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Kopparberg Mineral AB är ett prospekteringsbolag med  
inriktning på bas- och ädelmetaller i första hand i Bergslagen. 
Företaget hade per den 31 december 2012, 21 egna  
undersökningstillstånd med en total yta av 9 610 hektar och 
en bearbetningskoncession (Tvistbogruvan) om elva hektar. 
Bolaget hade vid årsskiftet dessutom ansökt om en sju hektar 
stor bearbetningskoncession för Håkansbodaförekomsten. 
Moderbolaget Kopparberg Mineral AB har två dotter-
bolag, Kopparberg Mining Exploration AB och Argo AB. 
Kopparberg Mining Exploration AB bedriver koncernens 
prospektering i Bergslagen medan Argo AB utför service-
uppdrag både internt inom koncernen och till externa kunder. 
Dessutom är Kopparberg Mineral AB delägare i intressebo-
lagen Norrliden Mining AB (50,00 % ägarandel) och Nordic 
Iron Ore AB (20,61 % ägarandel). Verksamheten i Norrliden 
Mining AB inriktas mot prospektering och utvecklingsar-
beten i Skelleftefältet. Detta sker främst vid förekomsten 
Norra Norrliden och inom Copperstone-projektet, men även 
genom prospektering med syfte att lokalisera nya utveck-
lingsbara förekomster i Skelleftefältet. Nordic Iron Ore AB är 
ett järnmalmsbolag med betydande tillgångar i Bergslagen. 
Bolagets primära målsättning är att återuppta gruvdriften i 
Ludvika gruvor i södra Dalarna (Blötberget och Håksberg) 
samt att utöka mineraltillgångarna, vilket främst sker genom 
fortsatt prospektering inom Väsmanfältet. 

Affärsidé
Kopparberg Mineral AB:s affärsidé är att genom egen pro-
spektering eller förvärv identifiera och utveckla mineraltill-
gångar som kan utgöra basen för en långsiktig och lön-
sam gruvproduktion. I senare utvecklingsskeden kommer 
Bolaget att söka strukturella lösningar med andra intres-
senter. Bolaget fokuserar sin verksamhet mot i första hand 
bas- och ädelmetallförekomster i Sverige. 

Mål
Kopparberg Mineral AB:s långsiktiga målsättning är att bli 
en betydande aktör på mineralmarknaden med förekomster 
som bryts i egna eller samägda gruvor för vidare förädling 
med god lönsamhet. 

Kortsiktigt är Bolagets mål att:
• Utöka och utveckla projekten i Bergslagen till mineral-

tillgångar och mineralreserver uppskattade enligt inter-
nationella normer samt att säkra mineraliseringarna med 
bearbetningskoncessioner och förbereda dem för kom-
mersiell exploatering.

• Inom Norrliden Mining AB utöka existerande mineraltill-
gångar och få dessa klassificerade enligt internationella 
beräkningsnormer samt att säkra dessa genom bearbet-
ningskoncessioner och förbereda dem för exploatering.

• Att vara en aktiv ägare i Nordic Iron Ore AB och kom-
petensmässigt bidra till en snabb utveckling av Ludvika 
gruvor.

Kopparberg Mineral AB i korthet
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Under året har Bergsstaten beviljat Kopparberg Mineral 
bearbetningskoncession för Tvistbofyndigheten. För den 
centrala delen av Håkansbodafältet har en extern konsult 
på uppdrag av Kopparberg Mineral genomfört en mineral-
tillgångsuppskattning. Bolaget har dessutom ansökt om 
bearbetningskoncession för Håkansbodagruvan. 

En extern konsult har på uppdrag av intressebolaget 
Norrliden Mining AB genomfört en uppdaterad mineraltill-
gångsuppskattning för Norra Norrlidenfyndigheten. Man 
har även sammanställt den stora mängd information om 
Skelleftefältet som företaget har tillgång till. Detta gäller pri-
märt undersökningsresultat från sulfidförekomsterna men 
även övrigt geologiskt, geokemiskt och geofysiskt material. 

Intressebolaget Nordic Iron Ore AB har ansökt om miljö-
tillstånd för återöppnande av Ludvika gruvor och har ge-
nomfört ett större borrprogam, vilket främst var inriktat på 
Väsmanförekomsten. 

Kopparberg Mining
Exploration AB
Ägarandel 100%

Argo AB
Ägarandel 100%

Nordic Iron Ore AB
Ägarandel 20,61%

Norrliden Mining AB
Ägarandel 50%

Kopparberg Mineral AB

Koncernen Kopparberg Mineral.
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Historisk utveckling

2006
Kopparberg Mineral AB bildas och de första undersöknings-
tillstånden beviljas av Bergsstaten.

2007
Bolaget investerar i en egen borrigg och noteras på Aktie 
Torget. Prospekteringsarbeten inom de egna undersök-
ningstillstånden fortsätter.

2008
Nordic Iron Ore AB bildas tillsammans med Archelon Mineral 
AB och IGE Nordic AB. Undersökningar inom de egna un-
dersökningstillstånden fortsätter.

2009
Diskussioner med Lundin Mining om förvärv av Lundin 
Mining Exploration AB inleds. Fortsatt prospekteringsarbete 
inom de egna undersökningstillstånden.

2010
Kopparberg Mineral AB förvärvar Lundin Mining Exploration 
AB (namnändrat till Kopparberg Mining Exploration AB). 
Undersökningstillstånden för Håksbergsfältet säljs till 
Nordic Iron Ore AB. 

Arbete med Evaförekomsten påbörjas och ytterligare 
prospekteringsarbete i Skelleftefältet inleds. Kopparberg 
Mineral AB och Gold Ore Resources Ltd tecknar en avsikts-
förklaring om att bilda ett gemensamägt gruvutvecklings- 
och prospekteringsbolag i Skelleftefältet. 

Nordic Iron Ore AB uppdrar åt Kopparberg Mineral AB att 
utarbeta underlag för återöppnandet av Ludvika gruvor. 
Nordic Iron Ore AB ansöker om bearbetningskoncession 
för Blötberget.

2011
Kopparberg Mineral AB introduceras på NASDAQ OMX First 
North. Inom Håkansbodaprojektet genomförs diamantborr-
ning. 

Affären med Gold Ore Resources Ltd slutförs genom att 
Norrliden Mining AB bildas med Kopparberg Mineral AB 
som operatör.

2012
Bolaget erhåller bearbetningskoncession för Tvistbo-
fyndigheten. 

En oberoende konsult genomför en mineraltillgångsupp- 
skattning för den centrala delen av Håkansbodafältet. 
Kopparberg Mineral ansöker om bearbetningskoncession 
för Håkansbodagruvan. Ytterligare diamantborrning genom-
förs inom Håkansbodaprojektet.

Intressebolaget Norrliden Mining AB erhåller en ex-
ternt uppdaterad mineraltillgångsuppskattning för Norra 
Norrlidenfyndigheten. En sammanställning görs av den 
stora mängd information om Skelleftefältet som företaget 
har tillgång till.

Intressebolaget Nordic Iron Ore AB ansöker om miljötillstånd 
för återöppnande av Ludvika gruvor. Dessutom genomförs 
ett större borrprogam vilket främst är inriktat på Blötberget 
och Väsmanfältet.
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vd har ordet:  
”nu tar vi nästa steg.”

Bästa aktieägare!
Kopparberg Mineral AB är sannolikt det juniorbolag som i 
dagsläget bedriver den mest omfattande och systematiska 
prospekteringen i det mineralrika Bergslagen. Vår affärsidé 
är att identifiera och utveckla mineraltillgångar till ekono-
miskt intressanta mineralreserver och, när projekten går 
in i tyngre investeringsfaser med anläggning av gruvor och 
anrikningsverk, hitta strukturella lösningar med andra intres-
senter – finansiella eller industriella. Tack vare en effektiv 
organisation, en utomordentligt kompetent styrelse med 
betydande geologisk, gruvteknisk och finansiell kompetens 
och erfarenhet samt ett omfattande svenskt och internatio-
nellt nätverk, kan verksamheten snabbt drivas framåt och 
växlas upp för att genomföra omfattande studier med mål-
sättningen att utveckla fyndigheter till fungerande gruvor. 

Efter att Bolaget förvärvat Lundin Mining Exploration AB 
för tre år sedan har vi utvärderat de mineralförekomster 
köpet medförde och kunnat plocka ”russinen ur kakan”. Vi 
har paketerat förekomsterna i tre företag: Nordic Iron Ore 
AB med betydande järnmalmsförekomster i Bergslagen, i 
vilket Kopparberg Mineral äger 20,61 %, Norrliden Mining 
AB med omfattande sulfidförekomster i Skelleftefältet, i 
vilket Kopparberg Mineral äger 50,00 % och är operatör 
samt det helägda Kopparberg Mining Exploration AB med 
sulfidförekomster i Bergslagen. 

I Bergslagen erhöll Bolaget en extern uppdatering av de 
uppskattade mineraltillgångarna för den centrala delen av 
Håkansbodaprojektet som var betydligt större än väntat. 
Under hösten har Bolaget ansökt om bearbetningskonces-
sion för den del av Håkansbodaförekomsten som omfattas 
av mineraltillgångsuppskattningen. Bergsstaten avslog 
emellertid koncessionsansökan tidigt under 2013 på för 
oss oklara grunder. Bolaget har överklagat avslaget och 
har goda förhoppningar om att koncessionsansökan skall 
prövas i sin helhet under det kommande året. I Bergslagen 
är även Tvistbo-området också mycket intressant och hög-
prioriterat. Förekomsterna i Tvistbo-området kommer nu un-
dersökas i detalj och vi har goda förhoppningar om att kunna 
utöka mineraltillgångarna i området den närmaste tiden.

Nordic Iron Ore AB (NIO) ut-
vecklar Ludvika gruvor, dvs 
Håksberg, Blötberget och 
den intressanta Väsman-
förekomsten. Bolaget är ett 
lågriskprojekt då det hand-
lar om att återöppna äldre 
gruvor med existerande, 
användbar infrastruktur och 
enkla logistiklösningar. NIO 
kommer att kunna produce-
ra en premiumprodukt med 
hög järnhalt. Genom att an-
vända existerande installationer hålls investeringskostnaden 
och risken för fördyringar nere. Rationell drift kommer också 
att innebära att produktionskostnaderna blir mycket kon-
kurrenskraftiga. NIO innehar bearbetningskoncessioner för 
Blötberget och Håksberg och har ansökt om miljötillstånd 
för gruvdriften. I början av 2013 rapporterade intressebo-
laget om ökade mineraltillgångar som nu totalt omfattar 
62,2 Mton med 40,3 % järn vilka klassificerats som indike-
rade och 107,7 Mton med 38,6 % järn klassificerade som 
antagna. NIO har vidare tecknat en avsiktsförklaring med 
Oxelösunds Hamn AB för järnmalmsleveranser på upp till 
5 Mton per år. Oxelösunds Hamn har redan idag befintliga 
anläggningar med tillräcklig kapacitet för att under de första 
åren möjliggöra lagring och utlastning av järnmalm. Planen 
är att NIO skall vara i produktion i slutet av 2015. 

Norrliden Mining AB är ett av Kopparberg Mineral AB 
hälftenägt bolag för gruvutveckling och prospektering i 
Skelleftefältet, där vi tillsammans med kanadensiska Gold Ore 
Resources Ltd. utvecklar bas- och ädelmetall-förekomster. 
Bolagets projektportfölj inkluderar bland annat två områden 
med kända mineraliseringar och stor prospekteringspoten-
tial: det välutvecklade Norra Norrlidenområdet och Copper-
stone-området. Norra Norrliden täcks av en bearbetnings- 
koncession och har ett befintligt provbrytningstillstånd  
och kan, när ekonomiska resurser säkrats, utvecklas 
snabbt. Det andra projektområdet är det betydligt större 
Copperstone-området med flera i olika grad undersökta 
mineraliseringar. Mest utvecklad är Svartlidenförekomsten 
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som täcks av en bearbetningskoncession. I omedelbar 
anslutning till denna ligger Evaförekomsten. Då denna be-
döms ha mycket god utvecklingspotential har en ansökan 
om bearbetningskoncession gjorts. Inom projektområdet 
finns även andra intressanta uppslag som täcks av un-
dersökningstillstånd. Kopparberg Mineral AB är operatör i 
Norrliden Mining AB vilket innebär att vi driver och utvecklar 
projekten inom intressebolaget. Ett omfattande utvecklings-
arbete har gett en mycket bra bild av geologin i de områden 
som kontrolleras av bolaget. Närmast väntar fortsatt pro-
spektering i och i anslutning till bolagets mineraliseringar 
samt framtagande av lönsamhetskalkyler för exploatering 
av en eller flera av dessa. 

Kopparberg Mineral AB erbjuder flera fördelar gentemot an-
dra prospekterings- och gruvutvecklingsbolag. Bolaget är 
verksamt inom ”rätta” geologiska och geografiska områden, 
har projekt som är möjliga att genomföra inom rimlig tid och 
med rimliga insatser utifrån både nuvarande och förväntad 
efterfrågan och utbudssituation på marknaden. Vi står inför 
en spännande utveckling som är långsiktig, inriktad på till-
växt och som skapar nya möjligheter i Sverige. Målet är att 
inom tre till fem år ha ägardelar i tre gruvor under uppstart, 
alla med stor lönsamhetspotential: Bergslagen/Håkansboda 
och/eller Tvistbo, Nordic Iron Ore AB och Norrliden Mining 
AB. 

Per Storm
VD, Kopparberg Mineral AB (publ)

Besök av Länsstyrelsen 
Örebro län, Lindesberg och 
Ljusnarsbergs kommuner 
samt markägare under 
pågående kärnborrning i 
Håkansbodafältet.
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Allmänt om Bolagets  
undersökningstillstånd
Bolaget har idag undersökningstillstånd inom i huvud- 
sak tre områden i Bergslagen och ett i Småland. Under-
sökningstillstånden i Bergslagen omfattar Håkansboda-
projektet, Tvistboförekomsten samt Ställdalen – Högfors-
området. I Småland har Bolaget undersökningstillstånd i 
närheten av Vetlanda. Under året har de tidigare undersök-
ningstillstånden kring Garpen, Bergslagen, frånträtts då 
genomförda undersökningar inte gett positiva resultat. 

