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2019 2018

Nettointäkter KSEK: 0 0 

Resultat före skatt KSEK: -14.552 -459

Resultat per aktie efter skatt SEK: -0,03 0,00

Kassaflöde KSEK: 17.713 -26.901

Prospekteringsinvesteringar som andel av totala kostnader 46% 77%

Totala tillgångar (per 31 dec) KSEK: 333.291 74.681

Kassabehållning (per 31 dec) KSEK: 19.098 1.385

Aktiverade utgifter avseende prospekterings- 

och utvärderingstillgångar (per 31 dec) KSEK:
303.438 59.212

u Viscariaförvärvet avslutat, Sunstone Metals Ltd 

nya huvudägare, och projektutveckling pågår. 

Mer än 7.000 meter kärnborrning (resurs- och 

prospektering) har ägt rum mellan september 

2019 och februari 2020. Såväl B- som D-zonen 

(norra) förefaller större än tidigare bedömningar. 

Miljöstudier intensifierade.

u Bolagets Sandberget 500 undersökningstillstånd, 

i Arvidsjaurs kommun, bekräftat efter 

Högsta Förvaltningsrättens dom att inte ge 

prövningstillstånd till ett överklagande från en (av 

ett 70-tal) markägare.

u Yorkville Advisors investerar 22.5 MSEK  

i konvertibla skuldebrev i Copperstone,  

konverterat allt.

u Fulltecknad företrädesemission om 24 MSEK.

u Norrlandsfonden investerar 2 MSEK i konvertibla 

skuldebrev i Copperstone.

u Tre riktade emissioner uppgående till cirka  

29,8 MSEK under hösten 2019.

u Total förstärkning av balansräkningen om mer än 

50 MSEK.

Året i sammandrag

Händelser sedan utgången av räkenskapsåret 2019:

u Långa mineraliserade borrhålsskärningar från 

Viscaria D-zon inkluderande 16.5m @2.3% Cu. Ny 

mineraliserad lins kan ha upptäckts. 

Bolagsstämma 2019

u Aktieägarna har den 20 april 2020 kallats till 

årsstämma att hållas den 20 maj 2020 kl. 16.00 i 

konferenslokal Convendum, Regeringsgatan 30, 

Stockholm.

u Styrelsen föreslår bolagsstämman att ingen utdelning 

avseende räkenskapsåret 2019 sker. Styrelsen 

föreslår även bland annat omval av Michael Mattsson, 

Sven-Erik Bucht, Malcolm Norris och Greg Hall som 

styrelseledamöter och nyval av Jörgen Olsson, 

Jane Lundgren Ericsson och Erik Israelsson som 

styrelseledamöter.

u Fullständig kallelse och samtliga bolagshandlingar 

inför bolagsstämman finns tillgängliga på Bolagets 

hemsida www.copperstone.se

Finansiell kalender

20 maj 2020 Business Review I och Bolagsstämma

20 augusti 2020 Kvartalsrapport II

20 november 2020 Business Review III

19 februari 2021 Bokslutskommuniké och kvartal IV 2020 



BÄSTE AKTIEÄGARE, under 2019 har tillväxten i 

Copperstone slagit alla tidigare rekord. Tack vare för-

värvet av Viscaria uppgick tillväxten i mineralresurser 

(känd indikerad och antagen tillgång) till hela 535% 

och bolaget har härifrån inte längre att påvisa några 

mineralupptäckter - dessa kommer att komma likafullt 

- utan att påvisa vår färdighet att ta mineralresurser 

till drift. Det är min övertygelse att en återöppnad 

Viscaria gruva inte kommer att stänga i första taget. 

Vi har 25 års produktion om nuvarande resursbas kan 

säkerställas, räknar dock endast med kända resurser 

till cirka 9 år initial drift efter konstruktionen av anrik-

ningsverket. Förvärvet av Viscaria tillträddes i mars 

2019 och Sunstone Metals Ltd är nya huvudägare i 

Copperstone, har styrelserepresentation och interna-

tionellt track record inom porfyrkopparupptäckter och 

gruvutvecklingsprojekt, vilket kommer att påvisa stort 

värde i framtiden.

Bolaget har över natt vuxit från ren och skär pro-

spekteringspotential till att bli ett producerande 

basmetallföretag i vardande. Jag ser de kommande 

åren an med stor tillförsikt. Vi siktar på att tillvarata så 

många intressen som möjligt, lägger väldigt mycket 

vikt vid att bygga långsiktiga relationer i det lokala 

samhället då samexistens är en förutsättning för såväl 

Viscaria som Copperstoneprojektet att framgångsrikt 

utvecklas till sin fulla potential.

Vi har en tydlig plan kring Miljötillståndsansökan, 

prospekteringsborrningar i Kiruna och även spännan-

de tider i Arvidsjaur så snart uppdaterad geologisk 

modell och ytterligare finansiering säkrats.

Avslutningsvis ett par ord som är på allas läppar; den 

globala oron kring långtgående negativa effekter av 

covid-19 viruset. Samtliga Copperstones anställda le-

vererar kvalitetsarbete och jag känner en stolthet. Kati 

Oy får t v inresetillstånd vid skiftbyte och Copperstone 

kan därmed fortsätta kärnborrningskampanjen inför 

ett planerat temporärt borruppehåll. Efterfrågan på 

vårt kopparkoncentrat kommer att finnas när tiden 

är inne. I mellantiden arbetar vi hårt och ansvarsfullt 

framåt på den inslagna banan, så att Copperstone 

snart blir ett basmetallföretag med hundratals anställ-

da och miljard omsättning. Från den punkten kan jag 

lova ytter ligare spännande mineralprospektering, ak-

tieutdelningar och företagsförvärv.

Tack till alla oss aktieägare, för det är ju vi som, till-

sammans med Copperstones anställda och alla kon-

takter i och utanför Norrbotten, skapat och skapar 

denna fantastiska livsresa.

VD har ordet
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Michael Mattsson

Verkställande Direktör
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KOPPAR

Koppar är en av de tre mest konsumerade 

metallerna i världen, har använts används 

framförallt för sin förmåga att leda elektrici-

tet, i allt från stamnätverk för eldistribution 

till elektriska motorer i olika applikationer 

och i allt ökande utsträckning i transport-

sektorn. En vanlig bensinbil innehåller c:a 

25 kg koppar medan en hybrid 50 kg och 

en el-bil c:a 75 kg. En ökad elektrifiering av 

fordonsflottan innebär således en klart ökad 

efterfrågan av koppar i världen. I sin helhet 

har kopparmarknaden uppvisat samvariation 

med BNP-utveckling. Världens största kop-

pargruvor producerar årligen drygt 1 mton 

koppar vardera.

ZINK

Zink utgör en industriell metall, likt koppar. 

Mer än hälften av all zink som framställs an-

vänds till att galvanisera plåt för rostskydd. 

Galvaniserad plåt används sedan framförallt 

till infrastrukturapplikationer och i ökande 

takt i bilindustrin.

GULD

Den huvudsakliga användningen av guld är 

för investeringsändamål. Idag är noterade 

specialiserade guldfonder, exchange traded 

funds, ETF:er, den vanligaste former för 

investeringar i guld. Fortfarande investerar 

dock många direkt i fysiskt guld (tackor). 

Vid sidan av investeringar är fortfarande 

guldsmycken en stor avsättningsmarknad 

för guld. Den industriella användningen är 

begränsad. Ungefär två-tredjedelar av guld-

produktionen kommer från gruvor meden 

den resterande tredjedelen kommer från 

recirkulerat guld i olika former. Guldpriset 

har fluktuerat relativt mycket under de se-

naste åren. Guldpriset mäts viktenhet troy 

ounze (1 Oz = 31,1 g) ’Guldpriset påverkas 

mer av makroekonomiska förhållanden än av 

industriella applikationer. Guldpriset har en 

tendens att öka med sjunkande räntor och 

allmän osäkerhet i världsekonomin. 

SILVER

Cirka hälften av allt silver används idag i 

industriella användningar, främst i elektronik. 

Av den resterande produktionen används 

en fjärdedel till smycken och en fjärdedel i 

olika former av investeringar (silvermynt och 

silvertackor, ETF:er).

KOBOLT

Efterfrågan på kobolt är i dag mycket hög. 

Kobolt utgör en nödvändig metall i bat-

teritillverkning och eldrift av personbilar, 

lastbilar och truckar samt till elkraftsreserver 

i industrier och hushåll. Kongo är i dag hu-

vudleverantör av kobolt. Kobolt blir alltmer 

uppmärksammat och priset på metallen har 

stigit under de senaste åren, inte minst till 

följd av att den utgör en viktig beståndsdel i 

litiumjonackumulatorer.  

Marknad

De förekomster Copperstone undersöker innehåller i 

första hand koppar, zink, guld och silver. Koppar och 

zink är industriella metaller vars efterfrågan och pris-

utveckling påverkas av världens industriella utveck-

ling. Guld och silver är ädelmetaller vars efterfrågan 

och prisutveckling i första hand beror av efterfrågan 

på investeringsalternativ. Bolaget har även intressen 

inom kobolt (Viscaria) och järnmalm (Nordic Iron Ore 

och Viscaria). 

Metallmarknader är generellt cykliska. Perioder 

med hastigt ökande priser följs ofta av mer utdragna 

perioder med fallande priser



KOPPARBÄRANDE MINERAL RESPEKTIVE PROSPEKTERINGSMÅL

Kopparbärande mineral mton  
(Mineralresurser enligt PERC2017/JORC2012) 

Kopparbärande mineral mton  
(Prospekteringsmål enl PERC2017) 
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AFFÄRSIDÉ

Copperstone Resources affärs-

idé är att bidra till utvecklingen 

av svenska mineralförekomster 

genom att identifiera och utveckla 

mineraltillgångar till producerande 

gruvor på ett långsiktigt hållbart 

sätt i nära samspel med det lokala 

samhällets övriga intressen. Bola-

get fokuserar sin verksamhet f.n. 

främst mot bas och ädelmetallföre-

komster i Norden.

STRATEGI

Copperstone Resources strategi är 

att genom egen prospekterings-

verksamhet eller genom förvärv 

systematiskt, innovativt och uthål-

ligt utveckla identifierade mineral-

tillgångar till att utgöra grunden 

för lönsam gruvproduktion. 

MÅLSÄTTNING

Copperstone skall inom 3 till 5 år 

startat minst en producerande 

gruva samt löpande utvärdera yt-

terligare gruvutvecklingsprojekt 

inom Norden.

Detta är Copperstone Resources AB

Copperstone har kärnborrat sex år i rad och även kraftigt utökat mineraltillgångarna genom förvärv.



Viscaria Kopparprojekt
Copperstone är ett fem gånger större råvarubolag se-

dan förvärvet av Viscaria blev klart den 8 mars 2019. 

Viscaria utgör är ett mycket stort, lovande och fram-

kört projekt med koppar som främsta material. Möjlig-

heter inom järnmalm, guld och kobolt, det sistnämnda 

vilket påträffats i Viscaria zon A. Tidigare ägare av 

Viscaria har inte fokuserat på kobolt, varför spännande 

potential men inga tillstånd avseende det elementet i 

dagsläget finns. Enligt JORC-koden finns 52mton med 

1,2% Cu, eller 609,000 ton koppar av olika klasser (se 

tabell sidan 15).

PROSPEKTERINGSMÅL

Viscariaprojektets tidigare ägare, Avalon Minerals, har 

identifierat 26 prospekteringsmål för Viscaria. Priori-

terade mål för kommande borrkampanjer samt kort 

utdrag av övergripande prospekteringspotential för 

ytterligare ökad förståelse för Viscaria-systemet och 

livslängden vid gruvdrift framgår nedan. A-zonens 

södra ytnära del, D-zonens norra, centrala och södra 

del, B-zonen ytnära; betydande arbeten på under-

sökningstillstånd 101 och 107 (och även 112) förväntas. 

Copperstone har, baserat på 18-24 månaders planen 

tagit markanvändningskontakter och erhållit en god-

känd arbetsplan t o m december 2020. 

A-ZONEN YTNÄRA (“100-200M”) Ett relativt ytnära, 

400m långt block på A-zonen är lokaliserat mellan 

gruvrutnät 18300mN och 18700mN och mellan 100-

200 från ytan. Ett stort område av detta block har 

kärnborrats av Outokumpu och är väsentligt minera-

liserat, men aldrig brutet. Ett par av de nordöstra de-

larna inkluderar följande borrhålsskärningar:

5m @3,3% Cu D-8369 (inkl. 2m @ 5,2% Cu).

11m @ 3,0% Cu D-3829 (inkl. 6m @ 4,1% Cu).

6,7m @2,9% Cu D-7843.

Detta malmblock kan potentiellt förlängas mot syd-

väst i syfte att addera ytterligare tonnage till Viscarias 

A-zonens resurs.

A-ZONENS ”FOTVÄGG” De centrala A-zonsblocken 

lutar i riktning mot nordväst med semi-fortsättande 

fotväggsblock. Dessa block innehar lokalt betydande 

mineraliseringar (Outokumpu D-8160 7m @ 3,2% Cu) 

som aldrig har brutits. Bolaget avser att kärnborra i 

syfte att såväl undersöka möjligheten till en utökning 

av resurserna samt för att erhålla kärnor för geoteknis-

ka och metallurgiska studier.

D-ZONEN D-zonen har aldrig brutits och kopparkisen 

återfinns i magnetiten, varför den sju kilometer långa 

påvisade magnetiska anomalin torde vara prospektiv. 

Endast ett mycket begränsat område har undersökts 

genomgående och det är även där de närmaste borr-

kärningskampanjerna avses att genomföras i syfte 

att väsentligt utöka mineralresurserna. I VDD0193 har 

26,7m @ 2,6% Cu påträffats. VDD0195 är det djupas-

te hittills, inte inkluderad i dagens mineralresurser, 

cirka 100 meter ned i förhållande till VDD0195 och 

påvisat 21,5m @1,5% Cu inkluderat 9,9m @ 2,2% Cu. 

Kärnborrningskampanjen siktar på att såväl väsentligt 

utöka denna mineralresurs, som att erhålla material 

för metallurgiska tester. Det faktum att magnetit skulle 

kunna förproduceras i samband med anrikningen av 

koppar kisen innebär en potential på 400.000 ton per 

år @66% Fe. Bolaget har inte räknat med detta po-

Planvy 2019-2020 borrprogram
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Bilden illustrerar det senaste borrprogrammet sedan september 2019. 
Resultaten lät inte vänta på sig. Redan i oktober kunde bolaget 
meddela att betydande höghaltiga borrhålsskärningar påträffats på 
A/B-zonerna ytnära. I synnerhet VDD0203 och VDD0204 innehåll 3-5 
meter omkring och över 3% Cu med visst koboltinnehåll som poten-
tiellt bidrag. Borrkampanjen syftade även till att säkerställa historisk 
data och till att erhålla kärnor till metallurgiska tester. Under vintern 
har fokus förflyttats till D-zonen där ytterligare framgång skördats. 
I synnerhet VDD0210 med 88m 1,1% Cu (16.5m 2.3% Cu) i den tunga 
järnstenen, vilket förväntas öka koppartonnageutbytet högst väsent-
ligt. Borriggen som vi arbetar med tillsammans med leverantör Kati 
Oy, kommer efter det att D-zonsprogrammets fas 1 avslutats att lämna 
Viscaria för att underhållas.



tentiella bidrag i Scoping Study. Mot bakgrund av det 

ökade järnmalmspriset (jämfört med 2015), i synnerhet 

på premiummalm (jämfört med bulk 62%) tack vare 

miljöhänsyn exempelvis i Kina, kan detta visa sig värt 

att undersöka vidare.

