisnivåerna för 
respektive metaller.

Vid bedömningen av lönsamheten i prospekterings- och 
gruvprojekt är det förutom tonnage, halter, brytnings- 
och förädlingskostnader slutligen prisutvecklingen på 
olika bas- och ädelmetaller och förväntad dollarkurs som 
avgör dels beslutet att gå vidare med projekt dels vilken 
lönsamhet som kan väntas vid en eventuell exploatering. 
Med hänsyn till de långa tidsramar som ett gruvprojekt 
omfattar är det oftast det genomsnittliga metallpriset 
över en längre tidsperiod som är avgörande snarare än 
kortsiktiga upp- eller nedgångar.
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Prisutvecklingen på olika metaller har generellt varit 
gynnsam under flera år fram till 2008. Den senaste 
tidens finansiella turbulens innebar dock att den tidigare 
positiva prisutvecklingen på de flesta basmetaller av-
stannade och att den fick en negativ trend under 2008. 
Basmetallpriserna har dock återhämtat sig under 2009. 

Framtidsutsikter
I och med förvärvet av Lundin Mining Exploration kom-
mer förutsättningarna för Kopparberg Mineral att föränd-
ras markant. Bolaget får tillgång till långt framskridna 
projekt vilket innebär att verksamheten alltmer kommer 
att inriktas mot att undersöka förutsättningarna för en 
kommersiell gruvdrif t i några av dessa. 

Förvärvet av Lundin Mining Exploration innebär att förut-
sättningarna för att Kopparberg Mineral skall kunna bli ett 
producerande gruvbolag på fyra års sikt ökar. Ett lycko-
samt genomförande av i första hand Evaprojektet innebär 
att Bolaget får en vinstgenererande produktionsenhet. 

Lundin Mining Explorations undersökningstillstånd för 
järnförekomsterna i Håksbergfältet, norr om Ludvika, 
ansluter i söder till de undersökningstillstånd runt 
Blötberget som tillhör Kopparberg Minerals intressebolag 
Nordic Iron Ore AB. Planerna är att undersökningstill-
stånden för Håksbergsfältet skall över föras till Nordic Iron 
Ore AB och att detta bolag skall noteras separat. Det 
samlade ägandet av två av Bergslagens mest betydande 
järnmalmsfält kommer att öka förutsättningarna för att de 
åter skall kunna komma i produktion. 

Genom att äga och utveckla en intressant projektportfölj 
och att vara tidigt ute i konjunkturcykeln är det styrelsens 
och bolagsledningens uppfattning att det går att skapa 
ett starkt bolag, som rider på det förväntade behovet 
av metaller i en konjunkturuppgång. Bolaget hyser stark 
tilltro till att denna strategi kommer att ge Kopparberg 
Mineral en gynnsam framtida utveckling.
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Kopparberg Mineral förvärvade den 18 januari 2010 
samtliga aktier i Lundin Mining Exploration AB från Lundin 
Mining AB.Köpeskillingen är 4,5 MSEK, varav 1,7 MSEK 
i kontantbetalning för aktierna samt en garanti på 2,8 
MSEK för sk ”termination cost” för kvarvarande perso-
nal. Därutöver skall royalty om 1,5% erläggas på framtida 
produktion från de undersökningstillstånd som Lundin 
Mining Exploration kontrollerade vid tiden för övertagandet 
samt från nya bearbetningskoncessioner som Kopparberg 
Mineral erhåller under en sexårsperiod från förvärvet inom 
områden som täcks av flygmätningarna. 

Förvärvet var villkorat av att Kopparberg Mineral vid överta-
gandet kunde uppvisa en finansiering om minst 19 MSEK, 
vilket utgör den huvudsakliga anledningen till föreliggande 
emission. Detta villkor har tillgodosetts genom den emis-
sionsgaranti och de teckningsförbindelser som Kopparberg 
Mineral erhållit från huvudaktieägare och garantigivare. 

Nedan följer proformaräkenskaper för räkenskapsåret 
2008-09-01 – 2009-08-31 med hänsyn tagen till förvärvet 
av Lundin Mining Exploration (som om detta genomförts 
2009-08-31). Den information som presenteras återspeg-
lar således inte faktiska historiska ekonomiska samband 
vilket innebär att utfallet avseende den nya koncernens 
och de enskilda bolagens resultat och finansiella ställning 
hade kunnat avvika från vad som presenteras nedan om 
de hade bedrivits som en enhet under angiven period. 
Informationen ger inte heller nödvändigtvis någon indika-
tion eller ledning till den nya koncernens framtida resultat 
eller finansiella ställning. 

Proforman har upprättats med utgångspunkt från 
Kopparberg Minerals reviderade resultat- och balansräk-
ningar för räkenskapsåret 2008-09-01 – 2009-08-31 och 
Lundin Mining Explorations resultat- och balansräkningar 
per 2009-08-31 (dessa har ej granskats av bolagets revi-
sor). Verksamheten i den nya koncernen är i allt väsentligt 
en for tsättning av verksamheten i Kopparberg Mineral men 
med en utökad projektportfölj.

Resultaträkning
Vid tidpunkten för förvärvet av Lundin Mining Exploration 
befann sig detta bolag i en särskild situation då ingen 
egentlig verksamhet pågick. Den verksamhet som tidigare 
bedrevs hade innan förvärvet reducerats så mycket som 
möjligt och de kostnader som fanns upptagna i räkenska-
perna var huvudsakligen relaterade till den tidigare avveck-
lingen av den löpande verksamheten. 

Kopparberg Minerals verksamhet var av betydligt mindre 
omfattning än Lundin Mining Explorations. En resultaträk-
ning som omfattar båda bolagens redovisade kostnader 
per 2009-08-31 skulle där för i stor utsträckning visa 
Lundin Minings Explorations kostnader för avveckling av 
den löpande verksamheten och inte ge en relevant bild av 
de båda bolagens gemensamma situation efter en sam-
manslagning. Då förvärvet innebär att Kopparberg Mineral i 
princip bedriver samma verksamhet som tidigare, fast med 
en väsentligt utökad projektportfölj finner Bolaget att det 
inom ramen för detta prospekt inte är korrekt eller relevant 
att presentera en proformaresultaträkning för det kombine-
rade bolaget.

Kopparberg Minerals verksamhetskostnader kommer i 
samband med den planerade utvecklingen av de förvärva-
de projekten att öka och resultatet påverkas i motsvarande 
mån till dess att något av projekten utvecklas tillräckligt för 
att initiera kommersiell gruvdrif t eller att en försäljning av 
projekten blir aktuellt.

PROFORmaREdOVISNING
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balansräkning
Förvärvet av Lundin Mining Exploration innebär i princip 
att Kopparberg Mineral utökar sin projektportfölj och ba-
lansräkning med de tillgångar som finns i Lunding Mining 
Exploration. Skulle förvärvet genomförts 2009-08-31 hade 
den sammanslagna balansräkningen kunnat se ut enligt 
nedan. Vid upprättandet av proformabalansräkningen 
har tillgångar och skulder tagits upp till sina bokförda 
värden. Det verkliga värdet på mineraltillgångarna i Lundin 
Mining Exploration AB bedöms av styrelsen överstiga det 
bokförda värdet med ett väsentligt belopp, vilket baseras 
på det prospekterings- och undersökningsarbete som 
genomförts, där den sammanlagda kostnade uppgått till ca 
200 Msek. Skillnaden mellan förvärvslikviden och de redo-
visade nettotillgångarna har i förvärvsanalysen i sin helhet 
ansetts hänförligt till dessa mineraltillgångar.

I det preliminära bokslutet för Lundin Mining Exploration AB 
per 31 december 2009, som ännu inte är fastställt, redovi-
sas en uppskjuten skattefordran uppgående till  

3 443 tkr. Bolagets egna fria kapital uppgår till 2 960 tkr 
vilket innebär att den uppskjutna skattefordran översti-
ger det egna kapitalet. Kopparberg Mineral AB (publ) har 
tidigare inte redovisat några uppskjutna skattefordringar 
beräknade på de underskott som redovisats. Hur redo-
visningen for tsättningsvis kommer att ske i Lundin Mining 
Exploration AB är inte avgjor t, inte heller om redovisnings-
principen kommer att ändras i Kopparberg Mineral AB 
(publ). Styrelsens bedömning av bolagets ställning är att 
de investeringar, uppgående till ca 200 Msek, som gjor ts i 
prospektering av de inmutningar som finns i Lundin Mining 
Exploration AB och som löpande kostnadsför ts i bolaget 
också medför att det verkliga värdet på dessa inmutningar 
överstiger det bokförda värdet med ett väsentligt belopp. 
Lundin Mining Exploration har haft löpande kostnader för 
framför allt personal fram till över tagandet den 18 jan 2010.

KoppArBErg 
mINErAl 

luNdIN 
mININg 

ExplorATIoN Förvärv JuSTErINgAr
KoNcErNEN 

proFormA

TIllgÅNgAr

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Mineralintressen 3 593 447 467 500 - 994 541 5 055 488

Licenser 21 412 - - - 21 412

Summa Immateriella 
anläggningstillgångar

3 614 859 467 500 - 994 541 5 076 900

materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 721 105 - - - 721 105

Maskiner o tekn anläggningar 430 539 913 164 - - 1 343 703

Inventarier, verktyg o inst 150 990 - - - 150 990

Övr maskiner och inventarier - 4 480 - - 4 480

Summa materiella 
anläggningstillgångar

1 302 634 917 644 - - 2 220 278

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag - - 4 500 000 -4 500 000 -

Andelar i intresseföretag 1 876 740 - - - 1 876 740

Andra lång fr istiga fordringar 10 305 - - - 10 305

Summa Finansiella 
anläggningstillgångar

1 887 045 - 4 500 000 -4 500 000 1 887 045

Summa anläggningstillgångar 6 804 538 1 385 144 4 500 000 -3 505 459 9 184 223

omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 128 588 7 120 - - 135 708

Fordringar hos koncernföretag(KF) - - - - -

Skattefordringar 11 366 694 222 - - 705 588

Övriga kor t fr fordringar 44 586 39 805 - - 84 391

Förutbet kostn o upplupna intäkter 75 262 133 515 - - 208 777

Summa Kortfristiga fordringar 259 802 874 662 - - 1 134 464

Kassa och bank 878 106 3 563 676 - - 4 441 782

Summa omsättningstillgångar 1 137 908 4 438 338 - - 5 576 246

SummA TIllgÅNgAr 7 942 446 5 823 482 4 500 000 -3 505 459 14 760 469
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proFormA

EgET KApITAl ocH SKuldEr

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 1 844 745 100 000 - -100 000 1 844 745

Nyemission under registrering 1 222 934 - - - 1 222 934

Summa Bundet eget kapital 3 067 679 100 000 - -100 000 3 067 679

Fritt eget kapital

Fria reserver

Fria reserver 6 195 265 12 634 607 - -12 634 607 6 195 265

Årets resultat (BR) -2 956 344 - - - -2 956 344

Periodens resultat - -8 997 420 - 8 997 420 -

Summa Fritt eget kapital 3 238 921 3 637 187 -3 637 187 3 238 921

Summa eget kapital 6 306 600 3 737 187 - -3 737 187 6 306 600

-

Långfristiga skulder 350 000 - - - 350 000

Avsättningar - - - 231 728 231 728

Kortfristiga skulder

Skulder til l kreditinstitut (KS) 50 000 - - - 50 000

Leverantörsskulder 205 999 204 348 - - 410 347

Övriga kor t fr istiga skulder 126 087 618 062 4 500 000 - 5 244 149

Upplupna kostn o förutbet intäkter 903 760 1 263 885 - - 2 167 645

Summa Kortfristiga skulder 1 285 846 2 086 295 4 500 000 - 7 812 141

SummA EgET KApITAl  
ocH SKuldEr

7 942 446 5 823 482 4 500 000 -3 505 459 14 760 469

FörvärvSANAlyS

Köpeskilling 4 500 000

Förvärvade nettotillgångar -3 737 187

Övervärde 762 813

Varav

Immateriella til lgångar 994 541

Uppskjuten skatteskuld -231 728
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Till Styrelsen och VD i Kopparberg Mineral AB (publ), org.nr 556704-4168

Revisors rapport avseende proformaredovisning
Jag har granskat den proformaredovisning som framgår på s.48-49 i Kopparberg Mineral AB (publ) prospekt  
daterat 25 januari 2010.

Proformaredovisningen har upprättats endast i syfte att informera om hur förvärvet av Lundin Mining Exploration AB skulle 
ha kunnat påverka koncernbalansräkningen för Kopparberg Mineral AB (publ) per den 31 augusti 2009. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsens och verkställande direktörens ansvar att upprätta en proformaredovisning i enlighet med kraven i pro-
spektförordningen 809/2004/EG.

Revisorns ansvar
Det är mitt ansvar att lämna ett uttalande enligt bilaga II punkt 7 i prospektförordningen 809/2004/EG. Jag har ingen skyl-
dighet att lämna något annat uttalande om proformaredovisningen eller någon av dess beståndsdelar. Jag tar inte något 
ansvar för sådan finansiell information som använts i sammanställningen av proformaredovisningen utöver det ansvar som 
jag har för de revisorsrapporter avseende historisk finansiell information som jag lämnat tidigare.

Utför t arbete
Jag har utför t mitt arbete i enlighet med FAR SRS rekommendation RevR 5 Granskning av prospekt. Mitt arbete, vilket inte 
innefattade en oberoende granskning av underliggande finansiell information, har huvudsakligen bestått i att jämföra den 
icke justerade finansiella informationen med källdokumentation, bedöma underlag till proformajusteringarna och diskutera 
proformaredovisningen med företagsledningen. 

Jag har planerat och utför t mitt arbete för att få den information och de förklaringar jag bedömt nödvändiga för att med 
hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att proformaredovisningen har sammanställts enligt de grunder som anges 
på s.47 och att dessa grunder överensstämmer med de redovisningsprinciper som tillämpas av bolaget.

Uttalande
Jag anser att proformaredovisningen har sammanställts på ett korrekt sätt enligt de grunder som anges på s.47 och att 
dessa grunder överensstämmer med de redovisningsprinciper som tillämpas av bolaget.

Örebro den 25 januari 2010

Anders Sandin
Auktoriserad revisor FAR SRS

REVISORSRaPPORT aVSEENdE 
PROFORmabERäKNING
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aktien och aktiekapital
Kopparberg Mineral AB (publ):s aktier är registrerade hos, 
och dess aktieägar för teckning förs av, Euroclear Sweden 
AB/VPC, Box 7822, 103 97 Stockholm. Aktiebrev utfärdas 
inte för aktierna. Bolagets B-aktie handlas på Aktietorget. 
Kortnamn på Aktietorget är KMIN B och ISIN-kod är 
SE0001915190. 

Kopparberg Minerals aktiekapital uppgår till 2.327.294,2 
kronor före nyemissionen som den beskrivs i detta pro-
spekt, fördelat på 116.364.710 aktier, envar med kvotvärde 
0,02 kronor. Av dessa är 3.050.000 A-aktier med 10 röster 
vardera och 113.314.710 är B-aktier med 1 röst vardera. 
Alla aktier har lika rätt till Bolagets tillgångar och vinst. 

Nyemissionen omfattar högst 232.729.420 B-aktier vilket 
innebär att aktiekapitalet ökar med högst 4.654.588,4 
kronor till totalt högst 6.981.882,6 kronor. Antal emitterade 
teckningsoptioner kommer att uppgå till högst 232.729.420 
st. Varje teckningsoption medför en rätt att under perioden 
21 februari 2011 t.o.m. 30 mars 2011 teckna en ny B-aktie 
till en kurs om 0,09 kronor. Utnyttjande av dessa teck-
ningsoptioner innebär att aktiekapitalet kan komma att öka 
med högst 4.654.588,4 kronor och antalet B-aktier med 
högst 232.729.420 st.

De erbjudna aktierna i Nyemissionen motsvarar  
66,7 procent av aktiekapitalet och 61,8 procent av  
rösterna i Bolaget efter genomförd nyemission men före 
utspädning genom utelöpande teckningsoptioner.

Teckningsoptioner
I samband med nyemissionen som genomfördes i februari 
2009 emitterades 23.559.029 teckningsoptioner. Varje 
teckningsoption berättigar att teckna 1,06887 ny B-aktie 
till kursen 0,13098 SEK under perioden 1 - 14 april 2010. 
Vid fullt utnyttjande kommer aktiekapitalet att öka med 
503.630,79 kronor och tillföra Bolaget ytterligare cirka 
3,3 miljoner kronor. Villkoren kommer att omräknas enligt 
optionsvillkoren efter slutförande av förestående emission. 
Teckningsoptionerna är upptagna till handel på Aktietorget 
under kor tnamn KMIN TO1 B. ISIN-kod för teckningsoptio-
nerna är SE0002760058.

Emissionsbeslut och bemyndigande
Beslut om att genom nyemission öka Bolagets aktiekapital 
som det beskrivs i detta prospekt fattades av styrelsen 
den 22 december 2009 och godkändes av årsstämman 
den 21 januari 2010.

Årsstämman den 21 januari 2010 bemyndigade även 
styrelsen att vid ett eller flera tillfällen genomföra nyemis-
sion om högst 116 364 710 aktier av serie B och högst 
lika många teckningsoptioner. Sådan emission skall kunna 
göras såväl med som utan företrädesrätt för befintliga 
aktieägare. Vid varje tillfälle skall teckningskursen sättas 

så nära marknadsvärdet som möjligt med avdrag för den 
eventuella rabatt som kan krävas för att uppnå intresse 
för teckning. Sådan emission skall kunna ske med villkor 
om betalning med apportegendom eller genom kvitt-
ning. Teckningsoptioner behöver ej utges mot betalning. 
Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får ske om det 
kan antas främja förutsättningar för att genomföra eller 
finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller 
verksamheter, för att stärka bolagets finansiella ställning 
eller för att bredda ägandet i bolaget. 

Utöver emissionen enligt föreliggande erbjudande finns 
ett bemyndigande från bolagsstämman om ytterligare 
emission av 116 364 710 aktier och 116 364 710 teck-
ningsoptioner. Detta utrymme kommer att tas i anspråk 
för ersättning till garanter i garantikonsortiet med cirka 8,9 
miljoner aktier och lika många teckningspotioner, såsom 
Units på samma villkor som i föreliggande emissionser-
bjudande. Därutöver erbjuds extra teckning av Units på 
samma villkor som i föreliggande emissionserbjudande i 
ett rik tat teckningserbjudande, i händelse av att förelig-
gande emission blir övertecknad, maximalt uppgående till 
det kvarvarande utrymmet av emissionsbemyndigandet 
(efter att nya aktier och teckningsoptioner för ersättning till 
garanter tagits i anspråk)

År
TrANS-
AKTIoN A-AKTIEr B-AKTIEr

ANTAl 
AKTIEr

FöräNdrINg 
AKTIEKApITAl 

SEK

ToTAlT 
AKTIEKApITAl 

SEK
KvoTvärdE 

SEK

2006 Bolagsbildning 400 000 100 000 500 000 100 000 100 000 0,2

Nyemmision 400 000 369 500 769 500 53 900 153 900 0,2

Fondemmision 4 000 000 26 780 000 30 780 000 461 700 615 600 0,02

2007 Nyemmision 4 000 000 31 580 000 35 580 000 96 000 711 600 0,02

Nyemmision 4 000 000 32 080 000 36 080 000 10 000 721 600 0,02

Nyemmision 4 000 000 36 202 140 40 202 140 82 443 804 043 0,02

2008 Apportemission 4 000 000 37 452 140 41 452 140 25 000 829 043 0,02

Omstämpling 3 050 000 38 402 140 41 452 140 0 829 043 0,02

Nyemmision 3 050 000 59 128 210 62 178 210 414 521 1 243 564 0,02

Nyemmision 3 050 000 65 628 210 68 678 210 130 000 1 373 564 0,02

2009 Nyemmision 3 050 000 89 187 239 92 237 239 471 181 1 844 745 0,02

 Nyemmision 3 050 000 113 314 710 116 364 710 482 549 2 327 294 0,02
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ägarstruktur
Nedan anges Kopparberg Minerals största aktieägare enligt den av Euroclear Sweden AB/VPC förda aktieboken per 
2009-12-31 kompletterat med de för Bolaget kända förändringarna därefter. Tabellen nedan avser ägar förhållanden före 
den i detta prospekt beskrivna nyemissionen. 