Bergslagens geologi
Bergslagen är ett av de mest produktiva gruvdistrikten i 
Sverige genom tiderna. Det har pågått industriell brytning 
av järn-, basmetall- och ädelmetallmalmer under närmare 
1 000 år och över 6 000 mineraliseringar av olika storlek 
och karaktär är kända. Dessa utgörs huvudsakligen av 
kvartsbandade järnmalmer, apatitjärnmalmer, stratiforma 
och stratabundna sulfidmineraliseringar med zink, bly, silver, 
koppar och guld samt volframmineraliseringar.

Merparten av dessa förekomster är knutna till skarn, karbo-
natstenar och hydrotermalt omvandlade metavulkaniter. För 
närvarande är tre polymetalliska sulfidmalmer i produktion i 
Bergslagen: Zinkgruvan, Garpenberg och Lovisa. Under de 
senaste åren har intresset för prospektering i Bergslagen 
ökat. Detta beror i första hand på områdets potential för att 
finna nya betydande sulfid- och järnförekomster. 

Den suprakrustala stratigrafin i Bergslagen domineras av 
1,90–1,88 miljarder år gamla felsiska metavulkaniter som 

huvudsakligen består av pyroklastiska flöden, subvulkanis-
ka intrusioner eller resedimenterade vulkaniter med ryolitisk 
till dacitisk sammansättning. Över och under metavulkani-
terna uppträder sedimentära bergarter. Berggrunden har i 
betydande omfattning genomsatts av olika granitiska och 
mafiska intrusioner.

Karbonatstenar uppträder inlagrade på olika nivåer i den 
vulkaniska bergartsserien men är vanligast förekomman-
de i den övre delen. De varierar från tunna horisonter med 
begränsad utsträckning till mäktiga lager med betydande 
utsträckning.

De suprakrustala bergarterna har genomgått omfattande 
tektonisering och metamorfos. Generellt ökar metamor-
fosgraden från grönskifferfacies i norr till amfibolfacies i 
söder. 

De vanligaste intrusiva bergarterna i Bergslagsregionen 
utgörs av granodioritiska till tonalitiska graniter vilka 
under olika perioder intruderat den äldre berggrunden. 
Suprakrustalbergarterna uppträder som isolerade partier 
omgivna av tidigt orogena och postorogena intrusioner.

Håkansbodaprojektet
Håkansbodaprojektet omfattar i sin helhet ett område som 
täcks av Bolagets undersökningstillstånd Nora 100, Nora 
101, Nora 104, Nora 105, Nora 106, Nora 107 och Nora 108 
(figur 1). Ett stort antal sulfidmineraliseringar av olika karak-
tär är kända inom projektområdet. 

verksamheten i
Bergslagen

Upptagning av nya  
borrkärnor i lådor.
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Geologin karakteriseras av omvandlade vulkaniska och 
klastiska sediment samt karbonatstenar vilka intruderats 
av graniter och diabas. Genom den tektonisering berggrun-
den utsatts för uppträder de suprakrustala bergarterna i ett 
synklinalt veck med en mot sydväst stupande veckaxel. 
Generellt är de flesta kopparmineraliseringarna i området 
knutna till ett karbonatstenslager som i den östra veckskän-
keln är mäktigt medan dess utbredning i den västra skänkeln 
är mindre känd. Mineraliseringarna med zink-bly-silver är 
ofta knutna till manganrika järnmalmer i de metavulkaniter 
som uppträder stratigrafiskt över karbonatstenen. Ett flertal 
betydande järnoxidmalmer, bland andra den av intressebo-
laget Nordic Iron Ore AB ägda Stråssaförekomsten, ligger i 
bergartssekvenser under karbonatstenen. Tidigare brytning 
i merparten av sulfidförekomsterna har som regel varit i li-
ten skala och mer omfattande undersökningar har endast 
genomförts i Håkansboda. 

Figur 1: 
Karta över Håkansbodaprojektet visande  
gällande undersökningstillstånd.

Mineraltillgångar vid  
Håkansboda koppargruva 
Redan under 1400-talet förekom gruvbrytning av koppar- 
malm i Håkansbodagruvan. Verksamheten pågick period-
vis i mindre skala fram till början av 1700-talet då kontinu-
erlig gruvbrytning kom igång. Mellan 1906 - 1919 utvann 
Stora Kopparbergs Bergslags AB koppar ur de gamla 
varphögarna samtidigt som en mindre kvantitet malm  
(cirka 19 Kton) bröts. En undersökningsort drevs på 71 me-
ters nivån. Senare prospektering, omfattande kärnborrning 
och geofysiska mätningar, har utförts av Trafikaktiebolaget 
Grängesberg-Oxelösund, SSAB och LKAB Prospektering 
AB och BP-Minerals. Förutom dessa undersökningar drevs 
en ort till Håkansboda från förbindelseorten mellan Stråssa 
och Blanka. Orten, som når Håkansboda 199 meter under 
markytan, var i första hand tänkt att användas för att un-
dersöka mineraliseringarna och underlätta kärnborrningen 
mot djupet, samt i andra hand, om undersökningarna gav 

positivt resultat, användas för frakt av malm 
till anrikningsverket i Stråssa. 

Den huvudsakliga mineraliseringen vid 
Håkansbodagruvan förekommer i karbo-
natsten, nära den stratigrafiska övre gränsen 
mot vulkaniter. Mineraliseringen stupar brant, 
80° - 85° i de översta 100 meterna för att se-
dan på djupare nivåer flacka ut till 60° - 65° 
mot öster.

I mineraliseringen förekommer kopparkis, 
magnetkis och underordnat guld-, kobolt-, 
vismut-, arsenik- och antimonmineral. Flera 
zoner med massiva sulfider har identifierats 
men det är bara huvudmineraliseringen som 
tidigare har varit föremål för brytning.

Mellan de mineraliserade zonerna förekom-
mer en svag disseminering av kopparkis, 
svavelkis och magnetkis.
 
Under 2011 genomförde Kopparberg Mineral 
en inledande kärnborrningskampanj omfat-
tande åtta hål (2 100 meter) för att under-
söka och verifiera kopparmineraliseringen. 
Baserat på denna och uppgifter från tidigare 
brytning och kärnborrning utförd av bl.a. 

LKAB Prospektering AB, SSAB och Gränges International 
AB har en uppskattning av mineraltillgångarna gjorts av en 
oberoende extern konsult. Uppskattningen följer SveMins 
rekommendationer och regelverket i JORC-koden1. De indi-
kerade mineraltillgångarna har uppskattats till 629 Kton med  

1 Australasiatisk kod för rapportering av mineraltillgångar och mineralreserver.
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1,4 % koppar, 14,3 g/ton silver och 0,4 g/ton guld (tabell 1). 
Dessutom finns antagna mineraltillgångar på nära 1,5 Mton 
med 1,5 % koppar, 11,3 g/ton silver och 0,3 g/ton guld.

Klass Tonnage 
(Kton)

Koppar 
(%)

Guld  
(g/ton)

Silver  
(g/ton)

Kända --- --- --- ---

Indikerade 629 1,4 0,4 14

Antagna 1 485 1,5 0,3 11

Tabell 1: Mineraltillgångar2 i Håkansboda  
koppargruva per den 7 mars 2012.

Mineraliseringen, som är öppen mot djupet och i stryk-
ningsriktningen, ligger i ett cirka 12 km långt malmpotenti-
ellt karbonatstensstråk som sträcker sig från Håkansboda 
koppargruva i norr till söder om Lejagruvan.

Den under året genomförda mineraltillgångsuppskattningen 
innehåller betydligt större mineraltillgångar än tidigare his-
toriska beräkningar. I början av 1980-talet genomfördes en 
serie anrikningstester på malmen vid MinPro i Stråssa vilken 
visar att både koppar- och koboltmineralen går att anrika. 
Dessa anrikningstester är dock otillräckliga och historiska 
och skall endast ses som vägledande för framtida mer om-
fattande undersökningar. 

Hafstaområdet
Området inom undersökningstillstånden i Nora 100-se-
rien, exklusive det mineraliserade området i anslutning till 
Håkansboda koppargruva, går under projektnamnet Hafsta. 
Inom detta har prospektering utförts i flera delområden. Till 
skillnad från de mer detaljerade undersökningarna i anslut-
ning till Håkansbodagruvan har dessa prospekteringsinsats-
er haft en mer inledande karaktär. 

Tidigare har Kopparberg Mineral gjort omfattande geofy-
siska mätningar i området söder om Håkansbodagruvan. 
Arbetet omfattade magnetiska och elektromagnetiska mät-
ningar och syftade till att identifiera nya mineraliseringar i 
området. En av de intressantaste anomalierna som hittades 
ligger nära Eriksgruvan, cirka två km söder om Håkansboda. 
Eriksgruvan bröts fram till 1901 på järnmalm vilken delvis 
förde noterbara halter kopparkis och zinkblände. För att 
få en bättre uppfattning om mineraliseringens karaktär 
genomförde Kopparberg Mineral under 2012 en kaxborr-
ningskampanj som resulterade i att en ny kopparförande 
skarnhorisont kunde lokaliseras. 

Lejaförekomsten
Leja koppargruva, som ligger i södra delen av projektområ-
det Hafsta, påminner mycket om Håkansbodaförekomsten. 
Den bröts redan under 1500-talet och har från och till varit 

i produktion fram till 1919. Mineraliseringen, som utgörs 
av kopparkis, svavelkis och magnetkis i karbonatsten och 
skarn, stupar brant och stryker i nordöst-sydvästlig riktning. 
Den har kunnat följas cirka 125 meter i strykningsriktningen 
och mäktigheten är som mest cirka 20 meter. Tidigare bryt-
ning nådde ett djup på cirka 55 meter. Under de senaste 
åren gruvan var i drift (1915 - 1919) bröts 227 Kton med i ge-
nomsnitt 1,5 – 2,0 % koppar, 1 g/ton guld och 29 g/ton silver.

Övriga förekomster inom  
Hafstaområdet
Utöver de förekomster som ovan redovisats finns ytterligare 
ett stort antal sulfidmineraliseringar inom Hafstaområdet 
vilka inte undersökts i modern tid. Dessa utgörs huvudsak-
ligen av kopparmineraliseringar i karbonatsten, kopparmine-
raliseringar i järnmalmer och zink-bly-silver mineraliseringar 
i och i anslutning till manganrika järnmalmer. En utförlig re-
dovisning av dessa finns på Bolagets hemsida. 

Tvistbofältet
Ett av Bolagets mer intressanta projekt i Bergslagen är 
Tvistbofältet. Tidigare prospektering i området, som utförts 
av bl.a. Rederi AB Nordstjernan (Johnson) 1961 - 1978, AB 
Statsgruvor, NSG och LKAB Prospektering AB 1978 - 1985, 
har varit fokuserad mot järnmalm och sulfidmalm med i 
första hand zink och bly. Inom några av de äldre utmålen 
har gruvbrytning i varierande omfattning pågått under olika 
perioder sedan 1700-talet. 

Tvistbogruvan, tidigare Silverudden, var i produktion så 
tidigt som på 1500-talet. Den senaste brytningen skedde 
under krigsåren 1942 - 1945. Mineraliseringen består av 
zinkblände och silverförande blyglans som uppträder i 
kalksilikat/skarn, dioritisk gnejs och marmor. 

Tvistbomineraliseringen är en av flera zink-bly förekomster 
inom en möjlig fortsättning på det nord-sydliga minerali-
serade stråket i vilket likartade mineraliseringar brutits 
i bl.a. Stollberg, Gränsgruvan och Fredrikssongruvan. 
Mineraliseringen, såväl som lokala och regionala strukturer, 
har nord-sydlig strykning samt brant sidostupning mot väs-
ter (cirka 80°). Tvistboförekomsten uppträder i en geologisk 
miljö som kännetecknas av omvandlade vulkaniter, vulka-
noklaster samt skarnrika magnetitmalmer. 

Den mineraliserade zonen har kunnat följas cirka 200 meter 
i strykningsriktningen. Den har en bredd på upp till 55 me-
ter och har ett hittills känt djupgående på cirka 180 meter. 
Förekomstens södra utbredning är avklippt av en förkast-
ning, men den är fortfarande öppen mot norr och mot djupet. 
Mineraliseringen består av massivt zinkblände och blyglans 
men dessa mineral uppträder också som ”sliror” parallellt 

2	 Uppskattningarna	är	gjorda	2012	av	Thomas	Lindholm,	kvalificerad	person	(QP)	enligt	JORC-koden	(Australasiatisk	kod	för	rapportering	av	mineraltillgångar	och	mineralre-
server)	och	SveMins	regelverk.	För	vidare	information	se	Bolagets	hemsida,	www.kopparbergmineral.se.
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med foliationen i sidoberget. Lokalt har kopparkis noterats. 
Huvudmineraliseringen har inte alltid skarpa kontakter mot 
sidoberget. Kopparberg Minerals undersökningstillstånd 
Tvistbo nr 100 omfattar flera tidigare utmål som Tvistbo nr 
1, 2, 3 och 4 samt Norrgruvan. 

Tvistboförekomsten har tidigare undersökts med totalt 38 
kärnborrhål. Baserat på resultaten av dessa har en upp-
skattning av mineraltillgångarna gjorts av en oberoende 
extern konsult3. Ner till 180 meters djup uppgår de indike-
rade mineraltillgångarna till nära 575 Kton med 3,3 % zink,  
2,6 % bly och 22 g/ton silver. Till detta kommer en antagen 
mineraltillgång på 280 Kton med 3 % zink, 2,5 % bly och  
20 g/ton silver. Mineraliseringen är inte avgränsad mot dju-
pet och mot norr i strykningsriktningen. I april 2012 bevil-
jades Bolaget bearbetningskoncession för Tvistbogruvan 
K nr 1. 