YTTERLIGARE PROSPEKTERINGSMÅL

A-ZONEN “DJUPT” (600-800M) A-zonens djupa söd-

ra del är beläget till sydväst om A-zonsmalmen på ett 

avstånd ca 600-800m under marknivå, där malmzo-

nen riktas mot sydväst. I detta område, som närmast 

beläget den tidigare underjordsgruvan, har påträffats 

följande borrhålsskärningar. Observera att denna po-

tential är utöver Scoping Study resurserna och inte ens 

inkluderad i ett initialt gruvscenario. Potentialen för att 

på sikt kunna öka livslängden på en gruva i drift be-

döms som betydande.:

D-8385 (Outokumpu) – 5m @ 1,9% Cu

D-4682 (Outokumpu) – 4,2m @ 2,7% Cu

D-7056 (Outokumpu) – 2,7m @ 3,6% Cu

D-8308 (Outokumpu) – 7,2m @ 2,7% Cu

D-4689 (Outokumpu) – 4,9m @ 2,6% Cu

VDD0127 (Avalon) – 6,5m @ 3,4% Cu

Vidare har A-zonens identifierat potential inom såväl 

guld som kobolt.

Under vintern har fokus förflyttats till D-zonen där ytterligare fram-
gång skördats. I synnerhet VDD0210 med 88m 1,1% Cu (16.5m 2.3% 
Cu) i den tunga järnstenen, vilket förväntas öka koppartonnageut-
bytet högst väsentligt. Borriggen som arbetar med tillsammans med 
Kati Oy, planeras efter det att D-zonsprogrammets fas 1 avslutats, 
att förflyttas tillbaka till koncessionsområden A/B-zonen samt andra 
högintressanta områden vid och omkring Viscaria.

Viscarias B-zon utgör en förträfflig s k brownfield prospekteringsmöjlig-
het. Av befintlig mineralsresurs om 20 mton kopparmineral (av Viscarias 
52 mton) utgörs B-zonen till 78% av antagen tillgång (j fr A-zonen 11%) 
och då mineraliseringen är ytnära tillhandahålls goda möjligheter att med 
fortsatt resursborrning utöka klassningen. Vidare har pågående borr-
kampanj påvisat en potentiell förlängning av B-zonens mineralisering på 
djupet, vilket även det är lovande. B-zonen har störst potential att höja 
klassning från andelen antagen till indikerad och känd resurs. Vidare har 
en förlängning mot djupet upptäckts i och med borrhål VDD0209.

D-zonen erbjuder såväl långa borrhålsskärningar med goda halter som 
kortare med extremt tydliga kopparkisådror.

D-zonen i långsektionsvy

Borrkärna VDD0213

B-Zonen Långsektion

COPPERSTONE RESOURCES 201910



Bergslagen: Tvistbogruvan

Bolagets tillstånd i Bergslagen är bearbetningskonces-

sionen i Tvistbo (Tvistbogruvan K nr 1).

TVISTBOGRUVAN K NR 1

Tidigare prospektering i området runt Tvistbo har 

bl.a. utförts av Rederi AB Nordstjernan (Johnson) 

1961-1978, AB Statsgruvor, NSG och LKAB Prospekte-

ring AB 1978-1985 och varit fokuserad mot järnmalm 

och sulfidmalm med i första hand zink och bly. Inom 

några av de äldre utmålen har brytning i varierande 

omfattning pågått under olika perioder sedan 1700-ta-

let. Tvistbogruvan var i produktion så tidigt som på 

1500-talet och den senaste brytningen skedde under 

krigsåren 1942-1945. Mineraliseringen består av zink-

blände och silverförande blyglans och uppträder i 

kalksilikatskarn, dioritisk gnejs och marmor.

Mineraliseringen är massiv men även ”sliror” före-

kommer parallellt med foliationen, som i likhet med 

såväl lokala som regionala strukturer, har nord-sydlig 

strykning samt brant sidostupning mot väster (ca 80 

grader). Den mineraliserade zonen har kunnat följas ca 

200 m i strykningsriktningen, och har en bredd på upp 

till 55 m och ett hittills känt djupgående på ca 180 m. 

Den har i söder förskjutits av en förkastning men är i 

övrigt helt öppen mot norr och mot djupet.

Tvistboförekomsten har tidigare undersökts med 

totalt 38 kärnborrhål. Baserat på resultaten av dessa 

har en uppskattning av mineraltillgångarna gjorts av 

en oberoende extern konsult och som betraktas som 

en historisk resurs enligt PERC 2017. Ner till 180 meters 

djup uppgår de indikerade mineraltillgångarna till 575 

Kton med 3,3 procent zink, 2,6 procent bly och 22 g/t 

silver. Till detta kommer en antagen mineraltillgång 

på 280 Kton med 3 % zink, 2,5 % bly och 20 g/ton sil-

ver. Bolaget beviljades en bearbetningskoncession av 

Bergsstaten för Tvistboförekomsten (Tvistbogruvan K 

nr 1) under våren 2012, se sid 14.

Söder om Tvistboförekomsten, väster om sjön Schis-

sen, ligger Norrgruvans bly-silver-kopparförekomst. 

Den har varit i produktion under flera olika perioder 

från 1711 till 1928. Gruvan har avsänkts ner till ett djup 

av cirka 105 meter. Förekomsten är bruten på minerali-

seringar med silverhaltig blyglans, zinkblände, koppar-

kis och något guld i ett granat- och amfibolskarn som 

också innehåller flusspat och grön glimmer. Sidostenen 

utgörs av mikroklinrik leptit som delvis är granatföran-

de och närmast mineraliseringarna kvartsitomvandlad. 

Den mineraliserade zonen är totalt cirka 200 meter 

lång och 2 till 3 meter mäktig.

Bolaget har genomfört kaxborrningar för att under-

söka ett eventuellt samband mellan Tvistboföre-

komsten och den 1 km söderut belägna Norrgruvan. 

Analyser och loggning av bergkaxet visar på förhöjda 

metallhalter vilket stödjer antagandet om ett samband. 

Ytterligare geologiska studier behöver genomföras 

varefter ett kärnborrningsprogram skulle kunna utfor-

mas med syftet att undersöka om stråket innehåller 

ekonomiskt intressanta mineraliseringar. I förlängning-

en söderut av stråket Tvistbogruvan-Norrgruvan ligger 

Gränsgruvan.

11COPPERSTONE RESOURCES 2019



ÖVERSIKT – FÖRETRÄDARNA

Copperstone-projektet ligger nära Skelleftefältet i 

Norrbottens län i Arvidsjaur kommun. Projektet sträck-

er sig över ett område med en historia av prospekte-

ring som går tillbaka till 1920-talet. Systematisk kärn-

borrning användes först där i början av 1970-talet, då 

Boliden Mining började utforska området. Totalt bor-

rade Boliden 109 borrhål över ca 12 000 km2 fram till 

1978. Lundin Mining började sedan utforska området 

2004 och borrade 138 hål över 22 000 km2. Totalt har 

fler än 260 borrhål borrats och analyserats. Dessutom 

finns omfattande material från fältundersökningar med 

kartor och rapporter. Detta är till stor fördel för Cop-

perstone eftersom förståelse av områdets geologi är 

avgörande när det gäller att bestämma sannolikheten 

för att finna ekonomiska mineralresurser. Förutom en-

kel tillgång till infrastruktur är Copperstones geogra-

fiska läge gynnsamt eftersom dess projekt ligger nära 

kända kopparporfyrer, såsom Aitik och Laver. Aitik är 

den största dagbrottskoppargruvan i Europa med re-

surser överstigande 1 miljard ton kopparmineral med 

snitthalter omkring 0,23% Cu och 0,15 g / t Au. Laver, 

som ägs av Boliden, är förmodligen den mest liknan-

de kopparfyndigheten till Granliden, belägen i samma 

tektoniska miljö. Dessutom är Copperstone-projektet 

beläget nära Boliden Rönnskär i Skelleftehamn, ett av 

världens mest effektiva kopparsmältverk. Smältverket 

mottar kopparleveranser från Boliden-gruvor och ex-

terna leverantörer, och det extraherar Cu, Au och Ag 

från dessa material.

COPPERSTONES PROSPEKTERINGSHISTORIK

Under 2015-2018 har Copperstone genomfört cirka 

12.500m kärnborrning (25 borrhål) på de tre kända mi-

neraliseringsområdena Granliden, Svartliden och Eva. 

Denna information har såväl understött en antagen 

tillgång med koppar, zink, silver och guld (enligt PERC 

2017-koden) på Granliden och Svartlidenområdet, som 

genererat strukturell geologisk information.

Prospekteringsteamet arbetar utifrån en kopparmo-

dell som originerar från ett hydrotermalt ursprung.

I början av januari 2018 påbörjades kärnborrning mot 

de nya borrmålen på Copperstone som ställts sam-

man, baserat på de geofysiska arbetena tillsammans 

med den geologiska modellen. Den geologiska mo-

dellen, med all historisk information, användes tillsam-

mans med NSAMT-programmet från 2017 (se bild på 

motstående sida) som lokaliserat en betydande ”gul” 

konduktiv zon på östra och norra Granliden. Syftet var 

att öka tillgångarna och utveckla och definiera storska-

ligheten i det mineraliserade system av hydrotermalt 

ursprung, en hypotes vilken Bolaget arbetat utifrån un-

der de senaste åren. Den tekniska slutrapporten finns 

tillgänglig på vår hemsida www.copperstone.se 

COPPERSTONES GEOLOGISKA HYPOTES

I den moderna internationella gruvindustrin med va-

rierande metallutbud och prisvolatilitet strävar många 

prospekteringsprojekt att utvecklas då vanligtvis en-

dast högkvalitativa reserver förväntas kunna bli gruvor. 

Denna risk-reward profil finns inlindad i företagandet 

kring mineralprospektering. I syfte att bli framgångs-

rik behövs därför en underliggande förståelse för det 

geologiska ramverket, den geologiska processen och 

en upptäckt av dessa kvaliteter innan betydande mine-

ralutvärderingar görs.

Kemiska prover för bas- och ädelmetaller bedöms 

tidigare främst ha varit koncentrerat på tydliga teck-

en på sulfidådror och dissemination, vilket rappor-

terade om ett brett intervall av borrhålsskärningar, 

metallvärden och generella spår av geokemi från de 

omvandlade och yngre delarna av berggrunden. Med 

beaktande av de tydliga metallzonsmönster som finns 

över hela projektområdet, har det fastställts att den 

möjliga mineraliseringstypen är bättre förklarad såsom 

resulterande från ett större hydrotermalt system, sna-

rare än isolerade VMS-system som är typiska för Skel-

leftefältet. Mycket av denna intrusionsdrivna hypotes 

understöds ytterligare av observationen av betydande 

hydrotermala omvandlingmönster.

GRANLIDENFÖREKOMSTEN

Efter det framgångsrika prospekteringsarbetet under 

2018 lyckades Bolaget öka de antagna mineraltillgång-

arna enligt PERC koden inom Granlidenområdet från 

5,4 Mton till 16,9 Mton. Tonnaget ingår i undersök-

ningstillstånden Sandberget 200, 300, 400, 500. Ex-

ploration Target enligt PERC-koden uppgår, på Gran-

liden allena, till 150-210 Mton. Koppar-silverminerali-

seringen i Granlidenområdet utgörs av gångsvärmar 

och bredare disseminerade områden dominerade av 

kopparkis, kvarts, arsenikkis och i mindre omfattning 

svavelkis. Tillsammans utgör de större områden med 

lägre halter i vilka rikare zoner uppträder vanligen i as-

sociation med kvartsbreccior. Tjockleken på de indivi-

duella lagren tyder på att dessa utgör fyllnadsmaterial 

i en caldera. Den vulkaniska berggrunden har av Bola-

get tolkats tillhöra den subareala Arvidsjaurgruppen. 

Sulfidmineraliseringen tycks begränsas av en 50 till 

60 meter bred brecciazon. Bredare (upp till 300 mm) 

massiva linser av kopparkis uppträder relativt frekvent 

i den disseminerade mineraliseringen.

SVARTLIDENFÖREKOMSTEN

Efter det framgångsrika prospekteringsarbetet under 

2018 lyckades Bolaget öka de antagna mineraltillgång-

arna enligt PERC koden inom Svartlidenområdet från 

0 Mton till 9,4 Mton. Bergartslagren har varierande 

Copperstoneprojektet
ARVIDSJAUR
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Tabell 1 - Metallzonsmönster från 46km kärnborrning och 270 borrhål

Översikt av verksamhet 2019 vid Viscaria

Följande graf illustrerar en översikt av de huvudsakliga aktiviteter som Bolaget genomfört vid Viscaria under 2019.

Jan - Mar Apr – Maj Jun Jul – Aug Sep – Dec

Slutligt köpavtal, finansiering  
och tillträde Viscariagruvan

Möten med det lokala 
samhället inkl mark-
användningsmöten

Fulltecknad företrädes-
emission 24 msek

Kärnborrofferter planering 22 
kilometer borrkampanj. Vatten 
base-line studier intensifieras

Kärnborrning Viscaria A, B och D-zoner
Rekrytering av Ian Holman som study 
manager

Område Borrhål Från (m) Till (m) Bredd (m) Cu (%) Zn (%) Au (g/t) Ag (g/t)

Granliden Höjden

BH64 48.0 81.3 33.3 1.4 NSV NSV 8.0

COS05215 18.7 44.5 25.9 1.1 NSV NSV 7.0

BH92 88.2 118.0 29.8 0.9 NSV NSV 7.0

BH41 10.0 39.0 29.0 0.7 NSV NSV 4.0

COS18359 744 828 84 0.37 NSV NSV 2.6

Granliden Södra

BH31 52.7 62.4 9.7 2.6 NSV 0.4 38.0

BH52 65.8 71.1 5.3 3.8 NSV 0.1 31.0

BH30 61.1 70.6 9.6 1.8 NSV 0.3 17.0

Granliden Östra

COS15343 57.0 68.0 11.0 1.5 NSV NSV 19.0

COS06331 260.5. 364.4 103.9 0.3 NSV 0.1 3.4

COS18364 315 418 103 0.42 NSV NSV 3.24

inkluderande 343 354 11 2.62 NSV 0.2 17.5

Svartliden

COS16349 27.2 87.0 59.8 0.5 NSV 0.1 7.0

COS05289 191.3 222.7 31.4 0.7 NSV NSV 11.0

COS04209 42.1 79.3 37.2 0.6 NSV NSV 8.0

BH16 24.3 65.5 41.2 0.5 NSV NSV 9.9

BH11 13.6 35.3 21.7 0.9 NSV NSV 19.0

BH5 24.2 44.3 20.1 2.9 2.1 0.3 59.0

COS05283 99.3 105.8 6.5 0.4 5.8 0.6 42.0

EVA

COS05250 52.8 104.9 52.1 0.3 3.2 1.4 57.0

COS05252 27.8 66.2 38.4 0.3 2.6 1.0 41.0

COS05214 18.2 39.4 21.2 0.3 5.0 2.7 30.0

COS05259 20.0 57.6 37.6 0.3 2.9 1.7 62.0

COS05239 149.2 200.2 51.1 0.4 0.4 1.8 14.0

COS05243 140.6 229.8 89.2 0.1 0.5 0.9 9.0

tjocklek och de individuella pyroklastiska horisonterna 

är ofta massiva och saknar inre bandning. Sulfidmine-

raliseringen i Svartliden utgörs av smala (mindre än 10 

m) rikt mineraliserade zoner med kopparkis, svavelkis, 

zinkblände och i mindre utsträckning magnetkis. På 

samma sätt som för Granlidenområdet omges dessa 

rikt mineraliserade partier av zoner som är betydligt 

fattigare mineraliserade. Som tidigare redovisats har 

2018 arbeten påvisat mycket intressanta halter och 

bredder i ett flertal borrkärnor och området är föremål 

för fortsatta undersökningar i syfte att definiera en 

större mineraltillgång.

EVAFÖREKOMSTEN

I Copperstone-projektets södra del finns den s.k. 

Evaförekomsten; en vulkanogen, komplex sulfidmi-

neralisering. Mineraliseringen påträffades 2005 som 

resultat av flygburna geofysiska mätningar. Totalt har 

55 kärnborrhål borrats för att undersöka mineralise-

ringens utsträckning och kontinuitet. I sin norra del når 

mineraliseringen upp till bergytan vilken endast täcks 

av ett par meter morän. Bolaget har av Bergsstaten 

beviljats 25-års bearbetningskoncession för Eva-fö-

rekomsten villkorat av rennäring och miljö. Ärendet 

överklagades till Regeringen som den 27 september 

2018 beslutade att tillstyrka Bergsstatens beslut. 