Kursutveckling

Nr AKTIEägArE A-AKTIEr B-AKTIEr
ANTAl 

AKTIEr
ANTAl  

röSTEr KApITAl % röSTEr %

1 Christer Lindqvist* 1 205 000 11 305 000 12 510 000 23 355 000 10,75% 16,24%

2 Ulrich Andersson** 805 000 6 271 000 7 076 000 14 321 000 6,08% 9,96%

3 Åke Zetterberg 800 000 125 000 925 000 8 125 000 0,79% 5,65%

4 Ingemar Johansson 0 3 046 666 3 046 666 3 046 666 2,62% 2,12%

5 Thomas Lundgren 240 000 220 000 460 000 2 620 000 0,40% 1,82%

6 Bengt Grafström 0 2 000 000 2 000 000 2 000 000 1,72% 1,39%

7 Bengt Turesson 0 1 216 000 1 216 000 1 216 000 1,04% 0,85%

8 Övriga 0 89 131 044 89 131 044 89 131 044 76,60% 61,98%

3 050 000 113 314 710 116 364 710 143 814 710 100,00% 100,00%

*Genom bolag
** Ulrich & Co AB med närstående

2008 2009 2010

0,10

0,15

0,20

0,25

I diagrammet visas kursutvecklingen för Kopparberg Minerals aktie sedan 2008. 
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Teckningsförbindelser och garantier
Skrif tliga garantier har lämnats avseende cirka 88,3 procent av emissionens totala belopp vilket motsvarar högst  
16,5 MSEK. För lämnade garantier utgår en ersättning om 10 procent av det garanterade beloppet. Några av  
Bolagets större aktieägare och ledande befattningshavare har lämnat skrif tliga teckningsförbindelser motsvarande  
drygt 11,7 procent av emissionen. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. Utöver teckningsförbindelser 
har större aktieägare lämnat garantier motsvarande 3 MSEK. Datum för när garantiavtalen slöts är den 23 december 2009.

utdelning och övrig information
Samtliga aktier ger lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinst och de nyemitterade aktierna i förestående nyemission 
medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemis-
sionen har registrerats hos Bolagsverket.

I övervägandet om förslag till utdelning för framtiden kommer styrelsen att beakta flera faktorer, bland annat Bolagets 
verksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning, aktuellt och förväntat likviditetsbehov, expansionsplaner, avtalsmäs-
siga begränsningar och andra väsentliga faktorer. I svenska bolag måste utdelningen föreslås av styrelsen och beslutas av 
bolagsstämman i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningen.

Utdelning beslutas av bolagsstämman och utbetalningen ombesörjes av Euroclear Sweden AB/VPC. Rätt till utdelning till-
faller den som vid av bolagsstämman fastställd avstämningsdag var registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden 
AB/VPC förda aktieboken. Om aktieägare inte kan nås genom Euroclear Sweden AB/VPC kvarstår aktieägarens fordran 
på Bolaget avseende utdelningsbelopp och begränsas endast genom regler om preskription. Vid preskription tillfaller 
utdelningsbeloppet Bolaget. Det föreligger inte några restriktioner för utdelning eller särskilda för faranden för aktieägare 
bosatta utanför Sverige. Aktieägare har rätt till andel av överskott vid en eventuell likvidation i förhållande till det antal 
aktier som innehavaren äger.

gArANT ANTAl uNITS KroNor poSTAdrESS poSTNr orT

Christer Lindqvist 37 500 000 3 000 000 Koltrastv. 11 A 192 55 Sollentuna

NV Capital AB 25 000 000 2 000 000 Nybrog. 63 114 40 Stockholm

Hegel AB 14 250 000 1 140 000 c/o Nissen, Tjäderstigen 6 182 35 Danderyd

Venture Securities AB 12 500 000 1 000 000 40, Rue des Sablons 787 50 Mareil-Marly, Frankrike

Transferator AB 12 500 000 1 000 000 Engelbrektsg. 9-11 114 32 Stockholm

Qualcon AB 12 500 000 1 000 000 Björkvallav. 2A, 2tr 194 77 Upplands Väsby

Peter Hjelm 12 500 000 1 000 000 Nora Strand 30 182 38 Danderyd

Myacom Investment AB 10 000 000 800 000 c/o Vasilis, Torstenssonsg. 3 114 56 Stockholm

Fårö Capital AB 7 371 093 589 687 Norra Villav. 19 B 237 34 Bjärred

Hevonen Invest AB 7 000 000 560 000 Sandhamnsg. 32 115 40 Stockholm

Bolagsbyggaren AB 7 000 000 560 000 Torstenssonsg. 6 114 56 Stockholm

ATH Invest AB 6 250 000 500 000 Portv. 6 183 30 Täby

Luca Di Stefano 6 000 000 480 000 Konvojg. 3 120 62 Stockholm

Jan Pettersson 5 000 000 400 000 Hässelby Strandv. 50 165 65 Hässelby

Svante Larsson 4 000 000 320 000 Sörfors 625 905 88 Umeå

Öbrink Management & 
Inv. AB

3 000 000 240 000 Ynglingag. 8 217 74 Malmö

BGL Management AB 3 000 000 240 000 Box 7106 103 87 Stockholm

Arne Grundström 3 000 000 240 000 Duvbov. 61 163 43 Spånga

Pernini Invest AB 2 000 000 160 000 Box 1131 269 22 Båstad

Martin Rogersson 2 000 000 160 000 V:a Skepphammersv. 7 451 98 Uddevalla

LOC AB 1 500 000 120 000 Box 7106 103 87 Stockholm

Gefle Aktiehandel AB 1 500 000 120 000 Nygatan 40 803 11 Gävle

VIP Invest & Par tners AB 1 000 000 80 000 Tegnérg. 14 113 58 Stockholm

Peter Lundmark 1 000 000 80 000 Ulrikagatan 15 115 23 Stockholm

Maria E Lundmark 1 000 000 80 000 Ulrikagatan 15 115 23 Stockholm

Kondiamed AB 1 000 000 80 000 Champinjonv. 13 756 45 Uppsala

Jonas Lundhagen 1 000 000 80 000 Stenvretsv. 15 193 30 Sigtuna

Jonas Bernholm 1 000 000 80 000 Blekingeg. 25 118 56 Stockholm

Johan Krylborn 1 000 000 80 000 Florav. 25 137 38 Västerhaninge

Carl Håkansson 1 000 000 80 000 Karlav. 26 114 31 Stockholm

Briketten Förvaltnings AB 1 000 000 80 000 Box 2224 103 15 Stockholm

Altraplan Bermuda Ltd 1 000 000 80 000 c/o Alltraplan Luxembourg B.P. L 8303 Capellen, Luxembourg

MK Konsult AB 500 000 40 000 Lambarudd 178 93 Drottningholm

Summa 205 871 093 16 469 687
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STyRELSE, LEdaNdE bEFaTTNINGSHaVaRE  
OCH REVISORER

Christer Lindqvist
styrelseordförande, f 1956, 
medlem av styrelsen sedan 
2010. Utbildad bergsingenjör från 
KTH, Christer var en av de första 
investerarna samt styrelseledamot 
i Dannemora Mineral AB, specifik t 
ansvarig för marknad och anlägg-
ningsprojektet. Han är idag bla 
styrelseordförande i Nordic Iron 
Ore AB. Tidigare industrichef på 
AB Traction och Vice koncernchef 
för STC Inter finans AB. Han har 
också haft ledande poster inom 
ABB gruppen. Christer driver idag 
ett eget investmentbolag, Linro 
Capital.

Antal A-aktier:  
1.205.000 (privat och via bolag)

Antal B-aktier:  
11.305.000 (privat och via bolag)

Antal teckningsoptioner: 
490.000 (privat och via bolag)

Harald meinhardt
styrelseledamot, f 1946, med-
lem av styrelsen sedan 2008. 
Harald Meinhardt är utbildad 
bergsingenjör från KTH. Harald 
har mångårig er farenhet av 
gruvdrif t i ledande befattningar 
inom Boliden Mineral AB mellan 
1972-1990, bland annat som 
gruvchef i Saxberget, Renström, 
Udden och Garpenberg. Sedan 
1990 har Harald varit engagerad 
i Saudiarabien som platschef 
för Sukhayabarat och Bulghah 
gruvorna och som produktions-
direktör för samtliga metallgruvor 
tillhörande Saudi Arabia Mining 
Company. Under åren 1999-
2002 var Harald Meinhardt VD 
för Woxna Graphite AB. Harald 
är en av SveMin utsedd Qualified 
Person (QP).

Antal A-aktier: 
0

Antal B-aktier: 
266.666

Antal teckningsoptioner: 
100.000

Nils-Erik marinder
styrelseledamot, f 1936, 
medlem av styrelsen sedan 
2008. Nils-Erik Marinder, har en 
fil. kand. i Geologi från Uppsala 
Universitet. 1961 började 
han arbeta som gruvgeolog i 
Bergslagen med Kopparberg 
som bas. Han anställdes därefter 
i LKAB och senare i Boliden där 
han bland annat var chef för 
Malmbasavdelningen. Nils-Erik 
har även arbetat internationellt 
på uppdrag av Boliden samt 
på konsultbasis väsentligen 
i USA, Kanada, Sydeuropa 
och Saudiarabien. Nils-Erik 
Marinder är en av SveMin 
utsedd Qualified Person (QP).

Antal A-aktier:
0

Antal B-aktier: 
266.666

Antal teckningsoptioner: 
100.000

Styrelse
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ulrich andersson
styrelseledamot, f 1966, 
medlem av styrelsen sedan 
2006. Ulrich Andersson är en av 
grundarna till Swede Resources 
AB och Kopparberg Mineral AB. 
Han är VD i Swede Resources 
sedan 2001. Ulrich har mångårig 
internationell er farenhet av att in-
vestera och bygga upp bolag med 
inriktning mot råvarutillgångar. 

Antal A-aktier:
805.000 (privat, via bolag och 
närstående)

Antal B-aktier:
6.271.000 (privat, via bolag och 
närstående)

Antal teckningsoptioner: 
37.500 (privat, via bolag och 
närstående)

Thomas Lundgren. 
Vd och styrelseledamot, 
f 1960, anställd 2007. Thomas 
Lundgren är teknisk fysiker från 
KTH och har en MBA från INSEAD 
och många års er farenhet från 
gruvbranschen. Han har även 
byggt upp bolag i andra bran-
scher. Thomas Lundgren är VD 
för Kopparberg Mineral sedan maj 
2007.

Antal A-aktier: 
240.000

Antal B-aktier: 
220.000

Antal teckningsoptioner: 
100.000

alain Chevalier
styrelseledamot, vVD 
Kopparberg Mineral AB,  
f 1952, Ledamot och anställd se-
dan 1998. Alain har en Msc i geo-
logi från Universitet i Lausanne. 
Under perioden 1981 till 1987 
arbetade han som exploration och 
Mine Geologist i västra Kanada 
för UMEX, Kerr Addison och 
Cyprus Anvil. Alain blev därefter 
Regional Manager för SOQUEM 
i Quebec (1987 till 1997). Från 
1997 har han varit anställd i 
Lundin Mining Exploration (tidigare 
NAN). Han var ansvarig för teamet 
som hittade, undersökte och 
tog i drif t Storlidengruvan i norra 
Sverige. Vid tiden för förvärvet av 
Lunding Mining Exploration var 
Alain Regional Manager för norra 
Europa och Kanada för Lundin 
Mining. Alain, som är utsedd 
Europeisk Geolog (QP), medlem 
av IAEG och CHGEOL kommer 
for tsätta i Kopparberg Mining 
Exploration som Vice President 
Exploration.

Antal A-aktier: 
0

Antal B-aktier: 
0

Antal teckningsoptioner:
0

Thomas Lundgren
Vd, Se ovan under styrelse

alain Chevalier
vVd Kopparberg Mineral AB,  
Se ovan under styrelse

Ledande befattningshavare
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Övrig information kring styrelseledamöter 
och ledande befattningshavare
Samtliga styrelseledamöter är valda fram till årsstämman 2011. Ingen styrelse-
ledamot eller ledande befattningshavare har några familjerelationer eller andra 
närståenderelationer till någon annan styrelseledamot eller ledande befatt-
ningshavare. Såvitt Bolaget känner till har ingen styrelseledamot eller ledande 
befattningshavare något intresse som står i strid med Bolagets intressen. Ingen 
styrelseledamot eller ledande befattningshavare har varit inblandad i konkurs, 
likvidation, konkursförvaltning eller i bedrägerirelaterad rättslig process de 
senaste fem åren. Det har under de fem senaste åren inte funnits några ankla-
gelser och/eller sanktioner från myndighet eller organisation som företräder viss 
yrkesgrupp och som är offentligrättsligt reglerad mot någon av dessa personer 
och ingen av dem har under de senaste fem åren förbjudits av domstol att ingå 
som medlem i ett företags förvaltnings-, lednings-, eller kontrollorgan eller att 
ha ledande eller övergripande funktioner hos emittent. Ingen av ovan nämnda 
ledande befattningshavare eller styrelseledamöter har av myndighet eller 
domstol förhindrats att handla som medlem av någon emittents styrelse eller 
ledningsgrupp under de senaste fem åren. Samtliga styrelseledamöter och le-
dande befattningshavare kan nås via Bolagets kontor med adress Kopparberg 
Mineral AB, Verkstadsvägen 52, 714 36 Kopparberg.

Lars Göran Ohlsson
f 1944, är bergsingenjör från KTH. 
Efter några år som gruvgeolog 
utnämndes han 1974 till chefs-
geolog i AB Statsgruvor och 1977 
blev han chef för prospekterings-
verksamheten i Bergslagen för det 
då nybildade LKAB Prospektering 
AB för vilket han 1981 utnämndes 
till VD. När LKAB beslöt att upp-
höra med sin prospektering 1988 
blev Lars-Göran chef för prospek-
teringsdivisionen inom SGAB som 
utförde all den statliga prospek-
teringen. 1997 tillträdde han som 
VD för det nybildade Riddarhyttan 
Resources AB vilket han var fram 
tills att bolaget och den nyupp-
täckta guldgruvan i Finland såldes 
till ett Kanadensiskt bolag. Från 
2006 till 2008 var Lars-Göran VD 
i Dannemora Mineral AB. Under 
sin yrkesverksamma period har 
Lars-Göran varit styrelseledamot 
i ett 15-tal gruv/prospekterings-
bolag. Han driver idag ett eget 
konsultbolag (Geo Management 
AB) och är styrelseledamot i bl.a. 
Endomines AB och Dannemora 
Mineral AB.

Antal A-aktier: 
0

Antal B-aktier: 
0

Antal teckningsoptioner: 
0

Advisory Board kommer att kom-
pletteras med ytterligare personer 
när behov så uppstår. Medlemmar 
i Advisory Board verkar och kan 
komma att verka som konsulter i 
Bolaget.

advisory board
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* Enligt utdrag från Bolagsverkets register. Förteckningen avser de senaste fem åren. 
Förteckningen upprättad per den 31 december 2009.

Förteckning över nuvarande och avslutade engagemang*

THomAS luNdgrEN 
Företag Funktion Fr.o.m. t.o.m.

Kopparberg Mineral AB EVD 2008-12-23

SU, VD 2008-02-11 2008-12-23

EVD 2007-05-29 2008-02-11

Argo AB SU, VD 2007-08-03

Nordic Iron Ore AB LE, OF 2008-06-25 2008-11-26

ulrIcH ANdErSSoN
Företag Funktion Fr.o.m. t.o.m.

Finmetron AB (publ) LE 2003-08-13 2006-07-28

LE, VD 2001-08-30 2003-08-13

LE 1999-10-11 2001-08-30

Ulrich & CO AB LE, VD 2000-06-29

Swede Resources AB LE, VD 2001-08-02

O&T Invest AB LE, VD 2002-02-05

Petro Pequnia AB LE, OF 2005-10-03

LE, VD 2005-04-26 2005-10-03

För Närvarande Reklam AB LE, OF 2006-05-16

Kopparberg Mineral AB LE, OF 2006-05-19

VBY Holding AB LE, OF 2006-12-19

AB Custos LE, OF 2007-06-05 2008-06-19

Argo AB LE 2007-08-03

Nordic Iron Ore AB SU 2008-06-25 2008-11-26

Caucasus Oil AB LE, OF 2008-06-18

LE 2008-05-22 2008-06-18

HArAld mEINHArdT 
Företag Funktion Fr.o.m. t.o.m.

Blaikengruvan AB LE 2006-01-02 2006-12-06

ScanMining AB LE 2005-06-29 2006-05-30

Kopparberg Mineral AB LE 2008-02-11

NIlS-ErIK mArINdEr 
Företag Funktion Fr.o.m. t.o.m.

Blaikengruvan AB LE 2006-01-02 2007-07-03

ScanMining AB LE 2005-06-29 2007-06-19

Kopparberg Mineral AB LE 2008-02-11

Nordic Iron Ore AB SU 2008-11-26

cHrISTEr lINdqvIST 
Företag Funktion Fr.o.m. t.o.m.

Aicevs AB LE, OF 2003-02-13 2005-06-09

Gripsholms Värdshus AB SU 1999-03-02 2009-06-22

Svecia Spares & Services AB LE, OF 2003-02-07 2005-06-09

SystemSeparation Sweden AB LE 2006-02-20 2007-07-25

Tolerans AB LE 2004-05-17 2005-06-08

LE, OF 2003-04-01 2004-05-17

Traction Invest AB LE 2004-05-17 2005-05-03

LE, OF 2003-10-10 2004-05-17

LE 2003-03-31 2003-10-10

Blowtech Fatighets AB LE, OF 2003-04-16

Lucent Oil AB LE 2006-10-20 2007-07-18

LE, OF 2006-06-21 2006-10-20

LE 2005-06-10 2006-06-21

Clean Tech East Holding AB LE 2006-03-02 2006-12-28

Malmköpings Nya Spritbolag AB LE, OF 2009-10-16

Nordic Iron Ore AB LE, OF 2008-11-26

Handelsbolaget Linro BO 1997-10-13

Dannemora Mineral AB LE 2006-02-15 2006-12-08

lArS görAN oHlSSoN
Företag Funktion Fr.o.m. t.o.m.

GEO-Management i Luleå AB LE, VD 1993-03-30

Riddarhyttan Resources AB DELG 2007-03-09

LE, VD 1997-04-07 2006-06-21

Agnico Eagle AB DELG 2007-02-15

LE, VD 2000-12-19 2006-05-19

Riddar Gold AB LE, VD 2001-02-01 2006-04-11

Senska Koppar AB LE, VD 2001-02-01 2006-05-09

Dannemora Mineral AB LE 2008-04-08

LE, VD 2006-12-28 2008-04-08

Agnico-Eagle Sweden AB DELG 2007-02-27

LE, OF 2006-01-24 2006-05-09

LE 2006-01-24 2006-01-24

Endomines AB LE 2006-09-28

Dannemora Magnetit AB LE, OF 2007-05-15 2008-04-17

AlAIN cHEvAlIEr
Företag Funktion Fr.o.m. t.o.m.

Lundin Mining Exploration AB SU 2009-03-06
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Revisor
Vid årstämman som hölls den 21 januari 2010 valdes 
ÖhrlingsPriceWaterhouseCoopers AB, Box 1343, 801 38 
Gävle, med Annika Westin, auktoriserad revisor FAR SRS, 
som huvadansvarig, till ny revisor. 

Tidigare var Anders Sandin, auktoriserad revisor FAR SRS, 
Grant Thornton, Box 504, 701 50 Örebro. Anders Sandin 
var revisor för Kopparberg Mineral AB (publ) sedan 2006.

