
 

Teckna Units i Kopparberg Mineral

Emissionen i korthet

• En (1) unit består av en aktie Serie B och 

en teckningsoption TO1

• Teckningskursen är fastställd till 0,07 kronor per Unit.

• Teckningskursen för optionen är fastställd till 0,14 kronor 

och teckningstiden är 1 april 2010 till 14 april 2010

• Handel i teckningsrätter äger rum under perioden 

3 februari 2009 - 17 februari 2009.

• Teckningstiden är

3 februari 2009 - 20 februari 2009.

Bolagets verksamhet just nu

• Vi genomför fortsatta prospekteringsinsatser vid Laxberget.

• Vi planerar för kommande arbeten på nya inmutningar.

• Ytterligare arbeten planeras i järnmalmsbolaget (NIO).

• För närvarande utvärderar vi även några externa projekt.

Positiv utveckling

Det senaste årets utveckling har bjudit på en stigande 

omsättning i bolaget till följd av att serviceverksamheten 

byggts upp. Genom inkomster från borruppdrag och ex-

terna geologiuppdrag samt genom bildandet av Nordic Iron 

Ore (NIO) kunde bolaget redovisa en vinst under andra 

halvåret av förra räkenskapsåret. Detta faktum är ett bevis 

på att Kopparberg Mineral växer.

Pågående undersökningar

Vi har positiva indikationer i Laxberget där vi för ögonblicket 

håller på med förtätade och fördjupade borrningar. Detta är 

en följd av tidigare analyser på samma område.

Möjligheter på marknaden

Konjunkturen gör att det fi nns stora möjligheter för oss att 

plocka upp inmutningar som andra lägger ifrån sig och där-

med också fl ytta fram positionerna. Kopparberg genomför 

denna nyemission för att kunna vara mer aggressiv när 

det nu fi nns goda möjligheter på marknaden, samt för att 

fi nansiera fortsatta prospekteringsinsatser vid Laxberget 

och på nyligen förvärvade inmutningar.

Vi på Kopparberg tror att efterfrågan på mineral kommer 

att komma tillbaka samt att det nu är rätt tidpunkt att för-

bereda sig för det behov av nya gruvprojekt som då snabbt 

kommer att uppstå.

Jag har en stor tillförsikt inför framtiden. Jag tror att det 

här erbjudandet om Aktie och Option som bolaget har 

beslutat om har goda chanser till en stark utveckling. Det är 

en spännande tid som både bolaget och branschen som 

sådan har att se fram emot just nu. 

Bästa hälsningar

Thomas Lundgren

VD, Kopparberg Mineral

Teckningssedel för tecknande utan företräde på baksidan av detta blad. 
För ytterligare information se bolaget hemsida www.kopparbergmineral.se 

där även bolagets memorandum kan erhållas.