Intill Tvistboförekomsten, väster om sjön Schissen, ligger 
Norrgruvans bly-silver-kopparförekomst i södra delen av 
Bolagets undersökningstillstånd. 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 mineraliseringar med silverhaltig blyglans, 
zinkblände, kopparkis och något guld i ett granat- och 
amfibolskarn som också innehåller flusspat och grön glim-
mer. Sidostenen utgörs av mikroklinrik leptit som delvis är 
granatförande och närmast mineraliseringarna kvartsitom-
vandlad. Den mineraliserade zonen är totalt cirka 200 meter 
lång och två till tre meter mäktig.

ställdalen-Högforsprojektet
Projektområdet omfattar Ställdalensynklinalen med dess 
sedan tidigare kända zink-bly-mineraliseringar, vilka är knut-

na till karbonatstenar. Vid borrningar utförda av SGAB 1989 
kunde smala (0,5 meters kärnlängd) ”stringer”-zoner inne-
hållande upp till 5,4 g/ton guld och 1,5 % koppar konstateras. 
Under åren 2006 - 2008 genomfördes geofysiska undersök-
ningar i området och 19 kärnhål borrades vilka träffade sul-
fidmineraliserade zoner. Den rikaste mineraliseringen, som 
höll 15,8 % zink (0,9 meters kärnlängd) noterades på 174 
meters djup i ett av borrhålen. Analyser av prover från hällar 
inom området visar guldhalter upp till 1,4 g/ton och prover 
från äldre gruvförsök och skärpningar har visat sig hålla upp 
till 6,7 g/ton guld. Dessa analyser är enbart representativa 
för de tagna proverna och indikerar inte halten i en eventuell 
mineralisering. Vid kaxborrningar som genomfördes under 
2010 och 2011 identifierades en omvandlingszon som inte 
tidigare var känd i det aktuella området. Under 2012 har 
en geologisk kartering i Ställdalenområdet genomförts för 
att öka den geologiska förståelsen för området. Baserat 
på dessa resultat kan nya kax- och/eller kärnborrningar bli 
aktuella under 2013.

vetlandaområdet 
Prospekteringen inom Bolagets undersökningstillstånd i 
Vetlandaområdet har tidigare omfattat geofysiska mätningar 
samt provtagning av morän, hällar och block. Analyserna 
av en del häll- och blockprover visar höga guldhalter inklu-
derande 75 g/ton, 45 g/ton, 20 g/ton med ett toppvärde på 
104 g/ton guld. Dessa analyser är enbart representativa för 
de tagna proverna och indikerar inte halten i en eventuell 
mineralisering. Under året har fortsatt planering och resurs-
anskaffning studerats. Ytterligare fältarbeten kommer att 
göras inom området.

3		Uppskattningarna	är	gjorda	2008	av	Hans	Thorshag,	kvalificerad	person	(QP)	enligt	SveMins	regelverk.	 
För	vidare	information	se	Bolagets	hemsida,	www.kopparbergmineral.se.

Kopparkis i borrkärna från 
Håkansboda.
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nordic iron ore AB

Nordic Iron Ore AB (NIO) är ett gruv- och prospekte-
ringsbolag bildat 2008 med mål att återuppta gruvdriften 
i Blötberget och Håksberg samt exploatera den mellan-
liggande mineraliseringen i Väsmanfältet i södra Dalarna. 
NIO:s etablering och expansionsplan motiveras av en stark 
efterfrågan på stål med gynnsamma järnmalmspriser samt 
de skalfördelar som följer av att bolaget, som första aktör 
någonsin, kan integrera de större järnmalmsförekomsterna 
i Ludvikaområdet.

Nordic Iron Ore AB innehar 19 undersökningstillstånd och två 
bearbetningskoncessioner (Blötberget och Håksbergsfältet) 
vilka tillsammans täcker 9 423 hektar historisk gruvmark 
i Västerbergslagen, där järnmalmsbrytningen går tillbaka 
ända till 1500-talet. Vid Blötberget bröt Gruv AB Vulcanus 
och därefter Stora Kopparbergs Bergslags AB järnmalm 
fram till 1979 då gruvan togs ur drift. Även i Håksbergsfältet 
bröts järnmalm fram till 1979. Kvar i området från den aktiva 
tiden finns betydande järnmineraliseringar och omfattande 
ortsystem som förbinder dessa samt annan infrastruktur 
såsom schakt och snedbanor. 

Ur dessa förutsättningar har Nordic Iron Ore AB utveck-
lats snabbt. Bolaget har idag en egen kompetent och er-
faren organisation som leder och utvecklar det pågående 
gruvutvecklingsprojektet. En viktig milstolpe passerades i 
mitten av 2012 när bolaget hos Mark- och miljödomstolen i 
Nacka ansökte om miljötillstånd för de planerade gruvorna 
i Blötberget och Håksberg. Miljödom väntas under senare 
delen av 2013.

I början av 2013 rapporterade NIO om ökade mineraltill-
gångar i Blötberget samt betydande indikerade och an-
tagna mineraltillgångar i den hittills undersökta delen av 
Väsmanfältet inklusive Finnäset (Väsman Syd). Indikerade 
och antagna mineraltillgångar i Blötberget uppskattas till 
29,8 Mton med 44,5 % järn respektive 10,2 Mton med  
42,9 % järn, motsvarande en tonnageökning med cirka 66 % 
jämfört med tidigare uppskattning. I Väsman Syd uppskat-
tas de indikerade respektive antagna mineraltillgångarna till 
7,0 Mton med 38,5 % järn respektive 85,9 Mton med 38,4 % 
järn; se vidare i tabell 2 nedan.

För produktion av järnmalm är infrastrukturen av central 
betydelse. I omedelbar anslutning till Ludvika gruvor finns 
fungerande järnvägsnät med förbindelse till tre olika ut-
skeppningshamnar: Gävle, Oxelösund och Lysekil. 

Nordic Iron Ore AB har sedan inledningen av 2013 en avsikts-
förklaring med Oxelösunds Hamn AB för järnmalmsleve-
ranser på upp till 5 Mton per år, vilket motsvarar förväntad 
volym när produktion nått full kapacitet mot slutet av 2018. 
Oxelösunds Hamn har redan idag befintliga anläggningar 
med tillräcklig kapacitet för att under de första åren möj-
liggöra lagring och utlastning av järnmalm. Anläggningarna 
kommer över tid att utökas och utvecklas för att möta NIO:s 
behov.

Bolaget är ett lågriskprojekt då det handlar om att återöppna 
äldre gruvor. Vid den planerade exploateringen antas NIO 
kunna utnyttja existerande, användbar infrastruktur och enk-
la logistiklösningar. Nordic Iron Ore AB kommer att kunna 
producera en premiumprodukt med hög järnhalt. Genom att 
använda existerande installationer hålls investeringskostna-
den och risken för fördyringar nere. Rationell drift kommer 
också att innebär att produktionskostnaderna blir mycket 
konkurrenskraftiga.

Tabell 2: 
Mineraltillgångar	i	Nordic	Iron	Ore	AB	per	den16	januari	2013. 
 

Indikerade Antagna
Klass Mton Järnhalt Mton Järnhalt

Blötberget 29,8 44,5 % 10,2 42,9 % 

Väsman Syd* 7,0 38,5 % 85,9 38,4 % 

Håksberg 25,4 36,4 % 11,6 36,0 % 

Summa 62,2 40,3 % 107,7 38,6 %

* I tabellen redovisade mineraltillgångar är uppskattade av en extern konsult 
utifrån	resultaten	av	genomförd	kärnborrning	i	södra	delen	av	fältet.	På	basis	av	
magnetiska mätningar över Väsmanfältet har en tidigare uppskattning av möjligt 
tonnage	gjorts	av	ett	oberoende	konsultbolag	(Fil.	Dr.	Håkan	Mattsson	vid	
GeoVista	AB).	Preliminärt	uppskattas	de	magnetitförande	mineraliseringarna	
ha	ett	tonnage	på	600	-	650	Mton	med	i	genomsnitt	28	-	30	%	järn.	Tonnaget	
klassificeras	för	närvarande	som	”exploration	target”	enligt	den	kanadensiska	
standarden	NI	43-101.	Uppskattningen	är	gjord	enbart	utifrån	magnetiska	data	
och	är	till	sin	natur	osäker.	Det	är	därför	inte	säkert	att	det	uppskattade	tonna-
get,	eller	ens	delar	av	det	som	inte	ingår	i	den	efter	borrningen	klassificerade	
tonnaget, genom fortsatta undersökningar kan uppgraderas till mineraltillgång-
ar	enligt	den	kanadensiska	standarden	eller	JORC-koden	(Australasiatisk	kod	
för	rapportering	av	mineraltillgångar	och	mineralreserver).
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norrliden Mining AB

Norrliden Mining AB bildades 2011 som ett joint-venture 
mellan Kopparberg Mineral AB och Gold Ore Resources 
Ltd (Gold Ore), där båda ägarna innehar 50 % vardera av 
företaget. Norrliden Mining AB:s affärsidé är att prospektera 
och undersöka förutsättningarna för att inleda gruvproduk-
tion i Skelleftefältet och för att möjliggöra detta tillförde de 
båda ägarna sina prospekteringstillgångar i området till det 
nybildade bolaget. Från Kopparberg Mineral överfördes 
bearbetningskoncessionen för Svartlidenförekomsten och 
undersökningstillståndet för Evaförekomsten (för vilken 
bearbetningskoncession sökts) medan Gold Ore tillförde 
bearbetningskoncessionen för Norra Norrlidenförekomsten. 
Utöver detta tillfördes intressebolaget omfattande borr-
hålsinformation, geofysiska och geokemiska data över 
Skelleftefältet. Informationen i sin helhet har efter bolagets 
bildande sammanställts och utvärderats och den utgör 
grunden för bolagets fortsatta verksamhet. Under året för-
värvades Gold Ore av Elgin Mining Inc.

norra norrlidenförekomsten
Norra Norrlidens zink-, bly-, kopparförekomst ligger i Norsjö 
kommun, Västerbottens län. Mineraliseringen är knuten till 
en kvarts- och fältspatsporfyrisk vulkanit. Kraftig hydroter-
mal omvandling har påverkat bergarterna i nära anslutning 
till mineraliseringen vilket ger sig tillkänna som sericit- och 
kloritrika bergarter. Totalt har förekomsten undersökts med 
138 borrhål (25 626 meter). Mineraliseringen sträcker sig 400 
meter i öst-västlig riktning och är upp till 30 meter mäktig. 
Den når bara delvis upp till markytan men har ett djup på 
minst 300 meter. De kända och indikerade mineraltillgång-
arna framgår av tabell 3 nedan.

Tabell 3: 
Mineraltillgångar i Norra Norrlidenförekomsten  
per den 14 september 2012.4  
 

Klass Tonnage 
(Kton)

Zink 
 (%)

Bly  
(%)

Silver  
(g/ton)

Kända 493 2,9 0,4 59

Indikerade 1 499 2,9 0,3 40

Antagna 914 1,6 0,2 34

Copperstone-projektet
I Skelleftefältets norra del håller bolaget omfattande under-
sökningstillstånd inom ramen för Copperstone-projektet. 
Inom detta finns ett flertal mineralförekomster utav vilka 
enbart Eva, Svartliden och Copperstone norra varit föremål 
för systematiskt prospekterings- och utvecklingsarbete; se 
bilden nedan.

Evaförekomsten
Evaförekomsten, som är en massiv, vulkanogen, komplex 
sulfidmineralisering ligger i norra delen av Skelleftefältet, 
nordväst om Norra Norrliden. Mineraliseringen hittades 2005 
som resultat av flygburna geofysiska mätningar. Totalt har 55 
kärnborrhål borrats för att undersöka mineraliseringens ut-
sträckning och kontinuitet. En mineraltillgångsuppskattning 
baserad på 23 diamantborrhål har gjorts av en oberoende 
konsult5. Denna resulterade i ett indikerat tonnage på 5,2 
Mton med 2,4 % zink, 0,3 % koppar, 0,4 % bly, 1,0 g/ton 
guld och 40,0 g/ton silver. I sin norra del når mineraliseringen 
upp till bergytan vilken endast täckts av ett par meter morän. 
Mineraliseringen stupar flackt mot söder och är känd ner 
till ett djup av 110 meter under markytan. Den övre delen 
av mineraliseringen når ställvis en mäktighet på 60 meter.

Bolaget har hos Bergsstaten ansökt om bearbetningskon-
cession för Evaförekomsten. Tidigare har Länsstyrelsen 

4		Mineraltillgångsuppskattningen	är	gjord	2012	av	Adam	Wheeler,	QP	enligt	JORC	(Australasiatisk	kod	för	rapportering	av	mineraltillgångar	och	mineralreserver).	 
För	vidare	information	se	Bolagets	hemsida,	www.kopparbergmineral.se.

5		Uppskattningen	av	mineraltillgångarna	har	gjorts	av	Hans	Thorshag,	kvalificerad	person	(QP)	enligt	SveMins	regelverk.	
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i Norrbotten lämnat ett yttrande till Bergsstaten som av-
styrker utfärdandet. Ställningstagandet grundar sig på att 
Länsstyrelsen anser att en framtida gruvverksamhet skulle 
verka menligt på rennäringen i området. Med anledning av 
Länsstyrelsens ställningstagande har Bolaget fört diskus-
sioner med den aktuella samebyn och under året har dessa 
resulterat i ett samarbetsavtal och en gemensamt under-
skriven komplettering av bearbetningskoncessionsansökan. 

Svartlidenförekomsten
Svartlidenförekomsten, omedelbart norr om Evaförekomsten, 
är en sulfidmineralisering av så kallad stringertyp. En histo-
risk uppskattning av mineraltillgångarna (ej enligt NI 43-101 
eller JORC6) gjord på basis av resultaten från 109 borrhål  
(12 840 meter) har redovisats av Boliden AB. Denna visade 
att det ner till 100 meters djup finns ett tonnage på 65 Kton 
med 2,8 % koppar, 1,4 % zink, 55 g/ton silver och 0,3 g/ton 
guld. Svartlidenförekomsten täcks av bearbetningskonces-
sionen Svartliden K nr 1.

Copperstone norra
I den delen av projektet som kallas Copperstone norra finns 
två äldre utmål med disseminerade koppar-silver minerali-
seringar och med historiska mineraltillgångar om 200 Kton 
var. Idag klassificeras tillgångarna i undersökningstillstån-
den Svartliden 41 och 101 som ”antagna” då de inte är ut-
förda enligt någon internationell standard som NI 43-101 
eller JORC6. En genomgång av existerande borrhål indikerar 
dock utomordentlig potential. 

6  Australasiatisk kod för rapportering av mineraltillgångar och mineralreserver.
7		Mineraltillgångarna	för	EVA-fyndigheten	är	gjorda	av	Hans	Thorshag,	kvalificerad	person	(QP)	enligt	SveMins	regelverk.