Bytet av revisor föranleddes av Sandins förestående pensi-
onering och sammanföll med utgången av mandatperioden.

mandatperiod
Kopparberg Minerals styrelseledamöter valdes av årsstäm-
man som hölls den 21 januari 2010. Uppdraget för samtliga 
styrelseledamöter gäller till slutet av nästa årsstämma, som 
är planerad att äga rum i maj 2011. En styrelseledamot 
äger rätt att när som helst frånträda uppdraget. Bolagets 
revisor valdes av årsstämman den 21 januari 2010 med en 
mandatperiod om fyra år.

bolagsstyrning
Bolaget har att iaktta aktiebolagslagens bestämmelser 
om bolagsstyrning. Styrelsen för Kopparberg Mineral har 
därvid upprättat en arbetsordning för sit t arbete, instruk-
tioner avseende arbetsfördelningen mellan styrelsen 
och verkställande direktören, vilken behandlar dennes 
arbetsuppgif ter och rapporteringsskyldigheter, samt 
fastställt instruktioner för den ekonomiska rapporteringen. 
Arbetsordningen ses över årligen. Styrelsen har prövat frå-
gan huruvida särskilda kommittéer avseende revision och 
ersättningsfrågor bör inrättas. Mot bakgrund av Bolagets 
storlek och verksamhetens omfattning har styrelsen gjor t 
bedömningen att dessa frågor är av sådan betydelse att 
de bör beredas och beslutas av styrelsen i sin helhet och 
att detta kan ske utan olägenhet. Den svenska koden för 
bolagsstyrning (Koden) är i dagsläget inte obligatorisk för 
Kopparberg Mineral. Bolaget följer dock noggrant utveck-
lingen kring bolagsstyrningsfrågor och Koden.

Ersättning till styrelsen
Ersättning till styrelsen utgår enligt bolagsstämmans beslut. 
Under räkenskapsåret 2008-09-01 – 2009-08-31 utgick 
ersättning om 40.000 kronor vardera till styrelseordföran-
den samt övriga styrelseledamöter.

Ersättningar till verkställande direktören och övriga  
ledande befattningshavare

Ersättning till VD utgörs av grundlön samt förmån av fri 
tjänstebil. Uppsägningstid för VD är ömsesidigt sex må-
nader. Vid uppsägning från Bolagets sida utgår lön under 
uppsägningstiden samt därutöver ett avgångsvederlag 
motsvarande tolv månadslöner. 

VD har under räkenskapsåret 2008-09-01 – 2009-08-31 
erhållit lön om 722.880 kronor, bilförmån om 29.304 kronor. 
Därutöver har pensionskostnader om 219.015 kronor 
belastat Bolaget.

Ersättning till revisorer
Under räkenskapsåret 2008-09-01 – 2009-08-31 utgick 
ersättning till Bolagets revisorer om 114.000 kronor. 
103.000 kronor avsåg revisionsarvode och 11.000 avsåg 
andra uppdrag än revisionsuppdrag.

* Enligt utdrag från Bolagsverkets register. Förteckningen avser de senaste fem åren från tiden för detta prospekt.
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LEGaLa FRÅGOR OCH ÖVRIG INFORmaTION
aktieägaravtal
Det existerar, såvitt styrelsen känner till, inga aktieägar-
avtal eller motsvarande avtal mellan blivande aktieägare 
i Bolaget i syfte att skapa gemensamt infly tande över 
Bolaget.

Kopparberg Mineral har ingått i ett aktieägaravtal mellan 
parterna i intressebolaget Nordic Iron Ore som reglerar 
förhållandet mellan parterna. Avtalet löper till och med 
31 januari 2010. Avtalet reglerar gemensam finansie-
ring av bolaget samt att inga betydande tillgångar får 
säljas utan koncensus. Bolagsordningen innehåller en 
hembudsklausul.

Försäkringsskydd
Styrelsen bedömer att Bolagets nuvarande försäkrings-
skydd är tillfredsställande med avseende på verksamhe-
tens ar t och omfattning.

anställningsavtal
Sedvanliga anställningsavtal föreligger i koncernen. 
Samtliga anställningsavtal i Sverige bygger på svensk 
arbetsrättslig lagstif tning. Avtalen är individuella avseende 
lön, semester, rätt till över tidsersättning och eventuella 
förmåner. Samtliga avtal reglerar sekretess och rätt till 
arbetstagares uppfinningar. 

Transaktioner med närstående
Linro Capital Sarl, ett bolag närstående styrelseledamoten 
Christer Lindqvist, har den 13 januari ingått avtal med 
Kopparberg Mineral om att tillhandahålla bryggfinansiering 
om 4 MSEK genom ett låneavtal. På lånebeloppet utgår 
ränta om fem procent årligen fram till dagen för återbe-
talning. Lånebeloppet för faller till betalning vid skrif tlig 
anfordran från Linro Capital. Halva lånebeloppet inklusive 
ränta kan helt eller delvis återbetalas genom utgivande av 
nya aktier i Kopparberg Mineral AB (publ).

Väsentliga avtal
Kopparberg mineral har ett leasingavtal med Danske 
Finans, Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial avse-
ende Bolagets borrigg. Avtalet tecknades 2007-10-01 och 
löper på fem år. Leasingavtalet baserar sig på för bran-
schen sedvanliga villkor.

Förvärvet av Lundin Mining Exploration AB grundar sig på 
ett avtal som stipulerar vissa åtaganden även efter förvär-
vet som genomfördes 18 januari 2010. Köpeskillingen var 
4,5 MSEK, varav 1,7 MSEK i kontantbetalning för aktierna 
samt en garanti på 2,8 MSEK för sk ”termination cost” för 
kvarvarande personal. Därutöver skall en tilläggsköpeskil-
ling i form av royalty om 1,5% erläggas på framtida produk-
tion från de undersökningstillstånd som Lundin Mining 
Exploration kontrollerade vid tiden för övertagandet samt 
från nya bearbetningssstillstånd som Kopparberg Mineral 
får inom det område som täcks av flygmätningarna inom 
en sexårsperiod från förvärvet. 

Rättsliga förfaranden
Bolaget har inte varit par t i några rättsliga för faranden eller 
skiljeför faranden (inklusive ännu icke avgjorda eller sådana 
som Bolaget är medveten om kan uppkomma) under de 
senaste tolv månaderna, och som nyligen haft eller skulle 
kunna få betydande effekter på emittentens eller koncer-
nens finansiella ställning eller lönsamhet.

miljö och tillstånd
Allmänt 
Minerallagen (1991:45) reglerar undersökning och bearbet-
ning av fyndigheter på egen eller annans mark av i lagen 
särskilt angivna mineraliska ämnen, ”koncessionsmineral”, 
bland annat järnmalm. Undersökning får utföras endast 
av den som har undersökningstillstånd och bearbetning 
endast av den som har bearbetningskoncession. Utöver 
minerallagen finns relevanta regler bland annat även i 
mineralförordningen (1992:285), plan- och bygglagen 
(1987:10) samt i miljöbalken. 

Bergsstaten är förvaltningsmyndighet för frågor enligt 
minerallagen. Bergmästaren, som tillsätts av regeringen, är 
Bergsstatens chef. Myndighetens uppgif t är att med till-
lämpning av minerallagen utfärda tillstånd för undersökning 
och bearbetning av mineralfyndigheter, anvisa mark för 
gruvverksamhet samt att utöva tillsyn över efterlevnaden 
av lagen. 

Nedan följer en kortfattad översikt över de olika steg som 
är aktuella och de lagar, förordningar, tillstånd m.m. som 
måste beaktas och respekteras på vägen från prospekte-
ring till gruva, eller med minerallagens termer, från under-
sökningstillstånd till bearbetningskoncession.

undersökningstillstånd
Bestämmelser om undersökningstillstånd åter finns i 2 kap. 
minerallagen. Med undersökning avses arbete i syfte att 
inom ett viss geografiskt område påvisa en fyndighet av 
ett koncessionsmineral och att utröna fyndighetens san-
nolika ekonomiska värde och dess beskaffenhet i övrigt 
(prospektering). Undersökningstillstånd skall meddelas om 

modErBolAgET 2008/2009 2007/2008

Inköp av tjänster från närstående

Ulrich & Co AB * 28 992 56 003

För Närvarande Reklam AB ** 4 239 41 229

Handelsbolaget Linro *** 77 500 -

Försäljning av tjänster ti l l närstående

Handelsbolaget Linro *** 102 870 -

Nordic Iron Ore AB 85 891 -

* Ulrich & Co AB ägs av Ulrich Andersson, styrelseordförande
** Ulrich & Co är större ägare i För Närvarande Reklam AB
*** Christer Lindqvist är delägare i Handelsbolaget Linro
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det finns anledning att anta att undersökningen i området 
kan leda till fynd av koncessionsmineral. När en ansökan 
om undersökningstillstånd lämnats in skickar Bergsstaten 
underrättelser om ansökan till alla berörda markägare och 
till länsstyrelsen. Ett undersökningstillstånd beviljas, efter 
ansökan, av Bergmästaren, normalt för en tidsperiod om 
tre år. Beslut om undersökningstillstånd kan överklagas 
till allmän förvaltningsdomstol. Undersökningstillståndet 
kan förlängas med särskilt i lagen angivna tidsperioder. 
Undersökningstillståndet ger innehavaren tillgång till det 
aktuella området och en exklusiv rätt att där bedriva under-
sökningsarbete. En innehavare av undersökningstillstånd 
har företrädesrätt till bearbetningskoncession inom ett visst 
område.

En innehavare av undersökningstillstånd skall bedriva 
undersökningsarbetet i enlighet med de bestämmelser 
som anges i 3 kap. minerallagen. Arbetet skall bland annat 
utföras så att skada och intrång på annans egendom och 
på natur- och kulturmiljön minimeras. Tillståndsinnehavaren 
äger inte rätt att genomföra undersökningsarbete i strid 
med naturvårdsföreskrif ter, miljölagstif tning eller andra 
regler som gäller för det aktuella området. Regler som 
kan begränsa tillståndshavaren i detta avseende åter finns 
bland annat i miljöbalken, lag (1988:950) om kulturminnen 
m.m. och i terrängkörningslagen (1975:1313). 

Ansökningsavgif ten för ett 2 000 hektar stor t område (eller 
delar av detta) uppgår till 500 kronor. För koncessionsmi-
neral tillkommer en kostnad på 4 kr/ha för första året,  
6 kr/ha för år två och 10 kr/ha för år tre. Om tillståndet 
förlängs stiger årskostnaden till 21 kr/ha under år fyra till år 
sex, 50 kr/ha för år sju till år tio och slutligen till 100 kr/ha 
för år elva till år femton.

För närvarande är samtliga Kopparberg Minerals under-
sökningstillstånd belägna i Bergslagen och i Skelleftefältet 
samt i mellersta Jämtland. Totalt har Bolaget gällande 
undersökningstillstånd som tillsammans täcker en yta av 
cirka 47 500 hektar. Uppgif ter om de olika undersöknings-
tillstånden och deras geografiska lägen redovisas i tabellen 
respektive kar tan nedan. Bolaget har ansökt om ytterligare 
fyra stora undersökningstillstånd vilka tillsammans har en 
yta av cirka 5 000 hektar. Under förutsättning att dessa 
beviljas uppgår den totala arean av Bolagets undersök-
ningstillstånd till cirka 52 500 hektar. Samtliga undersök-
ningstillstånd avser koncessionsmineral enligt kap 1 § 1 
Minerallagen och löper i princip till slutet av februari 2009. 

Bearbetningskoncession
För att bedriva gruvdrif t krävs bearbetningskoncession. 
Bestämmelser om bearbetningskoncession åter finns i 4 
och 5 kap. minerallagen. Med bearbetning avses utvinning 
och tillgodogörande av ett eller flera koncessionsmineral 
innefattande allt för farande som avser brytning, uppford-
ring, sovring och malmens vidareförädling. Koncession 
beviljas av Bergmästaren och skall meddelas om (i) en 
fyndighet som sannolikt kan tillgodogöras ekonomiskt 
har blivit påträf fad, och (ii) fyndighetens belägenhet och 
ar t inte gör det olämpligt att sökanden får den begärda 
koncessionen. I enlighet med bestämmelserna som finns 

måste en ansökan om bearbetningskoncession åtföljas 
av en miljlökonsekvensbeskrivning enligt kap 3 och 4 i 
Miljöbalken. 

Bearbetningskoncession beviljas normalt för en tidsperiod 
om 25 år. Koncessionstiden förlängs med tio år i sänder 
om regelbunden bearbetning pågår när koncessionstiden 
går ut. Koncessionen, som skall avse ett bestämt område, 
ger innehavaren en exklusiv rätt att i koncessionsområ-
det bedriva bearbetning av mineral. En koncession skall 
förenas med de villkor som behövs för att skydda allmänna 
intressen eller särskild rätt eller som behövs för att natur-
tillgångarna skall utforskas och tillvaratas på ett ändamåls-
enligt sätt. Ett beslut om bearbetningskoncession kan 
överklagas till Regeringen.

Kopparberg Mineral har via Lundin Mining Exploration 
ansökt om bearbetningskoncession för ett 34 hektar stor t 
område inom vilket Evaförekomstens bas- och ädelmetall-
mineralisering finns. 

Karta visande området för bearbetningsansökan samt den till-
läggsansökan som har gjor t i anslutning til l EVA

Källa: Bergstaten.

miljökonsekvensbeskrivning, tillstånd av  
miljödomstol och länsstyrelse
För en stadigvarande gruvverksamhet måste en särskild 
tillståndsprövning av miljödomstolen ske enligt reglerna i 
miljöbalken (MB) kap 9 och 11. Provbrytning av begränsad 
mängd mineral beviljas efter ansökan av länsstyrelsen. 

Miljödomstolens prövning innefattar bland annat gruv-
brytningen i sig, eventuell bortledning av grundvatten från 
gruvan, uppförande och drif t av sandmagasin, eventuellt 
transporter till och från området m.m. Det är verksamhe-
tens inverkan på miljön i vid mening som prövas, däribland 
utformning av verksamheten samt utsläpp till luf t, vatten, 
vibrationer m.m. Miljödomstolen fastställer i samband 
härmed villkor för verksamheten. Kopparberg Mineral be-
räknar att om bearbetningskoncession erhålls under första 
kvartalet 2010 kunna erhålla det er forderliga miljötillståndet 
för gruvverksamhet i Evafältet under 2011.

När gruvverksamheten avslutas finns krav enligt miljöbalken 
på efterbehandling av verksamhetsområdet. Kopparberg 
Mineral AB kommer med stor sannolikhet redan vid 
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tillståndsprövning enligt miljöbalken som villkor för gruv-
verksamheten behöva ställa en säkerhet för dessa framtida 
kostnader för efterbehandling. 

Miljödomstolens dom kan överklagas till 
Miljööverdomstolen. Miljööverdomstolens dom kan i sin 
tur överklagas till Högsta domstolen. Högsta domsto-
lens prövning kräver emeller tid att domstolen meddelar 
prövningstillstånd. 

markanvisning
Det förekommer ofta, men er fordras inte, att gruvföre-
taget äger eller arrenderar den mark som behövs för 
gruvverksamheten. 

För bearbetning och därmed sammanhängande verksam-
het som sker i dagen får koncessionshavaren ta i anspråk 
endast mark som har anvisats för ändamålet. Om ett 
markområde inom eller utom koncessionsområdet hotas 
av ras eller sättningar vid bearbetningen, kan även den 
marken anvisas.

Genom anvisning av mark – markanvisning – får kon-
cessionshavaren rätt att ta i anspråk annans mark för 
gruvverksamheten. Äganderätten till marken påverkas 
dock inte. Markanvisningen berörs heller inte av köp eller 
försäljning av fastigheten eller ändringar i fastighetsin-
delningen. Gruvföretaget saknar möjlighet att genom 
expropriation eller liknande tvång förvärva annans mark för 
gruvverksamhet. Markanvisningen brukar beskrivas som 
att koncessionshavaren erhåller en begränsad sakrätt till 
fast egendom av speciell ar t.

En markanvisning gäller tills vidare, men upphör senast 
samtidigt som bearbetningskoncessionen upphör; i 
normalfallet tidigast efter 25 år. Då åter får markägaren 
dispositionsrätten.

Fråga om markanvisning prövas på begäran av 
koncessionshavaren vid en särskild förrättning. 
Markanvisningsförättningen hålls av Bergmästaren, som 
om han finner att det behövs, eller det begärs av någon 
sakägare, också kan tillkalla två gode män att delta i 
förrättningen. 

Vid markanvisningsförrättningen bestäms den mark inom 
eller utom koncessionsområdet som koncessionshavaren 
får ta i anspråk för bearbetning och därmed sammanhäng-
ande verksamhet. Ett sammanträde skall hållas, till vilket 
samtliga kända sakägare kallas. Samtidigt prövas också 
eventuella tvister om ersättning för den skada och det 
intrång som markanvisningen och bearbetningen medför. 

Beslut i ärenden om markanvisning kan överklagas till fast-
ighetsdomstol inom vars område berörd mark är belägen.

Ersättning till sakägare
Skada eller intrång som föranleds av undersökningsarbete, 
att bearbetningskoncession har beviljats, eller att mark an-
visas för bearbetning eller därmed sammanhängande verk-
samhet skall ersättas av tillståndshavaren/koncessionsha-

varen. Om det uppstår synnerligt men för någon fastighet 
eller del därav skall koncessionshavaren lösa sådan berörd 
fastighet eller fastighetsdel, om ägaren begär det. Vid 
inlösen tillämpas expropriationsrättsliga grundsatser.

mineralersättning
Vid bearbetning skall koncessionshavaren för varje 
kalenderår betala en mineralersättning. Ersättningen skall 
motsvara två promille av det beräknade värdet av de mi-
neral som omfattas av koncessionen och som har brutits 
och uppfordrats inom koncessionsområdet under året. Av 
mineralersättningen tillfaller tre fjärdedelar fastighetsägare 
inom koncessionsområdet och en fjärdedel staten.

dokument tillgängliga för granskning
Kopior av följande dokument kan under hela prospektets 
giltighetstid granskas på Kopparberg Minerals huvudkontor 
på ordinarie kontorstid under vardagar:

- Bolagsordning för Kopparberg Mineral AB (publ);
- Reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 

2008-09-01 – 2009-08-31, 
2007-09-01 – 2008-08-31, 
2006-09-01 – 2007-08-31;

- Detta prospekt;
- Finansinspektionens beslut avseende detta prospekt.

Bolagsordning, historisk finansiell information, detta pro-
spekt samt övrig offentliggjord information finns att tillgå i 
elektronisk form på Kopparberg Minerals hemsida  
www.kopparbergmineral.se.

Information från tredje man
Information från tredje man som återgivits i detta dokument 
har återgivits korrekt och såvitt Bolaget känner till har inga 
uppgif ter utelämnats på ett sätt som skulle göra den åter-
givna informationen felaktig eller missvisande.

Övrig information
Kopparberg Mineral AB (publ) är ett avstämningsbolag 
och dess aktier är registrerade i elektronisk form hos, och 
dess aktiebok förs av, Euroclear Sweden AB/VPC, Box 
7822, 103 97 Stockholm. Aktieägarna erhåller inte några 
fysiska aktiebrev utan samtliga transaktioner med aktierna 
sker på elektronisk väg genom registrering i VPC-systemet 
genom behöriga banker och andra värdepappersförval-
tare. Bolaget lämnade ingen utdelning för räkenskapsåren 
2008/09. Utdelning beslutas av bolagsstämman och 
utbetalning ombesörjs av Euroclear Sweden AB/VPC. Rätt 
till utdelning tillkommer den som är registrerad som aktieä-
gare i den förda aktieboken på den avstämningsdag som 
beslutas av bolagsstämman. Utdelning utbetalas normalt 
som ett kontant belopp per aktie genom Euroclear Sweden 
AB/VPC:s försorg, men kan också avse annat än kontant 
utbetalning. Om aktieägare ej kan nås för mottagande av 
utdelning kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget och 
begränsas endast genom allmänna regler för preskription. 
Vid preskription tillfaller hela beloppet Kopparberg Mineral 
AB. Det föreligger inte några restriktioner eller särskilda 
för faranden för utdelning för aktieägare bosatta utanför 
Sverige.
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Enligt § 3 i Kopparberg Minerals bolagsordning skall 
Bolaget självt, genom dotterbolag eller genom samarbete 
med annan bedriva mineralprospektering och gruvverk-
samhet, äga och förvalta lös och fast egendom, även som 
bedriva därmed förenlig verksamhet samt bedriva handel 
med och förvalta finansiella instrument.

Inga inskränkningar att frit t överlåta aktier finns. 
Värdepappren är inte föremål för erbjudande som lämnats 
till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsplikt. Inga 
offentliga uppköpserbjudanden har förekommit under inne-
varande eller föregående räkenskapsår.

Aqurat Fondkommission AB har anlitats av Bolaget som 
emissionsinstitut i samband med emissionen som beskrivs 
i detta prospekt. Aqurat Fondkommission AB har, utöver 
på förhand avtalad ersättning för sina tjänster, inga ekono-
miska eller andra relevanta intressen i emissionen.