Evaförekomsten utgör en s k historisk mineralresurs 

(enligt PERC 2017) om 5,2 Mton med 2,4 % Zink, 1 g/

ton guld och 38 g/ton silver. Att erhålla bearbetnings-

koncession på ett område av riksintresse för mineraler 

är naturligtvis värdefullt och Bolaget skulle, när tiden 

är inne, sannolikt kunna skönja åtskilliga synergier med 

Svartliden och Granliden, exempelvis inom miljöstudier 

och vid framtida gruvdrift. Med tanke på den storska-

liga prospekteringspotential om hundratals miljoner 

ton kopparmineralisering som Bolaget påvisat kom-

mer Bolaget att utvärdera ytterligare investeringar i 

Granliden, Svartliden och Eva, och vid varje tidpunkt i 

relation till projektutvecklingen i Viscaria, innan Miljö-

tillståndsansökan och gruvdrift blir aktuellt för någon 

del av Copperstoneprojektet. Detta inte minst i syfte 

att respektera mark- och sakägare, tillvarata optimal 

nyttjandegrad av resurser på ett hållbart och ansvars-

fullt sätt.

Bolagets geofysiska 
arbeten avseende 
ledningsförmåga i 
berggrunden 2017-
2018 bar frukt på 
Granliden i form av 
kraftig tillväxt i mi-
neralresurserna efter 
diamantborrning. 
Motsvarande djup 
anomali har upp-
täckts öster om Eva.

NSAMT OCH BORRKÄRNA COPPERSTONEPROJEKTET
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Bearbetningskoncessioner och 
undersökningstillstånd

Nedan framgår Bolagets bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd. Högst betydande 

arbeten har under året skett på koncessioner och undersökningstillstånd i Viscaria. 

KONCERNENS PORTFÖLJ AV TILLSTÅND 

BEARBETNINGSKONCESSIONER

NAMN DIARYNR AREA ANSÖKAN BESLUT GILTIG FRÅN GILTIG TILL MINERAL KOMMUN ÄGARE (100.00%)

Svartliden K nr 1 2000000086:R:R 35,9653 1998-12-28 2000-12-27 2000-12-27 2025-12-27 bly, guld, koppar, silver, zink ARVIDSJAUR Copperstone Resources AB

Viscaria K nr 3 2010000482 115,701 2010-04-19 2012-02-21 2012-01-16 2037-01-16 guld, järn, koppar, silver, zink KIRUNA Avalon Minerals Viscaria AB

Viscaria K nr 4 2010000514 30,0319 2010-04-19 2012-02-21 2012-01-16 2037-01-16 guld, järn, koppar, silver, zink KIRUNA Avalon Minerals Viscaria AB

Tvistbogruvan K nr 1 2011000697 11,414 2011-05-24 2013-09-07 2012-04-17 2037-04-17 bly, guld, koppar, mangan, silver, volfram, zink SMEDJEBACKEN Kopparberg Mining Exploration AB

Eva K nr 1 2007001183/2009000285 34,23 2007-09-17 2018-09-27 2017-11-13 2042-11-13 bly, guld, koppar, silver, zink ARVIDSJAUR Copperstone Resources AB

Viscaria K nr 7* 2011000312 63,81 2010-04-19 2018-05-03 2018-03-26 2043-03-26 koppar KIRUNA Avalon Minerals Viscaria AB

UNDERSÖKNINGSTILLSTÅND

NAMN LICENCEID DIARYNR AREA [ha] ANSÖKAN BESLUT GILTIG FRÅN GILTIG TILL MINERAL KOMMUN ÄGARE (100.00%)

Viscaria nr 101* 2002:104 2002000538 1472,2928 2002-07-10 2015-11-12 2002-10-16 2017-10-16 koppar KIRUNA Avalon Minerals Viscaria AB

Viscaria nr 107 2009:136 2009000673 1842,75 2009-05-07 2009-08-10 2019-08-10 koppar KIRUNA Avalon Minerals Viscaria AB

Viscaria nr 112 2011:197 2011000457 2254,38 2011-04-07 2011-12-05 2019-12-05 koppar KIRUNA Avalon Minerals Viscaria AB

Yhteinenjärvi nr 1 2015:8 2014001160 963,26 2014-09-23 2018-03-27 2015-01-22 2020-01-22 järn KIRUNA Avalon Minerals Viscaria AB

Viscaria East 2017:93 2017000170 211,94 2017-02-24 2017-06-09 2017-06-09 2020-06-09 koppar KIRUNA Avalon Minerals Viscaria AB

Viscaria nr 1 2008:119 2007001504 818,71 2007-11-16 2018-09-14 2008-06-24 2020-06-24 koppar KIRUNA Avalon Minerals Viscaria AB

Nihka East 2015:86 2015000400 144,14 2015-04-14 2018-09-13 2015-06-16 2021-06-16 koppar KIRUNA Avalon Minerals Viscaria AB

Kirkkovaarti nr 1 2018:130 2018000562 386,37 2018-07-11 2018-11-08 2018-11-08 2021-11-08 koppar, bly, zink, järn, guld, silver KIRUNA Avalon Minerals Viscaria AB

Rengarde nr 1 2018:131 2018000563 3517,31 2018-07-11 2018-11-08 2018-11-08 2021-11-08 koppar, bly, zink, järn, guld, silver KIRUNA Avalon Minerals Viscaria AB

Sandberget nr 500 2019:17 2018000891 7640,97 2018-09-28 2019-02-11 2019-02-11 2022-02-11 guld, koppar, silver, zink ARVIDSJAUR Copperstone Resources AB

Sandberget nr 400 2019:16 2018000890 535,56 2018-09-28 2019-02-11 2019-02-11 2022-02-11 guld, koppar, silver, zink ARVIDSJAUR Copperstone Resources AB

Sandberget nr 300 2012:139 2012000801 18,7044 2012-06-27 2018-11-29 2012-10-03 2022-10-03 guld, koppar, silver, zink ARVIDSJAUR Copperstone Resources AB

Sandberget nr 200 2012:138 2012000797 19,188 2012-06-27 2018-11-29 2012-10-03 2022-10-03 guld, koppar, silver, zink ARVIDSJAUR Copperstone Resources AB

Goddevarri nr 101 2019:94 2019000924 148,44 2019-08-21 2019-12-04 2019-12-04 2022-12-04 koppar, bly, zink, järn, guld, silver KIRUNA Avalon Minerals Viscaria AB

Total [ha]:  19 974 

ANSÖKTA UNDERSÖKNINGSTILLSTÅND

NAMN LICENCEID DIARYNR AREA ANSÖKAN BESLUT GILTIG FRÅN GILTIG TILL MINERAL KOMMUN ÄGARE (100.00%)

Viscaria nr 107 2009:136 2019000878 1842,75 2019-08-09 2009-08-10 2019-08-10 koppar KIRUNA Avalon Minerals Viscaria AB

Viscaria nr 112 2011:197 2019001271 2254,38 2019-12-05 2011-12-05 2019-12-05 koppar KIRUNA Avalon Minerals Viscaria AB

Total [ha]: 4097,13

*) Bergsstatens beviljan av bearbetningskoncession Viscaria nr 7 är överklagat och befinner sig hos den svenska Regeringen. Viscaria 101 är giltigt t o m slutgiltigt beslut avseende Viscaria nr 7.
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Mineraltillgångar

PERC 2017 mton Cu (%) Cu (kton) Zn (%) Zn (kton) Au (g/t) Au (t) Ag (g/t) Ag (t) Pb (%) Pb (kton)

Exploration Target - Granliden 150-210
0,25%-

0,45%
375-945

Totalt 180  375-945

PERC 2017 (Viscaria JORC 2012) mton Cu (%) Cu (kton) Zn (%) Zn (kton) Au (g/t) Au (t) Ag (g/t) Ag (t) Pb (%) Pb (kton)

Känd - Viscaria 14,6 1,7% 242

Indikerad - Viscaria 19,2 1,1% 212

Antagen - Viscaria 18,7 0,8% 156

Antagen - Granliden Svartliden 26,4 0,4% 114 0,1% 32 0,08 2 5,9 155

Totalt 78,8 724 32 2 155

Historiska tillgångar mton Cu (%) Cu (kton) Zn (%) Zn (kton) Au (g/t) Au (t) Ag (g/t) Ag (t) Pb (%) Pb (kton)

BK Eva* 5,2 0,25% 13 2,4% 123 0,96 5 38 197 0,4% 19

BK Tvistbo** 0,6 3,3% 19 22 13 2,6% 15

BK Tvistbo*** 0,3 3,0% 8 20 6 2,5% 7

Totalt 6,0 13 151 5 216 41

* Giltig till 2042. Indikerad av North Atlantic Natural Resources.
** Giltig till 2037. Indikerad enl oberoende konsult.
*** Giltig till 2037. Antagen enl oberoende konsult.

Avseende Copperstone Granliden och Svartliden Mineraltillgång vänligen se Copperstone Pressmeddelande 20 december, 2018 och 
”Micon Copperstone Memo Report” inkluderad. Avseende Viscaria vänligen se https://www.copperstone.se

Avseende Copperstone Granliden och Svartliden Mineraltillgång 

vänligen se Copperstone Pressmeddelande 20 december, 2018 

och ”Micon Copperstone Memo Report” inkluderad.
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Organisation och koncernstruktur

ORGANISATION

Under det affärsmässiga ledarskapet av VD Michael 

Mattsson, Exploration Manager Jari Juurela, Viscaria 

Study Manager Ian Holman och projektgeolog Mau-

rice Zongo, har Bolaget access till Qualified Person 

och konsult Thomas Lindholm som teknisk rådgivare, 

Malcolm Norris (Sunstone Metals) som geolog och 

styrelse ledamot samt Greg Hall bergsingenjör och 

styrelse ledamot.

Bolaget hyr en ändamålsenlig fastighet i Kiruna av-

seende Viscaria och hyr även borrkärneförråd i Malå 

samt del i kontorshotell i Stockholms län.

KONCERNSTRUKTUR
I dagsläget är Copperstone Resources en koncern-

struktur med ett moderbolag noterat på Nasdaq First 

North Growth Market, Stockholm, och fyra dotterbolag 

(Avalon Minerals Viscaria AB ingår från 8 mars 2019):

COPPERSTONE RESOURCES AB

Moderbolag börsnoterat. Innehar alla tillstånd  

avseende Copperstoneprojektet

COPPERSTONE SKELLEFTEÅ AB

 Det operativa prospekteringsbolaget  

i Copperstoneområdet.

ARGO AB

Bolaget är fn motpart till teckningsoptioner till 

nyckelpersoner och styrelseledamöter.

AVALON MINERALS VISCARIA AB

Innehar samtliga tillstånd och tillgångar  

avseende Viscaria.

KOPPARBERG MINING EXPLORATION AB

Bildades 2010 förvärv av Lundin Mining  

Exploration AB.  Bearbetningskoncessionen  

Tvistbogruvan K nr 1 ingår.

COPPERSTONE RESOURCES 201916



Styrelse och ledande 
befattningshavare

ANN ZETTERBERG LITTORIN

STYRELSEORDFÖRANDE

Född 1967, ledamot sedan 2018. CFO på Brighter AB 

(publ). Styrelseledamot i Endomines AB (publ) mellan 

2015-2018. Civilekonom från Stockholms universitet 

med specialisering inom redovisning. Zetterberg har 

över 20 års erfarenhet från bl a finansbranschen så-

som CFO, controller och inom private equity. Aktie-

innehav i Copperstone Resources AB: 180.000.

MICHAEL MATTSSON

VD OCH STYRELSELEDAMOT

Född 1973, ledamot sedan 2015. Diplomerad M.Sc 

inom finans från Handelshögskolan i Stockholm. Mi-

chael har skapat sig en gedigen erfarenhet inom fö-

retagsöverlåtelser (M&A), börsintroduktioner, nyemis-

sioner samt kapitalförvaltning på Enskilda Securities/

Blackstone och Kaupthing samt arbetat såväl i Stock-

holm som New York. Övriga styrelseuppdrag: Bl a 

Endomines AB. Aktieinnehav i Copperstone Resources 

AB: 18.792.824 aktier inkl. kapitalförsäkring.

MALCOLM NORRIS

STYRELSELEDAMOT

Född 1959, ledamot sedan 2018, har en MSc i geologi 

och en master i Applied Finance och är medlem av 

Fellow i Australasian Institute of Mining and Metallurgy 

(FAusIMM). Malcolm Norris är VD och styrelseledamot 

för Sunstone Metals Ltd. Malcolm Norris har 40-års 

erfarenhet gruvindustrin och även omfattande erfa-

renhet av företagsledning, mineralprospektering samt 

utveckling av affärsmöjligheter. Aktieinnehav i Cop-

perstone Resources AB: Inga. 

SVEN-ERIK BUCHT

STYRELSELEDAMOT

Sven-Erik Bucht var landsbygdsminister i den svenska 

regeringen mellan 2014–2019. Riksdagsledamot 2010– 

2019. Dessförinnan kommunstyrelsens ordförande 

och kommunalråd i Haparanda. Utsedd av regeringen 

att representera Sverige i Nordiska Gränshinderrådet. 

Bucht har även varit VD, försäljningschef och förvalt-

ningschef. Aktieinnehav i Copperstone Resources AB: 

Inga.

GREGORY HALL

STYRELSELEDAMOT

Gregory Hall är bergsingenjör samt verkställande di-

rektör och ledamot i Alligator Energy Ltd, ett austra-

liskt mineralprospekteringsföretag. Han har tidigare 

arbetat för LKAB Malmberget och har mer än 30 års 

erfarenhet som bl.a. gruvchef och gruvingenjör. Aktie-

innehav i Copperstone Resources AB: 80.000.

PETTER TIGER

STYRELSELEDAMOT

Född 1975, ledamot sedan 2018. Entreprenör och vd 

för Lantero AB, som utvecklar organisationskulturer 

genom att strukturera hanteringen av missförhållan-

den. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. 

Tiger har tidigare arbetat med medie- och investerar-

relationer, PA och i andra kommunikationsrelaterade 

roller i såväl stora som små organisationer. Aktieinne-

hav i Copperstone Resources AB: 2.301.954.
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Aktiekapital och ägande

Copperstone 
teckningsoptionsprogram

Copperstone Resources AB (publ) är ett avstäm-

ningsbolag och dess aktier är registrerade i elektro-

nisk form hos, och dess aktiebok förs av, Euroclear 

Sweden AB. Bolagets B-aktie handlas vid Nasdaq 

First North Growth Market, Stockholm. Kortnamn på 

First North är COPP B och ISIN kod är SE0001915190. 

Augment Partners är Bolagets Certified Adviser. An-

talet utestående aktier per den 17 april 2020 (inklusive 

inbetalt men icke registrerat aktiekapital) uppgår till 

596 142 417 stycken, varav samtliga är B-aktier.

Antal aktier per den 30 december 2019 (dvs det antal 

som avses i Årsredovisningens Räkenskaper och Noter 

nedan) uppgick till 555 561 305. Tabellen invid inklude-

rar därefter betydande och kända förändringar avse-

ende emission i december 2019, huvudägare och VD.