Tabell 4: 
Mineraltillgångar	inom	Copperstone-projektet.7 

Klass Kton
Zink 
 (%)

Bly  
(%)

Koppar  
(%)

Guld  
(g/ton)

Silver 
(g/ton)

Evaförekomsten (ansökt bearbetningskoncession)

Indikerad 5 160 2,4 0,4 0,3 1,0 40

Svartlidenförekomsten K nr 1 (bearbetningskoncession)

Antagen * 65 1,4 n.a. 2,76 n.a. n.a.

Svartliden 101 (undersökningstillstånd)

Antagen * 200 n.a. n.a. 1,1 --- ---

Svartliden 41 (undersökningstillstånd)

Antagen * 200 --- --- 1,8 0,2 22

*	 Uppskattningarna	bygger	på	historisk	information	från	en	existerande	bearbetningskoncession	(Svartliden	K	nr	1)	eller	
tidigare	utmål	(Svartliden	101	och	Svartliden	41);	n.a.	=	icke	analyserat;	---	=	små	mängder.
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Grundläggande för Kopparberg Mineral 
AB:s verksamhet är utvecklingen på världs- 
marknaden för bas- och ädelmetaller. Pris-
utvecklingen på dessa metaller har direkt  
relevans när det gäller att utvärdera Bolagets 
prospekterings- och gruvprojekt.

Kopparberg Mineral AB är verksamt på tre potentiella  
huvudmarknader: koppar, bly och zink. Dessutom är 
Bolaget via intressebolaget Nordic Iron Ore AB verksamt 
på järnmalmsmarknaden. Utöver dessa metaller finns i 
Bolagets mineralförekomster ädelmetallerna guld och sil-
ver och specialmetallen kobolt. Prisnivån på basmetaller är 
fortsatt hög ur ett historiskt perspektiv men i förhållande 
till produktionskostnaderna i de marginella förekomsterna, 
av vilka huvuddelen ligger i Kina, är nivån inte oförsvarbar. 
Med den rådande utvecklingen i världsekonomin kommer, 
sannolikt, efterfrågan på såväl råmalm som koncentrat och 
färdig metall att vara hög under den kommande perioden. 

Under det gångna året har Kinas tillväxt återhämtat sig efter 
en kort konjunkturell nedgång och väntas fortsätta med his-
toriskt och internationellt höga tillväxttal under minst ytterli-
gare ett decennium, inte minst pådrivet av mycket stora stat-
liga infrastruktursatsningar. Utöver Kina är tillväxten i Indien, 
Indonesien, Thailand och ett antal länder i Sydostasien bara 
i sin linda och en fortsatt snabb tillväxtfas kan förväntas. 

Efterfrågan på basmetaller 
Den långsiktiga efterfrågan på koppar, zink och bly styrs i 
hög grad av industrialiserings- och urbaniseringsproces-
ser. Moderniseringen av tätbefolkade länder i Asien och 
Sydamerika kräver stora mängder basmetaller. Förutom 
Kina, som står för cirka 35 % av världens zinkkonsumtion 
och cirka 21 % av kopparkonsumtionen, driver även ut-
vecklingen i andra tillväxtmarknader i hög grad den globala 
metallmarknaden. Dessa makroprocesser skapar en stark 
underliggande efterfrågan vid sidan av mer kortsiktiga upp- 
och nedgångar i konjunkturen.

Mer kortsiktigt drivs efterfrågan på koppar i hög grad av 
investeringar i infrastruktur, kraftöverföring, husbyggnation 
och elektroteknik, samt till en mindre del av efterfrågan på 
varaktiga konsumentprodukter som bilar och hemelektronik. 
Koppar är en relativt ”sen” metall i industrialiseringsproces-

sen. Tillväxten i kopparanvändning fortsätter t ex efter att 
användningen av stål planat ut i de flesta tillväxtekonomier.

Efterfrågan på zink styrs över tid av produktionsutveckling-
en inom fordons- och byggnadsindustrierna. På kortare sikt 
påverkas den även av stålindustrins produktion då fordons- 
och byggnadsindustrin använder stålplåt som är rostskyd-
dad genom galvanisering. Stålindustrin som tillverkar den 
galvaniserade plåten utgör ett led mellan slutanvändarna 
och producenterna av zink.

Efterfrågan på bly styrs i hög grad av fordonsindustrin då 
huvuddelen av allt bly fortfarande används i blybatterier. 
Att notera för den långsiktiga användningen av bly är att 
även i moderna, s.k. hybridbilar, används blybatterier. Med 
en cirka 10 % tillväxt av fordonsindustrin i världen per år, 
förväntas efterfrågan på bly växa under en relativt lång tid.

Guld är idag i allt väsentligt en investeringsvara och handlas 
som ett investeringsobjekt. Prissättningen på guld styrs av 
en mängd faktorer där världsekonomins allmänna utveck-
ling är den mest påtagliga. Guldpriset har ökat dramatiskt 
under de senaste tio åren och nådde under 2011 en historisk 
högsta nivå (”all time high”). Även under 2012 har priset på 
guld varit högt även om det minskat något från året innan. 
Långsiktigt är det knappast sannolikt att priset fortsätter 
att hålla sig på denna höga nivå men eftersom en stor 
mängd guld idag utgör värdesäkrande investeringar finns 
goda möjligheter till höga priser även på medellång sikt. 
Smyckesbranschen utgör den största fysiska marknaden 
för guld. Indien, följt av Kina, är de största användarländerna. 
Investering i smycken sker i takt med att medelklassen i en 
ekonomi utvecklas. I dagsläget finns således en betydligt 
större fysisk efterfrågan på guld än tidigare. 

Utbudet av basmetaller
Metallprisernas kraftiga uppgångar åren strax innan den 
globala finanskrisen hösten 2008, gav upphov till ökade 
investeringar i såväl befintliga gruvor som i prospektering 
efter nya fyndigheter. Detta resulterade i en ökande global 
gruvproduktion, framför allt från zinkgruvor i Kina, Peru och 
Kazakstan. Jämfört med malmerna i äldre gruvor har nya 
fyndigheter med zink och/eller koppar ofta lägre metallhalter 
och de ligger oftast i områden som saknar infrastruktur och 
har högre politisk risk. Under de tre senaste åren har inte 
metallpriserna ökat på samma radikala sätt. Utbyggnaden 
av världens gruvindustri har dock pågått men ännu inte till 

Marknadsöversikt
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fullo ökat på samma sätt som efterfrågan. Denna trend för-
väntas fortsätta under de kommande åren.

Det tar lång tid att få till stånd en global kapacitetsökning. 
Normalt beräknas det ta tio år eller mer från det att en fyn-
dighet lokaliseras tills den är i produktion. Under de senaste 
åren har också tillståndsprocesserna för att starta produk-
tion i nya förekomster eller öka produktionen i befintliga 
gruvor tagit allt längre tid. De kraftiga fallen i metallpriserna 
under 2008 och uppgångarna under de senaste åren har 
medfört stora svängningar i produktionen främst i zinkgru-
vor och zinksmältverk. Prisnedgångarna och den generellt 
minskade tillgången till lånefinansiering för företag har även 
orsakat förseningar i många gruvprojekt runt om i världen. 
En stor del av dessa förseningar tillsammans med gruvtek-
niska faktorer, som t ex att några av de stora koppargruvorna 
i världen måste övergå från dagbrott till underjordsbrytning, 
har påverkat utbudet negativt. 

Metallhandel och prissättning
Prissättningen på basmetaller är global och sker till största 
delen på London Metal Exchange (LME) medan prissätt-
ningen på gruvkoncentrat beror av så kallade smältlöner 
som bestäms av utbuds- och efterfrågesituationen mellan 
gruvor och smältverk. Basmetaller handlas dagligen på LME, 
som även håller fysiska lager.

Guld och silver omsätts på den globala marknaden och 
prissätts i dollar per troy ounce (cirka 31,1 g). Genom sin 
status som monetär tillgång skiljer sig guldet från de flesta 
andra metaller och har historiskt utgjort grunden för många 
valutasystem.

Intermediära aktörer –  
handel med koncentrat och råmalm
I gruvan produceras råmalm som sedan transporteras till 
ett närliggande anrikningsverk varvid råmalmen anrikas till 
ett gruvkoncentrat som säljs till ett smältverk för produktion 
av färdig metall. Prissättningen på metallen styrs som ovan 
beskrivits av aktörerna på en metallbörs. Prissättningen av 
koncentrat och råmalm härleds därefter från metallpriser-
na. För många basmetaller (både koppar, zink och bly) är 
smältverkskapaciteten större än kapaciteten att producera 
koncentrat varför gruvorna i dagsläget har ett förhandlings- 
övertag. De större gruvföretagen är vanligen integrerade 
med såväl gruvor, anrikningsverk och smältverk i samma 

företag. Både fristående smältverksföretag och gruvföretag 
existerar dock. En omfattande handel bedrivs således både 
i färdig metall som i gruvkoncentrat och, om än i mindre 
skala, även med råmalm.

Enligt den internationella kopparstudiegruppen (International 
Copper Study Group, ICSG) var gruvproduktionen av kop-
par 2012 16,7 Mton, en marginell ökning från 2011 men en 
ökning från 13,7 Mton 2001. Kapacitetsutnyttjandet i gruvor-
na var drygt 80 %. Exporten av råmalm och gruvkoncentrat 
med koppar sker i första hand från Latinamerika, främst 
Chile, till Asien, huvudsakligen Kina. Viss handel sker dock 
även från Latinamerika till Europa.

Under den kommande perioden antas produktionen från ex-
isterande gruvor sjunka pga. av stängningar, minskade hal-
ter och minskat kapacitetsutnyttjande. Den totala produk-
tionen kan dock komma att öka väsentligt om all kapacitet 
i tänkta, eller projekterade, gruvprojekt kan påbörjas. Trots 
den potentiella ökningen i produktion medför svårigheter 
med uppstarter, strejker etc. att strypa produktionsökning-
en. En fortsatt stark efterfrågetillväxt borgar för en fortsatt 
god kopparmarknad.

I Europa produceras för närvarande cirka 1 500 Kton per år 
kopparkoncentrat och i storleksordningen 700 till 800 Kton 
importeras. Sannolikt kommer europeiskt kopparkoncen-
trat att vara eftersökt av europeiska smältverk pga. lägre 
transportkostnader än vid import från Latinamerika. I dags-
läget är Polen Europas dominerande kopparproducerande 
nation men även Bulgarien, Portugal och Sverige är viktiga 
för Europas kopparförsörjning. Visserligen antas inte någon 
smältverkskapacitet tillföras i Europa under den kommande 
tioårsperioden men fortsatt verksamhet hos redan existe-
rande smältverk, i storleksordningen en produktion av 3 000 
Kton per år, medför att lokalt överstiger efterfrågan utbudet 
och antas göra detta under samma period.

Bilden ser likartad ut både för bly och zink.



20    -  Kopparberg Mineral AB (publ)

Årsredovisning 2012

Ägarförhållanden och aktieinformation

 TIO STÖRSTA AKTIEÄGARE PER 2012-12-31

AK A AK B Innehav Innehav % Röster Röster %

Christer Lindqvist (privat och via bolag) 12 050 837 494 849 544 7,21 % 957 994 8,01 %

Handelsbanken Life & Pension Ltd 0 621 280 621 280 5,27 % 621 280 5,19 %

Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 0 508 172 508 172 4,31 % 508 172 4,25 %

Leif Bengtsson 0 436 998 436 998 3,71 % 436 998 3,65 %

Nordnet Pensionsförsäkring AB 0 334 868 334 868 2,84 % 334 868 2,80 %

Björn Israelsson 0 174 000 174 000 1,48 % 174 000 1,45 %

Trustor AB 0 168 667 168 667 1,43 % 168 667 1,41 %

Robur Försäkring AB 0 167 556 167 556 1,42 % 167 556 1,40 %

Tord Cederlund 0 137 009 137 009 1,16 % 137 009 1,15 %

Handelsbanken Life & Pension Ltd 0 110 000 110 000 0,93 % 110 000 0,92 %

Övriga aktieägare 8 050 8 266 896 8 274 946 70,24 % 8 347 396 69,77 %

TOTAL 20 100 11 762 940 11 783 040 100,00 % 11 963 940 100,00 %

 

 INSYNSPERSONER I KOPPARBERG MINERAL AB 2012-12-31

Befattning Innehav 
A-aktier

Innehav 
B-aktier

Innehav 
TO3B

Per Storm VD, styrelseledamot 0 28 571 28 571

Christer Lindqvist (privat och via bolag) Styrelseordförande 12 050 837 494 142 860

Chris Carlon Styrelseledamot 0 0 0

Nils-Erik Marinder Styrelseledamot 0 14 300 9 300

Harald Meinhardt Styrelseledamot 0 16 000 3 000

Lars-Göran Ohlsson Styrelseledamot 0 0 0

Marie Hannuksela CFO 0 0 0

Linda Olsson Prospekteringschef 0 1 000 0

Erika Ohlsson Annan befattning 0 2 400 900

Zdenka Ivanic Annan befattning 0 0 0

TOTAL 12 050 899 765 184 631
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Styrelsen och verkställande direktören för 
Kopparberg Mineral AB (publ), organisa-
tionsnummer 556704-4168, avger härmed 
årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari –  
31 december 2012.

Verksamheten
Kopparberg Mineral AB (publ) bildades 2006 och noterades 
på AktieTorget i februari 2007. Den 5 maj 2011 flyttade han-
deln med Bolagets aktier från AktieTorget till NASDAQ OMX 
First North. Bytet av marknadsplats var ett led i Bolagets ut-
veckling mot att bli ett större prospekterings- och gruvbolag. 
Erik Penser Bankaktiebolag är Bolagets Certified Adviser på 
NASDAQ OMX First North samt likviditetsgarant.

Kopparberg Mineral AB är ett prospekteringsbolag med 
huvudfokus på Bergslagen. Bolagets affärsidé är att ge-
nom egen prospektering såväl som förvärv skapa mineral-
reserver som kan utgöra basen för lönsam gruvproduktion 
i Bolagets regi.

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

Bolagets kortsiktiga målsättning är att utveckla fyndighe-
terna i Bergslagen via fördjupad prospektering omfattande 
fortsatt kärnborrning. Bolaget avser vidare att aktivt stödja 
utvecklingen i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 
att genom sitt operatörskap utveckla Norrliden Mining 
AB till ett företag med egen organisation och verksamhet. 
Finansiering av Norrliden Mining AB pågår och sker separat 
från Kopparberg Mineral AB:s kapitalanskaffning. 

väsentliga händelser under året
Kopparberg Mineral har under året beviljats bearbetnings-
koncession för Tvistbofyndigheten. På uppdrag av Bolaget 
har en extern konsult genomfört en mineraltillgångsupp-
skattning för den centrala delen av Håkansbodafältet. En an-
sökan om bearbetningskoncession för Håkansbodagruvan 
har lämnats in till Bergsstaten. 