G&W Kapitalförvaltning AB har anlitats av Bolaget som 
Rådgivare i samband med emissionen som beskrivs i detta 
prospekt. G&W Kapitalförvaltning AB har, utöver på för-
hand avtalad ersättning för sina tjänster, inga ekonomiska 
eller andra relevanta intressen i emissionen.

Bolagets firma är Kopparberg Mineral AB (publ). Bolaget 
registrerades hos Bolagsverket 2006-05-19, nuvarande 
firma registrerades 2006-05-19. Bolaget har säte i Örebro 
län, Ljusnarbergs Kommun och organisationsnummer 
556704-4168. Bolaget är ett aktiebolag och associations-
formen regleras av Aktiebolagslagen (2005:511). Bolagets 
aktier är denominerade i svenska kronor. 

bolagets adress och kontaktuppgifter:
Kopparberg Mineral AB
Verkstadsvägen 52
714 36 Kopparberg.
Tel: +46 580 888 90
Fax: +46 580 888 99
Web: www.kopparbergmineral.se
E-post: info@kopparbergmineral.se
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dOKumENT SOm INFÖRLIVaS GENOm HäNVISNING
Detta prospekt har upprättats med anledning av nyemissionen och utgörs av denna handling som innehåller årsredovis-
ning för 2008-09-01 – 2009-08-31 samt Bolagets kvar talsredogörelse för perioden september 2009 till november 2009. 
Årsredovisningarna för perioden 2007-09-01 – 2008-08-31 och perioden 2006-09-01 – 2007-08-31 som införlivas i 
detta dokument genom hänvisning. Årsredovisningarna har tidigare inlämnats hos Finansinspektionen. För det fall detta 
dokument, årsredovisningarna och/eller delårsrapporter skulle innehålla motstridig information skall detta dokument äga 
företräde. Efter den tid som förvaltningsberättelsen nedan avser har inga väsentliga händelser inträf fat intill tiden för detta 
prospekt utöver det i detta prospekt beskrivna och tidigare offentliggjorda förvärvet av Lundin Mining Exploration. Inga 
andra delar av prospektet än reviderade räkenskaper i form av årsredovisningarna har varit föremål för särskild granskning 
av Bolagets revisorer.
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SKaTTEFRÅGOR
Nedan sammanfattas vissa vid prospektets offentliggö-
rande gällande svenska skatteregler. Dessa kan komma 
att förändras. Sammanfattningen är endast avsedd som 
allmän information och gäller för obegränsat skattskyl-
diga i Sverige såvida inte annat anges. Redogörelsen 
omfattar inte värdepapper som innehas av handelsbolag, 
investmentföretag och investeringsfonder eller värdepap-
per som innehas som lagertillgång i näringsverksamhet. 
Sammanfattningen behandlar inte heller de särskilda 
reglerna om skattefri kapitalvinst (inklusive avdragsförbud 
vid kapitalförlust) och utdelning i bolagssektorn som kan 
bli tillämpliga då investerarens innehav av aktier i Bolaget 
anses vara näringsbetingat. Särskilda skattekonsekvenser 
kan bli aktuella i enskilda fall, var för varje aktieägare bör 
konsultera skatterådgivare för information om de speciella 
konsekvenser som innehav eller försäljning av aktier och 
teckningsrätter i Bolaget kan innebära.

unit – skattemässig anskaffningsugift
Varje paket av värdepapper (”Unit”) består av en nyemit-
terad aktie av serie B och en vederlagsfri teckningsop-
tion. En Unit tecknas för 0,08 kronor (teckningskurs). 
Om teckningsrätter har förvärvats i marknaden skall 
utgif ten här för läggas till anskaffningsutgif ten för Uniten. 
Anskaffningsutgif ten för en Unit skall fördelas mellan aktie 
och teckningsoptioner i förhållande till dessas marknads-
värden i samband med förvärv av Uniten. Bolaget avser att 
att hos skatteverket begära allmänna råd för att närmare 
fastställa fördelningen av anskaffningsutgif ten mellan aktie 
och teckningsoptioner. Bolaget kommer att på lämpligt sätt 
informera aktieägarna om Skatteverkets besked.

Teckningsrätter
utnyttjande av erhållen teckningsrätt
Om aktieägare i Bolaget utnyttjar erhållna teckningsrätter 
för teckning av Unit – en aktie och en teckningsoption – 
utlöses ingen beskattning.

Avyttring av erhållen teckningsrätt
Innehavare av teckningsrätt som inte önskar utnyttja 
sin rätt enligt erbjudandet kan avyttra sina tecknings-
rätter. Skattepliktig kapitalvinst skall då beräknas, där 
varje teckningsrätt anses anskaffad för noll (0) kronor. 
Schablonmetoden för att bestämma anskaffningskostna-
den får inte användas i detta fall. Hela försäljningsintäkten 
efter avdrag för omkostnader för avyttringen skall således 
tas upp till beskattning. Anskaffningsutgif t för den ur-
sprungliga aktien påverkas inte. 

Hantering av inköpt teckningsrätt
För den som köper eller på liknande sätt förvärvar teck-
ningsrätter utgör vederlaget anskaffningsutgif t för dessa. 
Vid avyttring av teckningsrätter kommer innehavarens 
anskaffningsvärde för samtliga teckningsrätter av samma 
slag och sort att sammanläggas och beräknas enligt 
genomsnittsmetoden. För köpta eller på liknande sätt 
förvärvade marknadsnoterade teckningsrätter får omkost-
nadsbeloppet alternativt bestämmas enligt schablonmeto-
den till 20 procent av försäljningsersättningen efter avdrag 
för försäljningsutgif ter. Vid utnyttjande av teckningsrätter 

för teckning av Unit sker ingen beskattning. Köpeskillingen 
för teckningsrätterna medräknas vid beräkning av anskaff-
ningsutgif ten för Unit.

beskattning av utdelning
Fysiska personer med flera
Fysiska personer och dödsbon beskattas i inkomstslaget 
kapital för utdelning på marknadsnoterade andelar med 
en skattesats om 30 procent. Skatten innehålls normalt av 
Euroclear Sweden AB/VPC eller, beträf fande förvaltarre-
gistrerade aktier, av förvaltaren i samband med utdelning-
en, så kallad preliminärskatt.

Juridiska personer
Juridiska personer, utom dödsbon, beskattas normalt 
för alla inkomster, inklusive utdelning, i inkomstslaget 
näringsverksamhet med en skattesats om 26,3 procent. 
Skattesatsen uppgår till 26,3 procent för räkenskapsår 
som påbörjats efter den 31 december 2008. Skattesatsen 
för räkenskapsår som påbörjats dessförinnan uppgår till 28 
procent.

beskattning vid avyttring av aktier
Fysiska personer med flera
Fysiska personer och dödsbon som avyttrar marknadsno-
terade aktier beskattas för hela kapitalvinsten i inkomstsla-
get kapital med en skattesats om 30 procent. Kapitalvinst 
respektive kapitalförlust beräknas som skillnaden mellan 
försäljningspriset efter avdrag för försäljningsutgif ter och 
de avyttrade aktiernas omkostnadsbelopp (anskaffningsut-
gif t). Omkostnadsbeloppet beräknas enligt genomsnittsme-
toden, vilken innebär att det genomsnittliga omkostnads-
beloppet för samtliga aktier av samma slag och sort som 
den avyttrade ska användas. Aktier av serie A respektive 
serie B anses därvidlag inte utgöra aktier av samma slag 
och sort. Vid avyttring av marknadsnoterade aktier kan 
som alternativ ”schablonmetoden” användas, vilken innebär 
att omkostnadsbeloppet får beräknas till 20 procent av 
försäljningspriset efter avdrag för försäljningsutgif ter.

Kapitalförluster på marknadsnoterade aktier får kvit tas i 
sin helhet mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och 
andra marknadsnoterade delägarrätter med undantag för 
andelar i investeringsfonder som endast innehåller svenska 
fordringsrätter (räntefonder). Eventuell överskjutande 
förlust är avdragsgill till 70 procent mot andra skatteplik-
tiga kapitalinkomster som aktieägaren haft det aktuella 
beskattningsåret.

Om det uppkommer underskott i inkomstslaget kapital 
medges reduktion av skatten på inkomst av tjänst och nä-
ringsverksamhet samt fastighetsskatt och fastighetsavgif t. 
Skattereduktion medges med 30 procent av den del av 
underskottet som inte överstiger 100 000 SEK och med 21 
procent av resterande underskott. Ett underskott i inkomst-
slaget kapital kan inte sparas till senare beskattningsår.

Juridiska personer
Juridiska personer, utom dödsbon, beskattas normalt 
för alla inkomster, inklusive kapitalvinster, i inkomstslaget 
näringsverksamhet med en skattesats om 26,3 procent. 
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Skattesatsen uppgår till 26,3 procent för räkenskapsår 
som påbörjats efter den 31 december 2008. Vissa över-
gångsbestämmelser finns. Skattesatsen för räkenskapsår 
som påbörjats dessförinnan uppgår till 28 procent.

För beräkning av kapitalvinst respektive kapitalförlust, se 
ovan under rubriken Fysiska personer med flera. Avdrag för 
kapitalförluster på aktier medges endast gentemot skat-
tepliktiga kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter. 
Om en kapitalförlust inte kan dras av hos det bolag som 
gjor t förlusten, kan den samma år dras av mot skatteplik-
tiga kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter hos ett 
annat bolag i samma koncern, om det föreligger koncern-
bidragsrätt mellan bolagen och båda bolagen begär det 
vid samma års taxering. Kapitalförlust på aktier som inte 
har kunnat utnyttjas ett visst år får sparas och dras av mot 
skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra delägarrät-
ter under efter följande beskattningsår utan begränsning i 
tiden.

Teckningsoptioner
Utnyttjande av en teckningsoption för teckning av aktie 
medför inte någon beskattning. Anskaffningsutgif ten för en 
sådan aktie är lika med anskaffningsutgif ten för teck-
ningsoptionen ökad med teckningskursen för aktien enligt 
optionsvillkoren. Om teckningsoptionen inte utnyttjas under 
optionstiden för faller den och blir därmed värdelös. För 
den kapitalförlust som uppkommer vid för fall kan avdrag 
medges enligt de regler som gäller för fysiska respektive 
juridiska personer.

Reglerna för juridiska personer innebärande skattefrihet för 
vinst respektive avdragsförbud för förlust vid avyttring av 
näringsbetingade andelar och näringsbetingade aktieba-
serade delägarrätter, är inte tillämpliga vid försäljning av 
teckningsoptioner.

Avyttring av en teckningsoption medför beskattning enligt 
kapitalvinstreglerna. Kapitalvinst alternativt kapitalförlust 
beräknas som skillnaden mellan försäljningspriset, efter av-
drag för eventuella försäljningsomkostnader, och anskaff-
ningsutgif ten för teckningsoptionen. Schablonmetoden 
får inte användas för att bestämma anskaffningsutgif ten. 
Kapitalvinsten respektive kapitalförlusten behandlas 
enligt de regler som gäller för fysiska respektive juridiska 
personer.

Skattefrågor för aktieägare som är 
begränsat skattskyldiga i Sverige
Fysiska personer
För fysiska personer som är skattemässigt bosatta eller 
hemmahörande i utlandet (begränsat skattskyldiga) utgår 
normalt svensk kupongskatt på utdelning från svenska 
aktiebolag. Kupongskatt utgår med 30 procent på erhållen 
utdelning. Skattesatsen reduceras normalt genom de skat-
teavtal som Sverige ingått med andra länder för undvikan-
de av dubbelbeskattning.

Begränsat skattskyldiga fysiska personer beskattas 
normalt inte i Sverige för kapitalvinst vid avyttring av aktier. 
Om personen ifråga varit bosatt i Sverige eller stadigvaran-
de vistats här under det kalenderår som avyttringen sker 
eller något av de tio närmast föregående beskattnings-
åren kan dock kapitalvinsten bli föremål för beskattning i 
Sverige. Tillämpligheten av denna regel kan vara begrän-
sad genom skatteavtal som Sverige ingått med andra län-
der för undvikande av dubbelbeskattning. Kapitalvinsten 
kan dock komma att beskattas i personens hemland.

Juridiska personer
Utländska juridiska personer är normalt skattskyldiga till 
kupongskatt för utdelning från svenska aktiebolag med en 
skattesats om 30 procent. Skattesatsen reduceras normalt 
genom de skatteavtal som Sverige ingått med andra länder 
för undvikande av dubbelbeskattning. För juridiska per-
soner med hemvist inom EU och som innehar 10 procent 
eller mer av kapitalet i det utdelande svenska bolaget utgår 
normalt inte svensk kupongskatt på utdelningen. 

Aktieägare som är begränsat skattskyldiga och som inte 
bedriver verksamhet från fast drif tställe i Sverige kapital-
vinstbeskattas normalt inte i Sverige vid avyttring av aktier. 
Kapitalvinsten kan dock komma att beskattas i aktieäga-
rens hemland.
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bOLaGSORdNING
Bolagsordning för Kopparberg Mineral AB (publ), 
556704-4168.   

§ 1. Firma 
Bolagets firma är Kopparberg Mineral AB (publ).

§ 2. Säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Ljusnarsbergs kommun. 
Bolagsstämma kan även hållas i Stockholm.

§ 3. Verksamhet
Bolaget skall självt, genom dotterbolag eller genom samarbete 
med annan bedriva mineralprospektering och gruvverksamhet, 
äga och förvalta lös och fast egendom, även som bedriva där-
med förenlig verksamhet samt bedriva handel med och förvalta 
finansiella instrument.

§ 4. Aktiekapital, aktieslag och antal utgivna aktier.
Aktiekapitalet skall vara lägst 6.000.000 och högst 24.000.000 
kronor. Antal utgivna aktier får lägst vara 300.000.000 st. och 
högst 1.200.000.000 st.

Boalgets aktier skall utgöras av två serier, serie A och serie B. 
Aktie av serie A skall medföra 10 röster och av serie B 1 röst. 
Högst 4.000.000 av serie A samt 1.196.000.000 av serie B får 
utges.

§ 5. Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 
 8 styrelseledamöter.
 
§ 6. Revisorer
För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenska-
perna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 
utses en revisor.

§ 7. Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast 6 veckor och senast 4 
veckor före stämman, dock att kallelse till extra bolagsstämma där 
ej ändring om bolagsordningen skall behandlas må ske senast 2 
veckor före stämman. Kallelse ska ske genom kungörelse i Post- 
och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri. Aktieägare som vill 
delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, ska dels vara upptagen 
i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende 
förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till 
bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till stäm-
man. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, 
lördag, midsommarafton, julafton, eller nyårsafton och inte infalla 
tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 8. Ärenden på årsstämman
 På årsstämman skall följande ärenden behandlas:

1.  Val av ordförande vid årsstämman.
2.  Upprättande och godkännande av röstlängd.
3.  Val av en eller två justeringsmän.
4.  Prövande av om årsstämman blivit behörigen 

sammankallad.
5.  Godkännande av dagordning.
6.  Framläggande av årsredovisningen och 

revisionsberättelsen.

7.  Beslut om
a)  fastställande av resultaträkningen och 

balansräkningen
b)  dispositioner beträffande aktiebolagets vinst  

eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 och
c)  ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkstäl-

lande direktören.
8.  Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
9.  Val till styrelsen och i förekommande fall av revisor.
10.  Annat ärende, som skall tas upp på årsstämman enligt 

aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 9. Räkenskapsår 
Aktiebolagets räkenskapsår skall vara  
1 januari - 31 december

§ 10. Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister 
enlig lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 11. Företrädesrätt
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittnings-
emission ge ut nya aktier skall ägare av aktier ha företrädesrätt 
att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det 
antal aktier som de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som 
inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga 
aktieägare (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet aktier 
som tecknas på grund av den subsidiär företrädesrätt kan ges 
ut, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det 
antal aktier som de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, 
genom lottning. Beslutar bolaget att genom kontantemission eller 
kvittningsemission ge ut aktier av endast ett aktieslag, skall samt-
liga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya 
aktier i förhållande till det antal aktier som de förut äger. Beslutar 
bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut 
teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt 
att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier 
som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten, res-
pektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen 
gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot. 
Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möj-
ligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemis-
sion med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vid ökning av 
aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av 
varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som 
finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag 
ge rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts 
skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom 
fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut 
aktier av nytt slag.

§ 12 Omvandlingsförbehåll
Aktie av serie A skall på begäran av dess ägare omvandlas till 
aktie av serie B. Begäran om omvandling, som skall vara skriftlig 
och ange det antal aktier som skall omvandlas, skall göras hos 
bolagets styrelse. Bolaget skall utan dröjsmål anmäla omvand-
lingen för registrering. Omvandlingen är verkställd när registrering 
skett och införts i avstämningsregistret. Omvandling kan endast 
genomföras om utrymme för detta finns inom gränsen för maxi-
malt utgivna B-aktier enligt ovan.

Antagen vid Årsstämman 2010-01-21
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HISTORISKa FINaNSIELLa RaPPORTER

Informationen och räkenskaperna nedan har återgivits i sin helhet ur årsredovisningen för 2008-09-01 – 2009-08-31 samt 
Bolagets kvar talsredogörelse för perioden september 2009 till november 2009. För jämförande sif fror för tidigare räken-
skapsårs hänvisas till årsredovisningarna för 2007-09-01 – 2008-08-31 och 2006-09-01 – 2007-08-31 som införlivas i 
detta dokument genom hänvisning. Årsredovisningarna för dessa år har tidigare inlämnats hos Finansinspektionen. Utöver 
vad som anges i förvaltningsberättelsen nedan har inga väsentliga händelser inträf fat till tiden för detta prospekt utöver det 
i detta prospekt beskrivna och tidigare offentliggjorda förvärvet av Lundin Mining Exploration. Inga andra delar av prospek-
tet än reviderade räkenskaper i form av årsredovisningarna har varit föremål för särskild granskning av Bolagets revisorer.
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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 om-
fattande 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 bearbetnings-
koncession 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 B-
aktier  

 

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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Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten

Moderbolaget

Kopparberg Mineral registrerades 2006-05-19 och har som affärsidé att bedriva gruv- och
prospekteringsverksamhet samt att på uppdrag utföra geologiska undersökningar. Under året har
bolaget bedrivit prospekteringsverksamhet samt försäljning av borrtjänster. 

Under Kopparberg Minerals fjärde verksamhetsår har Bolaget sökt, erhållit och förvärvat
undersökningstillstånd på totalt 965 ha och avträtt eller avyttrat inmutningstillstånd med en total yta av
5 541 ha varav 3 097 ha har övergått till Nordic Iron Ore i samband med förgående års försäljning. 

Bolagets serviceverksamhet har bromsats av den ekonomiska svackan som rått, men vi ser att
intresset för prospektering åter ökar. Dock kommer förvärvet av Lundin Mining Exploration AB att
medföra att mycket av våra resurser kommer att allokeras till den egna verksamheten.

Prospekteringsverksamhet

Laxberget
Laxberget är benämningen på ett område strax Norr om Kopparberg omfattande 7
undersökningstillstånd på tillsammans drygt 3 700 ha. Bolaget har här sedan starten 2006 genomfört
geofysiska mätningar och geologiska karteringar i flera omgångar vilket har resultera i att flera
intressanta delområden har identifierats. Mätningar har utförts med protonmagnetometer (magnetisk
mätning) och slingram (elektromagnetisk mätning) med ett punktavstånd på 20 m och ett profilavstånd
på 80 eller 100 m. Efter bearbetning och tolkning av erhållna mätdata har potentiellt mineraliserade
zoner indikerats inom nio delområden. Merparten av dessa ligger inom undersökningstillstånden
Laxbro och Utanheden och har en total utsträckning av 8 km med en maximal sammanhängande
längd av 3,1 km. En mindre elektrisk mätning genomfördes under våren 2009 i närheten av
Finngruvorna.

För att undersöka orsakerna till de geofysiska anomalierna har inledande  topphammarborrning
genomförts. Två olika områden har testats med sammanlagt 91 hål, från vilka bottenmorän och första
ovittrade 1,5 m fast berg provtagits. Analyserna från det första området - Laxbro - visar på en
sammanhängande mineraliserad zon på cirka 1500 meter, vilken sammanfaller med en geofysisk
anomali.