Aktieägare Antal aktier Ägarandel

Sunstone Metals Ltd* 160 000 000 27,1%

Avanza Pension 25 520 318 4,3%

Michael Mattsson** 18 792 824 3,2%

Björn Israelsson 12 950 000 2,2%

Emanuel Lipschütz  
(inkl Spiky Investments AB)

12 500 000 2,1%

ABN Amro 10 612 469 1,8%

Per-Olof Bucht 10 000 000 1,7%

JOHECO AB 10 000 000 1,7%

Nordnet Pension*** 9 776 991 1,7%

Anders Larsson 7 100 000 1,2%

Fredrik Attefall 5 097 656 0,9%

Skandinavkonsult AB 5 000 000 0,8%

Anna Alvarsdotter 3 500 000 0,6%

Övriga 298 581 047 50,7%

Totalt 589 431 305 100,0%

Warrants

Copperstone Warrants Program # aktier Lösenkurs Lösendag SEK om löses

2018-2021 program

Michael Mattson 375 000 3,13 21 Maj 2021 1 173 750*

Niclas Löwgren 325 000 3,13 21 Maj 2021 1 017 250*

Ann Zetterberg Littorin 150 000 3,13 21 Maj 2021 469 500*

Petter Tiger 100 000 3,13 21 Maj 2021 313 000*

Total 950 000 2 973 500

Copperstone Warrants Program # aktier Lösenkurs Lösendag SEK om löses

2019-2022 program

Michael Mattson 1 500 000 1,13 14 Maj 2022 1 695 000*

Ann Zetterberg Littorin 1 000 000 1,13 14 Maj 2022 1 130 000*

Sven Erik Bucht 1 000 000 1,13 14 Maj 2022 1 130 000*

Gregory Hall 500 000 1,13 14 Maj 2022 565 000*

Petter Tiger 500 000 1,13 14 Maj 2022 565 000*

Maurice Zongo 500 000 1,13 14 Maj 2022 565 000*

Ian Holman 500 000 0,75 12 Dec 2022 375 000

Total 5 500 000 6 025 000

Tabellen beskriver utestående 

optionsprogram till ledande 

befattningshavare mfl. Vän-

ligen notera att Jari Juurela 

14 jan 2020 innehar 500 000 

teckningsoptioner med samma 

villkor som Ian Holman, med 

lösendag 14 jan 2023. 

* # aktier och lösenkurs skall 

omräknas till följd av företrädes 

nyemission 2019.

COPPERSTONE RESOURCES 201918

* Per den 17 april 2020.

** Per den 17 april 2020, inclusive 6 611 112 utlånade aktier och kapitalförsäkring.

*** Förutom kapitalförsäkring avseende **.

Michael Mattsson är VD och styrelseledamot.



VERKSAMHETEN

Copperstone Resources AB (”Copperstone” eller Bo-

laget”) bildades 2006, under tidigare firman Koppar-

berg Mineral AB. Bolagets aktie har varit föremål för 

daglig handel sedan 2007 och listades på Nasdaq First 

North under 2011 och har i dagsläget nästan 8.000 ak-

tieägare.

Bolaget har som affärsidé att bidra till utvecklingen 

av svenska mineralförekomster genom att identifiera 

och utveckla mineraltillgångar till producerande gru-

vor på ett långsiktigt hållbart sätt i nära samspel med 

det lokala samhällets övriga intressen. Bolaget foku-

serar sin verksamhet främst mot bas- och ädelmetall-

förekomster i Norden. Bolaget har som mål att inom 3 

till 5 år startat minst en producerande gruva. Bolagets 

strategi är att ta Viscariagruvan i Kiruna till produk-

tion i närtid samt att utveckla Copperstoneprojektet i 

Arvidsjaur, båda i Norrbottens län. Mineraltillgångsök-

ningarna på Copperstoneprojektet i kombination med 

Viscariaförvärvet är typexempel på hur Bolaget kom-

mer att kombinera organisk tillväxt med M&A.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Den enskilt största händelsen under 2019, och för 

övrigt sedan bildandet 2006, var förvärvet av Vis-

cariagruvan, på 1980-talet Europas största under-

jordsgruva med koppar. Copperstones tillgångar och 

mineralresurser växte över natt den 8 mars 2019 med 

cirka 500%. Därifrån har projektutvecklingen tagit 

full fart och flertalet möten med det lokala samhället, 

rekryteringar samt en kraftig finansieringsinsats har 

under året förstärkt vår balansräkning med över 50 

MSEK. Bland investerarna syns Norrlandsfonden som 

för fjärde gången investerat i konvertibla skuldebrev i 

Copperstone.

Vid Viscaria påbörjades kärnborrprogrammet under 

september 2019, efter att markanvändningsfrågan (er-

hållande av giltig arbetsplan i samråd med sakägare). 

Höga halter ytnära A/B-zonerna påträffades. Senare 

hälften av hösten investerades i D-zonen, vilken aldrig 

har brutits tidigare och vars underjordsgruva innan 

pågående mineralresursökningar beräknades utgöra 

ungefär 25% av de första nio årens produktion.

Vid Viscaria pågår kärnborrningskampanjen fortfa-

rande. Såväl B- zonen som D-zonen (norra) förefaller 

större än tidigare bedömningar. Miljöstudier intensifie-

rade.

Större delen av vår aktiepost i Nordic Iron Ore AB 

(”NIO”) avyttrades vilket adderade ytterligare betydel-

sefullt arbetande kapital till verksamheten.

Vid Copperstoneprojektet har Bolagets Sandberget 

500 undersökningstillstånd, i Arvidsjaurs kommun, be-

kräftats efter Högsta Förvaltningsrättens dom att inte 

ge prövningstillstånd till ett överklagande från en (av 

ett 70-tal) markägare. Bergsstatens beviljan står där-

med fast och samtliga tillstånd i Arvidsjaur är därmed 

giltiga till och med år 2022.

De betydande geologiska och geofysiska arbetena 

som Bolaget investerat i på Copperstoneprojektet un-

der 2015-2018 har skapat en plattform för att kunna 

rekommendera fortsatt integrerad utveckling av olika 

program för prospekteringspotentialen på Coppersto-

neområdet. Utvärderingen av de geofysiska studierna 

har genererat, tillsammans med den genetiska mo-

dellen för mineraliseringens uppkomst, nya kärnborr-

ningsmål. Borrprogram har tagits fram, kärnborrning 

planeras när vår nya ledning tagit fram sin geologiska 

modell i förhållande till den existerande, samt ytterli-

gare finansiering säkrats.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER  
EFTER ÅRETS UTGÅNG

Långa mineraliserade borrhålsskärningar från Viscaria 

D-zon inkluderande 88m 1.1% Cu, inkluderande 16.5m 

@2.3% Cu. Härutöver kan nya mineraliserade linser ha 

upptäckts i B-zonen och D-zonen.

Efter 8 km och lika många månader tar kampanjen 

tillfällig paus. Detta till följd av planerat underhåll av 

Katis borrmaskin, samt sammanfaller med COVID-19 

som påverkar världen och/eller Copperstone på kort 

eller lång sikt. Kopparpriset reagerade initialt kraftigt 

ned, men hade vid denna årsredovisnings publicering 

återhämtat allt. Vårt bolag har framgångsrikt finansie-

rats under 14 år, framförallt med eget kapital och även 

genom lån från bland annat Norrlandsfonden. Styrel-

sen för Copperstone kan inte annat än göra bedöm-

ningen att vi nu, med 724.000 ton koppar (växande), 

kommer att gå stärkta ur den globala turbulensen. 

Riktad kontantemission 6.711.112 B-aktier till 2,4 

MSEK. 

Styrelsen förslår årsstämman att genom valbered-

ningen föreslå nyval av Jörgen Olsson, Jane Lundgren 

Ericsson och Erik Israelsson till styrelseledamöter. Ann 

Zetterberg Littorin och Petter Tiger har båda avböjt 

omval.

FRAMTIDSUTSIKTER OCH FINANSIERING

Framtidsutsikterna för Bolaget är mycket goda med 

724.000 ton koppar i internationellt ackrediterad mi-

neraltillgångsbas, en tydlig arbetsplan som syftar till 

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Copperstone Resources AB (publ), organisationsnummer  
556704-4168, avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2019.

19COPPERSTONE RESOURCES 2019



att återöppna Viscariagruvan samt dels genom att 

lyfta vidare Copperstone från dagens internationellt 

prospekteringspotential över 200mton med anstän-

dig till god halt. Under de kommande åren kommer 

Bolaget att intensifiera Viscaria-utvecklingen och pa-

rallellt undersöka Copperstone-Området. Styrelsen 

anser att projekten tills vidare kan drivas i egen regi. 

Diskussioner med strategiska och finansiella partners 

pågår, i synnerhet är detta av intresse om betydande 

momentum på båda projektområdena skulle kunna 

säkerställas.

Geologisk prospektering är en definitionsmässig risk 

vs reward modell där kapitalinvesteringen skall ställas 

mot den förväntade avkastningen på relaterade mine-

raliseringar. Dessa intuitiva risker till trots, är Bolagets 

ledning övertygad om att allt vetenskapligt arbete 

utförts till förväntad nivå av professionalism och det 

finns en stark tilltro till att en lönsam gruvdrift vid Vis-

caria kommer att ske samt att Copperstoneprojektet 

har alla möjligheter att utvecklas vidare mot en lönsam 

framtid. 

Bolaget kan ej garantera att Viscariagruvan kommer 

att återöppnas eller att de förväntade kraftiga positiva 

kassaflöden i sådant fall uppstår.

Bolaget kan ej garantera att Copperstoneprojektet 

utgör ett porfyrkopparsystem och heller inte att det 

kommer att leda till ekonomiskt fördelaktiga resultat i 

framtiden.

Copperstones långsiktiga finansiering är beroende 

av förmågan att attrahera kapital via aktiemarknaden 

och Bolaget bedömer att det har tillräckligt med rörel-

sekapital för att fortsätta med aktiv projektutveckling-

en i Kiruna. Bolaget har en betydande möjlighet till ka-

pitalförsörjning under 2020 genom Yorkville Advisors, 

upp till 77,5 MSEK under vissa förutsättningar. Bolaget 

kan även erhålla upp till 1 MSEK genom teckningsop-

tioner till nyckelpersoner (om årsstämman 2020 be-

slutar och erbjudna/berörda investerar) samt innehar 

även aktier i och en konvertibel i NIO om nominellt 7,1 

MSEK som löper ut i sommar.

Bolaget följer löpande de globala och lokala finans-

marknadernas investeringsvilja, använder från tid till 

annan sin relation till kvalificerade investerare i syf-

te att bibehålla momentum i projektutvecklingarna. 

Bolagets styrelse bedömer att Copperstone i dess 

nuvarande position torde ha god möjlighet att erhålla 

finansiering på kort och medellång sikt, till dess att 

Viscariagruvan är återöppnad och ett positivt kassa-

flöde förväntas.
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KONCERNEN 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Nettoomsättning,  KSEK - - 11 91 124 671 641

Resultat efter finansiella poster,  KSEK -14 552 -459 -7 984 -13 618 -1 919 -15 762 -10 944

Balansomslutning,  KSEK 333 291 74 681 78 642 38 060 30 017 28 649 36 457

Antal anställda, st 4 7 3 2 2 5 6

Soliditet, % 79 88 85 69 77 82 88

Resultat efter skatt per aktie (före utspädning), SEK -0,03 0,00 -0,04 -0,12 -0,05 -0,26 -0,77

Resultat efter skatt per aktie (efter utspädning),  SEK -0,03 0,00 -0,04 -0,12 -0,05 -0,26 -0,77

Eget kapital per aktie, SEK 0,48 0,26 0,28 0,15 0,23 0,60 0,88

MODERBOLAGET 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Nettoomsättning,  KSEK - - 11 91 147 2 235 2 645

Resultat efter finansiella poster, KSEK -15 711 -414 -7 786 -6 734 -12 313 -17 802 -6 301

Balansomslutning,  KSEK 348 124 91 094 94 777 53 041 41 830 34 452 48 669

Antal anställda, st 4 7 3 1 1 2 2

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Flerårsjämförelse

Resultatdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (KSEK):

Överkursfond 299 411

Balanserat resultat -117 069

Årets resultat -15 711

 166 631

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att:

I ny räkning överförs 166 631

166 631

Figur 8

Ungefärlig investeringsfördelning i koncernen 2019

OH admin och finans

Prospektering

58%

42%
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Koncernens resultaträkning

KSEK NOT 2019 2018

RÖRELSENS INTÄKTER 1

Aktiverade utgifter avseende prospekterings och utvärderingstillgångar 10 334 20 061

Summa rörelseintäkter 10 334 20 061

RÖRELSENS KOSTNADER

Övriga externa kostnader 2, 3 -17 373 -24 793

Personalkostnader 4 -3 604 -667

Av- och nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar -1341 -50

Summa rörelsens kostnader -22 318 -25 510

Rörelseresultat -11 984 -5 449

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER

Finansiella intäkter 5 883 9 407

Finansiella kostnader 5 -3 451 -4 417

Finansiella poster netto -2 568 4 990

Resultat efter finansiella poster -14 552 -459

Resultat före skatt 6 -14 552 -459

Inkomstskatt 6 - -

ÅRETS RESULTAT 7 -14 552 -459

ÖVRIGT TOTALRESULTAT - -

Summa totalresultat för året -14 552 -459

Hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare -14 552 -459

SUMMA -14 552 -459

Antal aktier 2019 2018

Antal aktier vid årets utgång, st 555.561.305 248.603.761

Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning, st 425.928.981 243.256.539

Resultat per aktie före och efter utspädning -0,03 0,00
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Koncernens balansräkning

KSEK NOT 2019-12-31 2018-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Aktiverade utgifter avseende prospekterings- och utvärderingstillgångar   8 303 438 59 212

Summa immateriella anläggningstillgångar 303 438 59 212

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 9 395 -

Inventarier, verktyg och installationer 10 521 225

Summa materiella anläggningstillgångar 916 225

Finansiella anläggningstillgångar

Övriga värdepappersinnehav 12 254 5 864

Andra långfristiga fordringar 11,12 73 7258

Summa finansiella anläggningstillgångar 327 13 122

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 304 681 72 559

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar

Aktuella skattefordringar 12 88 88

Övriga kortfristiga fordringar 12 9 167 514

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 257 135

Summa kortfristiga fordringar 9 512 737

Likvida medel 12,14 19 098 1 385

Summa omsättningstillgångar 28 610 2 122

SUMMA TILLGÅNGAR 333 291 74 681
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KSEK NOT 2019-12-31 2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 7,15

Aktiekapital 55 556 24 860

Ej registrerat aktiekapital 3 337 -

Övrigt tillskjutet kapital 306 060 126 924

Balanserat resultat inklusive årets totalresultat -100 636 -86 372

SUMMA EGET KAPITAL 264 317 65 412

Långfristiga skulder

Upplåning 12,16 53 484 5 100

Uppskjutna skatter 6 - 37

Summa långfristiga skulder 53 484 5 137

Kortfristiga skulder

Upplåning 12,16 7 000 2 500

Leverantörsskulder 12 5 449 272

Övriga kortfristiga skulder 12 721 356

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 2 320 1 004

Summa kortfristiga skulder 15 490 4 132

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 333 291 74 681
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Koncernens rapport över förändring i eget kapital

KSEK 2019 Aktiekapital Ej registrerat 

aktiekapital

Övrigt tillskjutet 

kapital

Annat eget kapital 

inkl. årets resultat

Summa eget 

kapital

Ingående eget kapital 2019-01-01 24 860 - 126 924 -86 372 65 412

Transaktioner med aktieägare

Nyemission 30 696 172 998 203 694

Ej registrerad nyemission 3 337 10 011 13 348

Emissionskostnader -3 873 -3 873

Optioner 288 288

Summa transaktioner med aktieägare 55 556 3 337 306 060 -86 084 278 869

Övrigt totalresultat

Årets resultat -14 552 -14 552

UTGÅENDE EGET KAPITAL 2019-12-31 55 556 3 337 306 060 -100 636 264 317

KSEK 2018 Aktiekapital Övrigt tillskjutet 

kapital

Annat eget kapital 

inkl. årets resultat

Summa  

eget kapital

Ingående eget kapital 2018-01-01 24 235 126 049 -83 229 67 055

Transaktioner med aktieägare

Nyemission 625 875 70 1 570

Emissionskostnader -2754 -2 754

Summa transaktioner med aktieägare 24 860 126 924 -85 913 65 871

Övrigt totalresultat

Årets resultat -459 -459

UTGÅENDE EGET KAPITAL 2019-12-31 24 860 126 924 -86 372 65 412

Koncernens rapport över kassaflödet
KSEK NOT 2019 2018

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat före finansiella poster -11 984 -5 449

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 20 1 312 50

Erhållen ränta 0 21

Erlagd ränta -846 -568

Kassaflöde före förändring av rörelsekapital -11 518 -5 946

Förändring av rörelsekapital -3 276 -494

Kassaflöde från den löpande verksamheten -14 794 -6 440

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 8 -6 200 -20 061

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -26 100 -500

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 6 051 -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -26 249 -20 561