En extern konsult har på uppdrag av intressebolaget 
Norrliden Mining AB genomfört en uppdaterad mineraltill-
gångsuppskattning för Norra Norrlidenfyndigheten. 

Under 2012 har intressebolaget Nordic Iron Ore AB ansökt 
om miljötillstånd för återöppnande av Ludvika gruvor. 

Förvaltningsberättelse

Kärnborrning
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Under sitt sjunde verksamhetsår har Kopparberg Mineral 
beviljats en bearbetningskoncession om 11,42 hektar av 
Bergsstaten, Tvistbogruvan K nr 1. Bolaget har dessutom 
ansökt om ytterligare en bearbetningskoncession om 7,24 
hektar, Håkansbodagruvan K nr 1. Kopparberg Mineral 
har inte erhållit några nya undersökningstillstånd under 
året. Bolaget har frånträtt 15 undersökningstillstånd (9 563 
hektar) över områden som bedömts sakna förutsättningar 
för intressanta mineraliseringar. Prospekteringen sker se-
dan 2010 i det helägda dotterbolaget Kopparberg Mining 
Exploration AB:s regi.

Undersökningstillstånd samt  
hel- och delägda mineraltillgångar
Per 31 december 2012 hade Kopparberg Minerals dot-
terbolag, Kopparberg Mining Exploration AB, en bearbet-
ningskoncession, en ansökt bearbetningskoncession och 
var innehavare av nedanstående undersökningstillstånd 
(tabell 5). Mineraltillgångarna i Kopparberg Minerals hel- och 
delägda förekomster framgår av tabellerna 6 – 10 nedan.

Prospekteringsverksamhet

Bearbetningskoncession Kommun Län Giltigt från Giltigt till Area (ha)

Tvistbogruvan K nr 1 Smedjebacken Dalarnas 2012-04-17 2037-04-17 11,42

Håkansbodagruvan K nr 1  
(ansökt 2012-12-19) Lindesberg Örebro   7,24

Area BK, totalt 18,66

Undersökningstillstånd Kommun Län Giltigt från Giltigt till Area (ha)

Ekhult nr 100 Vetlanda Jönköping 2010-07-06 2013-07-06 2 086,99

Flishult nr 100 Vetlanda Jönköping 2010-07-06 2013-07-06 1 143,31

Fredriksberg nr 100 Vetlanda Jönköping 2010-07-19 2013-07-19 623,33

Högfors nr 100 Ljusnarsberg Örebro 2006-10-05 2013-10-05 134,00

Laxbro nr 2 Ljusnarsberg Örebro 2007-07-09 2013-07-09 160,75

Laxbro nr 3 Ljusnarsberg Örebro 2009-08-10 2013-08-10 300,53

Lindbastmora nr 100 Ludvika Dalarnas 2006-09-06 2013-09-06 122,80

Nora nr 100 Lindesberg Örebro 2006-05-11 2013-05-11 451,00

Nora nr 101 Lindesberg Örebro 2006-05-03 2013-05-03 851,00

Nora nr 104 Lindesberg Örebro 2007-03-22 2013-03-22 192,09

Nora nr 105 Lindesberg Örebro 2010-01-14 2013-01-14 74,69

Nora nr 106 Lindesberg Örebro 2010-01-14 2013-01-14 25,00

Nora nr 107 Lindesberg Örebro 2010-03-25 2013-03-25 263,00

Nora nr 108 Lindesberg Örebro 2011-02-07 2014-02-07 662,59

Silverhöjden nr 200 Ljusnarsberg Örebro 2006-01-24 2013-01-24 770,46

Silverhöjden nr 400 Ljusnarsberg Örebro 2007-03-19 2013-03-19 142,08

Silverhöjden nr 500 Ljusnarsberg Örebro 2010-01-14 2013-01-14 19,05

Steninge nr 100 Eksjö, Vetlanda Jönköping 2010-07-19 2013-07-19 1 193,23

Tvistbo nr 100 Ludvika/Smedjebacken Dalarnas 2006-09-04 2013-09-04 203,74

Tvistbo nr 200 Smedjebacken Dalarnas 2006-09-04 2013-09-04 126,00

Tvistbo nr 300 Ludvika/Smedjebacken Dalarnas 2008-03-05 2013-03-05 64,05

Area UT, totalt 9 609,69

Tabell 5: 
Kopparberg	Mining	Exploration	AB:s	ansökta	och	beviljade	bearbetningskoncessioner	samt	 
undersökningstillstånd per 31 december 2012.
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Helägda mineraltillgångar (dotterbolag) 

Tabell 6:  
Mineraltillgångar i centrala Håkansbodafältet8 vilka ligger inom under-
sökningstillstånd	tillhörande	Kopparberg	Mining	Exploration	AB. 

Klass Tonnage 
(Kton)

Koppar 
(%)

Guld  
(g/ton)

Silver  
(g/ton)

Kända 493 2,9 0,4 59

Indikerade 1 499 2,9 0,3 40

Antagna 914 1,6 0,2 34

Tabell 7: 
Mineraltillgångar i Tvistboförekomsten9 som ligger inom en bearbet-
ningskoncession	tillhörande	Kopparberg	Mining	Exploration	AB.

Klass Tonnage 
(Kton)

Zink 
 (%)

Bly  
(%)

Silver  
(g/ton)

Kända - - - -

Indikerade 575 3,3 2,6 22

Antagna 280 3,0 2,5 20

Delägda mineraltillgångar (intressebolag)  

Tabell 8:  
Mineraltillgångar i Norra Norrlidenförekomsten som ligger inom en 
bearbetningskoncession	tillhörande	Norrliden	Mining	AB10	(varav	
Kopparberg	Mineral	AB:s	ägarandel	uppgår	till	50	%). 

Klass Tonnage 
(Kton)

Zink 
 (%)

Bly  
(%)

Silver  
(g/ton)

Kända 493 2,9 0,4 59

Indikerade 1 499 2,9 0,3 40

Antagna 914 1,6 0,2 34

8		Uppskattningarna	är	gjorda	2012	av	Thomas	Lindholm	som	är	kvalificerad	person	(QP)	enligt	JORC-koden	(Australasiatisk	kod	för	rapportering	av	mineraltillgångar	och	
mineralreserver).	För	vidare	information	se	Bolagets	hemsida,	www.kopparbergmineral.se.

9		Uppskattningarna	är	gjorda	2008	av	Hans	Thorshag,	kvalificerad	person	(QP)	enligt	SveMins	regelverk.	 
För	vidare	information	se	Bolagets	hemsida,	www.kopparbergmineral.se.

10	Mineraltillgångsuppskattningen	är	gjord	2012	av	Adam	Wheeler,	QP	enligt	JORC-koden	(Australasiatisk	kod	för	rapportering	av	mineraltillgångar	och	mineralreserver).
	 För	vidare	information	se	Bolagets	hemsida,	www.kopparbergmineral.se.
11		Mineraltillgångarna	för	EVA-förekomsten	är	gjorda	2007	av	Hans	Thorshag	som	är	QP	enligt	SveMin.	 
För	vidare	information	se	Bolagets	hemsida,	www.kopparbergmineral.se.

12		Mineraltillgångsuppskattningen	är	gjord	2013	av	Thomas	Lindholm	som	är	kvalificerad	person	(QP)	enligt	JORC-koden	(Australasiatisk	kod	för	rapportering	av	mineraltill-
gångar	och	mineralreserver).	För	vidare	information	se	intressebolagets	hemsida;	www.nordicironore.se.

Tabell 9:  
Mineraltillgångar	inom	Copperstone-projektet	vilka	ligger	inom	under-
sökningstillstånd	och	bearbetningskoncessioner	(ansökta	och	beviljade)	
tillhörande	Norrliden	Mining	AB11	(varav	Kopparberg	Mineral	AB:s	
ägarandel uppgår till 50 %).

Klass Kton Zink 
(%)

Bly 
(%)

Koppar 
(%)

Guld 
(g/ton)

Silver 
(g/ton)

Evaförekomsten (ansökt bearbetningskoncession)

Indikerad 5 160 2,4 0,4 0,3 1,0 40

Svartlidenförekomsten K nr 1 (bearbetningskoncession)

Antagen * 65 1,4 n.a. 2,76 n.a. n.a.

Svartliden 101 (undersökningstillstånd)

Antagen * 200 n.a. n.a. 1,1 --- ---

Svartliden 41 (undersökningstillstånd)

Antagen * 200 --- --- 1,8 0,2 22

*	 Uppskattningarna	bygger	på	historisk	information	från	en	existerande	bear-
betningskoncession	(Svartliden	K	nr	1)	eller	tidigare	utmål	(Svartliden	101	och	
Svartliden	41);	n.a.	=	icke	analyserat;	---	=	små	mängder.

Tabell 10: 
Mineraltillgångar som ligger inom undersökningstillstånd och beviljade 
bearbetningskoncessioner	vilka	tillhör	Nordic	Iron	Ore	AB12	(varav	
Kopparberg	Mineral	AB:s	ägarandel	uppgår	till	20,61	%). 
 

Indikerade Antagna
Klass Mton Järnhalt Mton Järnhalt

Blötberget * 29,8 44,5% 10,2 42,9%

Väsman Syd 7,0 38,5% 85,9 38,4%

Håksberg * 25,4 36,4% 11,6 36,0%

Summa 62,2 40,3% 107,7 38,6%

*	 Håksbergsfältet	och	delar	av	Blötbergsfältet	har	inte	undersökts	i	den	
senaste	borrkampanjen.	De	antagna	och	indikerade	mineraltillgångarna	för	
Håksbergsfältet är därmed de antagna och indikerade mineraltillgångarna är 
därmed	oförändrade	jämfört	med	tidigare,	se	GeoVista-rapport	från	 
augusti 2011.



Årsredovisning 2012

26    -  Kopparberg Mineral AB (publ)

Kopparberg Mining exploration AB
Håkansbodaprojektet
Den huvudsakliga mineraliseringen vid Håkansbodagruvan 
förekommer i karbonatsten, nära den stratigrafiska övre 
gränsen mot vulkaniter. Mineraliseringen stupar brant, 80° 
- 85°, i de översta 100 meterna för att sedan på djupare 
nivåer flacka ut till 60° - 65° mot öster. I mineraliseringen 
förekommer kopparkis, magnetkis och underordnat guld-, 
kobolt-, vismut-, arsenik- och antimonmineral. Flera zoner 
med massiva sulfider har identifierats men det är bara hu-
vudmineraliseringen som tidigare har varit föremål för gruv-
brytning. Mellan de mineraliserade zonerna förekommer en 
svag disseminering av kopparkis, svavelkis och magnetkis.

Under 2011 genomförde Kopparberg Mineral en inledande 
kärnborrningskampanj omfattande åtta hål (2 100 meter) för 
att undersöka och verifiera kopparmineraliseringen. Baserat 
på denna och på uppgifter från tidigare gruvbrytning och 
kärnborrning utförd av bl.a. LKAB Prospektering AB, SSAB 
och Gränges International AB har en uppskattning av mi-
neraltillgångarna gjorts av en oberoende extern konsult.13 
De indikerade mineraltillgångarna har uppskattats till 629 
Kton med 1,4 % koppar, 14,3 g/ton silver och 0,4 g/ton guld. 
Dessutom finns antagna mineraltillgångar om nära 1,5 Mton 
med 1,5 % koppar, 11,3 g/ton silver och 0,3 g/ton guld. Den 
under året genomförda mineraltillgångsuppskattningen 
innehåller betydligt större mineraltillgångar än tidigare his-
toriska beräkningar. 

Mineraliseringen, som är öppen mot djupet och i stryk-
ningsriktningen, ligger i ett cirka 12 km långt malmpoten- 
tiellt karbonatstensstråk som sträcker sig från Håkansboda 
koppagruva i norr till söder om Lejagruvan.

expansionspotential i  
Håkansbodaområdet
Hafstaområdet
Området inom undersökningstillstånden i Nora 100-se-
rien, exklusive det mineraliserade området i anslutning till 
Håkansboda koppargruva, går under projektnamnet Hafsta. 
Inom detta har prospektering utförts i flera delområden. Till 
skillnad från de mer detaljerade undersökningarna i anslut-
ning till Håkansbodagruvan har dessa prospekteringsinsats-
er haft en mer inledande karaktär. 

Tidigare har Kopparberg Mineral gjort omfattande geofy-
siska mätningar i området söder om Håkansbodagruvan. 
Arbetet omfattade magnetiska och elektromagnetiska mät-
ningar vilka syftade till att identifiera nya mineraliseringar i 
området. En av de intressantaste anomalierna som hittades 
ligger nära Eriksgruvan, ca två km söder om Håkansboda. 
Eriksgruvan bröts fram till 1901 på järnmalm vilken delvis för-
de noterbara halter kopparkis och zinkblände. För att få en 
bättre uppfattning om mineraliseringens karaktär genomför-
de Kopparberg Mineral under 2012 en kaxborrningskampanj 
som resulterade i att en ny kopparförande skarnhorisont 
kunde lokaliseras. 

Lejaförekomsten
Leja koppargruva, som ligger i södra delen av projektområ-
det Hafsta, påminner mycket om Håkansbodaförekomsten. 
Den bröts redan under 1500-talet och har från och till varit 
i produktion fram till 1919. Mineraliseringen, som utgörs 
av kopparkis, svavelkis och magnetkis i karbonatsten och 
skarn, stupar brant och stryker i nordöst-sydvästlig riktning. 
Den har kunnat följas cirka 125 meter i strykningsriktning-
en och mäktigheten är som mest cirka 20 meter. Tidigare 
gruvbrytning nådde ett djup på cirka 55 meter. Under de 
senaste åren gruvan var i drift (1915 - 1919) bröts 227 Kton 
med i genomsnitt 1,5 – 2,0 % koppar, 1 g/ton guld och 29 
g/ton silver.

Övriga förekomster inom Hafstaområdet
Utöver de förekomster som ovan redovisats finns ytterligare 
ett stort antal sulfidmineraliseringar inom Hafstaområdet vil-
ka inte undersökts i modern tid. Dessa utgörs huvudsakligen 
av kopparmineraliseringar i karbonatsten, kopparminera-
liseringar i järnmalmer och zink-bly-silver mineraliseringar 
i och i anslutning till manganrika järnmalmer. En utförlig 
redovisning av dessa finns på Bolagets hemsida, www.
kopparbergmineral.se. 