Proverna från det andra området - Utanheden - har inte kunnat förklara de geofysiska anomalierna.
Högsta halterna finns i prover från den västligaste borrprofilen varför vidare borrningar kan bli aktuella
längre väster ut. Cirka 500 m väster om sista borrprofilen finns två små skärpningar upptagna på
kopparkis, vilket ytterligare stödjer förhoppningen om en intressant mineralisering i denna riktning.

Uppföljande borrningar i Laxberget området har nyligen avslutats. Borrprogrammet omfattade
förtätande borrprofiler samt fördjupning av tidigare borrade hål. Prover togs såväl från ytberget som
från ett djup av 30 m ner i berget. Förhoppningen är att lokalisera en mineralisering som kan
undersökas med kärnborrning under 2010.

Frukostmossen
Kopparberg Mineral beviljades under februari 2009 undersökningstillståndet Frukostmossen. Området
ligger cirka 6 km väster om Ställdalen i Ljusnarsbergs kommun och omfattar 560 hektar. Flera starkt
mineraliserade block har hittats med 2 % koppar. Berggrunden karaktäriseras av karbonatstenstråk
vilka delvis är skarnomvandlade och i anslutning till dess finns ett antal gamla skärpningar och ett
20-tal gamla gruvor. 

Under våren och början av sommaren 2009 genomfördes ett större geofysiskt program inom
undersökningstillståndet Frukostmossen.  Detta resulterade i flera anomalier. För att undersöka
orsakerna till dessa planeras fortsatta undersökningar under sommaren 2010. 

Kopparberg Mineral har påbörjat ett borrprogram med den egna borriggen i norra delen av
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undersökningstillståndet Frukostmossen nr 1. Programmet omfattar 22 borrhål och prov kommer att
tas av såväl bottenmorän som ytberg. De insamlade proven kommer att analyseras och bergarterna i
bergrunden kommer att bestämmas.

Storfallsberget
Storfallsberget är samlingsnamnet på ett 400 ha stort undersökningstillstånd som ligger 1,5 mil norr
om Ludvika. Inom detta område finns ett flertal tidigare brutna förekomster, skärpningar och
mineraliserade block. De större gruvorna inom området är Fagerledsgruvan (koppar), Lång Johans
gruvan (zink, bly och koppar) och Storfallsbergsgruvan (zink). Undersökningsarbeten har tidigare
utförts av LKAB Prospektering AB, Boliden, SGAB och IGE Nordic AB.

På 1950-talet gjorde Boliden en provbrytning i Storfallsberget vilken följdes upp med kärnborrning
under 1960-talet. Under lång tid hade Boliden också en bearbetningskoncession över området. IGE
Nordic, som borrade 10  kärnborrhål 2006 kunde då bekräfta att mineraliseringen uppträder i två zoner
av vilka undre har högst halter och är 3-5 m bred. Största gruvan är Storgruvan men österut finns ett
pärlband med små gruvhål och skärpningar.

Mineraliseringen i Fagerledsgruvan är knuten till parallella kvartsgångar med kopparkis, guld,
svavelkis, flusspat samt spår av molybdenglans.

Lång-Johan gruvan är zink-bly-koppar-silver typ i vilken silvret uppträder knutet både till zink och bly.

Inom undersökningsområdet Storfallsberget har Kopparberg Mineral påbörjat ett stort geofysiskt
program omfattande såväl magnetiska och elektriska mätningar. Målsättningen är dels att lokalisera
mineraliseringar i förlängningen av de kända förekomsterna dels att finna nya mineraliseringar
stratigrafiskt över eller under dessa. Mätningarna förväntas också ge en klarare bild av berggrunden
och de geologiska strukturerna i området. Bolagets förhoppning är att de geofysiska mätningarna skall
resultera i ett antal intressanta indikationer som under vintern 2010 kan undersökas med kärnborrning.

Kopparberg Mineral har påbörjat ett borrprogram med den egna borriggen inom området. Det omfattar
52 borrhål från vilka såväl bergkax som djupmorän insamlats för senare kemiska analyser och
bergartsbestämmningar. Inom undersökningsområdet har Kopparberg Mineral tidigare gjort
rekognoserande geofysiska mätningar vilka ligger till grund för den aktuella borrningen

Grönhög
Kopparberg Minerals undersökningstillstånd vid Grönhög (140 ha) kaxborrades under sommaren 2008
med totalt 70 hål. Ytterligare undersökningar krävs för att säkerställa resultatet. 

Från Grönhögsområdet har två olika prover gett 25,7 g/t silver, 8,7 % zink och 0,4 % bly samt 11,6 g/t
silver och 15,3 % zink respektive. Kopparberg Mineral diskuterar med internationella intressenter hur
en framtida utveckling skall ske.

Nya inmutningar - Ingelshyttan
Efter att block rika på koppar  observerats i varp från järngruvorna i Ingelshyttan  ansökte bolaget om
undersökningstillstånd. Syftet är att undersöka hur mycket koppar som finns kvar i gruvorna samt
undersöka omgivande område för att finna nya mineraliseringar. I gruvorna i Ingelshyttan
producerades främst järn men även en mindre del koppar.

Bergsstaten har beviljat Kopparberg Minerals ansökan och undersökningstillståndet -Ingelshyttan i
Lindesbergs kommun, Örebro län omfattar 221 ha.

Konsultverksamhet och uthyrning av tjänster
Efterfrågan på bolagets konsulttjänster var i början av året god, med en hög beläggning på våra
geologer  som följd. Den omfattande uthyrningen hämmade till viss del arbetet på egna inmutningar.
Det snabbt försämrade konjunkturläget innebar dock en minskad efterfrågan på geologitjänster.
Efterfrågan på externa borruppdrag avtog hastigt under våren och bolaget har kunnat använda denna
personal på egna inmutningar.

Kopparberg Mineral har tecknat distributionsavtal avseende kärnborrning.
Kopparberg Mineral har tecknat ett distributionsavtal med Sweden Diamond Drilling avseende
kärnborrning. På detta sätt kan Kopparberg Mineral även erbjuda kärnborrning på den skandinaviska
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prospekteringsmarknaden. Kopparberg Mineral får genom detta ett komplett utbud av
prospekteringstjänster.

Järnmalmsbolag
De tre bolagen Archelon Mineral AB, IGE Nordic AB och Kopparberg Mineral AB har under
verksamhetsåret bildat ett gemensamt bolag, Nordic Iron Ore AB, som ägs till lika delar. 

Det inledande arbetet har omfattat dokumentation och sammanställning av det nya bolagets totala
järnmalmspotential samt utredningar av olika finansieringsalternativ.

De analyser som nämnts ovan är baserade på enstaka prover och skall endast ses som
indikationer. Det behöver inte betyda att eventuell malm håller dessa koncentrationer.

Bolagets analyser ar utförda hos ALS Chemex, ackrediteringsnummer 579.

Händelser efter periodens utgång
Efter periodens utgång har Kopparberg Mineral tecknat en bindande avsiktsförklaring med Lundin
Mining för att förvärva Lundin Mining Exploration AB. Förvärvet ger Kopparberg Mineral rätten att ta
över 52 undersökningstillstånd, unika geofysiska data från flygmätningar, personal, utrustning samt
information från mer än 1 200 diamantborrhål.

Genom förvärvet blir Kopparberg Mineral en ledande basmetallprospektör i Sverige. Bland projekten
finns Eva, en massiv sulfidfyndighet i Skelleftefältet, samt flera mycket välutvecklade basmetallprojekt i
centrala Sverige.

Lundin Minings portfölj av undersökningstillstånd i Bergslagen passar utmärkt ihop med den som
Kopparberg Mineral besitter. Kopparberg Mineral får med avtalet en oinskränkt rätt att utveckla dessa
inmutningar, medan Lundin Mining behåller en rätt att återinträda i de projekt som utvecklas till
betydande mineraltillgångar. I samband med förvärvet kommer ett kapitaliseringsbehov att uppstå för
driften av den nya verksamheten.

Kopparberg Mineral kommer att behöva omprioritera inom sina projekt i samband med förvärvet av
Lundin Mining Exploration AB.

Ekonomisk översikt

Koncern
2009-08-31 2008-08-31 2007-08-31 2006-08-31

3,5 mån
Nettoomsättning 1 314 1 271 - -
Resultat efter finansiella poster -3 000 -1 043 -1 734 -227
Balansomslutning 7 873 8 440 4 010 1 557
Aktiverade mineralintressen vid periodens slut 3 593 3 059 1 664 83
Soliditet, % 79 78 87 95
Antal anställda 4 4 3 1

Moderföretag
2009-08-31 2008-08-31 2007-08-31 2006-08-31

Nettoomsättning 1 314 1 271 - -
Resultat efter finansiella poster -2 940 -1 018 -1 734 -227
Balansomslutning 7 974 8 510 4 010 1 557
Aktiverade mineralintressen vid periodens slut 3 593 3 059 164 83
Soliditet, % 79 78 87 95
Antal anställda 4 4 3 1

Nyckeltalsdefinitioner framgår av allmänna redovisningsprinciper.
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Kassaflöde och finansiell ställning
Moderbolaget har under perioden genomfört två nyemissioner som totalt tillfört bolaget 2 622 tkr i
likvida medel (föregående års nyemissioner 3 680 tkr). Ytterligare finansiering kommer att behövas.

Koncernstruktur och ägarförhållanden
Bolaget är moderbolag i en koncern med helägda dotterbolaget Argo AB, 556735-6596.
Under året har intressebolaget Nordic Iron Ore AB sålts till dotterbolaget Argo AB. Samtidigt
har aktieägartillskott lämnats till Argo AB.

Ägarandel Ägarandel
Bolagets aktieägare A-aktier B-aktier Röster % Kapital %
Ulrich Andersson* 1 610 000  5 466 000 6,08 15,00
Christer Lindqvist** 12 330 000 10,60 8,57
Åke Zetterberg   800 000 1 275 000 1,78 6,45
Ingemar Johansson   400 000 3 546 666 3,39 5,25
Thomas Lundgren   240 000    220 000 0,40 1,82
Bengt Turesson 1 216 000 1,04 0,85
Övriga 89 261 044 76,71 62,06

Totalt 3 050 000 113 314 710 100 100

*Ulrich & Co AB med närstående
**Genom bolag
Avstämningsdatum för ägande 2009-09-30

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Emission
I moderbolaget har under perioden genomfört två nyemissioner som totalt tillfört bolaget 2 622 tkr i
likvida medel. Vid räkenskapsårets slut var endast teckning med företräde tecknat i den senaste
emissionen. Vid periodens utgång var 20 396 581 aktier tecknade men ej registrerade. Efter periodens
utgång tecknades 3 730 890 aktier utan företräde varvid ytterligare 234 tkr tillförts bolaget. Efter att
dessa aktier registrerats har bolaget totalt 116 364 710 aktier.

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen
Förvärvet av Lundin Mining Exploration AB kommer att omvandla Kopparberg Mineral till ett betytande
prospekteringbolag för basmetaller i Sverige. Bolaget fortsätter den utlagda strategin: 

1/ Prospektering 
Bolaget utför grundläggande prospektering med mål att uppnå gruvdrift. Bolaget ser även möjligheten
att avyttra prospekt innan driftsättning. 

2/ Uthyrning av utrustning och tjänster 
Bolaget hyr ut utrustning för geologiska undersökningar och utför konsulttjänster inom prospektering.
Bolaget utför borruppdrag både internt och externt .

3 /  Andra projekt 
Som en del av verksamheten utvärderar bolaget externa projekt för att investera i dessa. Investeringen
kan bestå  både av tjänster och rena investeringar . 

Finansiering
Bolagets verksamhet är till sin natur mycket kapitalkrävande. Det är styrelsens uppfattning att
rörelsekapitalet inte är tillräckligt för koncernens aktuella behov under den kommande
tolvmånadersperioden. Avtalet med Lundin Mining är dessutom villkorat av att Kopparberg Mineral
genomför en kapitalanskaffning i storleks-
ordningen 20 MSEK för att möjliggöra ett flerårigt ambitiöst malmprospekterings- och
projektutvecklings-
program. En lyckad kapitalanskaffning kommer att ge Kopparberg Mineral den finansiella styrka som
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behövs
för att verka inom mineralbranschen.

Styrelsens arbetsformer
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 13 styrelsemöten. Styrelsen har övervakat
prospekteringsverksamheten och den finansiella situationen.

Miljöpåverkan
Koncernen bedriver ingen anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken.

Finansiell riskhantering
För en utförlig beskrivning av bolagets finansiella riskhantering, se under allmänna
redovisningsprinciper.

Börsnotering
Kopparberg Minerals aktie är sedan 2007-02-22 noterad på AktieTorget. Aktiebeteckningen på
AktieTorget är KMIN B. Alla aktier hos AktieTorget är VPC anslutna. 
Kursen var vid noteringen 0,75 kronor.

Resultatdisposition
Moderbolaget
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel

Belopp
Överkursfond 9 174 286
Balanserad förlust -2 979 021
Årets förlust -2 940 182
Summa 3 255 083

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överföres 3 255 083
Summa 3 255 083
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Styrelse, revisorer och övriga befattningshavare

Styrelse

Ulrich Andersson Nils Erik Marinder Harald Meinhardt
Född 1966 Född 1936 Född 1946
Styrelseordförande Styrelseledamot sedan 2008 Styrelseledamot sedan 2008
Styrelseledamot sedan 2006 Aktieinnehav  2009-09-30 Aktieinnehav  2009-09-30
Aktieinnehav genom bolag 2009-09-30 266 666 B-aktier 266 666 B-aktier
1 610 000 A-aktier
5 466 000 B-aktier
Styrelseledamot i
Ulrich & Co AB
Swede Resources AB (publ)
O & T Invest Aktiebolag
Petro Pequnia AB
För Närvarande Reklam AB
VBY Holding AB
Argo AB

Ledande befattningshavare

Thomas Lundgren
Född 1960
Verkställande direktör
samt styrelsesuppleant
Anställd 2007
Aktieinnehav  2009-09-30
240 000 A-aktier
220 000 B-aktier
Verkställande direktör i
Argo AB
Styrelsesuppleant i
Argo AB

Revisor

Anders Sandin
Född 1948
Auktoriserad revisor  FAR SRS
Grant Thornton

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
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Resultaträkning - koncernen
Belopp i kr Not 2008-09-01- 2007-09-01-

2009-08-31 2008-08-31

Nettoomsättning 1 1 314 112 1 270 578
Aktiverat arbete för egen räkning 976 052 1 282 624
Övriga rörelseintäkter 2 74 191 1 727 093

2 364 355 4 280 295

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 3,4,5 -1 883 911 -1 825 870
Personalkostnader 6 -2 802 316 -3 290 554
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -595 257 -168 420
Övriga rörelsekostnader -1 625 -122
Rörelseresultat -2 918 754 -1 004 671

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag 14 -58 211 -25 101
Ränteintäkter och liknande resultatposter 18 498 27 942
Räntekostnader och liknande resultatposter -41 728 -41 452
Resultat efter finansiella poster -3 000 195 -1 043 282

Resultat före skatt 7 -3 000 195 -1 043 282

Årets resultat -3 000 195 -1 043 282

Resultat per aktie -0,04 -0,02
Genomsnittligt antal aktier 79 111 438 43 476 580
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Balansräkning - koncernen
Belopp i kr Not 2009-08-31 2008-08-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Mineralintressen 8 3 593 447 3 058 761
Licenser 9 21 412 29 813

3 614 859 3 088 574

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 10 721 105 742 514
Maskiner och tekniska anläggningar 11 430 539 463 889
Inventarier, verktyg och installationer 12 150 990 203 114

1 302 634 1 409 517

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag 14 1 807 788 1 789 332
Andra långfristiga fordringar 15 10 305 10 095

1 818 093 1 799 427

Summa anläggningstillgångar 6 735 586 6 297 518

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 128 588 205 588
Skattefordringar 11 366 -
Övriga fordringar 44 586 91 524
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 75 262 434 186

259 802 731 298

Kassa och bank 878 106 1 410 969

Summa omsättningstillgångar 1 137 908 2 142 267

SUMMA TILLGÅNGAR 7 873 494 8 439 785
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Balansräkning - koncernen
Belopp i kr Not 2009-08-31 2008-08-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital 1 844 745 1 373 564
Inbetalt ej registrerat kapital 1 222 934 -

3 067 679 1 373 564

Fritt eget kapital
Fria reserver 6 170 164 6 285 735
Årets resultat -3 000 195 -1 043 282

3 169 969 5 242 453

Summa eget kapital 6 237 648 6 616 017

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 17 350 000 412 500

350 000 412 500

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 17 50 000 50 000
Leverantörsskulder 205 999 234 134
Övriga kortfristiga skulder 126 087 132 320
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 903 760 994 814

1 285 846 1 411 268

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 7 873 494 8 439 785

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

2009-08-31 2008-08-31
Panter och säkerheter för egna skulder
Fastighetsinteckningar 500 000 500 000
Summa 500 000 500 000

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Koncernens förändring i eget kapital 

Övrig fritt 
Aktie- Ej registrerat Överkurs- eget kapital

kapital kapital fond kapital
Koncernen
Vid årets början 1 373 564 - 8 246 575 -3 004 122
Nyemission 471 181 1 222 933 927 711
Årets resultat -3 000 195
Vid årets slut 1 844 745 1 222 933 9 174 286 -6 004 317
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Kassaflödesanalys - koncernen

Belopp i kr 2009-08-31 2008-08-31
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster -2 918 754 -1 004 671
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m  Not 19 595 257 -1 300 734

-2 323 497 -2 305 405
Erhållen ränta 18 498 20 778
Erlagd ränta -41 728 -34 649
Betald skatt -7 991 -3 375
Kassaflöde från den löpande verksamheten före -2 354 718 -2 322 651
förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av kundfordringar 77 000 -205 588
Ökning(-)/Minskning (+) av övriga kortfristiga fordringar 402 489 -313 029
Ökning(+)/Minskning (-) av leverantörsskulder -28 135 154 378
Ökning(+)/Minskning (-) av övriga kortfristiga skulder -97 287 673 150
Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 000 651 -2 013 740

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -1 014 659 -1 270 156
Förvärv av materiella anläggningstillångar - -850 805
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -76 877 -43 429
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 091 536 -2 164 390

Finansieringsverksamheten
Nyemission 2 621 824 3 679 907
Upptagna lån - 500 000
Amortering av låneskulder -62 500 -37 500
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 559 324 4 142 407

Årets kassaflöde -532 863 -35 723
Likvida medel vid årets början 1 410 969 1 446 692
Likvida medel vid årets slut 878 106 1 410 969
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Resultaträkning - moderföretaget
Belopp i kr Not 2008-09-01- 2007-09-01-

2009-08-31 2008-08-31

Nettoomsättning 1 1 314 112 1 270 578
Aktiverat arbete för egen räkning 976 052 1 282 624
Övriga rörelseintäkter 2 74 191 1 727 093

2 364 355 4 280 295

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 3,4,5 -1 882 111 -1 861 981
Personalkostnader 6 -2 802 316 -3 290 554
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -595 257 -132 309
Övriga rörelsekostnader -1 625 -122
Rörelseresultat -2 916 954 -1 004 671

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 18 498 27 942
Räntekostnader och liknande resultatposter -41 726 -41 452
Resultat efter finansiella poster -2 940 182 -1 018 181

Resultat före skatt 7 -2 940 182 -1 018 181

Årets resultat -2 940 182 -1 018 181

Resultat per aktie -0,04 -0,02
Genomsnittligt antal aktier 79 111 438 43 476 580
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Balansräkning - moderföretaget
Belopp i kr Not 2009-08-31 2008-08-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Mineralintressen 8 3 593 447 3 058 761
Licenser 9 21 412 29 813

3 614 859 3 088 574

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 10 721 105 742 514
Maskiner och tekniska anläggningar 11 430 539 -
Inventarier, verktyg och installationer 12 150 990 203 114

1 302 634 945 628

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 13 1 917 211 500 000
Andelar i intresseföretag 14 - 1 814 433
Andra långfristiga fordringar 15 10 305 10 095

1 927 516 2 324 528

Summa anläggningstillgångar 6 845 009 6 358 730

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 128 588 205 588
Skattefordringar 2 366 -
Övriga fordringar 44 586 100 552
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 75 262 434 186

250 802 740 326

Kassa och bank 878 106 1 410 969

Summa omsättningstillgångar 1 128 908 2 151 295

SUMMA TILLGÅNGAR 7 973 917 8 510 025
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Balansräkning - moderföretaget
Belopp i kr Not 2009-08-31 2008-08-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital 1 844 745 1 373 564
Inbetalt ej registrerat kapital 1 222 934 -

3 067 679 1 373 564

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust 6 195 265 6 285 735
Årets resultat -2 940 182 -1 018 181

3 255 083 5 267 554

Summa eget kapital 6 322 762 6 641 118

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 17 350 000 412 500

350 000 412 500

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 17 50 000 50 000
Leverantörsskulder 205 999 234 134
Skulder till koncernföretag 24 337 41 764
Skatteskulder - 3 864
Övriga kortfristiga skulder 117 059 131 831
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 903 760 994 814

1 301 155 1 456 407

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 7 973 917 8 510 025

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
2009-08-31 2008-08-31

Panter och säkerheter för egna skulder
Fastighetsinteckningar 500 000 500 000
Summa 500 000 500 000

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Moderföretagets förändring i eget kapital
Aktie- Ej registrerat Övrig fritt 

kapital kapital Överkusrfond eget kapital
Moderföretag
Vid årets början 1 373 564 - 8 246 575 -2 979 021
Nyemission 471 181 1 222 934 927 711
Årets resultat -2 940 182
Vid årets slut 1 844 745 1 222 934 9 174 286 -5 919 203
Antal aktier A-aktier B-aktier Totalt

3 050 000 89 187 239 92 237 239
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Kassaflödesanalys - moderföretaget

Belopp i kr 2009-08-31 2008-08-31
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster -2 916 954 -1 004 671
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m     Not 19 595 257 -1 336 845

-2 321 697 -2 341 516
Erhållen ränta 18 498 20 778
Erlagd ränta -41 728 -34 649
Betald skatt -2 366 -
Kassaflöde från den löpande verksamheten före -2 347 293 -2 355 387
förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av kundfordringar 77 000 -205 588
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 414 894 -322 057
Ökning(+)/Minskning (-) av leverantörsskulder -28 135 154 378
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder -127 117 714 914
Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 010 651 -2 013 740

Investeringsverksamheten
Lämnade aktieägartillskott -1 417 211 -
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -1 014 659 -1 270 156
Avyttring av immateriella anläggningstillgångar 1 814 433 -
Förvärv av materiella anläggningstillångar -463 889 -850 805
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -210 -43 429
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 081 536 -2 164 390

Finansieringsverksamheten
Nyemission 2 621 824 3 679 907
Upptagna lån - 500 000
Amortering av låneskulder -62 500 -37 500
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 559 324 4 142 407

Årets kassaflöde -532 863 -35 723
Likvida medel vid årets början 1 410 969 1 446 692
Likvida medel vid årets slut 878 106 1 410 969
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Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i kr om inget annat anges.