Finansieringsverksamheten

Nyemission 44 879 -

Upptagande av lån 34 800 6 100

Amortering av lån -20 923 -6 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 21 58 756 100

Årets kassaflöde 17 713 -26 901

Likvida medel vid årets ingång 1 385 28 286

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 14 19 098 1 385
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Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets rapport över totalresultatet

KSEK NOT 2019 2018

Rörelsens intäkter 1

Aktiverade utgifter avseende prospekterings- och utvärderingstillgångar 429 20 061

Summa rörelseintäkter 429 20 061

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 2,3 -7 200 -24 736

Personalkostnader 4 -3 604 -667

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar -58 -50

Övriga rörelsekostnader - -13

Summa rörelsens kostnader -10 862 -25 466

RÖRELSERESULTAT -10 433 -5 405

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag 22 -2 739 -

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 5 - 4 640

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 5 783 912

Räntekostnader och liknande resultatposter 5 -3 322 -561

Summa resultat från finansiella poster -5 278 4 991

Resultat efter finansiella poster 6 -15 711 -414

Skatt på årets resultat 6 - -

ÅRETS RESULTAT 7 -15 711 -414

KSEK 2019 2018

ÖVRIGT TOTALRESULTAT

Summa totalresultat för perioden -15 711 -414

Hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare -15 711 -414

SUMMA -15 711 -414
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Moderbolagets balansräkning

KSEK NOT 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Aktiverade utgifter avseende prospekterings- och utvärderingstillgångar 8 58 694 58 265

Summa Immateriella anläggningstillgångar 58 694 58 265

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 10 170 228

Summa materiella anläggningstillgångar 170 228

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 23 248 890 13 711

Övriga värdepappersinnehav 254 5 864

Övriga långfristiga fordringar 11 48 7233

Summa finansiella anläggningstillgångar 249 192 26 808

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 308 056 85 301

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag 11 720 3 906

Aktuella skattefordringar 88 88

Övriga kortfristiga fordringar 9 089 512

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 201 135

Summa kortfristiga fordringar 21 098 4 641

Likvida medel 14 18 970 1 152

Summa omsättningstillgångar 40 068 5 793

SUMMA TILLGÅNGAR 348 124 91 094
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KSEK NOT 2019-12-31 2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 7, 15

Bundet eget kapital

Aktiekapital 55 556 24 860

Ej registrerad nyemission 3 337 -

Fond för utvecklingsutgifter 39 588 39 159

Summa bundet eget kapital 98 481 64 019

Fritt eget kapital

Överkursfond 299 411 120 275

Balanserat resultat -117 069 -116 513

Årets resultat -15 711 -414

Summa fritt eget kapital 166 631 3 348

SUMMA EGET KAPITAL 265 112 67 367

Avsättningar

Tilläggsköpeskilling 16 48 384 -

Summa avsättningar 48 384 -

Långfristiga skulder

Upplåning 16 5 100 5 100

Summa långfristiga skulder 5 100 5 100

Kortfristiga skulder

Upplåning 16 7 000 2 500

Leverantörsskulder 5 358 267

Skulder till koncernföretag 14 569 14 569

Övriga kortfristiga skulder 363 361

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 2 238 930

Summa kortfristiga skulder 29 528 18 627

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 348 124 91 094
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Moderbolagets förändringar i eget kapital

KSEK 2019 Aktie- 

kapital

Ej reg  

aktiekapital

Fond för  

utvecklings 

utgifter

Överkurs- 

fond

Balanserat 

resultat

Årets  

resultat

Summa eget 

kapital

Ingående eget kapital 2019-01-01 24 860 - 39 159 120 275 -116 513 -414 67 367

Omföring fond för utvecklingsutgifter 429 -429 -

Transaktioner med aktieägare

Nyemission 30 696 183 009 213 705

Ej registrerad nyemission 3 337 3 337

Emissionskostnader -3 873 -3 873

Teckningsoptioner 288 288

Summa transaktioner med aktieägare 55 556 3 337 39 588 299 411 -116 654 -414 280 824

Balanseras i ny räkning -414 414 -

Årets resultat -15 711 -15 711

UTGÅENDE EGET KAPITAL 2019-12-31 55 556 3 337 39 588 299 411 -117 068 -15 711 265 112

KSEK 2018 Aktie- 

kapital

Fond för  

utvecklings 

utgifter

Överkurs- 

fond

Balanserat 

resultat

Årets  

resultat

Summa eget 

kapital

Ingående eget kapital 2018-01-01 24 235 19 098 119 400 -85 983 -7 786 68 964

Omföring fond för utvecklingsutgifter 20 061 -20 061 -

Transaktioner med aktieägare

Nyemission 625 875 70 1 570

Emissionskostnader -2 754 -2 754

Summa transaktioner med aktieägare 625 0 875 -2 683 0 -1 184

Balanseras i ny räkning -7 786 7 786 -

Årets resultat -414 -414

UTGÅENDE EGET KAPITAL 2018-12-31 24 860 39 159 120 275 -116 513 -414 67 367
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Kassaflödesanalys för moderbolaget

KSEK NOT 2019 2018

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat före finansiella poster -10 433 -5 405

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 20 58 50

Erhållen ränta 0 21

Erlagd ränta -846 -565

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital -11 220 -5 899

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar -4 856 37

Ökning/minskning leverantörsskulder 5091 -669

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder -3704 -2547

Kassaflöde från den löpande verksamheten -14 689 -9 078

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -6 200 -20 061

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -26 100 -

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 6 051 -500

Kassaflöde från investeringsverksamheten -26 249 -20 561

Finansieringsverksamheten

Nyemission 44 879 -

Upptagande av lån 34 800 6 100

Amortering av lån -20 923 -3 400

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 21 58 756 2 700

Årets kassaflöde 17 818 -26 939

Likvida medel vid årets början 15 1 152 28 091

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 18 970 1 152
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Noter

NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER 

ALLMÄN INFORMATION 

Copperstone Resources AB (publ) är ett 

gruvutvecklingsbolag som för närvaran-

de fokuserar sin verksamhet främst på att 

återöppna Viscariagruvan i Kiruna samt 

att utveckla Copperstoneprojektet, båda i 

Norrbottens län. Copperstone Resources-

koncernen består, förutom av moderbolaget 

Copperstone Resources AB, av de helägda 

dotterbolagen Kopparberg Mining Explora-

tion AB, Avalon Minerals Viscaria AB, Argo 

AB och Copperstone Skellefteå AB. Moder-

bolaget är ett aktiebolag som är registrerat 

i Sverige med säte i Stockholms kommun, 

Stockholms län. Handel i Bolagets aktier 

sker vid Nasdaq First North Growth Market. 

Besöksadressen till huvudkontoret är Svärd-

vägen 21, 182 33 DANDERYD. Samtliga be-

lopp redovisas i tusentals kronor (KSEK) om 

inte annat anges. Uppgifterna inom parentes 

avser föregående år.  

GRUND FÖR RAPPORTERNAS  

UPPRÄTTANDE

Koncernredovisningen för Copperstone 

Resourceskoncernen har upprättats i enlig-

het med International Financial Reporting 

Standards (IFRS) sådana de har antagits av 

EU samt RFR 1 ”Kompletterande redovis-

ningsregler för koncerner” samt Årsredo-

visningslagen. Koncernredovisningen har 

upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden 

förutom övriga värdepappersinnehav som 

värderas till verkligt värde via övriga totalre-

sultat. De viktigaste redovisningsprinciperna 

som har tillämpats när denna koncernre-

dovisning upprättats anges nedan. Moder-

bolagets redovisning, för räkenskapsåret 

2019 är upprättad i enlighet med RFR 2 

”Redovisning för juridiska personer” och 

Årsredovisningslagen. I de fall moderbola-

get tillämpar andra redovisningsprinciper än 

koncernen anges detta separat under rub-

riken Moderbolagets redovisningsprinciper. 

Att upprätta rapporter i överensstämmelse 

med IFRS kräver användning av en del vikti-

ga uppskattningar för redovisningsändamål. 

Det krävs även att ledningen gör vissa be-

dömningar vid tillämpningen av koncernens 

redovisningsprinciper. De områden som 

innefattar en hög grad av bedömning, som 

är komplexa eller sådana områden där anta-

ganden och uppskattningar är av väsentlig 

betydelse för koncernredovisningen anges 

separat. 

NYA STANDARDER SOM  

TRÄTT I KRAFT 2019

IFRS 16 LEASINGAVTAL

IFRS 16 Leasingavtal tillämpas av koncernen 

från och med den 1 januari 2019. IFRS 16 har 

ersatt IAS 17 och enligt den nya standar-

den ska leasetagare redovisa åtagandet att 

betala leasingavgifter som en leasingskuld 

i balansräkningen. Rätten att nyttja den 

underliggande tillgången under leasingperi-

oden redovisas som en tillgång. Avskrivning 

på tillgången redovisas i resultatet liksom 

en ränta på leasingskulden. Erlagda lea-

singavgifter redovisas dels som betalning 

av ränta, dels som amortering av leasings-

kulden. Betalningar för leasingavtal med en 

leaseperiod understigande 12 månader, kort-

tidsleasingavtal, och leasingavtal avseende 

tillgångar som har ett lågt värde undantas. 

Koncernen har valt att redovisa övergången 

till IFRS 16 enligt den förenklade metoden 

och inte räkna om jämförelsetalen.

KONCERNREDOVISNING

Förvärvsmetoden används för redovisning 

av koncernens rörelseförvärv. Identifierbara 

förvärvade tillgångar och övertagna skulder 

i ett rörelseförvärv värderas inledningsvis 

till verkliga värden på förvärvsdagen. För-

värvsrelaterade kostnader kostnadsförs när 

de uppstår. 

I det fall det förvärvade dotterföretaget 

inte bedöms uppfylla kriterierna för en verk-

samhet/rörelse redovisas transaktionen som 

ett förvärv av tillgångar och ska då följa re-

dovisningen för respektive tillgångs redovis-

ningsstandard. Anskaffningsvärdet fördelas 

då på de identifierbara tillgångarna (aktive-

rade utgifter avseende prospekterings- och 

utvärderingstillgångar). Ett sådant förvärv 

ger inte upphov till goodwill. Utgifter som är 

direkt hänförbara till förvärvet aktiveras som 

en del av anskaffningsvärdet.

Dotterföretag är alla företag över vilka 

koncernen har bestämmande inflytande. 

Koncernen kontrollerar ett företag när den 

exponeras för eller har rätt till rörlig avkast-

ning från sitt innehav i företaget och har 

möjlighet att påverka avkastningen genom 

sitt inflytande i företaget. Dotterföretag 

inkluderas i koncernredovisningen från och 

med den dag då det bestämmande inflytan-

det överförs till koncernen. De exkluderas 

ur koncernredovisningen från och med 

den dag då det bestämmande inflytandet 

upphör. Koncerninterna transaktioner och 

balansposter samt orealiserade vinster på 

transaktioner mellan koncernföretag elimi-

neras. Även orealiserade förluster elimineras, 

om inte transaktionen utgör ett bevis på att 

ett nedskrivningsbehov föreligger för den 

överlåtna tillgången. Redovisningsprinciper-

na för dotterföretag har i förekommande 

fall ändrats för att garantera en konsekvent 

tillämpning av koncernens principer. 

RÖRELSESEGMENT

Styrelsen utvärderar koncernens verk-

samhet utifrån koncernen som helhet och 

identifierar därför ett rörelsesegment, dvs 

prospektering efter och utvärdering av 

mineraltillgångar. Verksamheten bedrivs i 

Sverige. Den rörelsegren som identifierats i 

moderbolaget Copperstone Resources AB 

sammanfaller därmed med rapporteringen 

för koncernen i sin helhet. 

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGS-

TILLGÅNGAR

Aktiverade utgifter avseende prospekte-

rings och utvärderingstillgångar

Utgifter för prospektering efter samt ut-

värdering av mineraltillgångar redovisas i 

enlighet med IFRS 6 ”Prospektering efter 

samt utvärdering av mineraltillgångar”. 

Prospekterings- och utvärderingstillgångar 

värderas till anskaffningsvärde och avser 

alla utgifter direkt hänförliga till prospekte-

ring och utvärdering av mineraltillgångar. I 

aktiverade utgifter för prospekterings- och 

utvärderingstillgångar ingår utgifter för geo-

logiska och tekniska studier, provborrningar 

samt laboratorieanalyser. Från och med 

kommersiell gruvdrift kommer de aktivera-

de utvecklingsutgifter som är hänförbara 

till aktuell gruva inte längre att klassificeras 

som prospekterings- och utvärderingstill-

gångar. Omklassificering kommer då att ske, 

varpå redovisning sker i enlighet med IAS 16 

”Materiella anläggningstillgångar” respektive 

IAS 38 ”Immateriella tillgångar”, beroende 

på hur tillgångarna omklassificeras. Ned-

skrivningsbehov för prospekterings och 

utvärderingstillgångar prövas när fakta och 

omständigheter tyder på att det redovisade 

värdet kan överstiga dess återvinningsvärde. 

En nedskrivning redovisas som en kostnad 

i resultaträkningen. Aktiverade kostnader i 

form av prospekterings- och utvärderings-

tillgångar skrivs ner i samband med att un-

dersökningstillstånd frånträds.

MATERIELLA ANLÄGGNINGS TILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar redovisas 

till anskaffningsvärde med avdrag för av-
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skrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgif-

ter som direkt kan hänföras till förvärvet av 

tillgången. Tillkommande utgifter läggs till 

tillgångens redovisade värde eller redovisas 

som en separat tillgång, beroende på vilket 

som är lämpligt, endast då det är sannolikt 

att de framtida ekonomiska förmåner som 

är förknippade med tillgången kommer att 

komma koncernen tillgodo och tillgångens 

anskaffningsvärde kan mätas på ett tillförlit-

ligt sätt. Redovisat värde för den ersatta de-

len tas bort från balansräkningen. Alla andra 

former av reparationer och underhåll redovi-

sas som kostnader i resultaträkningen under 

den period de uppkommer. Avskrivningar 

på materiella anläggningstillgångar, för att 

fördela deras anskaffningsvärde ner till det 

beräknade restvärdet över den beräknade 

nyttjandeperioden, görs linjärt enligt föl-

jande: Kontorsinventarier: 5 år Datorutrust-

ning: 3 år Vinster och förluster vid avyttring 

fastställs genom en jämförelse mellan 

försäljningsintäkten och det redovisade 

värdet och redovisas i ”Övriga rörelseintäk-

ter” respektive ”Övriga rörelsekostnader” i 

resultaträkningen. Materiella anläggnings-

tillgångar bedöms med avseende på värden-

edgång närhelst händelser eller förändringar 

i förhållanden indikerar att det redovisade 

värdet kanske inte är återvinningsbart. En 

nedskrivning görs med det belopp varmed 

tillgångens redovisade värde överstiger dess 

återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det 

högre av tillgångens verkliga värde minskat 

med försäljningskostnader och dess nyttjan-

devärde. Vid bedömning av nedskrivnings-

behov grupperas tillgångar på de lägsta 

nivåer där det finns separata identifierbara 

kassaflöden (kassagenererande enheter). En 

nedskrivning redovisas i resultaträkningen. 

För materiella anläggningstillgångar som 

tidigare har skrivits ner, görs vid varje rap-

portperiods slut en prövning av om återfö-

ring bör göras. 

FINANSIELLA INSTRUMENT

Finansiella instrument som redovisas i ba-

lansräkningen omfattar på tillgångssidan 

likvida medel, lånefordringar, värdepapper 

och övriga kortfristiga fordringar. På skuldsi-

dan återfinns låneskulder, leverantörsskulder 

samt övriga kortfristiga skulder. 

Redovisning i och borttagande 

från balansräkningen

En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas 

upp i balansräkningen när företaget blir part 

till instrumentets avtalsmässiga villkor. Skuld 

tas upp när motparten har levererat och 

avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, 

även om faktura ännu inte har mottagits. En 

finansiell tillgång och en finansiell skuld tas 

bort från balansräkningen när rättigheterna 

i avtalet realiseras, löper ut eller bolaget 

förlorar kontrollen över dem. Detsamma 

gäller del av en finansiell tillgång. En finan-

siell tillgång och en finansiell skuld kvittas 

och redovisas med ett nettobelopp i ba-

lansräkningen endast när det föreligger en 

laglig rätt att kvitta beloppen samt när det 

föreligger en avsikt att reglera posterna med 

ett nettobelopp eller att samtidigt realisera 

tillgången och reglera skulden. 