13		Uppskattningarna	är	gjorda	2012	av	Thomas	Lindholm,	kvalificerad	person	(QP)	enligt	JORC-koden	(Australasiatisk	kod	för	rapportering	av	mineraltillgångar	 
och	mineralreserver)	och	SveMins	regelverk.	För	vidare	information	se	Bolagets	hemsida,	www.kopparbergmineral.se.
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Tvistbofältet
Tvistbomineraliseringen är en av flera zink-bly förekomster 
inom en möjlig fortsättning på det nord-sydliga minerali-
serade stråket i vilket likartade mineraliseringar brutits 
i bl.a. Stollberg och Gränsgruvan. Mineraliseringen, så-
väl som lokala och regionala strukturer, har nord-sydlig 
strykning samt brant sidostupning mot väster (cirka 80°). 
Tvistboförekomsten uppträder i en geologisk miljö som kän-
netecknas av omvandlade vulkaniter, vulkanoklaster samt 
skarnrika magnetitmalmer. 

Den mineraliserade zonen har kunnat följas cirka 200 
meter i strykningsriktningen. Den har en bredd på upp till 
55 meter och har ett hittills känt djup om cirka 180 meter. 
Förekomstens södra utbredning är avklippt av en förkast-
ning, men den är fortfarande öppen mot norr och mot djupet. 
Mineraliseringen består av massivt zinkblände och blyglans 
men dessa mineral uppträder också som ”sliror” parallellt 
med foliationen i sidoberget. Lokalt har kopparkis noterats. 
Huvudmineraliseringen har inte alltid skarpa kontakter mot 
sidoberget. Kopparberg Minerals undersökningstillstånd 
Tvistbo nr 100 omfattar flera tidigare utmål som Tvistbo nr 
1, 2, 3 och 4 samt Norrgruvan. 

Tvistboförekomsten har tidigare undersökts med totalt 38 
kärnborrhål. Baserat på resultaten av dessa har en upp-
skattning av mineraltillgångarna gjorts av en oberoende 
extern konsult14. Ner till 180 meters djup uppgår de indi-
kerade mineraltillgångarna till nära 575 Kton med 3,3 % 
zink, 2,6 % bly och 22 g/ton silver. Till detta kommer en 
antagen mineraltillgång på 280 Kton med 3 % zink, 2,5 % 
bly och 20 g/ton silver. Mineraliseringen är inte avgränsad 
mot djupet och mot norr i strykningsriktningen. I april 2012 
erhöll Kopparberg Mineral bearbetningskoncession för 
Tvistbogruvan K nr 1. 

Intill Tvistboförekomsten, väster om sjön Schissen, ligger 
Norrgruvans bly-silver-kopparförekomst i södra delen av 
Bolagets undersökningstillstånd. 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 mineraliseringar med silverhaltig blyglans, 
zinkblände, kopparkis och något guld i ett granat- och am-
fibolskarn som också innehåller flusspat och grön glimmer. 
Sidostenen utgörs av mikroklinrik leptit som delvis är granat-
förande och närmast mineraliseringarna kvartsitomvandlad. 
Den mineraliserade zonen är totalt cirka 200 meter lång och 
två till tre meter mäktig.

ställdalen-Högforsprojektet
Projektområdet omfattar Ställdalensynklinalen, med dess 
sedan tidigare kända zink-bly-mineraliseringar, vilka är 
knutna till karbonatstenar. Vid borrningar utförda av SGAB 
1989 kunde smala (0,5 meters kärnlängd) ”stringer”-zoner 
innehållande upp till 5,4 g/ton guld och 1,5 % koppar kon-
stateras. Under åren 2006 - 2008 genomfördes geofysiska 
undersökningar i området och 19 kärnborrhål borrades vilka 
träffade sulfidmineraliserade zoner. Den rikaste mineralise-
ringen, som höll 15,8 % zink (0,9 meters kärnlängd) notera-
des på 174 meters djup i ett av borrhålen. Analyser av prover 
från hällar inom området visar guldhalter upp till 1,4 g/ton 
och prover från äldre gruvförsök och skärpningar har visat 
sig hålla upp till 6,7 g/ton guld. Vid kaxborrningar som ge-
nomfördes under 2010 och 2011 identifierades en omvand-
lingszon som inte tidigare var känd i det aktuella området. 
Under 2012 har en geologisk kartering i Ställdalenområdet 
genomförts för att öka den geologiska förståelsen för områ-
det. Baserat på dessa resultat kan nya kax- och/eller kärn-
borrningar bli aktuella under 2013.

vetlandaområdet 
Prospekteringen inom Kopparberg Minerals undersök-
ningstillstånd i Vetlandaområdet har tidigare omfattat ge-
ofysiska mätningar samt provtagning av morän, hällar och 
block. Analyserna av en del häll- och blockprover visar höga 
guldhalter inkluderande 75 g/ton, 45 g/ton, 20 g/ton med 
ett toppvärde på 104 g/ton guld. Dessa analyser är enbart  
representativa för de tagna proverna och indikerar inte 
halten i en eventuell mineralisering. Under året har fortsatt 
planering och resursanskaffning studerats. Ytterligare fäl-
tarbeten kommer att göras inom området.

14		Uppskattningarna	är	gjorda	2008	av	Hans	Thorshag,	kvalificerad	person	(QP)	enligt	SveMins	regelverk.	 
För	vidare	information	se	Bolagets	hemsida	www.kopparbergmineral.se.	
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Övriga dotterbolag 
och intressebolag

Argo AB
Argo AB, ett servicebolag som utför serviceuppdrag både 
internt och externt, ägs till 100 % av Kopparberg Mineral 
AB. Bolagets resurser har under året använts för interna 
undersökningar samt vissa externa uppdrag.

Nordic Iron Ore AB (NIO)
Nordic Iron Ore AB är ett gruv- och prospekteringsbolag 
bildat 2008 med mål att återuppta gruvdriften i Blötberget 
och Håksberg samt exploatera den mellanliggande mine-
raliseringen i Väsmanfältet, södra Dalarna. NIO:s etablering 
och expansionsplan motiveras av en stark efterfrågan på 
stål med gynnsamma järnmalmspriser och de skalfördelar 
som följer av att bolaget, som första aktör någonsin, kan in- 
tegrera de större järnmalmsförekomsterna i Ludvikaområdet.

Nordic Iron Ore AB innehar 19 undersökningstillstånd och två 
bearbetningskoncessioner (Blötberget och Håksbergsfältet) 
vilka täcker sammanlagt 9 423 hektar historisk gruvmark 
i Västerbergslagen, där järnmalmsbrytningen går tillbaka 
ända till 1500-talet. Vid Blötberget bröt Gruv AB Vulcanus 
och därefter Stora Kopparbergs Bergslags AB järnmalm 
fram till 1979 då gruvan togs ur drift. Även i Håksbergsfältet 
bröts järnmalm fram till 1979. Kvar i området från den aktiva 
tiden finns betydande järnmineraliseringar och omfattande 
ortsystem som förbinder dessa samt annan infrastruktur 
såsom schakt och snedbanor. 

Från dessa förutsättningar har Nordic Iron Ore AB utveck-
lats snabbt. Bolaget har idag en egen kompetent och er-
faren organisation som leder och utvecklar det pågående 
gruvutvecklingsprojektet. En viktig milstolpe passerades i 
mitten av 2012 när bolaget hos Mark- och miljödomstolen i 
Nacka ansökte om miljötillstånd för de planerade gruvorna 
i Blötberget och Håksberg. Miljödom väntas under senare 
delen av 2013.

För produktion av järnmalm är infrastrukturen av central 
betydelse. I omedelbar anslutning till Ludvika gruvor finns 
fungerande järnvägsnät med förbindelse till tre olika ut-
skeppningshamnar: Gävle, Oxelösund och Lysekil. 

Bolaget är ett lågriskprojekt då det handlar om att återöppna 
äldre gruvor. Vid den planerade exploateringen antas Nordic 
Iron Ore AB kunna utnyttja existerande, användbar infra-
struktur och enkla logistiklösningar. NIO kommer att kunna 
producera en premiumprodukt med hög järnhalt. Genom att 
använda existerande installationer hålls investeringskostna-
den och risken för fördyringar nere. Rationell drift kommer 
också att innebära att produktionskostnaderna blir mycket 
konkurrenskraftiga.

Norrliden Mining AB
Norrliden Mining AB bildades 2011 som ett joint-venture 
mellan Kopparberg Mineral AB och Gold Ore Resources 
Ltd (Gold Ore), där båda ägarna innehar 50 % vardera av 
företaget. Norrliden Mining AB:s affärsidé är att prospek-
tera och undersöka förutsättningarna för att inleda gruv-
produktion i Skelleftefältet. För att möjliggöra detta tillförde 
de båda ägarna sina prospekteringstillgångar i området till 
det nybildade bolaget. Från Kopparberg Mineral överför-
des bearbetningskoncessionen för Svartlidenförekomsten 
och undersökningstillståndet för Evaförekomsten (för vilken 
bearbetningskoncession sökts) medan Gold Ore tillförde 
bearbetningskoncessionen för Norra Norrlidenförekomsten. 
Utöver detta tillfördes intressebolaget omfattande borr-
hålsinformation, geofysisk och geokemisk data över 
Skelleftefältet. Informationen i sin helhet har efter bolagets 
bildande sammanställts och utvärderats och den utgör 
grunden för bolagets fortsatta verksamhet. Under året för-
värvades partnern Gold Ore av Elgin Mining Inc.

Norra Norrlidens zink-, bly-, kopparförekomst ligger i Norsjö 
kommun, Västerbottens län. Mineraliseringen är knuten till 
en kvarts- och fältspatsporfyrisk vulkanit. Kraftig hydroter-
mal omvandling har påverkat bergarterna i nära anslutning 
till mineraliseringen, vilket ger sig tillkänna som sericit- och 
kloritrika bergarter. Totalt har förekomsten undersökts med 
138 borrhål (25 626 meter). Mineraliseringen sträcker sig 400 
meter i öst-västlig riktning och är upp till 30 meter mäktig. 
Den når bara delvis upp till markytan men har ett djup om 
minst 300 meter.

I Skelleftefältets norra del håller intressebolaget omfattan-
de undersökningstillstånd inom ramen för Copperstone-
projektet. Inom detta finns ett flertal mineralförekomster 
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utav vilka enbart Eva, Svartliden och Copperstone norra 
varit föremål för systematiskt prospektering- och utveck-
lingsarbete. 

Bolaget har ansökt om bearbetningskoncession för 
Evaförekomsten. En mineraltillgångsuppskattning baserad 
på 23 diamantborrhål har gjorts av en oberoende konsult15. 
Denna resulterade i ett indikerat tonnage på 5,2 Mton med 
2,4 % zink, 0,3 % koppar, 0,4 % bly, 1,0 g/ton guld och 
40,0 g/ton silver. I sin norra del når mineraliseringen upp 
till bergytan vilken endast täcks av ett par meter morän. 
Mineraliseringen stupar flackt mot söder och är känd ner till 
ett djup av 110 meter. Den övre delen av mineraliseringen 
når delvis en mäktighet om 60 meter.

Svartlidenförekomsten, som ligger omedelbart norr om 
Evaförekomsten, är en sulfidmineralisering av s.k. stringer-
typ. En historisk uppskattning av mineraltillgångarna (ej en-
ligt NI 43-101 eller JORC-koden16) gjord på basis av resulta-
ten från 109 borrhål (12 840 meter) har redovisats av Boliden 
AB. Denna visade att det ner till 100 meters djup finns ett 
tonnage på 65 Kton med 2,8 % koppar, 1,4 % zink, 55 g/
ton silver och 0,3 g/ton guld. Svartlidenförekomsten täcks av 
en bearbetningskoncession, Svartlidenförekomsten K nr 1.

I den delen av projektet som kallas Copperstone norra finns 
två äldre utmål (disseminerade koppar-silver mineralisering-
ar) med historiska mineraltillgångar om vardera 200 Kton 
vilka klassificerats som antagna då de inte är utförda enligt 
någon internationell standard som NI 43-101 eller JORC-
koden16. En genomgång av existerande borrhål indikerar 
dock utomordentlig potential. 

väsentliga händelser  
efter årets utgång
I början av 2013 redovisar Nordic Iron Ore AB en ny upp-
skattning av indikerade och antagna mineralresurser. De 
indikerade mineraltillgångarna har uppskattats till 62,2 
Mton med 40,3% järn och de antagna mineraltillgångarna 
har uppskattats till 107,7 Mton med 38,6% järn. De totala 
mineraltillgångarna har därmed mer än fördubblats.

Intressebolaget Nordic Iron Ore AB har vidare tecknat 
en avsiktsförklaring med Oxelösunds Hamn AB för järn-
malmsleveranser på upp till 5 Mton per år.

Kopparberg Mineral AB har redovisat inledande resultat från 
den kärnborrningskampanj som påbörjades under senhös-
ten 2012 i Håkansboda. Resultaten pekar på att minerali-
seringarna i området kan vara större än tidigare beräknats. 
Kortare kärnsektioner håller över 13 % zink och mer än 3 
% koppar och kopparhalten i en 14 meters sektion är mer 
än 1 %.

I februari 2013 avslog Bergsstaten Kopparberg Minerals an-
sökan om bearbetningskoncession för Håkansbodagruvan. 
Detta med hänvisning till Minerallagens 4 kap 2 § 2 st. vilket 
innebär att en bearbetningskoncession inte bör meddelas 
om fyndighetens belägenhet och art gör det olämpligt. 
Kopparberg Mineral överklagade beslutet i inledningen av 
mars 2013.

15	Uppskattningen	av	mineraltillgångarna	har	gjorts	av	Hans	Thorshag	som	är	kvalificerad	person	(QP)	enligt	SveMins	rekommendationer.
16 Australasiatisk kod för rapportering av mineraltillgångar och mineralreserver
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ekonomiskt utfall
Koncernen
Rörelseresultat
Nettoomsättningen för året uppgick till 773 (5 708) KSEK. 
Rörelseresultatet för året uppgick till -11 242 (-4 180) KSEK. 
Resultatet har påverkats av nedskrivningar av mineralintres-
sen för avträdda undersökningstillstånd. Dessa uppgick till 
-4 154 (-388) KSEK för året. 