Allmänna redovisningsprinciper
Överensstämmelse med normgivning och lag
Styrelsen för Kopparberg Mineral AB (publ) har i enlighet med de nya minimikrav på
redovisningsprinciper, som krävs av bolag vars aktier är noterade på Aktietorget, valt att redovisa i
enlighet med Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets Rekommendationer (RR). För redovisning
av prospekteringstillgångar kommer även fortsättningsvis vägledning att hämtas i International
Financial Reporting Standard, IFRS 6.

Intresseföretagsredovisning
Som intresseföretag betraktas de företag som inte är dotterföretag men där bolaget direkt eller indirekt
innehar minst 20 % av rösterna för samtliga andelar, eller på annat sätt har ett betydande inflytande.
I koncernens bokslut redovisas andelar i intresseföretag enligt kapitalandelsmetoden.
Kapitalandelsmetoden innebär att andelar i ett företag redovisas till anskaffningsvärde vid
anskaffningstillfället och därefter justeras med koncernens andel av förändringen i intresse\-företagets
nettotillgångar. Andelarnas värde inkluderar goodwill (efter avdrag för ackumulerade avskrivningar) vid
förvärvet. I koncernens resultaträkning ingår som intäkt koncernens andel av intresseföretagets
resultat. Ej utdelad ackumulerad vinstandel hänförlig till intresseföretag redovisas i
koncernbalansräkningen som kapitalandelsfond under bundna reserver. Orealiserade internvinster
elimineras med den på koncernen belöpande andelen av vinsten.
I bolagets bokslut redovisas andelar i intresseföretag till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella
nedskrivningar. Som intäkt från intresseföretag redovisas endast erhållen utdelning av vinstmedel som
intjänats efter förvärvet. 

Intäktsredovisning
Intäkter vid försäljning redovisas i den period varan/tjänsten levereras/utförs.

Rapportering av segment
Styrelsen bedömer att bolaget endast har ett segment, undersökning och prospektering av
mineraltillgångar. Varför någon rapportering av segment inte sker.

Lånekostnader
I bolaget redovisas samtliga lånekostnader som kostnader i den period till vilken de hänför sig.

Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år,
justeringar avseende tidigare års aktuella skatt, förändringar i uppskjuten skatt samt andel i
intressebolags skatt.

Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de
skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer
att fastställas.

För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande
skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital,
redovisas mot eget kapital.

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som
uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. De temporära
skillnaderna har huvudsakligen uppkommit genom avskrivning av fastigheter, uppskrivning av
långfristiga värdepappersinnehav, derivata kontrakt, avsättningar för pensioner och skattemässiga
underskott. Redovisas endast i not.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag
redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida
beskattning. Redovisas endast i not.
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I bolaget redovisas - på grund av sambandet mellan redovisning och beskattning - den uppskjutna
skatteskulden på obeskattade reserver, som en del av de obeskattade reserverna.

Immateriella anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade
avskrivningar. Avskrivning enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden, verkställda
uppskrivningar och beräknad nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång.

Mineralintressen värderas med vägledning av IFRS 6. De redovisas enligt metoden "Full Cost" vilket
innebär att samtliga kostnader för förvärv av koncessioner, licenser, prospektering, borrning och
utveckling av sådana intressen aktiveras i sin helhet. Detta under förbehåll att det är sannolikt att de
framtida ekonomiska fördelarna, som är förknippade med tillgångarna, kommer att komma bolaget till
del och att anskaffningsvärdet kan bestämmas på ett tillförlitligt sätt. Avskrivning av mineraltillgångarna
påbörjas först i samband med produktionsstart och skrivs av i takt med produktionen över en
gruvbrytningsanläggnings ekonomiska livslängd. Värdering av eventuella nedskrivningsbehov utförs
löpande.

Linjär avskrivningsmetod används för immateriella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas:

Licenser     5 år

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter
för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde.
Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När
tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde.
Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång.

Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider
tillämpas:

Byggnader     25 år
Geofysisk mätutrustning     15 år
Inventarier, verktyg och installationer     5 år

Leasingavtal
Bolaget innehar endast operationella leasingavtal avseende fordon och kontorselektronik.
Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

Finansiella anläggningstillgångar
Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en
finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången
ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående.

Fordringar
Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som
anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter
individuell prövning beräknas bli betalt. 

Låneskulder
Låneskulder redovisas initialt till erhållet belopp efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det
redovisade beloppet från det belopp som skall återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras
mellanskillnaden såsom räntekostnad eller ränteintäkt över lånets löptid. Härigenom överensstämmer
vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som skall återbetalas.

Upphörande av redovisning av finansiella skulder sker först när skulderna har reglerats genom
återbetalning eller att dessa efterskänkts.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
transaktioner som medför in- eller utbetalningar.
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Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga finansiella
placeringar som dels är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer, dels
-     handlas på en öppen marknad till kända belopp eller
-     har en kortare återstående löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten.

Policy för riskhantering
Det övergripande målet för den finansiella riskhanteringen är att minimera riskerna för negativ
påverkan på bolagets resultat. Nedan beskrivs bolagets bedömda riskexponering med åtföljande
riskhantering.

Valutarisk
Bolaget har hittills haft en obetydlig riskexponering avseende köp från utlandet. Valutahandel utan
underliggande affärshändelse, valutalån, valutaterminer eller andra typer av finansiella affärer är inte
förenlig med bolagets finanspolicy.

Ränterisk
Bolagets ränterisker avser finansiering hos kreditinstitut. Bolagets räntebärande skulder består av ett
upptaget lån på ursprungligt 500 tkr med en årlig amortering om 50 tkr. Bolagets ränterisk bedöms
som begränsad.

Likviditetsrisk
Bolaget befinner sig i en uppbyggnadsfas och har hittills varit beroende av ägarnas tillskjutande av
kapital.

Metallprisrisk
Metallpriserna påverkar bolagets verksamhet och tillgångar. En stagnation av tillväxten kan på ett
ogynnsamt sätt påverka lönsamheten i fortsatt prospektering och utvinning.

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till
balansomslutningen.
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Noter

Not 1  Nettoomsättningens fördelning
2008-09-01- 2007-09-01-
2009-08-31 2008-08-31

Koncernen
Nettoomsättning per väsentligt intäktsslag
Tjänsteuppdrag 1 314 112 1 270 578
Summa 1 314 112 1 270 578

Moderföretaget
Nettoomsättning per väsentligt intäktsslag
Tjänsteuppdrag 1 314 112 1 270 578
Summa 1 314 112 1 270 578

Not 2  Övriga rörelseintäkter
2008-09-01- 2007-09-01-
2009-08-31 2008-08-31

Koncern
Vinst avyttring mineralintressen - 1 469 155
Övrigt 74 191 257 938
Summa 74 191 1 727 093

Moderföretag
Vinst avyttring mineralintressen - 1 469 155
Övrigt 74 191 257 938
Summa 74 191 1 727 093

Not 3  Arvode och kostnadsersättning till revisorer
2008-09-01- 2007-09-01-
2009-08-31 2008-08-31

Koncern
Grant Thornton
Revisionsarvode 103 000 36 000
Andra uppdrag 11 000 42 380
Summa 114 000 78 380

Moderföretag
Grant Thornton
Revisionsarvode 103 000 36 000
Andra uppdrag 11 000 42 380
Summa 114 000 78 380

Not 4  Leasingavgifter avseende operationell leasing
2008-09-01- 2007-09-01-
2009-08-31 2008-08-31

Koncern
Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal
Räkenskapsårets leasingkostnader 203 803 148 999

Moderföretag
Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal
Räkenskapsårets leasingkostnader 203 803 148 999
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Leasingavtalet avseende borriggen trädde ikraft 2009-09-01. Detta beror på leveransproblem
avseende borrstål, men det har varit möjligt att nyttja borriggen även utan dessa delar. Bolaget har
under året betalt en upphandlingshyra. Upphandlingshyran ingår som en del i bolagets
leasingkostnader och uppgår under 2008/2009 till 97 943 kr, dessutom har en upplupen
leasingkostnad bokats på 37 000kr.

Not 5  Transaktioner med närstående

Inköp och försäljning mellan koncernföretag(Argo AB)
Moderbolaget 2008/2009 2007/2008
Nedan anges årets inköp och försäljning avseende koncernföretag
Inköp % 0 1,9
Försäljning % 0 0

Närståendetransaktioner
Moderbolaget 2008/2009 2007/2008
Inköp av tjänster från närstående
Ulrich & Co AB * 28 992 56 003
För Närvarande Reklam AB ** 4 239 41 229
Handelsbolaget Linro *** 77 500 0

Försäljning av tjänster till närstående
Handelsbolaget Linro *** 102 870 0
Nordic Iron Ore AB 85 891 0

* Ulrich & Co AB ägs av Ulrich Andersson, styrelseordförande.
** Ulrich & Co AB är större ägare i För Närvarande Reklam AB.
*** Christer Lindqvist är delägare i Handelsbolaget Linro.

Not 6   Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
2008-09-01- 2007-09-01-
2009-08-31 2008-08-31

Moderföretaget
Män 3 2
Kvinnor 1 2
Totalt i moderföretaget 4 4

Koncernen
Män 3 2
Kvinnor 1 2
Totalt i koncernen 4 4

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2008-09-01- 2007-09-01- 2008-09-01- 2007-09-01-
2009-08-31 2008-08-31 2009-08-31 2008-08-31

Löner, ersättningar, sociala avgifter Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget
och pensionskostnader
Styrelse och VD 842 880 908 320 842 880 908 320
Övriga anställda 1 114 287 1 240 287 1 114 287 1 240 287
Summa 1 957 167 2 148 607 1 957 167 2 148 607
Sociala kostnader 644 586 696 230 644 586 696 230
Pensionskostnader för styrelsen och VD 219 015 220 089 219 015 220 089
Pensionskostnader för övriga anställda 21 345 80 033 21 345 80 033
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Totalt 2 842 113 3 144 959 2 842 113 3 144 959

Ersättning till styrelse och VD
VD Thomas Lundgren
Lön 722 880 778 320 722 880 778 320
Bilförmån 29 304 29 868 29 304 29 868
Pensionskostnader 219 015 220 089 219 015 220 089
Styrelse, arvoden
Ulrich Andersson 40 000 40 000 40 000 40 000
Nils Erik Marinder 40 000 40 000 40 000 40 000
Harald Meinhardt 40 000 40 000 40 000 40 000
Anna-May Wester - 10 000 - 10 000
Antal styreseledamöter 3 3 3 3
varav kvinnor - - - -
Antal övriga befattninighavare inkl VD 1 1 1 1
varav kvinnor - - - -

Till styrelsen utgår arvode enligt bolagsstämmans beslut. Ersättning till VD utgörs av grundlön samt
förmån av fri tjänstebil. Uppsägningstid för verkställande direktören är ömsesidigt sex månader. Vid
uppsägning från bolagets sida utgår lön under uppsägningstiden samt därutöver ett avgångsvederlag
motsvarande tolv månadslöner.

Not 7  Uppskjuten skattefordran

Ej redovisade uppskjutna skattefordringar
Avdragsgilla temporära skillnader och skattemässiga underskottsavdrag för vilka uppskjutna
skattefordringar inte har redovisats i resultat- och balansräkningarna:

2009-08-31 2008-08-31 2009-08-31 2008-08-31
Koncern Koncern Moderbolaget Moderbolaget

Resultat före skatt -3 000 195 -1 043 282 -2 940 182 -1 018 181
Skatt 26,3  % resp 28 % 789 051 292 118 773 267 285 090
Skatteeffekt ej kostnadsförda
emissionskkostnader 65 813 78 215 65 813 78 215
Skatteeffekt av tilläggsposter 6 618 -36 399 6 618 -36 399
Skatteeffekt av underskott för
vilken skattefordran ej redovisats -861 482 -333 934 -845 698 -326 906

- - - -

Någon uppskjuten skattefordran har ej redovisats då osäkerhet finns om när i tiden fordran kan
utnyttjas.

Not 8  Mineralintressen

2009-08-31 2008-08-31
Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 3 122 302 1 664 091
-Förvärv via apportemission - 500 000
-Årets aktiverade utgifter, inköp 1 014 659 1 270 156
-Försäljningar - -311 945
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 136 961 3 122 302
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -63 541 -
-Årets nedskrivningar -479 973 -63 541
Utgående ackumulerade anedskrivningar -543 514 -63 541
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Redovisat värde vid årets slut 3 593 447 3 058 761

Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 3 122 302 1 664 091
-Förvärv via apportemission - 500 000
-Årets aktiverade utgifter, inköp 1 014 659 1 270 156
-Avyttringar och utrangeringar - -311 945
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 136 961 3 122 302
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -63 541 -
-Årets nedskrivningar -479 973 -63 541
Utgående ackumulerade anedskrivningar -543 514 -63 541
Redovisat värde vid årets slut 3 593 447 3 058 761

Not 9  Licenser

2009-08-31 2008-08-31
Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 42 005 42 005

42 005 42 005
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -12 192 -3 792
-Årets avskrivning enligt plan -8 401 -8 400

-20 593 -12 192
Redovisat värde vid årets slut 21 412 29 813

Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 42 005 42 005

42 005 42 005
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -12 192 -3 792
-Årets avskrivning enligt plan -8 401 -8 400

-20 593 -12 192
Redovisat värde vid årets slut 21 412 29 813

Not 10  Byggnader och mark
2009-08-31 2008-08-31

Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 760 355 760 355

760 355 760 355
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -17 841 -
-Årets avskrivning enligt plan -21 409 -17 841

-39 250 -17 841
Redovisat värde vid årets slut 721 105 742 514

Taxeringsvärde byggnader: 359 000 359 000
Taxeringsvärde mark: 151 000 151 000

510 000 510 000
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Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 760 355 760 355

760 355 760 355
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -17 841 -
-Årets avskrivning enligt plan -21 409 -17 841

-39 250 -17 841
Redovisat värde vid årets slut 721 105 742 514

Taxeringsvärde byggnader: 359 000 359 000
Taxeringsvärde mark: 151 000 151 000

510 000 510 000

Varav bokfört värde mark för koncern och moderföretag 225 125 225 125

Not 11  Maskiner och andra tekniska anläggningar
2009-08-31 2008-08-31

Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 500 000 500 000

500 000 500 000
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -36 111 -
-Årets avskrivning enligt plan -33 350 -36 111

-69 461 -36 111
Redovisat värde vid årets slut 430 539 463 889

Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Nyanskaffningar 500 000 -

500 000 -
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Omklassificeringar -36 111 -
-Årets avskrivning enligt plan -33 350 -

-69 461 -
Redovisat värde vid årets slut 430 539 -

Not 12  Inventarier, verktyg och installationer
2009-08-31 2008-08-31

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 260 621 170 171
-Nyanskaffningar - 90 450

260 621 260 621
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -57 507 -14 980
-Årets avskrivning enligt plan -52 124 -42 527

-109 631 -57 507
Redovisat värde vid årets slut 150 990 203 114
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Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 260 621 170 171
-Nyanskaffningar - 90 450

260 621 260 621
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -57 507 -14 980
-Årets avskrivning enligt plan -52 124 -42 527

-109 631 -57 507
Redovisat värde vid årets slut 150 990 203 114

Not 13  Andelar i koncernföretag
2009-08-31 2008-08-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 500 000 500 000
-Ovillkorat aktieägartillskott 1 417 211 -
Redovisat värde vid årets slut 1 917 211 500 000

Specifikation av moderföretagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag
Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal
aktier.

Antal Redovisat
Dotterföretag / Org nr / Säte andelar i % värde
Argo AB, 556735-6596, Kopparberg 500 100 1 917 211

1 917 211
Skillnaden mellan bokfört värde och dotterbolagets egna kapital är 1 802 kr.

Not 14  Andelar i intresseföretag
2009-08-31 2008-08-31

Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 1 789 332 -
-Inköp 76 667 33 334
-Ovillkorat aktieägartillskott - 1 781 099
-Andel av resultat i intresseföretag -58 211 -25 101
Redovisat värde vid årets slut 1 807 788 1 789 332

Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 1 814 433 -
-Inköp - 33 334
-Försäljning till dotterbolag -1 814 433 -
-Ovillkorat aktieägartillskott - 1 781 099
Redovisat värde vid årets slut - 1 814 433
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Specifikation av företagets innehav av aktier och andelar i intresseföretag
Intresseföretag Kapitalandel
/ org nr, säte Antal andelar Rösträtt% Redov värde 

Indirekt ägda
Nordic Iron Ore AB, 556756-0940, Kopparberg 4 000 33 1 807 788

1 807 788

Not 15  Andra långfristiga fordringar
2009-08-31 2008-08-31

Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 10 095 10 095
-Årets ränteintäkt 210 -
Redovisat värde vid årets slut 10 305 10 095

Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 10 095 10 095
-Årets ränteintäkt 210 -
Redovisat värde vid årets slut 10 305 10 095

Deponerad säkerhet Bergsstaten enligt minerallagen.