Klassificering och värdering

Vid den första redovisningen ska finansiella 

tillgångar klassificeras som verkligt värde 

via resultaträkningen, upplupet anskaff-

ningsvärde eller verkligt värde via övriga 

totalresultat. Klassificeringen baseras på 

Koncernens affärsmodell för förvaltningen 

av finansiella tillgångar och egenskaper hos 

de avtalsenliga kassaflödena från den finan-

siella tillgången. En finansiell tillgång värde-

ras till upplupet anskaffningsvärde om den 

innehas med syfte att inkassera avtalsenliga 

kassaflöden och villkoren för tillgången ger 

vid bestämda tidpunkter upphov till kassa-

flöden som endast är betalningar för kapital-

belopp och ränta på det utestående kapital-

beloppet. Om tillgången innehas både med 

syfte att samla in avtalsenliga kassaflöden 

och sälja finansiella tillgångar, värderas den 

till verkligt värde via övrigt totalresultat. 

Finansiella tillgångar som inte värderas till 

varken upplupet anskaffningsvärde eller via 

övrigt totalresultat, värderas till verkligt vär-

de via resultatet. 

BERÄKNING AV  VERKLIGT VÄRDE

Redovisat värde, efter eventuella nedskriv-

ningar, för övriga kortfristiga skulder och 

leverantörsskulder förutsätts motsvara de-

ras verkliga värden, eftersom dessa poster 

är kortfristiga i sin natur. Verkligt värde på 

finansiella tillgångar värderade till verkligt 

värde baseras på noterade marknadspriser 

på balansdagen dvs nivå 1 enligt nivåindel-

ning för verkligt värde.

LIKVIDA MEDEL

I likvida medel ingår kassa och banktillgodo-

havanden. I likvida medel i kassaflödesanaly-

sen ingår kassa och banktillgodohavanden.

AKTIEKAPITAL

Stamaktier klassificeras som eget kapital. 

Transaktionskostnader som direkt kan hän-

föras till emission av nya aktier redovisas, 

netto efter skatt, i eget kapital som ett av-

drag från emissionslikviden. 

Resultat per aktie

Resultat per aktie före utspädning beräknas 

genom att årets resultat hänförligt till mo-

derbolagets aktieägare divideras med ett 

vägt genomsnittligt antal utestående aktier 

under perioden. Vid beräkningen av resultat 

per aktie efter utspädning justeras antalet 

aktier för samtliga aktier med en potentiell 

utspädningseffekt. Detta inkluderar utgivna 

optioner. En option ger upphov till en ut-

spädningseffekt om lösenpriset understiger 

det verkliga värdet av Bolagets aktier och 

detta leder till att resultatet per aktie efter 

utspädning minskar.

LÅNEUTGIFTER

Låneutgifter som är direkt hänförliga till 

inköp, uppförande och produktion av kvali-

ficerade tillgångar ska redovisas som en del 

av tillgångens anskaffningsvärde. Kvalifice-

rade tillgångar är tillgångar som tar en bety-

dande tid i anspråk att färdigställa. 

UPPLÅNING

Upplåning redovisas inledningsvis till verk-

ligt värde, netto efter transaktionskostnader. 

Upplåning redovisas därefter till upplupet 

anskaffningsvärde och eventuell skillnad 

mellan erhållet belopp (netto efter transak-

tionskostnader) och återbetalningsbeloppet 

redovisas i resultaträkningen fördelat över 

låneperioden, med tillämpning av effektiv-

räntemetoden. Upplåning klassificeras som 

kortfristiga skulder om inte koncernen har 

en ovillkorlig rätt att skjuta upp betalning av 

skulden i åtminstone 12 månader efter rap-

portperiodens slut. 

AKTUELL OCH UPPSKJUTEN SKATT

Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och 

uppskjuten skatt. Inkomstskatten redovisas 

i resultaträkningen utom i fall där underlig-

gande transaktion redovisas i övrigt totalre-

sultat eller direkt mot eget kapital.

Aktuell skatt

Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller 

erhållas avseende aktuellt beskattningsår 

och eventuell justering av skatt avseende 

tidigare beskattningsår. Den aktuella skat-

tekostnaden beräknas enligt den skattesats 

som gäller vid taxeringen. I balansräkningen 

redovisas skattefordran eller skatteskuld för 

aktuell skatt som kortfristig.

Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt beräknas på skillnaden 

mellan redovisade och skattemässiga vär-

den på företagets tillgångar och skulder. 

Uppskjuten skatt redovisas enligt den s.k. 

balansräkningsmetoden. Uppskjuten skatt 

redovisas i princip på alla temporära skill-

nader som uppkommer mellan det skatte-

mässiga värdet på tillgångar och skulder och 

dessas redovisade värden i koncernredovis-

ningen. Uppskjuten inkomstskatt beräknas 

med tillämpning av skattesatser (och lagar) 

som har beslutats eller aviserats per ba-

lansdagen och som förväntas gälla när den 

berörda uppskjutna skattefordran realiseras 

eller den uppskjutna skatteskulden regle-

ras. Uppskjutna skattefordringar redovisas 

i den omfattning det är troligt att framtida 

skattemässiga överskott kommer att finnas 

tillgängliga, mot vilka de temporära skillna-

derna kan utnyttjas. Koncernen redovisar 

uppskjuten skatt för det övervärde i aktive-

rade utgifter avseende prospekterings och 

utvärderingsarbeten som uppkom i sam-

band med förvärvet av Kopparberg Mining 

Exploration AB.

KASSAFLÖDESANALYS

Kassaflödesanalysen är upprättad enligt 
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indirekt metod. I likvida medel ingår kassa 

och bank. Inga kortfristiga placeringar finns 

som skulle kunna ingå i likvida medel. 

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA

Pensionsförpliktelser

Copperstone Resources har endast avgifts-

bestämda planer. För dessa betalar Cop-

perstone Resources avgifter till offentligt 

eller privat administrerade pensionsförsäk-

ringsplaner på obligatorisk, avtalsenlig eller 

frivillig basis. Koncernen har inga ytterligare 

betalningsförpliktelser när avgifterna väl är 

betalda. Avgifterna redovisas som perso-

nalkostnader när de uppstår. Förutbetalda 

avgifter redovisas som en tillgång i den ut-

sträckning som kontant återbetalning eller 

minskning av framtida betalningar kan kom-

ma koncernen tillgodo. 

INTÄKTSREDOVISNING

I koncernredovisningen elimineras kon-

cernintern försäljning. Ränteintäkter redovi-

sas i enlighet med effektiv avkastning.

MODERBOLAGETS  

REDOVISNINGSPRINCIPER

Moderbolaget tillämpar RFR 2 ”Redovisning 

för juridiska personer” och Årsredovis-

ningslagen.

Uppställningsform för resultat  

och balansräkning

Resultat och balansräkning följer Årsredo-

visningslagens uppställningsform. Det inne-

bär skillnader, jämfört med koncernredovis-

ningen, främst avseende finansiella intäkter 

och kostnader, rapport över totalresultat 

och rapport över förändringar i eget kapital.

Aktier dotterbolag

Aktier i dotterbolag redovisas till anskaff-

ningsvärde efter avdrag för eventuella ned-

skrivningar. Erhållna utdelningar redovisas 

som finansiella intäkter. Utdelning som 

överstiger dotterbolagets totalresultat för 

perioden eller som innebär att det bokförda 

värdet på innehavets nettotillgångar i kon-

cernredovisningen understiger det bokförda 

värdet på andelarna, är en indikation på att 

det föreligger ett nedskrivningsbehov. När 

det finns en indikation på att aktier i dot-

terbolag minskat i värde görs en beräkning 

av återvinningsvärdet. Är detta lägre än det 

redovisade värdet görs en nedskrivning. 

Nedskrivningar redovisas i posten ”Resultat 

från andelar i koncernbolag”. 

Klassificering och värdering  

av finansiella instrument

Moderbolaget tillämpar ej IFRS 9, i enlighet 

med undantagsregeln i RFR 2. Finansiella 

instrument värderas med utgångspunkt i 

anskaffningsvärdet, med hänsyn till de be-

stämmelser om värdering som finns i ÅRL 

avseende omsättnings- och anläggningstill-

gångar. Ränteintäkter och räntekostnader 

redovisas enligt effektivräntemetoden och 

utdelningsintäkter redovisas när utdelningen 

är fastslagen, det är sannolikt att de eko-

nomiska fördelarna tillfaller Moderbolaget 

och då utdelningen kan värderas på ett 

tillförlitligt sätt. Moderbolaget använder 

samma principer som Koncernen vad gäller 

när de finansiella instrumenten ska redovisas 

i och tas bort från balansräkningen. Vidare 

används samma principer enligt IFRS 9 som 

Koncernen för bedömning och beräkning av 

nedskrivningsbehov för fordringar.

VIKTIGA UPPSKATTNINGAR OCH  

ANTAGANDEN  FÖR REDOVISNINGS-

ÄNDAMÅL

Uppskattningar och bedömningar utvär-

deras löpande och baseras på historisk 

erfarenhet och andra faktorer, inklusive 

förväntningar på framtida händelser som 

anses rimliga under rådande förhållanden. 

Koncernen gör uppskattningar och anta-

ganden om framtiden. De uppskattningar 

för redovisningsändamål som blir följden av 

dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att 

motsvara det verkliga resultatet. De upp-

skattningar och antaganden som innebär en 

betydande risk för väsentliga justeringar i 

redovisade värden, för tillgångar och skulder 

under nästkommande räkenskapsår, anges i 

huvuddrag nedan.

(i) Prövning av nedskrivningsbehov för 

prospekterings och  utvärderingstillgångar 

Nedskrivningsbehov på prospekterings- och 

utvärderingstillgångar prövas, utifrån kra-

ven i IFRS 6, när fakta och omständigheter 

tyder på att det redovisade värdet för en 

prospekterings- och utvärderingstillgång 

kan överstiga dess återvinningsvärde. När 

fakta och omständigheter tyder på att det 

redovisade värdet överstiger återvinnings-

värdet görs värdering, klassificering och 

lämnas upplysningar utifrån kraven i IAS 36 

”Nedskrivningar”. Värdet på de immateriella 

tillgångarna, aktiverade prospekterings- och 

utvärderingsutgifter, uppgår per den 31 

december 2019 till 303 438 (59 212) KSEK. 

Värdet är bland annat avhängigt av möj-

ligheterna och resurserna att utveckla de 

aktiverade utgifterna till brytvärda förekom-

ster. Bolaget ser det som fullt realistiskt att i 

framtiden komma att utveckla de aktiverade 

utgifterna för prospektering i takt med öka-

de mineraltillgångar och bearbetningskon-

cessioner. För närvarande är Copperstone 

inne i ett betydande prospekteringsskede 

som siktar mot ännu mer betydelsefulla 

mineraltillgångar, vilket den nu föreliggande 

likviditetsbudgeten inbegriper tillsammans 

med metallurgiska tester (mineralutbyten) 

och Miljöstudier som genomförs/planeras. 

I de fall förutsättningarna för de underlig-

gande bedömningarna, som utgör grunden 

för värdet på de immateriella tillgångar-

na, ändras och fakta och omständigheter 

framkommer som tyder på att behovet av 

att nedskrivning måste prövas kan värdet 

behövas skrivas ned. Nedskrivning har skett 

under 2019 avseende undersökningstillstånd 

Såggården som frånträtts.

Finansiella riskfaktorer

Koncernen utsätts i sin verksamhet för en 

mängd olika finansiella risker; marknadsrisk 

(ränterisk); kreditrisk, likviditetsrisk och ka-

pitalrisk.

(i) Marknadsrisk

Ränterisk finns i form av lång- och kortfristi-

ga räntebärande skulder. Det finns även 

räntebärande tillgångar i form av banktill-

godohavanden och spärrade medel hos 

Bergsstaten. Ränterisken är f.n. begränsad. 

Koncernens räntebärande skulder avser lån. 

(ii) Kreditrisk

Kreditrisk är risken för att en motpart i en 

finansiell transaktion inte fullgör sina förplik-

telser på förfallodagen. Kreditrisken uppstår 

genom banktillgodohavanden inklusive 

spärrade banktillgodohavanden. Endast 

banker och finansinstitut med hög kreditra-

ting accepteras i koncernen.

(iii) Likviditetsrisk 

Se även Framtidsutsikter s.20 Likviditetsrisk 

är risken att koncernen saknar likvida medel 

för betalning av sina åtaganden avseende 

finansiella skulder. Bolaget följer noga prog-

noser för koncernens likviditetsreserv för att 

säkerställa att koncernen har tillräckligt med 

kassamedel för att möta behovet i den lö-

pande verksamheten. Per 31 december 2019 

har koncernen likvida medel 19 098 (1 385) 

KSEK. Den höga likvida positionen består 

bland annat av flera kapital injektioner i form 

av bland annat emissioner. I februari 2019 

har Bolaget ingått ett bindande avtal med 

Yorkville Advisors Global, LP (“Yorkville”) 

avseende finansiering upp till 100 MSEK i 

form av en konvertibelfacilitet. Per utgången 

av räkenskapsåret hade 22,5 MSEK utbeta-

lats till Copperstone och konverterats fullt ut 

av Yorkville. Antal utestående aktier ökade 

till 555 561 305. Per balansdagen uppgår 

Bolagets kortfristiga räntebärande skul-

der till 7.000 KSEK. Härutöver 5.100 KSEK 

långfristig räntebärande skuld till Norrlands-

fonden. Potentiell tilläggsköpeskilling (icke 

räntebärande) till Susntone att utbetalas 

vid godkänt Miljötillstånd i Viscaria upptogs 

till cirka 48 MSEK, bestående av aktier och 

kontanter. Aktierna är fortsatt upptagna till 

88 öre, motsvarande kursen på Copperstone 

vid tillträdet. Aktuell teoretisk skuld är därför 

väsentligt lägre (0.40 SEK/aktie) Styrelsen 

utvärderar fortlöpande de finansieringsmöj-

ligheter och finansieringsbehov som upp-

kommer. Nedanstående tabell analyserar 

koncernens finansiella skulder, uppdelade 

efter den tid som på balansdagen återstår 

fram till den avtalsenliga förfallodagen. De 

belopp som anges i tabellen är de avtalsenli-

ga, odiskonterade kassaflödena.
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PER DECEMBER 2019 MINDRE ÄN  

3 MÅNADER

MELLAN 3 

MÅN. OCH 1 ÅR

MELLAN 1  

OCH 2 ÅR

MELLAN 2 

OCH 5 ÅR

MER ÄN 5 ÅR

Upplåning 7 000 - - - 53 484

Leverantörsskulder och andra skulder 6 417 - - - -

PER 31 DECEMBER 2018 MINDRE ÄN  

3 MÅNADER

MELLAN 3 

MÅN. OCH 1 ÅR

MELLAN 1  

OCH 2 ÅR

MELLAN 2 

OCH 5 ÅR

MER ÄN 5 ÅR

Upplåning 2 500 - - - 5 100

Leverantörsskulder och andra skulder 710 - - - -

KSEK
KONCERNEN MODERBOLAGET

2019 2018 2019 2018

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Revisionsuppdraget 794 359 794 359

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 112 0 112 0

Övriga tjänster 166 50 166 50

Summa ersättning till Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 1 072 409 1 072 409

BDO Revisionsuppdraget 26 - - -

Summa ersättning till revisorer 1 098 409 1 072 409

NOT 2  ERSÄTTNING  TILL REVISORERNA

NOT 1  UPPLÅNING

KSEK
KONCERNEN MODERBOLAGET

2019 2018 2019 2018

Nominella värdet av framtida minimileaseavgifter, avseende  

icke uppsägningsbara leasingavtal fördelar sig enligt följande:

Förfaller till betalning inom ett år - 1 119 653 1 119

Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år - 708 - 708

Summa minimileaseavgifter - 1 827 653 1 827

Leasingkostnader avseende operationella leasingavtal uppgår under året till följande:

Leasingkostnader - 668 661 668

NOT 3  OPERATIONELLA LEASINGKOSTNADER

Då koncernen fr om 2019 tillämpar IFRS 16 anges inga jämförelsesiffror för koncernen 2019.
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NOT 4  ERSÄTTNING TILL ANSTÄLLDA M.M.