Resultat efter finansnetto var -13 887 (-5 546) KSEK. 
Koncernens resultat efter skatt för året var -13 785 (-7 126) 
KSEK. Resultat efter skatt per aktie var -1,88 (-1,22) SEK 
före utspädning. 

Investeringar
Under räkenskapsåret investerades i materiella anlägg-
ningstillgångar med 37 (33) KSEK. Aktiverade kostnader 
för prospektering var vid räkenskapsårets slut 11 862 (12 
328) KSEK. Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 
uppgår under året till 9 754 (-) KSEK. 

Kassaflöde
Kassaflödet under året var -6 129 (8 886) KSEK. 

Finansiell ställning
Likvida medel uppgick till 6 174 (12 303) KSEK vid årets slut. 
Soliditeten uppgick till 91 (89) %. Balansomslutningen var 
vid årets slut 34 968 (34 602) KSEK.

Moderbolaget
Resultat
Nettoomsättningen för året uppgick till 3 461 (3 255) KSEK 
med ett rörelseresultat på -4 966 (-4 656) KSEK. Resultat 
efter finansnetto var -4 749 (-5 798) KSEK.

Investeringar
Under året investerade moderbolaget i materiella anlägg-
ningstillgångar med 37 (33) KSEK. Investeringar i finansiella 
anläggningstillgångar uppgår till 9 754 (-) KSEK. 8 754 KSEK 
har investerats i intressebolaget Nordic Iron Ore AB och  
1 000 KSEK i intressebolaget Norrliden Mining AB.

Kassaflöde
Årets kassaflöde var -6 129 (8 886) KSEK. Den 10 oktober 
2012 avslutades Bolagets nyemission. Intresset för teckning 
var stort och styrelsen tog beslut om att använda möjlighe-
ten till maximal övertilldelning den 15 oktober 2012. Totalt 
inkom 18 725 KSEK före emissionskostnader vilka uppgick 
till 4 040 KSEK.

Finansiell ställning
Bolaget hade vid årets slut 6 174 (12 303) KSEK i likvida 
medel. Soliditeten uppgick till 95 (89) %. Balansomslutningen 
var vid årets slut 44 272 (36 353) KSEK.

Personal
Koncernen Kopparberg Mineral hade 2012 sju heltidsanställ-
da, varav fyra kvinnor och tre män. Arbetet bedrivs i övrigt 
av inhyrda konsulter och entreprenörer.

Styrelsen
Styrelsen i Kopparberg Mineral AB består av ledamöterna 
Chris Carlon, Nils-Erik Marinder, Harald Meinhardt, Lars-
Göran Ohlsson, Per Storm samt styrelseordförande Christer 
Lindqvist. Under 2012 har styrelsen haft 18 styrelsemöten. 
Bolaget tillämpar inte Svensk Kod för bolagsstyrning då 
marknadsvärdet för Bolaget understiger 3 miljarder och 
aktierna inte är upptagna för handel på en reglerad marknad. 
Därav följer att Bolaget inte har någon valberedning eller 
revisions- och ersättningsutskott. Däremot följer Bolaget 
aktivt utvecklingen på området. Handläggande av frågor 
beträffande revision och ersättning faller på hela styrelsen 
kollektivt.

Ägarstruktur
Kopparberg Mineral AB hade vid årsskiftet 2012/2013 cirka 
2 700 aktieägare. Under året omsattes 24 934 764 aktier. Vid 
2012 års utgång hade Bolaget 11 783 040 aktier fördelade 
om 20 100 A-aktier och 11 762 940 B-aktier. Årets stäng-
ningskurs den 28 december 2012 var 3,05 SEK. Bolagets 
största aktieägare var Christer Lindqvist med 7,21 % av 
aktierna och 8,01 % av rösterna. Ingen enskild aktieägare 
hade mer än tio % av röster och kapital.
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risker och osäkerhetsfaktorer
Miljö- och myndighetskrav
Gruvdrift och prospekteringsverksamhet är föremål för om-
fattande myndighetskrav inkluderande miljökrav och miljö-
tillstånd. Miljölagstiftningen blir allt strängare vilket medför 
att mer omfattande miljöutredningar måste göras för att 
utreda konsekvenserna av en exploatering.

Prospektering och exploatering
Prospektering är en högriskverksamhet där endast ett fåtal 
av de undersökta mineraliseringarna leder till utbyggnad av 
producerande gruvor. Trots att framtida prospekteringsre-
sultat fortlöpande kommer att utvärderas kan det inte ga-
ranteras att undersökningarna av förekomsterna leder till 
kommersiell produktion.

Marknadspriser
Den framtida lönsamheten för en eventuell gruvverksam-
het är bl.a. beroende av marknadspriset för de produkter 
som kan produceras samt valutakurser, särskilt avseende 
US-dollar mot den svenska kronan. Priserna på ädel- och 
basmetaller kan liksom valutakursen fluktuera avsevärt och 
påverkas av flera faktorer vilka ligger utom Bolagets kontroll.

Mineralreserver och mineraltillgångar
Beräkningar av mineraltillgångar och mineralreserver är 
alltid osäkra då de baseras på begränsad information och 
provtagning som ej nödvändigtvis reflekterar verkligheten. 
Som resultat av ökade kunskaper om mineraliseringarna 
kan gjorda uppskattningar komma att revideras antingen 
upp eller ner.

Medarbetare
Kopparberg Minerals verksamhet är beroende av förmågan 
att rekrytera, utveckla och behålla kvalificerade medarbe-
tare. Vid en eventuell framtida gruvdrift kommer Bolaget 
att ha ett stort rekryteringsbehov. Förmågan att identifiera, 
rekrytera, utveckla, motivera och behålla personal kommer 
därför att vara av avgörande betydelse för Bolagets framtida 
utveckling.

Intjäningsförmåga och framtida  
kapitalbehov
Det kan inte garanteras att Bolaget kommer att generera till-
räckliga medel för att finansiera den fortsatta verksamheten. 
Ett misslyckande med att erhålla ytterligare finansiering vid 
rätt tidpunkt kan medföra att Bolaget måste skjuta upp, dra 
ner på eller avsluta verksamheter.
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Moderbolaget 2012  
(12mån)

2011  
(12mån)

2009/10  
(16mån)

2008/09  
(12mån)

2007/08 
 (12mån) 

Nettoomsättning KSEK 3 461 3 255 4 078 1 314 1 271

Resultat efter finansiella poster KSEK -4 749 -5 798 -5 154 -2 940 -1 018

Balansomslutning KSEK 44 272 36 353 21 932 7 974 8 510

Antal anställda st 2 2 4 4 4

resultatdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Överkursfond 40 860 469

Balanserat resultat -17 459 130

Årets resultat -5 026 801

Summa 18 374 538

styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs:
18 374 538

Förslag till resultatdisposition
Styrelsen föreslår att ingen aktieutdelning utbetalas för verksamhetsåret 1 januari – 31 december 2012.

Flerårsjämförelse
Koncernen 2012  

(12mån)
2011  

(12mån)
2009/10  
(16mån)

2008/09  
(12mån)

2007/08 
 (12mån) 

Nettoomsättning KSEK 773 5 708 7 032 1 314 1 271

Resultat efter finansiella poster KSEK -13 887 -5 546 -3 937 -3 000 -1 043

Balansomslutning KSEK 34 968 34 602 21 335 7 873 8 440

Antal anställda st 7 8 8 4 4

Soliditet % 91 89 84 79 78

Resultat efter skatt per aktie  
(före utspädning) SEK -1,88 -1,22 -2,18 -0,04 -0,02

Resultat efter skatt per aktie  
(efter utspädning) SEK -1,32 -1,22 -2,06 -0,04 -0,02

Eget kapital per aktie SEK 2,71 4,82 4,38 0,07 0,10
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Framtida utveckling
En stor mängd aktörer med djupa insikter i tillväxteko-
nomierna bedömer fortfarande att den långsiktiga 
utvecklingen för dessa är positiv. Detta kommer att 
innebära en fortsatt stark efterfrågan på metaller. För 
Kopparberg Mineral AB:s del innebär detta att vi med 
tillförsikt kan fortsätta att utveckla de projekt vi för när-
varande driver och att vi har goda förutsättningar att 
genom prospektering utöka vår projektportfölj. 

Utvecklingen av Bolagets helägda projekt i Bergslagen 
kommer att fortsätta med prospektering vars målsätt-
ning är att lokalisera nya mineraliseringar. Bergsstatens 
avslag på vår ansökan om bearbetningskoncession för 
den centrala Håkansbodaförekomsten är märklig och 
det har tyvärr inneburit att undersökningarna tempo-
rärt reducerats. Vi utgår emellertid från att beslutet 
kommer att ändras och att vi under de kommande åren 
kan utveckla Håkansbodaförekomsten och resterande 
mineraliseringar i projektområdet på ett positivt sätt. 
Det är sedan tidigare känt att det i området finns en 
mycket god expansionspotential med kända minera-
liseringar och äldre nedlagda gruvor som är värda att 
studera mer i detalj, med moderna metoder och under 
rådande metallprisnivåer. 

Under de kommande åren kommer även 
Tvistboförekomsten att undersökas vidare. Inom, och 
i anslutning till, Bolagets bearbetningskoncession 
planeras såväl kaxborrning som ett kärnborrnings-
program i syfte att bättre karakterisera förekomsten, 
öka de tidigare rapporterade mineraltillgångarna samt 
uppgradera klassificeringen av dessa.

Nordic Iron Ore AB, i vilket Kopparberg Mineral AB 
äger 20,61 %, genomför slutlig ”feasibility”-studie 
(DFS) för Ludvika gruvor. Baserat på bl.a. den omfat-
tande kärnborrningen som intressebolaget genomför-
de under 2012 har en extern konsult genomfört nya 
uppskattningar av mineraltillgångarna i Blötberget 
och inom södra delen av Väsmanfältet (se tabell sid 
15). Resultatet av dessa, som publicerades 16 janu-
ari 2013, var mycket positivt och kan betecknas som 
en ”game changer” för bolaget. Under 2013 planeras 
ytterligare borrningskampanjer samtidigt som NIO 
kommer att ansöka om bearbetningskoncession för 
Väsmanfältet. Alla undersökningar hittills tyder på att 
mineraltillgångarna i Väsmanfältet är betydande. Detta 
fält kommer därför att inkorporeras i exploateringspla-

nerna. Den avsiktsförklaring som Nordic Iron Ore AB 
tecknat med Coal and Ore Trading Limited, vilken avser 
marknadsföring och leveranser av järnmalmsprodukter 
på upp till 600 000 ton per år, medför att bolaget kan 
planera för en tidigareläggning av produktionsstarten 
i Blötbergsgruvan till andra halvåret 2014.  

Norrliden Mining AB, i vilket Kopparberg Mineral AB 
är operatör och äger 50 %, har en bearbetnings-
koncession och ett giltigt provbrytningstillstånd för 
Norra Norrlidenfyndigheten. På uppdrag av bolaget 
genomförde en oberoende konsult under året en ny 
mineraltillgångsuppskattning för förekomsten (se sid 
16). Finansiering av intressebolaget pågår och sker 
separat från Kopparberg Mineral AB. Så snart eko-
nomiska resurser säkrats kommer utvecklingen av 
intressebolagets förekomster och prospektering att 
accelereras. Inledningsvis kommer arbetet dels att 
fokusera på att utöka och klassificera mineraltillgång-
arna inom Copperstone-området enligt internatio-
nella standarder. Dessutom kommer kompletterande 
lönsamhets- och miljöstudier genomföras för Norra 
Norrlidenförekomsten. Vår förhoppning är att beslut 
om exploatering skall kunna fattas inom relativt kort 
tid. För Norrliden Mining AB:s förekomster, liksom för 
en mängd andra pågående gruvprojekt i Sverige, är 
myndigheternas handläggningstider en begränsande 
tidsfaktor. Norra Norrliden är en väldefinierad fyndig-
het med mycket kort startsträcka. Generellt är utveck-
lingspotentialen i Skelleftefältet, med sina existerande 
gruvor och omfattande gruvhistorik, utomordentlig 
och fullt jämförbar med många andra gruvområden i 
världsklass. Norrliden Mining AB är utomordentligt väl 
placerat för att dra nytta av såväl geologi som infra-
struktur och en omfattande gruvkompetens.