Not 16  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2009-08-31 2008-08-31

Koncern
Förutbetald leasing 14 403 -
Förutbetada försäkringar 31 007 -
Upplupna rörelseintäker - 345 418
Upplupna ränteintäkter 77 7 164
Övriga poster 29 775 81 604

75 262 434 186

Moderföretag
Förutbetald leasing 14 403 -
Förutbetada försäkringar 31 007 -
Upplupna rörelseintäker - 345 418
Upplupna ränteintäkter 77 7 164
Övriga poster 29 775 81 604

75 262 434 186

Not 17  Övriga skulder till kreditinstitut
2009-08-31 2008-08-31

Koncern
Förfallotidpunkt, inom ett år från balansdagen 50 000 50 000
Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen 250 000 250 000
Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen 100 000 162 500

400 000 462 500
Moderföretag
Förfallotidpunkt, inom ett år från balansdagen 50 000 50 000
Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen 250 000 250 000
Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen 100 000 162 500

400 000 462 500
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Ställda säkerheter till kreditinstitut
2009-08-31 2008-08-31

Koncern
Fastighetsinteckningar 500 000 500 000

500 000 500 000

Moderföretag
Fastighetsinteckningar 500 000 500 000

500 000 500 000

Not 18  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2009-08-31 2008-08-31

Koncern
Upplupna räntekostnader 5 732 6 802
Upplupna löner 176 928 219 966
Upplupna semesterlöner 222 750 226 256
Upplupna pensionskostnader 266 609 246 500
Upplupna sociala avgifter 113 011 134 176
Övriga poster 118 730 161 114

903 760 994 814

Moderföretag
Upplupna räntekostnader 5 732 6 802
Upplupna löner 176 928 219 966
Upplupna semesterlöner 222 750 226 256
Upplupna pensionskostnader 266 609 246 500
Upplupna sociala avgifter 113 011 134 176
Övriga poster 118 730 161 114

903 760 994 814

Not 19 Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys - koncernen

Koncernen

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m m
Av- och nedskrivningar av tillgångar 595 257 168 420
Efterskänkt revers - 1 781 099
Ovillkorat aktieägartillskott - -1 781 099
Rearesultat avyttring av mineralintressen - -1 469 154

595 257 -1 300 734

Moderföretaget

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m m
Av- och nedskrivningar av tillgångar 595 257 132 309
Efterskänkt revers - 1 781 099
Ovillkorat aktieägartillskott - -1 781 099
Rearesultat avyttring av mineralintressen - -1 469 154

595 257 -1 336 845
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Anders Sandin
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Till årsstämman i Kopparberg Mineral AB (publ) Org.nr 556704-4168

Jag har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning i Kopparberg Mineral AB (publ) för år räkenskapsåret  
2008-09-01 – 2009-08-31. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för  
räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprät-
tandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovis-
ningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision.

Revisionen har utför ts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och 
genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovis-
ningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att 
granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en 
revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens 
tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkstäl-
lande direktören gjor t när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informatio-
nen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet 
har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om 
någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har 
även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i 
strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision 
ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och ger en rättvisande bild av bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet med god 
redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncern-
redovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget 
och för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och 
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Utan att det påverkar mina uttalanden ovan vill jag fästa uppmärksamhet på styrelsens uttalande i 
förvaltningsberättelsen under avsnittet om finansiering och understryka vikten av att de av styrelsen 
bedömda behoven av kapitaltil lskott kan infrias för att säkra förutsättningarna för bolagets for tsatta 
drif t.

Örebro den 4 januari 2010

Anders Sandin
Auktoriserad revisor FAR SRS



Villkor för KOPPaRbERG mINERaL ab:S 
OPTIONSRäTTER 2010, 

serie 2 (TO2 b)

§ 1 dEFINITIoNEr
I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges 
nedan:

”aktie”  aktie av serie B i bolaget.

”banken”  är det kontoförande institut vilket även har til lstånd 
att agera emissionsinstitut och som Bolaget vid var 
tid utsett att handha administration av optionsrät-
terna enligt dessa villkor.

”bankdag”  dag i Sverige som inte är söndag eller annan allmän 
helgdag eller som beträf fande betalning av skulde-
brev inte är likställd med allmän helgdag i Sverige.

”bolaget”  Kopparberg Mineral AB (publ), org nr; 556704-4168.

”kontoförande institut”  bank eller annan som medgetts rätt att vara 
kontoförande institut enligt Lagen (1998:1479) 
om kontoföring av finansiella instrument och hos 
Vilken Optionsinnehavare öppnat konto avseende 
optionsrätt

”optionsrätt”  teckningsoption, dvs rätt att teckna nya stamaktier i 
bolaget mot Betalning i pengar enligt dessa villkor

”teckning”  sådan nyteckning av aktier i bolaget, som avses i 
14 kap aktiebolagslagen

”teckningskurs”  den kurs til l vilken teckning av nya stamaktier med 
utnyttjande av optionsrätt kan ske

”Euroclear”  Euroclear AB (f.d. VPC AB)

”VP-konto”  Värdepapperskonto (hos Euroclear) enligt lagen 
(1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument 
där respektive optionsinnehavares innehav av op-
tionsrätter eller innehav av aktier förvärvade genom 
optionsrätt är registrerat

§ 2 opTIoNSräTTEr ocH rEgISTrErINg
Antalet optionsrätter uppgår til l högst 349 094 130 stycken av slaget TO2 B 
(serie 2). Optionsrätterna skall för Optionsinnehavarens räkning registreras på 
VP-konto i ett avstämningsregister i enlighet med lagen (1998:1479) om konto-
föring av finansiella instrument, i följd varav inga värdepapper kommer att utges. 
Begäran om viss registreringsåtgärd avseende Optionsrätterna skall r ik tas til l 
Banken eller annat Kontoförande institut.

§ 3 TEcKNINg
Serie 2 (TO2 B)
En (1) teckningsoption av serie 2 medför rätt att under tiden från och med den 
21 februari 2011 t.o.m. 30 mars 2011 teckna en (1) B-aktie til l priset 0.09 kr 
per aktie.

Som framgår av § 6 nedan kan omräkning av dels teckningskursen, dels det 
antal nya aktier som varje optionsrätt berättigar til l teckning av äga rum.

Vid anmälan om teckning skall för registreringsåtgärder ifylld anmälningssedel 
enligt fastställt formulär inges till Bolaget för vidarebefordran till Banken.

Inges inte anmälan om teckning inom i första stycket angiven tid, upphör all rätt 
enligt optionsrätterna att gälla.

Skulle bolaget fatta beslut om emission, skall, om tillämpligt, i beslutet om 
emissionen anges den senaste dag då anmälan om teckning skall ske för att 
medföra rätt att delta i emissionen. Vid anmälan om teckning ef ter sådan dag 
skall omräkning ske enligt § 6 nedan.

§ 4 INFörINg I AKTIEBoKEN
Efter teckning verkställs til ldelning genom att de nya Aktierna upptas på 
Optionsinnehavares VP-konto såsom interimsaktier. Sedan registrering av 
Aktierna ägt rum hos Bolagsverket, blir registreringen av de nya Aktierna på 
VP-konto slutgiltig.

§ 5 FörvAlTArE ocH FörvAlTArrEgISTrErINg
Den som erhållit til lstånd enligt 5 kap. 14 § aktiebolagslagen att i stället för 
aktieägare införas i Bolagets aktiebok, äger rätt att registreras på konto som 
innehavare. Sådan förvaltare skall betraktas
som Optionsinnehavare vid til lämpning av dessa villkor.

§ 6 uTdElNINg pÅ Ny AKTIE
Aktie som utgivits ef ter teckning medför rätt til l vinstutdelning första gången på 
den avstämningsdag för utdelning, som infaller närmast ef ter det att teckning 
verkställts.

§ 7 omräKNINg I vISSA FAll
Följande skall gälla beträf fande omräkning:

A. Genomför bolaget en fondemission, skall teckning, där anmälan om teck-
ning görs på sådan tid att den inte kan verkställas senast på femte vardagen 
före bolagsstämma som beslutar om emissionen, verkställas först sedan 
stämman beslutat om denna. Aktier, som tillkommit på grund av teckning som 
verkställs ef ter emissionsbeslutet, registreras interimistiskt på avstämningskon-
to, vilket innebär att de inte har rätt att deltaga i emissionen. Slutlig registrering 
på avstämningskonto sker först ef ter avstämningsdagen för emissionen. 

Vid aktieteckning som verkställs ef ter beslutet om fond-emisssion tillämpas en 
omräknad teckningskurs liksom ett omräknat antal aktier som varje optionsrätt 
ger rätt att teckna. Omräkningen utföres av ett av bolaget utsett svenskt värde-
pappersinstitut eller auktoriserat revisionsbolag enligt följande formler:

omräknad   föregående teckningskurs x
tecknings-  =  antalet aktier före fondemissionen
kurs   antalet aktier ef ter fondemissionen

omräknat antal   föregående antal aktier, som varje
aktier som varje   optionsrätt ger rätt att teckna x antalet
optionsrätt ger  =  aktier i bolaget ef ter fondemissionen         
rätt att teckna   antalet aktier i bolaget före fondemissionen

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och det omräknade antal aktier 
som varje optionsrätt ger rätt att teckna fastställs av bolaget snarast möjligt 
ef ter bolagsstämmans beslut om fondemission men tillämpas först ef ter 
avstämningsdagen för emissionen.

B. Genomför bolaget en sammanläggning eller uppdelning av aktierna, skall 
mom. A. ovan äga motsvarande tillämpning, varvid som avstämningsdag skall 
anses den dag då sammanläggning respektive uppdelning, på bolagets begä-
ran, sker hos Euroclear.

c.  Genomför bolaget en nyemission – med företrädesrätt för aktieägarna att 
teckna nya aktier mot kontant betalning – skall följande gälla beträf fande rätten 
til l deltagande i emissionen föraktie som tillkommit på grund av teckning med 
utnyttjande av optionsrätt:

1. Beslutas emissionen av styrelsen under förutsättning av bolagsstäm-
mans godkännande eller med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, skall 
i beslutet om emissionen anges den senaste dag då aktieteckning skall vara 
verkställd för att aktie, som tillkommit genom teckning med utnyttjande av 
optionsrätt, skall medföra rätt att deltaga i emissionen.

2. Beslutas emissionen av bolagsstämman, skall teckning – som påkallas på 
sådan tid att teckningen inte kan verkställas senast på femte vardagen före den 
bolagsstämma som beslutar om emissionen – verkställas först sedan bolaget 
verkställt omräkning enligt detta mom. C. tredje sista stycket.

Aktier, som tillkommit på grund av sådan teckning, registreras interimistiskt på  
avstämningskonto, vilket innebär att de inte har rätt att deltaga i emissionen.

Vid teckning som verkställs på sådan tid att rätt til l deltagande i nyemissionen 
inte uppkommer til lämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal 
aktier som belöper på varje optionsrätt. Omräkningen utföres av ett av bolaget 
utsett svenskt värdepappersinstitut eller auktoriserat revisionsbolag enligt 
följande formler:

  föregående teckningskurs x
  aktiens genomsnit tliga marknadskurs
  under den i emissionsbeslutet fastställda
omräknad   teckningstiden
tecknings-  =  (aktiens genomsnit tskurs)
kurs   aktiens genomsnit tskurs ökad med det
  på grundval därav framräknade
  teoretiska värdet på teckningsrätten

  föregående antal aktier, som varje options-
omräknat antal   rätt ger rätt att teckna x (aktiens genom-
aktier som varje  snit tskurs ökad med det på grundval därav
optionsrätt ger =  framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten)  
rätt att teckna  aktiens genomsnit tskurs
  

  

Aktiens genomsnit tskurs skall anses motsvara genomsnit tet av det för varje 
handelsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen 
noterade högsta och lägsta betalkursen för aktien vid handel på börs eller 
marknadsplats för f inansiella instrument. I avsaknad av notering av betalkurs 
skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag 
utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen. 
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Det teoretiska värdet på teckningsrätten framräknas enligt följande formel:

  det antal nya aktier som högst kan
  komma att utges enligt emissions
tecknings-  beslutet x (aktiens genomsnit tskurs -
rättens  =  emissionskursen för den nya aktien)
värde   antalet aktier före emissionsbeslutet

Uppstår härvid ett negativ t värde, skall det teoretiska värdet på teckningsrätten 
bestämmas till noll. 

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och omräknat antal aktier fast-
ställs av bolaget två bankdagar ef ter teckningstidens utgång och skall til lämpas 
vid aktieteckning som verkställs däref ter. 

Under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier 
fastställts, verkställs aktieteckning endast preliminär t, varvid det antal aktier 
som varje optionsrätt före omräkning berättigar til l teckning av upptas interi-
mistiskt på avstämningskonto. Slutlig registrering på avstämningskontot sker 
sedan omräkningarna fastställts. Slutlig registrering i aktieboken sker sedan 
omräkningarna fastställts.

d. Genomför bolaget – med företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant be-
talning – en emission enligt 14 kap eller 15 kap. aktiebolagslagen, skall beträf-
fande rätten til l deltagande i emissionen för aktie som utgivits vid teckning med 
utnyttjande av optionsrätt bestämmelserna i mom. C. ovan äga motsvarande 
tillämpning.

Vid aktieteckning som verkställts på sådan tid att rätt til l deltagande i emis-
sionen inte uppkommer til lämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat 
antal aktier som belöper på varje optionsrätt. Omräkningen utföres av ett av 
bolaget utsett svenskt värdepappersinstitut eller auktoriserat revisionsbolag 
enligt följande formler:

  föregående teckningskurs x
  aktiens genomsnit tliga marknadskurs
  under den i emissionsbeslutet
omräknad   fastställda teckningstiden
tecknings-  =  (aktiens genomsnit tskurs)
kurs   aktiens genomsnit tskurs ökad med
  teckningsrättens värde

omräknat antal   föregående antal aktier som varje options-
aktier som varje   rätt ger rätt att teckna x (aktiens genom-
optionsrätt =  snit tskurs ökad med teckningsrättens
ger rätt att teckna   värde)
  aktiens genomsnit tskurs

Aktiens genomsnit tskurs beräknas i enlighet med vad i mom. C. ovan angivits.

Teckningsrättens värde skall anses motsvara genomsnit tet av det för varje 
handelsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen 
noterade högsta och lägsta betalkursen för teckningsrätterna vid handel på 
börs eller marknadsplats för f inansiella instrument. I avsaknad av notering av 
betalkurs skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräk-
ningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i 
beräkningen.

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och omräknat antal aktier fast-
ställs av bolaget två bankdagar ef ter teckningstidens utgång och skall til lämpas 
vid aktieteckning som verkställs däref ter.

Vid aktieteckning som verkställs under tiden till dess att omräknad tecknings-
kurs och omräknat antal aktier fastställts, skall bestämmelserna i mom. C. sista 
stycket ovan äga motsvarande tillämpning.

E. Skulle bolaget i andra fall än som avses i mom. A.-D. ovan lämna erbju-
dande till aktieägarna att, med företrädesrätt av bolaget förvärva värdepapper 
eller rättighet av något slag eller besluta att, enligt ovan nämnda principer, til l 
aktieägarna utdela sådana värdepapper eller rättigheter utan vederlag (erbju-
dandet), skall vid aktieteckning som påkallas på sådan tid att därigenom erhål-
len aktie inte medför rätt til l deltagande i erbjudandet til lämpas en omräknad 
teckningskurs och ett omräknat antal aktier som belöper på varje optionsrätt. 
Omräkningen skall ut föras av ett av bolaget utsett svenskt värdepappersinstitut 
eller auktoriserat revisionsbolag enligt följande formler:

  föregående teckningskurs x aktiens
  genomsnit tliga marknadskurs under den i
omräknad   erbjudandet fastställda anmälningstiden
tecknings-  =  (aktiens genomsnit tskurs)
kurs   aktiens genomsnit tskurs ökad med värdet
  av rätten til l deltagande i erbjudandet
  (inköpsrättens värde)

  föregående antal aktier som varje options-
omräknat antal  rätt ger rätt att teckna x aktiens
aktier som varje  genomsnit tskurs ökad med värdet av
optionsrätt = rätten till deltagande i erbjudandet
ger rätt att teckna   (inköpsrättens värde)
  aktiens genomsnit tskurs

Aktiens genomsnit tskurs beräknas i enlighet med vad i mom. C. ovan angivits.

För det fall at t aktieägarna erhållit inköpsrätter och handel med dessa ägt rum, 
skall värdet av rätten til l deltagande i erbjudandet anses motsvara inköpsrät-
tens värde. Inköpsrättens värde skall härvid anses motsvara genomsnit tet av 

det för varje handelsdag under anmälningstiden framräknade medeltalet av 
den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för inköpsrätten vid 
handel på börs eller marknadsplats för f inansiella instrument. I avsaknad av 
notering av betalkurs skall i ställlet den som slutkurs noterade köpkursen ingå 
i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte 
ingå i beräkningen.

För det fall aktieägarna ej erhållit inköpsrätter eller eljest sådan handel med 
inköpsrätter som avses i föregående stycke ej ägt rum, skall omräkning av 
teckningskursen ske med tillämpning så långt som möjligt av de principer som 
anges ovan i detta mom. E., varvid följande skall gälla. Om notering sker av de 
värdepapper eller rättigheter som erbjuds aktieägarna, skall värdet av rätten til l 
deltagande i erbjudandet anses motsvara genomsnit tet av det för varje 
handelsdag under 25 handelsdagar från och med första dag för notering 
framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta 
betalkursen vid af färer i dessa värdepapper eller rättigheter vid marknadsplat-
sen, i förekommande fall minskat med det vederlag som betalats för dessa i 
samband med erbjudandet. I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället 
den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av 
vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen. Vid omräkning av 
teckningskursen enligt detta stycke, skall nämnda period om 25 handelsda-
gar anses motsvara den i erbjudandet fastställda anmälningstiden enligt första 
stycket ovan i detta mom. E.

Om notering inte sker av de värdepapper eller rättigheter som erbjuds 
aktieägarna, skall värdet av rätten til l deltagande i erbjudandet så långt möjligt 
fastställas med ledning av den marknadsvärdesförändring avseende bolagets 
aktier som kan bedömas ha uppkommit til l följd av erbjudandet.

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och omräknat antal aktier fast-
ställs av bolaget snarast möjligt ef ter det att värdet av rätten til l deltagande i er-
bjudandet kunnat beräknas och skall til lämpas vid aktieteckning som verkställs 
ef ter det att sådant fastställande skett.

Vid aktieteckning som verkställs under tiden till dess att omräknad teck-
ningskurs fastställts, skall bestämmelserna i mom. C. sista stycket ovan äga 
motsvarande tillämpning.

F.  Genomför bolaget – med företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant 
betalning – en emission enligt 13 kap, 14 kap eller 15 kap. aktiebolagslagen, 
äger bolaget besluta att ge samtliga innehavare av optionsrätter samma företrä-
desrätt som enligt beslutet til lkommer aktieägarna. Därvid skall varje innehavare 
av optionsrätter, oaktat sålunda att aktieteckning ej verkställts, anses vara 
ägare til l det antal aktier som innehavaren av optionsrätter skulle ha erhållit, om 
aktieteckning verkställts ef ter den teckningskurs som gällde vid tidpunkten för 
beslutet om emission.

Skulle bolaget besluta att til l aktieägarna rik ta ett sådant erbjudande som avses 
i mom. E. ovan, skall vad i föregående stycke sagts äga motsvarande tillämp-
ning, dock att det antal aktier som innehavaren av optionsrätter skall anses vara 
ägare til l i sådant fall skall fastställas ef ter den teckningskurs som gällde vid 
tidpunkten för beslutet om erbjudande.

Om bolaget skulle besluta att ge innehavarna av optionsrätter företrädesrätt 
i enlighet med bestämmelserna i detta mom. F., skall någon omräkning enligt 
mom. C., D. eller E. ovan av teckningskursen och det antal aktier som belöper 
på varje optionsrätt inte äga rum.

g. Beslutas om kontant utdelning til l aktieägarna innebärande att dessa erhåller 
utdelning som, til lsammans med andra under samma räkenskapsår utbetalda 
utdelningar, överstiger 15 procent av aktiens genomsnit tskurs under en period 
om 25 handelsdagar närmast före den dag då styrelsen för bolaget of fentliggör 
sin avsikt att til l bolagsstämman lämna förslag om sådan
utdelning, skall, vid aktieteckning som påkallas på sådan tid att därigenom 
erhållen aktie inte medför rätt til l erhållande av sådan utdelning, til lämpas en 
omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje optionsrätt ger 
rätt att teckna.

Omräkningen skall baseras på den del av den sammanlagda utdelningen som 
överstiger 15 procent av aktiernas genomsnit tskurs under ovan nämnd period 
(extraordinär utdelning).