KSEK
KONCERNEN MODERBOLAGET

2019 2018 2019 2018

Medelantalet anställda

Kvinnor 1 0 1 0

Män 3 7 3 7

Totalt 4 7 4 7

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader

Till styrelsen och verkställande direktören 2 997 1 470 2 997 1 470

Till övriga anställda 1 374 2579 1 374 2579

Summa löner och ersättningar 4 371 4 049 4 371 4 049

Sociala avgifter enligt lag och avtal 1 234 1 262 1 234 1262

Totalt 5 605 5 311 5 605 5 311

Ersättning till styrelse och VD

VD och ledamot

Michael Mattsson, lön och andra ersättningar* 2 005 120 2 005 120

Chris McKnight, lön och andra ersättningar 288 1 200 288 1200

Styrelse, arvoden

Ann Zetterberg, ledamot 320 - 320 -

Petter Tiger, ledamot 140 - 140 -

Niclas Löwgren, ledamot 244 75 244 75

Malcom Norris, ledamot - - - -

Björn Israelson. ledamot - 75 - 75

Gregory Hall, ledamot - - - -

Sven-Erik Bucht. ledamot - - - -

Summa ersättning till styrelse och VD 2 997 1 470 2 997 1 470

Antal styrelseledamöter, 1 kvinna, 5 män 6 5 6 5

På årsstämman 2019 omvaldes Ann Zetterberg Littorin (styrelseord-

förande på konstituerande styrelsemöte), Michael Mattsson, Petter 

Tiger och Malcolm Norris. Sven-Erik Bucht och Gregory Hall nyvaldes. 

Niclas Löwgren  och Chris McKnight avböjde omval.  

      .

Styrelsen och verkställande direktören

Till styrelsen utgår arvode enligt bolagsstämmans beslut. Verkstäl-

lande Direktören och Malcolm Norris uppbär inget styrelsearvode. 

Ersättning till VD utgörs av grundlön med intention att introducera 

ett bonusprogram i enlighet med styrelsens policy vid varje tidpunkt. 

Uppsägningstid för verkställande direktören är ömsesidigt sex måna-

der.     .  

Pensioner

Inom Bolaget finns avgiftsbestämda pensionsplaner. Förpliktelser 

avseende avgifter till avgiftsbestämda pensionsplaner redovisas som 

en kostnad när de uppstår.

Inga aktierelaterade ersättningar finns per 31 december 2018 eller 31 

december 2019.

Avseende tiden från årsstämma 2019 till publikation av denna Års-

redovisning hade 540 000 SEK av 600 000 SEK särskilt arbete från 

ledamöter betalts ut.

I kallelse till årsstämma 2020 har denna pool om max 600 000 SEK 

tagits bort, mot ett föreslaget högre grundarvode för ledamöter (250 

TSEK) ordförande och (175 TSEK) ledamot förutom Michael Mattsson, 

VD, och Malcolm Norris.    

*inkluderar pension (403 TSEK) och styrelsearvode (258 TSEK).

35COPPERSTONE RESOURCES 2019



NOT 5  FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

NOT 6  SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

KSEK
KONCERNEN

2019 2018

Vinst vid konvertering av fordran 8 495

Försäljning av värdepapper 383

Ränteintäkter 500 912

Summa finansiella intäkter 883 9 407

Nedskrivning av finansiella tillgångar - -3 855

Räntekostnader -3 451 -562

Summa finansiella kostnader -3 451 -4 417

KSEK
MODERBOLAGET

2019 2018

Vinst vid konvertering av fordran - 8 495

Nedskrivning av finansiella tillgångar - -3 855

Summa - 4 640

Försäljning av värdepapper 383 -

Ränteintäkter 400 912

Summa finansiella intäkter 783 912

Räntekostnader -3 322 -561

Summa räntekostnader -3 322 -561

KSEK
KONCERNEN

2019 2018

Ingående uppskjuten skatt 37 37

Reglerad uppskjuten skatt -37 -

Summa uppskjuten skatt - 37

KSEK
KONCERNEN MODERBOLAGET

2019 2018 2019 2018

Resultat före skatt -14 552 -459 -15 711 -414

Skatt enligt gällande skattesats, 21,4% (22%) 3 114 101 3 362 91

Skatteeffekt av

Ej avdragsgilla kostnader -212 -864 -594 -864

Ej skattepliktiga intäkter 8 8

Skatteeffekt av nettoförlust/-vinst från rörelsen som inte redovisats  

som en uppskjuten skattefordran

-2 902 755 -2 768 765

Redovisad aktuell skattekostnad - - - -

Skattemässiga underskott för vilken ingen uppskjuten skattefordran visas 107 966 81 579 58 925 45 989

Summa skattemässiga underskott 107 966 81 579 58 925 45 989
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NOT 7  VINSTDISPOSITION

NOT 8  AKTIVERADE UTGIFTER AVSEENDE PROSPEKTERINGS- OCH  UTVÄRDERINGSTILLGÅNGAR

NOT 9  BYGGNADER OCH MARK

KSEK
KONCERNEN MODERBOLAGET

2019 2018 2019 2018

Ingående anskaffningsvärden 77 495 57 434 58 265 38 204

Årets aktiverade utgifter 10 334 20 061 429 20 061

Genom förvärv av dotterbolag 234 839 - - -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 322 668 77 495 58 694 58 265

Ingående avskrivningar -544 -544 - -

Utgående ackumulerade avskrivningar -544 -544 - -

Ingående nedskrivningar -17 739 -17 739 - -

Årets nedskrivningar -947 - - -

Utgående ackumulerade nedskrivningar -18 686 -17 739 - -

Utgående restvärde enligt plan 303 438 59 212 58 694 58 265

KSEK
KONCERNEN MODERBOLAGET

2019 2018 2019 2018

Ingående anskaffningsvärden - - - -

Genom förvärv av dotterbolag 414

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 414 - - -

Ingående avskrivningar - - - -

Årets avskrivningar -19 - - -

Utgående ackumulerade avskrivningar -19 - - -

Utgående restvärde enligt plan 395 - - -

KSEK 2019 2018

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Överkursfond 299 411 120 275

Balanserat resultat -117 069 -116 513

Årets resultat -15 711 -414

166 631 3 348

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att: - -

I ny räkning överförs 166 631 3 348

166 631 3 348
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NOT 10  INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

NOT 11  ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR

KSEK
KONCERNEN MODERBOLAGET

2019 2018 2019 2018

Ingående anskaffningsvärden 413 413 289 91

Nya anskaffningar 707 - - 198

Försäljningar och utrangeringar - - - -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 120 413 289 289

Ingående avskrivningar -187 -137 -61 -11

Försäljning och utrangering - - - -

Årets avskrivningar -412 -50 -58 -50

Utgående ackumulerade avskrivningar -599 -187 -119 -61

Utgående restvärde enligt plan 521 225 170 228

KSEK
KONCERNEN MODERBOLAGET

2019 2018 2019 2018

Ingående anskaffningsvärden 7 258 73 7 233 48

Tillkommande fordringar - 7 185 - 7 185

Omklassificering -7 185 - -7 185 -

Utgående restvärde enligt plan 73 7 258 48 7 233

Andra långfristiga fordringar består av spärrade bankmedel som ställts 

i säkerhet hos Bergsstaten för prospekteringsverksamheten.

Av beloppet ovan  avser 354 TSEK nyttjanderättstillgångar. 

Leasingskulder avseende dessa fördelas på kortfristiga leasingskulder 354 TSEK.

2019-12-31

KSEK

KONCERNEN

Finansiella 

tillgångar 

värderade 

till upplupet 

anskaffnings-

värde

Skulder 

värderade 

till upplupet 

anskaffnings-

värde

Tillgångar 

värderade till 

verkligt värde 

via övrigt 

totalresultat

Summa 

redovisat 

värde

Verkligt 

värde

Depositioner och spärrade bank- tillgodohavanden 73 - - 73 73

Andra fordringar 9 509 - - 9 509 9 509

Likvida medel 19 098 - - 19 098 19 098

Summa 28 680 - - 28 680 28 680

Leverantörsskulder och andra skulder - 13 170 - 13 170 13 170

Konvertibla skuldebrev - 5 100 - 5 100 5 100

Tilläggsköpeskilling - 48 384 - 48 384 48 384

Summa - 66 654 - 66 654 66 654

NOT 12  FINANSIELLA INSTRUMENT PER KATEGORI
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NOT 13  FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

NOT 14  LIKVIDA MEDEL

NOT 15  FÖRÄNDRING AV AKTIEKAPITAL

KSEK
KONCERNEN MODERBOLAGET

2019 2018 2019 2018

Förutbetalda hyror 182 52 132 52

Övriga poster 75 83 69 83

Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 257 135 201 135

KSEK
KONCERNEN MODERBOLAGET

2019 2018 2019 2018

Kassa och bank 19 098 1 385 18 970 1 152

Summa likvida medel 19 098 1 385 18 970 1 152

Aktiekapitalet utgör lägst 20 000 (20 000) KSEK och högst 80 000 (80 000) KSEK.  

Aktiekapitalet bestod vid årsskiftet av 555 561 305 (248 603 761) st aktier.  

   

Under december 2019 genomfördes en riktad emission av aktier till kursen 40 öre.  

Emissionen avsåg 13,5 mkr och efter Registrering vid Bolagsverket kommer antalet  

B-aktier att uppgå till 589 431 305. I mars 2020 genomfördes en riktad emission om 

6 711 112 aktier till kursen 0,35763.      

Aktiekapitalets utveckling, KSEK Antal aktier Aktiekapital

Ingående värde 1 januari 2019 248 603 761 24 860

Förändring under året:

Nyemissioner 306 957 544 30 696

Utgående värde 31 december 2019 555 561 305 55 556

COPPERSTONE TECKNINGSOPTIONSPROGRAM

Warrants

Copperstone Warrants Program # aktier Lösenkurs Lösendag SEK om löses

2018-2021 program

Michael Mattson 375 000 3,13 21 Maj 2021 1 173 750*

Niclas Löwgren 325 000 3,13 21 Maj 2021 1 017 250*

Ann Zetterberg Littorin 150 000 3,13 21 Maj 2021 469 500*

Petter Tiger 100 000 3,13 21 Maj 2021 313 000*

Total 950 000 2 973 500

Copperstone Warrants Program # aktier Lösenkurs Lösendag SEK om löses

2019-2022 program

Michael Mattson 1 500 000 1,13 14 Maj 2022 1 695 000*

Ann Zetterberg Littorin 1 000 000 1,13 14 Maj 2022 1 130 000*

Sven Erik Bucht 1 000 000 1,13 14 Maj 2022 1 130 000*

Gregory Hall 500 000 1,13 14 Maj 2022 565 000*

Petter Tiger 500 000 1,13 14 Maj 2022 565 000*

Maurice Zongo 500 000 1,13 14 Maj 2022 565 000*

Ian Holman 500 000 0,75 12 Dec 2022 375 000

Total 5 500 000 6 025 000

Tabellen beskriver utestående 

optionsprogram till ledande 

befattningshavare mfl. Vän-

ligen notera att Jari Juurela 

14 jan 2020 innehar 500 000 

teckningsoptioner med samma 

villkor som Ian Holman, med 

lösendag 14 jan 2023. 

* # aktier och lösenkurs skall 

omräknas till följd av nyemission 

2023.
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NOT 16  UPPLÅNING

NOT 17  UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

KSEK
KONCERNEN MODERBOLAGET

2019 2018 2019 2018

Räntebärande skulder

Avsättningar

Tilläggsköpeskilling - - 48 384 -

Summa avsättningar - - 48 384 -

Långfristiga skulder

Tilläggsköpeskillingen 48 384 -

Konvertibla skuldebrev 5 100 5 100 5 100 5 100

Summa långfristiga skulder 53 484 5 100 5 100 5 100

Kortfristiga skulder

Övriga räntebärande skulder 7 000 2 500 7 000 2 500

Summa kortfristiga skulder 7 000 2 500 7 000 2 500

Summa räntebärande skulder 12 100 7 600 60 484 7 600

Stiftelsen Norrlandsfonden (”Norrlandsfonden”) har sedan 2015 

utgjort en av Copperstones starkaste och mest pålitliga finansiärer. 

I samband med att Copperstone genomför finansieringar äger 

Norrlandsfonden rätt, men ej skyldighet, att deltaga (med upp till 

sin indirekta andel). I september 2015 upprättades ett konvertibelt 

skuldebrev om 3 000 KSEK. Skuldebrevet förfaller den 31 januari 

2024. Med skuldebrevet följer en rätt att från och med den 1 

januari 2017 intill den 31 december 2023 utbyta hela eller del av 

skulden om 3 000 KSEK till B – aktier i Copperstone vardera aktie 

till en konverteringskurs om 0,24 kronor per aktie. Under 2017 har 

ytterligare konvertibla skuldebrev godkänts. Det första upprättades 

i samband med företrädesemissionen i februari 2017; ett konvertibelt 

lån på 1000 KSEK med liknande löptider och räntevillkor som ovan 

(men parallellförskjutet i tiden) och konverteringskurs 0,57 kronor 

per aktie. I slutet av 2017, i samband med den riktade emissionen, 

upprättades ett andra konvertibelt skuldebrev för året, vilket 

utbetalades i juni 2018. Detta lån på 2 600 KSEK har liknande 

löptider och räntevillkor som ovan (men parallellförskjutet i tiden) och 

konverteringskurs 2,64 kronor per aktie. Under 2018 har del av lånet 

motsvarande 1 500 KSEK konverterats till 6 250 000 st B-aktier Det 

verkliga värdet på de konvertibla skuldebreven per 2019-12-31 

är 5 100 KSEK. Samtliga räntor är STIBOR +5%, Copperstone har 

alltid valt att betala 5%, trots STIBOR minusränta. Information 

om tilläggsköpeskilling. Vid tillträde 8 mars 2019 överenskom 

Copperstone att vid miljötillstånd Viscaria betala 46 m aktier + 20 

MSEK kontant till Sunstone. Med 80% sannolikhet och 88 öre /aktie 

har detta beräknats till 48 384 MSEK. Notera att dagens aktiekurs om 

40 öre innebär att teoretisk skuld är avsevärt lägre.

KSEK
KONCERNEN MODERBOLAGET

2019 2018 2019 2018

Upplupna styrelsearvoden 284 275 284 275

Upplupna semesterlöner 387 196 387 196

Upplupna sociala avgifter 211 148 211 148

Övriga poster 1 438 385 1 356 311

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 320 1 004 2 238 930

NOT 18  STÄLLDA SÄKERHETER

NOT 19  TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

KSEK
KONCERNEN MODERBOLAGET

2019 2018 2019 2018

För egna avsättningar och skulder

Avseende skulder till kreditinstitut

Övriga långfristiga fordringar 73 73 48 48

Företagsinteckningar 6 600 6 600 6 600 6 600

Aktier i dotterbolag - - 58 821 -

Summa avseende egna skulder 6 673 6 673 65 469 6 648

Såsom närstående betraktas dotterbolag och intressebolag som 

ingår i koncernen, part med direkt eller indirekt bestämmande infly-

tande, samt nära familjemedlemmar till dessa, ledamöterna i Bolagets 

styrelse, koncernens ledande befattningshavare samt nära familje- 

medlemmar till dessa personer.

Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Inga inköp och försäljningar inom koncernen har skett under året.

Övriga ersättningar till ledande befattningshavare se not 4.

INFORMATION OM KONVERTIBLA SKULDEBREV

I enlighet med köpeavtalet avseende Viscaria har Sunstone 25% säkerhet i Viscaria avseende tilläggsköpeskilling.
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NOT 20  JUSTERING FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖDET

NOT 21  FÖRÄNDRING SKULDER SOM REDOVISAS I FINANSIERINGSVERKSAMHETEN - KONCERNEN

NOT 22  RESULTAT FRÅN ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

KSEK
KONCERNEN MODERBOLAGET

2019 2018 2019 2018

Avskrivningar 1 341 50 58 50

Övriga poster -29 - - -

Summa justering för poster som inte ingår I kassaflödet 1 312 50 58 50

KSEK 2018-12-31
Kassaflödes- 

effekt

Ej kassaflödes-

påverkande

förändringar

2019-12-31

Lån 7 600  4 500 48 384 60 484

Summa skulder som redovisas i finansieringsverksamheten

KSEK
MODERBOLAGET

2019-12-31 2018-12-31

Nedskrivning av aktier i dotterbolag -105 -

Nedskrivning av fordran -2 634  -

Summa resultat av dotterföretag -2 739 -

NOT 23  ANDELAR I DOTTERFÖRETAG

NOT 24  HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

KONCERNEN Org nr Säte Kapitalandel %

Argo AB 556735-6596 Örebro 100

Kopparberg Mining Exploration AB 556666-2895 Uppsala 100

Copparstone Skellefteå  AB 556756-8265 Uppsala 100

Avalon Minerals Viscaria AB  556747-7798 Skellefteå 100

MODERBOLAGET
Kapital andel % Rösträtts andel % Antal aktier Bokfört värde Bokfört värde 

2019 2018

Argo AB 100 100 500 395 500

Kopparberg Mining Exploration AB 100 100 100 000 3 211 3 211

Copparstone Skellefteå  AB 100 100 1 000 10 000 10 000

Avalon Minerals Viscaria AB 100 100 1 000 235 284 -

Summa bokfört värde dotterföretag 248 890 13 711

Långa mineraliserade borrhålsskärningar från Viscaria D-zon 

inkluderande 88m 1.1% Cu, inkluderande 16.5m @2.3% Cu. Härutöver 

kan nya mineraliserade linser ha upptäckts i B-zonen och D-zonen.

Efter 8 km och lika många månader tar kampanjen tillfällig paus. 

Detta till följd av planerat underhåll av Katis borrmaskin, samt 

sammanfaller med COVID-19 som påverkar världen och/eller 

Copperstone på kort eller lång sikt. Kopparpriset reagerade initialt 

kraftigt ned, men hade vid denna årsredovisnings publicering 

återhämtat allt. Vårt bolag har framgångsrikt finansierats under 14 

år, framförallt med eget kapital och även genom lån från bland annat 

Norrlandsfonden. Styrelsen för Copperstone kan inte annat än göra 

bedömningen att vi nu, med 724.000 ton koppar (växande), kommer 

att gå stärkta ur den globala turbulensen. Riktad kontantemission 

6.711.112 B-aktier till 2,4 MSEK. Styrelsen förslår årsstämman att 

genom valberedningen föreslå nyval av Jörgen Olsson, Jane 

Lundgren Ericsson och Erik Israelsson till styrelseledamöter. Ann 

Zetterberg Littorin och Petter Tiger har båda avböjt omval.
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Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas årsstämman 2020-05-20 för fastställelse.

Stockholm 2020-04-20

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att 

koncernredovisningen har upprättats i enlighet med 

internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de 

antagits av EU och ger en rättvisande bild av koncer-

nens ställning och resultat. Årsredovisningen har upp-

rättats i enlighet med god redovisningssed och ger en 

rättvisande bild av moderbolagets ställning och resul-

tat. Förvaltningsberättelsen för koncernen och moder-

bolaget ger en rättvisande översikt över utvecklingen 

av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställ-

ning och resultat samt beskriver väsentliga risker och 

osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag 

som ingår i koncernen står inför.

Gregory Hall Petter Tiger

Vår revisionsberättelse har lämnats 2020-04-20.  

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Annika Wedin 

Auktoriserad revisor
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Michael Mattsson

VD

Ann Zetterberg Littorin

Styrelseordförande

Sven-Erik Bucht

Malcolm Norris
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Revisionsberättelse 
Till bolagsstämman i Copperstone Resources AB (publ), org.nr 556704-4168 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Copperstone Resources AB (publ) för 
år 2019. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 19-42 i detta dokument. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 2019 och av 
dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats 
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens 
finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och 
koncernen. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen 
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns 
på sidorna 1-18 och sidorna 46-47. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna 
andra information. 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör 
inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den 
information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt 
inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i 
det avseendet. 

Upplysning av särskild betydelse 
Vi vill fästa uppmärksamheten på avsnittet Framtidsutsikter och finansiering i förvaltningsberättelsen där det 
framgår att bolaget bedömer att det har tillräckligt med rörelsekapital för att fortsätta med aktiv projektutveckling 
i Kiruna. Bolaget har en betydande möjlighet till kapitalförsörjning under 2020 genom Yorkville Advisors, upp till 
77,5 MSEK under vissa förutsättningar. Bolaget kan även erhålla upp till 1 MSEK genom teckningsoptioner till 
nyckelpersoner (om årsstämman 2020 beslutar och erbjudna/berörda investerar) samt innehar även aktier och en 
konvertibel i NIO om nominellt 7,1 MSEK som löper ut i sommar. 

  

 



 

 

Bolaget följer löpande de globala och lokala finansmarknadernas investeringsvilja, använder från tid till annan sin 
relation till kvalificerade investerare i syfte att bibehålla momentum i projektutvecklingarna. Bolagets styrelse 
bedömer att Copperstone i dess nuvarande position torde ha god möjlighet att erhålla finansiering på kort och 
medellång sikt, till dess att Viscariagruvan är återöppnad och ett positivt kassaflöde förväntas.  

Vi har inte modifierat vårt uttalande i detta avseende. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och, vad gäller 
koncernredovisningen, enligt IFRS, så som de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Styrelsen och 
verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören 
för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet 
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser 
att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av 
detta. 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som 
helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att 
lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och 
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen finns på 
Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av 
revisionsberättelsen. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för Copperstone Resources AB (publ) för år 2019 samt av förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag 
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav 
som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och 
koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 
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Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation, och att tillse att bolagets 
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i 
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen 
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets 
bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande 
sätt. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören i något väsentligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget 

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är 
förenligt med aktiebolagslagen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

Gävle den 20 april 2020 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

Annika Wedin 
Auktoriserad revisor 
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En investering i värdepapper är förknippad med ett 

antal risker. Investerare bör noga överväga alla risker 

som anges nedan och all övrig information i detta In-

formationsmemorandum innan ett investeringsbeslut 

avseende värdepapper fattas. Nedan beskrivs risker 

som bedöms vara av särskild betydelse för Coppersto-

ne. De utgör dock inte de enda riskerna som är hän-

förliga till Bolaget och Företrädesemissionen. Riskerna 

är inte återgivna i någon prioritetsordning eller någon 

annan särskild ordning och en fullständig utvärdering 

måste omfatta samtlig information som refereras till 

i Informationsmemorandumet samt en allmän om-

världsbedömning. Om någon av nedan beskrivna ris-

ker eller annan ej beskriven risk faktiskt inträffar kan 

Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat 

påverkas på ett negativt sätt. Det kan även medföra 

att priset på aktierna i Bolaget sjunker och investerare 

kan förlora hela eller delar av sin investering. Ytterliga-

re risker som för närvarande inte är kända för Bolaget, 

eller som Bolaget för närvarande, baserat på sedvanlig 

riskanalys, bedömer vara oväsentliga, kan försämra 

Bolagets affärsverksamhet och få en negativ påverkan 

på dess verksamhet, finansiella ställning och resultat.

FINANSIERINGSRISK

Finansieringsrisk är risken att Bolaget får svårighe-

ter att fullgöra sina åtaganden. Då Copperstone idag 

saknar löpande intäkter kan likviditetsbrist komma 

att uppstå, vilket kan ha en negativ påverkan på Cop-

perstones verksamhet, finansiella ställning och resultat. 

Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelse-

kapitalet inte är tillräckligt för Bolagets aktuella behov 

under den kommande tolvmånadersperioden, givet 

den nuvarande affärsplanen. Copperstone har under 

den period som Bolaget har bedrivit sin verksamhet 

genomfört ett antal kapitalanskaffningar i syfte att ex-

pandera verksamheten och förstärka kassan. Bolaget 

kan även i framtiden behöva vända sig till kapitalmark-

naden, söka bidrag eller ta upp ny finansiering genom 

lån eller liknande arrangemang. Såväl storleken som 

tidpunkten för Bolagets framtida kapitalbehov beror 

på ett antal faktorer, däribland möjligheterna att lyckas 

i aktuella projekt. Mot bakgrund av att Copperstone 

inte har jämna intäktsflöden kan avtal om lån och an-

nan finansiering behöva slutas på villkor som är sämre 

än för ett annat företag med starkare intäktsflöden. 

Det finns en risk att nytt kapital inte kan anskaffas när 

behov uppstår, att det inte kan anskaffas på fördel-

aktiga villkor, eller att sådant anskaffat kapital inte är 

tillräckligt för att finansiera verksamheten enligt pla-

nerna.

KOSTNADSRISKER

Bolaget kan endast grovt uppskatta faktiska framtida 

kostnader. Kostnaderna för brytning, anrikning och 

fortsatt prospektering kan bli högre än planerat. En 

högre totalkostnad medför högre krav på mineralhal-

ter för att täcka kostnaderna, och kan annars få en 

negativ påverkan på Bolagets verksamhet, finansiella 

ställning och resultat.

GEOLOGISKA RISKER

Alla uppskattningar av utvinningsbara mineraltillgång-

ar och mineralreserver bygger till stor del på sanno-

likheter. Det finns inga säkra metoder för att fastställa 

exakt hur mycket mineralreserver som finns i olika 

geologiska lager. I samband med provborrningar an-

vänds simuleringsmodeller för att skapa en bild över 

malmkroppen. Dessa modeller baseras på antaganden 

och uppskattningar. Det finns en risk att antagna, upp-

skattade, indikerade eller kända mineraltillgångar är 

felaktiga, och att samtliga eller någon del av en indike-

rad mineraltillgång inte existerar, kan omvandlas till en 

mineralreserv, är ekonomiskt brytbar eller kan uppgra-

deras till en högre kategori. 

PRIS- OCH VALUTARISKER

Prisrisk uppkommer då Bolagets intäkter eller möjliga 

intäkter påverkas negativt av att priset på koppar ut-

vecklas ogynnsamt på grund av marknadsrelaterade 

faktorer som Copperstone inte har möjlighet att på-

verka. Den framtida utvecklingen av världsmarknads-

priset på koppar är av väsentlig betydelse för Bolaget. 

Världsmarknadspriser för metaller har varierat kraftigt 

under åren och prisfluktuationer har en direkt påver-

kan på värdeutvecklingen. Valutarisk utgör risken för 

att valutakursförändringar påverkar Bolagets resultat, 

finansiella ställning och/eller kassaflöden negativt. Va-

lutarisken återfinns både i form av transaktions- och 

omräkningsrisk. Bolaget har för närvarande ingen vä-

sentlig valutaexponering eftersom den operativa verk-

samheten i huvudsak har kostnader knutna till SEK. 

Beslut om eventuella framtida gruvbrytning kommer 

dels medföra att betydande investeringar behöver 

göras i gruv- och processverksanläggningar, maskiner 

Risker
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och utrustning, i vissa fall med utländska leverantörer 

med annan valuta än SEK. Vidare sätts kopparpriserna 

på den globala järnmalmsmarknaden i USD. Från att 

beslut tagits om start av gruvorna, kommer det att 

finnas en valutaexponering avseende främst framtida 

intäktsflöden i USD, Marknadspriset på koppar liksom 

för Bolaget ofördelaktig valutakursutveckling kan in-

verka negativt på Bolagets verksamhet, resultat och 

finansiella ställning.

OMVÄRLDSRELATERADE RISKER

Gruvverksamhet är ett ingrepp i naturen och kan ses 

som en störning bland andra som är verksamma i eller 

på annat sätt utnyttjar området eller dess närhet. Det 

finns risk för konflikt med andra intressen såsom orts-

befolkning, annan industriell verksamhet, turism, rekre-

ation, jakt och fiske med flera som bör beaktas vid en 

riskbedömning. För att bedriva den planerade gruv-

verksamheten är Bolaget beroende av avtal med tred-

je part, såsom kunder, leverantörer, anställda, konsulter 

och andra. Att ingå denna typ av avtal innebär ett 

kommersiellt risktagande. Bolaget är vidare beroende 

av ett fåtal smältverk för upparbetning och produktion 

av sina produkter, vilket också är en risk.

RISKER KOPPLADE TILL  
MYNDIGHETSTILLSTÅND 

Gruvverksamhet, innefattande såväl gruvdrift som 

prospektering, är tillståndsplikt verksamhet som står 

under tillsyn av Bergsstaten. Övriga för gruvbrytning 

nödvändiga tillstånd omfattar miljötillstånd, vattendon, 

markanvisning och bygglov. Det kan inte uteslutas att 

erhållandet av nya tillstånd, förnyelse av existerande 

tillstånd eller tillstånd för förändring av verksamheten 

i framtiden uteblir eller tar längre tid att erhålla än 

beräknat. Brist i uppfyllandet av tillämpliga lagar, för-

ordningar, tillståndskrav eller förelägganden kan också 

medföra negativa konsekvenser för Copperstone, till 

exempel krav på betydande investeringar i anpassade 

åtgärder, inskränkande eller upphörande av hela eller 

delar av verksamheten. Bolag som bedriver gruvverk-

samhet kan enligt tillämpliga regler komma att behöva 

kompensera dem som drabbas av förlust eller skada 

orsakad av den aktuella verksamheten. Copperstone 

kan även blir föremål för civilrättsliga krav eller straff-

rättsliga påföljder för brott mot tillämpliga lagar eller 

förordningar. 

Förändringar av nuvarande lagar, förordningar och 

tillståndskrav, eller striktare tillämpning av dessa, kan 

även komma att få allvarliga konsekvenser för Bolaget 

i form av höjda produktionskostnader och/eller redu-

cerade produktionsnivåer vilket kan försena utbyggna-

den av verksamheten eller omöjliggöra verksamheten. 

Om någon av dessa risker skulle realiseras skulle det 

kunna få en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, 

finansiella ställning och resultat. 

UTSPÄDNING

Aktieägare som väljer att inte utnyttja sina tecknings-

rätter för att teckna nya aktier i Företrädesemissionen 

kommer att få en lägre andel av Copperstones aktie-

kapital och röster till följd av ökningen av antalet aktier 

och röster i Bolaget när de nya aktierna tilldelas i Före-

trädesemissionen och teckningsoptionen utnyttjas för 

teckning av nya aktier i Bolaget. Framtida emissioner 

av aktier eller andra värdepapper kan också späda ut 

aktieinnehav och kan väsentligt påverka priset på Bo-

lagets aktier negativt. Bolaget kan emittera ytterligare 

aktier eller värdepapper som kan konverteras till aktier 

genom riktade erbjudanden utan företrädesrätt för 

befintliga ägare. Alla sådana ytterligare erbjudanden 

kan minska proportionella ägande- och rösträtter för 

innehavare av aktier och vinst per aktie.

FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN

Denna Årsredovisning kan innehålla framåtblickande 

uttalanden som relaterar till framtida händelser eller 

framtida utveckling och som återspeglar Coppersto-

nes aktuella förväntningar och antaganden. Sådana 

framåtblickande uttalanden återspeglar Copperstones 

aktuella bedömningar och är baserade på antaganden 

som för närvarande är tillgängliga för Bolaget. Inves-

terare uppmanas vara medvetna om att dessa fram-

åtblickande uttalanden varken är löften eller garantier 

och att risker och osäkerheter kan medföra att fram-

tida resultat skiljer sig betydligt från förväntat. Dessa 

framåtblickande uttalanden avspeglar Bolagets aktuel-

la bedömning och förutom såsom börskraven förevisar 

åtar sig Bolaget inget förpliktigande att kontinuerligt 

uppdatera eller justera dessa i syfte att återspegla nya 

händelser eller omständigheter. Vänligen notera att 

borrhålsskärningar uppges såsom kärnborrade och är 

inte korrigerade för sann tjocklek då malmkropparnas 

utseenden inte ännu är helt kända.
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