Omräkningen utföres av ett av bolaget utsett svenskt värdepappersinstitut eller 
auktoriserat revisionsbolag enligt följande formler:

  föregående teckningskurs x aktiens
  genomsnit tliga marknadskurs under en
  period om 25 handelsdagar räknat fr.o.m.
  den dag då aktien noteras utan rätt til l
omräknad   extraordinär utdelning
tecknings-  =  (aktiens genomsnit tskurs)
kurs   aktiens genomsnit tskurs ökad med den 
  extraordinära utdelning som utbetalas per aktie

omräknat antal   föregående antal aktier som varje options-
aktier som varje   rätt ger rätt att teckna x aktiens
optionsrätt  =  genomsnit tskurs ökad med den
ger rätt   extraordinära utdelningen som utbetalas
att teckna   per aktie
  aktiens genomsnit tskurs

Aktiens genomsnit tskurs skall anses motsvara genomsnit tet av det för varje 
handelsdag under respektive period om 25 handelsdagar framräknade med-
eltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för aktien 
vid handel på börs eller marknadsplats för f inansiella instrument. I avsaknad av 
notering av betalkurs skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i 
beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte 

OPtIONsVILLKOR

KOPPARBERG MINERAL AB (PUBL)  |  99



ingå i beräkningen. 

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och omräknat antal aktier fast-
ställs av bolaget två bankdagar ef ter utgången av ovan angiven period om 25 
handelsdagar räknat från och med en dag då aktien noteras utan rätt til l extra-
ordinr utdelning och skall til lämpas vid aktieteckning som verkställs däref ter. 

H. Om bolagets aktiekapital skulle nedsättas med återbetalning til l aktieägarna, 
vilken nedsättning är obligatorisk, til lämpas en omräknad teckningskurs och ett 
omräknat antal aktier som varje optionsrätt ger rätt att teckna. Omräkningen 
utföres av ett av bolaget utsett svenskt värdepappersinstitut eller auktoriserat 
revisionsbolag enligt följande formler:

  föregående teckningskurs x aktiens
  genomsnit tliga marknadskurs under
  en tid av 25 handelsdagar räknat fr.o.m.
omräknad   den dag då aktierna noteras utan rätt
tecknings- = till återbetalning (aktiens genomsnit tskurs)
kurs   aktiens genomsnit tskurs ökad med det
  belopp som återbetalas per aktie

omräknat antal   föregående antal aktier som varje options-
aktier som varje   rätt ger rätt att teckna x aktiens
optionsrätt  =  genomsnit tskurs ökad med det belopp
ger rätt att teckna   som återbetalas per aktie
  aktiens genomsnit tskurs

Aktiens genomsnit tskurs beräknas i enlighet med vad i mom. C. angivits.

Vid omräkning enligt ovan och där nedsättningen sker genom inlösen av aktier, 
skall i stället för det faktiska belopp som återbetalas per aktie ett beräknat 
återbetalningsbelopp användas enligt följande:

  det faktiska belopp som återbetalas  
  per inlöst aktie minskat med aktiens  
  genomsnit tliga marknadskurs under  
beräknat   en period om 25 handelsdagar närmast före den
återbetalnings- = dag då aktien noteras utan rätt til l deltagande i
belopp per aktie  nedsättningen (aktiens genomsnit tskurs)
  det antal aktier i bolaget som ligger til l
  grund för inlösen av en aktie minskat med talet 1

Aktiens genomsnit tskurs beräknas i enlighet med vad som ovan angivits i mom. 
C. ovan.

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och omräknat antal aktier fast-
ställs av bolaget två bankdagar ef ter utgången av den angivna perioden om 25 
handelsdagar och skall til lämpasvid aktieteckning som verkställs däref ter. 

Vid aktieteckning som verkställs under tiden till dess att omräknad tecknings-
kurs fastställts, skall bestämmelserna i mom. C. sista stycket ovan äga motsva-
rande tillämpning. Om bolagets aktiekapital skulle nedsättas genom inlösen av 
aktier med återbetalning til l aktieägarna, vilken nedsättning inte är obligatorisk, 
men där, enligt bolagets bedömning, nedsättningen med hänsyn till dess tek-
niska utformning och ekonomiska ef fekter är att jämställa med nedsättning 
som är obligatorisk, skall omräkning av teckningskursen ske med tillämpning så 
långt möjligt av de principer som anges ovan i detta mom. H.

I. Beslutas att bolaget skall träda i likvidation enligt 25 kap. aktiebolagslagen 
får, oavsett likvidationsgrunden, aktieteckning ej däref ter påkallas. Rätten att 
påkalla aktieteckning upphör i och med likvidationsbeslutet, oavsett sålunda att 
detta ej må ha vunnit laga kraf t.

Senast två månader innan bolagsstämma tar ställning til l fråga om bolaget skall 
träda i fr ivill ig likvidation enligt aktiebolagslagen, skall de kända innehavarna av 
optionsrätter genom krif tligt meddelande enligt § 8 nedan underrättas om den 
avsedda likvidationen. I meddelandet skall intagas en erinran om att aktieteck-
ning ej får påkallas, sedan bolagsstämman fattat beslut om likvidation.

Skulle bolaget lämna meddelande om avsedd likvidation enligt ovan, skall inne-
havare av optionsrätter – oavsett vad som i § 3 ovan sägs om tidigaste tidpunkt 
för påkallande av aktieteckning – äga rätt att påkalla aktieteckning från den dag 
då meddelandet lämnats, förutsatt att aktieteckning kan verkställas senast på 
femte vardagen före den bolagsstämma vid vilken frågan om bolagets likvida-
tion skall behandlas.

J. Skulle bolagsstämman godkänna fusionsplan enligt 23 kap. 6 § aktiebolags-
lagen, varigenom bolaget skall uppgå i annat bolag, får aktieteckning ej däref ter 
påkallas. 

Senast två månader innan bolaget tar slutlig ställning til l fråga om fusion enligt 
ovan, skall de kända innehavarna av optionsrätter genom skrif tligt meddelande 
enligt § 8 nedan underrätt tas om fusionsavsikten. I meddelandet skall en 
redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda fusionspla-
nen samt skall innehavarna av optionsrätter erinras om att aktieteckning ej får 
påkallas, sedan slutligt beslut fattats om fusion i enlighet med vad som 
angivits i första stycket ovan.

Skulle bolaget lämna meddelande om avsedd fusion enligt ovan, skall inneha-
vare av optionsrätter – oavsett vad som i § 3 ovan sägs om tidigaste tidpunkt 
för påkallande av aktieteckning – äga rätt att påkalla aktieteckning från den dag 
då meddelandet lämnats om fusionsavsikten, förutsatt att aktieteckning kan 
verkställas senast på femte vardagen före den bolagsstämma vid vilken fusions-
planen, varigenom bolaget skall uppgå i annat bolag, skall godkännas.
K. Upprättar bolagets styrelse en fusionsplan enligt 23 kap. 28 § aktiebolags-
lagen, varigenom bolaget skall uppgå i annat bolag, eller blir bolagets aktier 
föremål för tvångsinlösen enligt 22 kap. samma lag skall följande gälla.

Äger ett aktiebolag samtliga aktier i bolaget och of fentliggör bolagets styrelse 
sin avsikt att upprätta en fusionsplan enligt i föregående stycke angivet 
lagrum, skall bolaget, för det fall at t sista dag för aktieteckning enligt § 3 ovan 
infaller ef ter sådant of fentliggörande, fastställa en ny sista dag för påkal-
lande av aktieteckning (slutdagen). Slutdagen skall infalla inom 60 dagar från 
of fentliggörandet. 

Äger en aktieägare (majoritetsaktieägaren) ensam eller til lsammans med dot-
ter företag aktier representerande så stor andel av samtliga aktier i bolaget att 
majoritetsägaren, enligt vid var tid gällande lagstif tning, äger påkalla tvångsinlö-
sen av återstående aktier och of fentliggör majoritetsägaren sin avsikt att påkalla 
sådan tvångsinlösen, skall vad som i föregående stycke sägs om slutdag 
äga motsvarande tillämpning. Skulle ny slutdag fastställas i enlighet med 
denna punkt skall bolaget fastställa en omräknad teckningskurs enligt Black 
& Scholes optionsvärderingsmodell varigenom innehavarna av optionsrätter 
kompenseras ekonomiskt för optionsrätternas förkor tade löptid. 

Om offentliggörande skett i enlighet med vad som anges ovan i detta mom., 
skall – oavsett vad som i § 3 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för påkallande 
av aktieteckning – innehavare av optionsrätter äga rätt att påkalla aktieteck-
ning fram till slutdagen. Bolaget skall senast fyra veckor före slutdagen genom 
skrif tligt meddelande erinra de kända innehavarna av optionsrätter om denna 
rätt samt att aktieteckning ej får påkallas ef ter slutdagen.

l. 1. Genomför Bolaget en s.k. par tiell delning enligt 24 kap aktiebolagslagen, 
genom vilken en del av Bolagets til lgångar och skulder över tas av ett eller f lera 
andra bolag utan att Bolaget upplöses, skall en omräknad teckningskurs och 
ett omräknat antal aktier til lämpas. Omräkningen utföres av ett av Bolaget utsett 
svenskt värdepappersinstitut eller auktoriserat revisionsbolag enligt följande 
formler:

  föregående teckningskurs x aktiens
  genomsnit tliga kurs under en period om 25
  handelsdagar räknat från och med den
omräknad   dag då handeln påbörjades i aktien
teckningskurs  =  utan rätt til l delningsvederlag  
  (aktiens genomsnit tskurs)
  aktiens genomsnit tskurs ökad med värdet
  av det delningsvederlag som utbetalas per
  aktie

omräknat   föregående antal aktier som varje teck-
antal aktier   ningsoption berättigar til l teckning av x
som varje   (aktiens genomsnit tskurs ökad med värdet
optionsrätt  =  av det delningsvederlag som utbetalas
ger rätt   per aktie)
att teckna   aktiens genomsnit tskurs

Aktiens genomsnit tskurs skall anses motsvara genomsnit tet av det för varje 
handelsdag under ovannämnda period om 25 handelsdagar framräknade med-
eltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för aktien 
vid handel på börs eller marknadsplats för f inansiella instrument. I avsaknad av 
notering av betalkurs skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i 
beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte 
ingå i beräkningen.

För det fall delningsvederlaget utgår i form av aktier eller andra värdepapper 
som är föremål för notering på börs eller annan auktoriserad marknadsplats 
skall värdet av det elningsvederlag som utges per aktie anses motsvara genom-
snit tet av det för varje handelsdag under ovan angiven period om 25 börsdagar 
framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betal-
kursen för aktien vid sådan marknadsplats. I avsaknad av notering av betalkurs 
skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen.

För det fall delningsvederlag utgår i form av aktier eller andra värdepapper som 
inte är föremål för notering skall värdet av delningsvederlaget, så långt möjligt, 
fastställas med ledning av den marknadsvärdesförändring avseende Bolagets 
aktier som kan bedömas ha uppkommit til l följd av att delningsvederlaget 
utgivits.

Ovan omräknad teckningskurs och antal aktier som varje teckningsoption be-
rättigar til l skall fastställas två bankdagar ef ter utgången av ovan angiven period 
om 25 handelsdagar och skall til lämpas vid teckning som verkställs däref ter. 

Vid teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad teckningskurs 
fastställts, skall bestämmelserna i mom C, sista stycket ovan, äga motsvarande 
tillämpning. 

Innehavarna skall inte kunna göra gällande någon rätt enligt dessa villkor gen-
temot det eller de bolag som vid par tiell delning över tar til lgångar och skulder 
från Bolaget.

2. Om Bolaget skulle besluta om delning enligt 24 kap aktiebolagslagen 
genom att godkänna delningsplan, varigenom samtliga Bolagets til lgångar och 
skulder över tas av ett eller f lera andra bolag och Bolaget därvid upplöses utan 
likvidation, får anmälan om teckning inte ske däref ter.

Senast två månader innan Bolaget tar slutlig ställning til l fråga om delning enligt 
föregående stycke, skall innehavaren underrrättas om delningsplanen i enlighet 
med § 8 nedan. Meddelandet skall innehålla en redogörelse för det huvudsak-
liga innehållet i den avsedda delningsplanen samt en erinran om att anmälan 
om teckning inte får ske sedan slutligt beslut fatt tats om delning i enlighet med 
vad som angivits i första stycket ovan.
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Skulle Bolaget lämna meddelande om planerad delning enligt ovan, skall 
innehavare – oavsett vad anges i § 3 ovan om den tidigaste tidpunkt för 
anmälan om teckning – äga rätt att göra anmälan om teckning från den dag då 
meddelandet lämnats om delningsplanen, förutsatt att teckning kan verkställas 
senast femte vardagen före den bolagsstämma, vid vilken delning 
skall beslutas jämlik t 24 kap aktiebolagslagen.

m. Genomför bolaget åtgärd som avses i denna § 6 ovan och skullle, enligt 
bolagets bedömning, til lämpning av här för avsedd omräkningsformel, med 
hänsyn till åtgärdens tekniska utformning eller av annat skäl, ej kunna ske eller 
leda till at t den ekonomiska kompensation som innehavarna av optionsrätter 
erhåller i förhållande till aktieägarna inte är skälig, skall bolaget, förutsatt att 
bolagets styrelse lämnar skrif tligt samtycke där till, genomföra omräkningen av 
teckningskursen och antalet aktier på sätt bolagets av bolagsstämman valda 
revisorer f inner ändamålsenligt i syf te att omräkningen av teckningskursen och 
antalet aktier leder til l et t skäligt resultat.

N. Vid omräkning enligt ovan skall teckningskurs avrundas till helt öre, varvid 
ett halvt öre skall avrundas uppåt, samt antalet aktier avrundas till två decimaler.

o. Oavsett vad under mom. I., J., K. och L. ovan sagts om att aktieteckning 
ej får påkallas ef ter beslut om likvidation, godkännnande av fusionsplan eller 
delningsplan eller utgången av ny slutdag vid fusion eller delning, skall rätten att 
påkalla aktieteckning åter inträda för det fall at t likvidationen upphör respektive 
fusionen eller delningen ej genomförs.

p. För den händelse bolaget skulle försättas i konkurs, får aktieteckning ej 
däref ter påkallas. Om emeller tid konkursbeslutet häves av högre rätt, får aktie-
teckning återigen påkallas.

Ag
Kemisk beteckning för silver (grundämne).

Anomali
Kemiskt eller fysikaliskt mätvärde som avviker från 
normalvärdet. Kan orsakas av förhöjda halter av 
malmmineral.

Anrikning
Koncentration av mineral och/eller metaller.
 
Au
Kemisk beteckning för guld (grundämne).
 
Basmetaller
Vanligtvis koppar, bly och zink.
 
Bearbetningskoncession
En bearbetningskoncession ger innehavaren rätten att 
för foga över en påvisad utvinningsbar mineralfyndig-
het. Rätten gäller i 25 år och kan förlängas.
 
Bergkax
Bergar tsprov

Bergsstaten
En myndighet i Sverige som beslutar om tillstånd för 
prospektering (undersökningstillstånd) och för gru-
vor (bearbetningskoncession). Bergsstaten utövar 
också tillsyn över gruvorna och lämnar information. 
Bergsstaten leds av bergmästaren. (www.bergssta-
ten.se)

Borrkärna 
Cylindriska bergprover från diamantborrning som ana-
lyseras för bl. a. metallhalt.

Bottenmorän
Hårt packad, osor terad jordar t som avsatts vid bott-
nen av en glaciär och vilar omedelbar t på berggrunden.

co 
Kemisk beteckning för kobolt (grundämne).
 
cu
Kemisk beteckning för koppar (grundämne).

cut-off 
Gränsen för ekonomisk brytning av malmförekomsten.

dagbrott
Brytning av en malm från dagytan.

diamantborrning
Undersökningsmetod där man borrar upp cylinder for-
made kärnor av berg – även kallat kärnborrning.
 
Feasibility study
Lönsamhetsstudie. Genomförbarhetsstudie. En stu-
die med tillräcklig noggrannhet för att kunna ligga till 
grund för investeringsbeslut.

Fältstupning
Malmens rik tning mot djupet.

geofysik
Läran om jordens fysikaliska egenskaper. 
geofysisk mätning
Mätning av berggrundens fysikaliska egenska-
per (ex. magnetiska, elektriska, elektromagnetiska, 
gravimetriska)

geofysisk flygmätning
Mätning av berggrundens fysikaliska egenskaper (ex. 
magnetiska, elektromagnetiska, gravimetriska) ut förd 
från luf ten.

geofysisk markmätning
Mätning av berggrundens fysikaliska egenskaper (ex. 
magnetiska, elektriska, elektromagnetiska, gravime-
triska) ut förd från markytan.

geokemi
Läran om jordens kemiska sammansättning och 
elementfördelning

geokemisk provtagning
Provtagning av jord eller berg för kemisk analys.

geologisk kartering
Kartläggning av berggrunden.

gråberg
Bergar t som ej innehåller malm 

Hektar (ha)
10 000 kvadratmeter.

Impregnation
Spridd fördelning av mineral, of ta malmmineral, i 
bergar t.

malm
Äldre begrepp som innebär att en fyndighet är eko-
nomiskt brytvärd.

malmberäkning
Analys av tekniska och ekonomiska variabler för att 
undersöka om en fyndighet är lönsam att bryta.

miljöbalken
Lagen som reglerar alla typer av miljöpåverkan

miljökonsekvensbeskrivning (mKB) 
En utredning som används för att få en helhetssyn av 
den miljöpåverkan som en planerad verksamhet kan 
medföra. I Sverige är det lag på att man ska göra en 
MKB i alla verksamheter som påverkar miljön.

mineral
Ett naturligt bildat fast oorganiskt ämne ofta med be-
stämd kemisk sammansättning och vanligen med en 
bestämd kristallform.

mineralisering
Naturlig anrikning/koncentration i berg eller jord av ett 
eller f lera ekonomiskt värdefulla mineral. 

morän
Av inlandsisen avsatt jordar t bestående av tidigare 
löst material och bitar av berggrunden med. Morän 
är Sveriges vanligaste jordar t och täcker ungefär 75 
procent av landets yta.

NAN
North Atlantic Resources bildades 1997 av Boliden 
AB och South Atlantic Resources som ingick I 
Lundin-sfären

NI 43-101 
Internationell standard för rappor tering av mine-
raltil lgångar framtaget av Canadian Securities 
Administrators (CSA)

ounce (oz.)
Mätenhet för guld motsvarande 31,104 gram.

pb
Kemisk beteckning för bly (grundämne).

ppb
Från engelskans par ts per bill ion, ”antal per miljard”, är 
ett mått på andel eller koncentration. Uttryckt i procent 
är 1 ppb = 0,000 000 1 procent.

ppm
Från engelskans par ts per million, ”antal per miljon” är 
ett mått på andel eller koncentration. Uttryckt i procent 
är 1 ppm = 0,000 1 procent = 1 g/t.

pre-fesebility study
Preliminary feasibility study, preliminär lönsamhetsstu-
die. En lönsamhetsstudie med lägre nogrannhetsnivå 
än en full lönsamhetsstudie.

prospektering
Sökandet ef ter ekonomiskt brytvärda malm eller 
mineral. 

Slig
Koncentrat av mineral som erhålls genom att malmen 
finfördelas och anrikas

Slingram
Elektromagnetisk geofysisk mätutrustning som an-
vänds vid prospektering ef ter malm.
 
Sulfidmalm
Malm som består av sulf idmineral.

Sulfidmineral 
Mineral där svavel och metall bildar förening.

Tektonik
Tektoniska rörelser i jordskorpan är sprickor, förkast-
ningar, veckningar och överskjutningar.

undersökningstillstånd
Avgränsat område som tillståndsinnehavaren tilldelats 
av Bergsstaten och där til lståndsinnehavaren har en-
samrätt til l malmletning.

varp
Varp kallas de malmfattiga stenstycken som kommer 
upp vid gruvbrytning. Omkring gruvor (framförallt äldre 
sådana) f inns of ta stora varphögar.

vmS target
Volcanogenic Massive Sulfide Target, är en massiv 
sulf id fyndighet.

Zn
Kemsik beteckning för zink (grundämne).

ädelmetall
Guld, silver och platina.
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bolagets adress och 
kontaktuppgifter:

Kopparberg Mineral AB
Verkstadsvägen 52
714 36 Kopparberg

Tel: +46 580 888 90
Fax: +46 580 888 99

Web: www.kopparbergmineral.se
E-post: info@kopparbergmineral.se



baKSIda

Kopparberg Mineral AB
Verkstadsvägen 52
714 36 Kopparberg

 
Tel vxl: 0580-888 90

Fax: 0580-888 99

Org. Nr: 556704-4168

G&W Kapitalförvaltning AB agerar som bolagets  
rådgivare vid emissionens genomförande
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