Kopparberg Mineral AB:s långsiktiga finansiering är 
beroende av förmågan att attrahera kapital via aktie-
marknaden och andra publika marknader. Under de 
senaste åren har detta varit internationellt besvärligt. 
För det kommande året kommer Bolagets verksamhet 
att i första hand säkerställas via de optionsprogram, 
KO1 och TO3B, som Kopparberg Mineral AB har ställt 
ut. Vid sidan av detta arbetar styrelse och ledning ak-
tivt med att utvärdera andra möjligheter att finansiera 
Bolaget på kort och lång sikt.
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Koncernresultaträkning
KseK Not 2012 2011

1

Nettoomsättning 2 773 5 708

Aktiverat arbete för egen räkning 3 544 5 665

2 4 317 11 373

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 3, 4 -5 661 -9 214

Personalkostnader 5 -5 533 -5 727

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -131 -219

Nedskrivningar av mineralintressen -4 154 -388

Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar - -5

Nedskrivning av uppskjuten skattefordran -80 -

Summa rörelsens kostnader -15 559 -15 553

Rörelseresultat -11 242 -4 180

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i intresseföretag 6 -2 892 -1 645

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 577 301

Räntekostnader och liknande resultatposter -330 -22

Summa resultat från finansiella poster -2 645 -1 366

Resultat efter finansiella poster -13 887 -5 546

Skatt 7 102 -1 580

ÅRETS RESULTAT 8 -13 785 -7 126
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Koncernbalansräkning
KseK Not 2012-12-31 2011-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar

Mineralintressen 9 11 862 12 328

Summa immateriella anläggningstillgångar 11 862 12 328

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 10 650 671

Maskiner och andra tekniska anläggningar 11 - 58

Inventarier, verktyg och installationer 12 76 93

Summa materiella anläggningstillgångar 726 822

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag 13 14 738 7 875

Andra långfristiga fordringar 14 52 51

Summa finansiella anläggningstillgångar 14 790 7 926

Summa anläggningstillgångar 27 378 21 076

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar - -

Fordringar hos intresseföretag 178 40

Uppskjuten skattefordran 7 - 80

Aktuella skattefordringar 480 508

Övriga kortfristiga fordringar 496 348

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 262 247

Summa kortfristiga fordringar 1 416 1 223

Kassa och bank 6 174 12 303

Summa omsättningstillgångar 7 590 13 526

SUmmA TILLGÅNGAR 34 968 34 602



36    -  Kopparberg Mineral AB (publ)

Årsredovisning 2012

KseK Not 2012-12-31 2011-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 8, 16

Bundet eget kapital

Aktiekapital 23 566 12 866

Summa bundet eget kapital 23 566 12 866

Fritt eget kapital

Överkursfond 40 861 36 876

Balanserat resultat -18 763 -11 637

Årets resultat -13 785 -7 126

Summa fritt eget kapital 8 313 18 113

Summa eget kapital 31 879 30 979

Avsättningar

Uppskjutna skatter 73 175

Summa avsättningar 73 175

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut 17 187 238

Summa långfristiga skulder 187 238

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 17 50 50

Leverantörsskulder 677 616

Övriga kortfristiga skulder 230 219

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 1 872 2 325

Summa kortfristiga skulder 2 829 3 210

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 34 968 34 602

Ställda säkerheter 19 1 202 1 201

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Forts koncernbalansräkning
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Koncernens förändringar i eget kapital
KseK Aktiekapital

Ej reg. 
aktiekapital

Överkurs-
fond

Balanserat 
resultat

Årets 
resultat

Summa 
eget kapital

Eget kapital 2008-09-01 1 374 - 8 246 -1 961 -1 043 6 616

Nyemission 471 1 223 1 178 2 872

Emissionskostnader -250 -250

Balanseras i ny räkning -1 043 1 043 -

Årets resultat -3 000 -3 000

Eget kapital 2009-08-31 1 845 1 223 9 174 -3 004 -3 000 6 238

Nyemission 6 345 -1 223 16 507 21 629

Emissionskostnader -4 310 -4 310

Balanseras i ny räkning -3 000 3 000 -

Årets resultat -5 633 -5 633

Eget kapital 2010-12-31 8 190 - 21 371 -6 004 -5 633 17 924

Nyemission 4 676 16 364 21 040

Emissionskostnader -859 -859

Balanseras i ny räkning -5 633 5 633 -

Årets resultat -7 126 -7 126

Eget kapital 2011-12-31 12 866 - 36 876 -11 637 -7 126 30 979

Nyemission 10 700 8 025 18 725

Emissionskostnader -4 040 -4 040

Balanseras i ny räkning -7 126 7 126 -

Årets resultat -13 785 -13 785

Eget kapital 2012-12-31 23 566 - 40 861 -18 763 -13 785 31 879
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Kassaflödesanalys för koncernen
KseK 2012 2011

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat före finansiella poster -11 242 -4 180

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 4 284 -3 949

Erhållen ränta 577 208

Erlagd ränta -330 -22

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital -6 711 -7 943

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning/minskning kundfordringar - 252

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar -193 601

Ökning/minskning leverantörsskulder 61 86

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder -442 263

Kassaflöde från den löpande verksamheten -7 285 -6 741

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -3 688 -6 021

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -37 -33

Investeringar i intressebolag -9 754 -

Sålda andelar av intressebolag - 1 550

Kassaflöde från investeringsverksamheten -13 479 -4 504

Finansieringsverksamheten

Nyemission 14 685 20 181

Amortering av skuld -50 -50

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 14 635 20 131

Årets kassaflöde -6 129 8 886

Likvida medel vid årets början 12 303 3 417

LIKvIdA mEdEL vId ÅRETS SLUT 6 174 12 303
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Moderbolagets resultaträkning
KseK Not 2012 2011

1

Nettoomsättning 2, 20 3 461 3 255

3 461 3 255

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 3, 4 -5 594 -5 286

Personalkostnader 5 -2 769 -2 549

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -64 -76

Summa rörelsens kostnader -8 427 -7 911

Rörelseresultat -4 966 -4 656

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag 21 - -1 417

Resultat från andelar i intresseföretag 6 - 93

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 547 204

Räntekostnader och liknande resultatposter -330 -22

Summa resultat från finansiella poster 217 -1 142

Resultat efter finansiella poster -4 749 -5 798

Bokslutsdispositioner

Koncernbidrag -278 -1 081

Resultat före skatt -5 027 -6 879

Skatt - -

ÅRETS RESULTAT 8 -5 027 -6 879
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Moderbolagets balansräkning
KseK Not 2012-12-31 2011-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 10 650 671

Inventarier, verktyg och installationer 12 54 62

Summa materiella anläggningstillgångar 704 733

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 22 5 000 5 000

Andelar i intresseföretag 13 27 399 17 644

Summa finansiella anläggningstillgångar 32 399 22 644

Summa anläggningstillgångar 33 103 23 377

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag 4 224 160

Fordringar hos intresseföretag 178 40

Aktuella skattefordringar 69 97

Övriga kortfristiga fordringar 262 129

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 262 247

Summa kortfristiga fordringar 4 995 673

Kassa och bank 6 174 12 303

Summa omsättningstillgångar 11 169 12 976

SUmmA TILLGÅNGAR 44 272 36 353
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Forts moderbolagets balansräkning

KseK Not 2012-12-31 2011-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 8, 16

Bundet eget kapital

Aktiekapital 23 566 12 866

Summa bundet eget kapital 23 566 12 866

Fritt eget kapital

Överkursfond 40 861 36 876

Balanserat resultat -17 459 -10 580

Årets resultat -5 027 -6 879

Summa fritt eget kapital 18 375 19 417

Summa eget kapital 41 941 32 283

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut 17 187 238

Summa långfristiga skulder 187 238

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 17 50 50

Leverantörsskulder 668 599

Skulder till koncernföretag - 1 840

Övriga kortfristiga skulder 100 91

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 1 326 1 252

Summa kortfristiga skulder 2 144 3 832

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 44 272 36 353

Ställda säkerheter 19 1 150 1 150

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Moderbolagets förändringar i eget kapital
KseK Aktiekapital

Ej reg. 
aktiekapital

Överkurs-
fond

Balanserat 
resultat

Årets 
resultat

Summa 
eget kapital

Eget kapital 2008-09-01 1 374 - 8 246 -1 961 -1 018 6 641

Nyemission 471 1 223 1 178 2 872

Emissionskostnader -250 -250

Balanseras i ny räkning -1 018 1 018 -

Årets resultat -2 940 -2 940

Eget kapital 2009-08-31 1 845 1 223 9 174 -2 979 -2 940 6 323

Nyemission 6 345 -1 223 16 507 21 629

Emissionskostnader -4 310 -4 310

Balanseras i ny räkning -2 940 2 940 -

Årets resultat -4 661 -4 661

Eget kapital 2010-12-31 8 190 - 21 371 -5 919 -4 661 18 981

Nyemission 4 676 16 364 21 040

Emissionskostnader -859 -859

Balanseras i ny räkning -4 661 4 661 -

Årets resultat -6 879 -6 879

Eget kapital 2011-12-31 12 866 - 36 876 -10 580 -6 879 32 283

Nyemission 10 700 8 025 18 725

Emissionskostnader -4 040 -4 040

Balanseras i ny räkning -6 879 6 879 -

Årets resultat -5 027 -5 027

Eget kapital 2012-12-31 23 566 - 40 861 -17 459 -5 027 41 941
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Kassaflödesanalys för moderbolaget
KseK 2012 2011

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat före finansiella poster -4 966 -4 656

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 64 72

Erhållen ränta 547 204

Erlagd ränta -330 -22

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital -4 685 -4 402

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning/minskning kundfordringar - 243

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar -4 322 310

Ökning/minskning leverantörsskulder 69 127

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder -1 757 1 042

Kassaflöde från den löpande verksamheten -10 695 -2 680

Investeringsverksamheten

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -37 -33

Investeringar i intressebolag -9 754 -

Apportemission - -9 000

Sålda andelar av intressebolag - 1 550

Kassaflöde från investeringsverksamheten -9 791 -7 483

Finansieringsverksamheten

Nyemission 14 685 20 181

Amortering av skuld -50 -50

Lämnat koncernbidrag -278 -1 082

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 14 357 19 049

Årets kassaflöde -6 129 8 886

Likvida medel vid årets början 12 303 3 417

LIKvIdA mEdEL vId ÅRETS SLUT 6 174 12 303
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noter, gemensamma för koncern och moderbolag

Not 1 - Redovisningsprinciper

Allmänt
Kopparberg Mineral AB bedriver verksamhet med 
syfte att identifiera och exploatera mineralfyndig-
heter. Detta sker dels genom prospektering i egen 
regi samt dels genom förvärv av mineraltillgångar. 

Kopparberg Mineral AB har sitt säte i Kopparberg, 
Ljusnarsberg kommun i Örebro län. Adressen till 
huvudkontoret är Kungsgatan 62, 753 18 Uppsala. 
Bolaget noterades vid AktieTorget i februari 2007. 
Den 5 maj 2011 flyttade handeln i Bolagets aktie 
till NASDAQ OMX First North.

Årsredovisningen för räkenskapsåret 1 januari - 
31 december 2012 har godkänts av styrelsen och 
verkställande direktören för publicering 25 april 
2013 och kommer redogöras för bolagsstämman 
den 16 maj 2013 för fastställande.

Grund för redovisningens upprättande
Årsredovisningen
Årsredovisningen har upprättats enligt 
Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets 
Rekommendationer (RR) 1-29 och tillhörande 
uttalanden. För redovisning av mineralintressen 
följer Bolaget International Financial Reporting 
Standard, IFRS 6. Redovisningsprinciperna är 
oförändrade jämfört med föregående år med ett 
undantag. Koncernbidrag redovisas fr o m räken-
skapsåret 2012 som bokslutsdisposition i resulta-
träkningen istället för som tidigare i eget kapital i 
balansräkningen. Omräkning har skett för koncern-
bidrag lämnade före 2012 (avser moderbolagets 
redovisning).

Belopp
Belopp anges i KSEK om inget annat angivits. 
Belopp inom parentes avser föregående räken-
skapsår.

Kostnader och intäkter i resultaträkningen avser 
kalenderår. 

Värdering av tillgångar och skulder
Tillgångar och skulder har värderats till an-
skaffningsvärde om inte annat anges. 
Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder be-
står av belopp som kan realiseras inom tolv måna-
der räknat från balansdagen. Övriga tillgångar och 
skulder redovisas som anläggningstillgångar och 
långfristiga skulder.

Resultaträkningen följer den kostnadsslagsinde-
lade uppställningsformen, vilket innebär att kost-
nader summeras utifrån dess karaktär.

Koncernförhållanden
Bolaget är sedan 2007 moderbolag till dotterbola-
get Argo AB, 556735-6596, med säte i Kopparberg, 
Ljusnarsberg kommun. I januari 2010 förvärvade 
Bolaget dotterbolaget Lundin Mining Exploration 
AB som senare namnändrades till Kopparberg 
Mining Exploration AB, 556666-2895. Kopparberg 
Mining Exploration AB har sitt säte i Uppsala.

Koncernredovisning
I koncernredovisningen ingår dotterföretag där 
moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer 
än 50 % av rösterna, eller på annat sätt har ett 
bestämmande inflytande. 

Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvs-
metoden, vilket innebär att dotterföretagens egna 
kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mel-
lan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, 
elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital 
ingår härigenom endast den del av dotterföreta-
gens egna kapital som tillkommit efter förvärvet. 

Under året förvärvade företag inkluderas i koncern-
redovisningen med belopp avseende tiden efter 
förvärvet. Resultat från under året sålda företag har 
inkluderats i koncernens resultaträkning för tiden 
fram till tidpunkten för avyttringen. Internvinster 
inom koncernen elimineras i sin helhet. 

I moderföretagets bokslut redovisas andelar i 
dotterföretag till anskaffningsvärde med avdrag 
för eventuella nedskrivningar. 
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Intresseföretagsredovisning
Som intresseföretag betraktas de företag som 
inte är dotterföretag men där Bolaget direkt eller 
indirekt innehar minst 20 % av rösterna för samt-
liga andelar, eller på annat sätt har ett betydande 
inflytande. I koncernens bokslut redovisas an-
delar i intresseföretag enligt kapitalandelsmeto-
den. Kapitalandelsmetoden innebär att andelar 
i ett företag redovisas till anskaffningsvärde vid 
anskaffningstillfället och därefter justeras med 
koncernens andel av förändringen i intresseföre-
tagets nettotillgångar. I koncernens resultat ingår 
koncernens andel av intresseföretagets resultat. 
Ej utdelad ackumulerad vinstandel hänförlig till in-
tresseföretag redovisas i koncernbalansräkningen 
som kapitalandelsfond under bundna reserver. 
Orealiserade internvinster elimineras med den 
på koncernen belöpande andelen av resultatet. I 
moderbolaget redovisas andelar i intresseföretag 
till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella 
nedskrivningar. 

Intäktsredovisning
Intäkter vid försäljning redovisas i den period 
tjänsten utförts. Försäljningen redovisas efter av-
drag för moms. I koncernredovisningen elimineras 
koncernintern försäljning. Ränteintäkter redovisas 
i enlighet med effektiv avkastning. 

Rapportering av segment
Kopparberg Mineral har ett segment, undersök-
ning och prospektering av mineraltillgångar. Det 
innebär att den rörelsegren som identifierats över-
ensstämmer med koncernens rapportering.

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

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

Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar 
sker till nominella belopp och görs enligt de skat-
teregler och skattesatser som är beslutade eller 

som är aviserade och med stor säkerhet kommer 
att fastställas.

För poster som redovisas i resultaträkningen, re-
dovisas även därmed sammanhängande skatteef-
fekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster 
som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas 
mot eget kapital.

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräk- 
ningsmetoden på alla temporära skillnader som 
uppkommer mellan redovisade och skattemässi-
ga värden på tillgångar och skulder. De temporära 
skillnaderna har huvudsakligen uppkommit avse-
ende mineralintressen och skattemässiga under-
skott.

Uppskjuten skattefordran avseende underskotts- 
avdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag 
redovisas i den utsträckning det är sannolikt att 
avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida 
beskattning. 

Trots förlusten redovisade koncernen skatt 
2011 pga. att dotterbolaget Kopparberg Mining 
Exploration AB sålt undersökningstillstånd samt 
övrig data i Skelleftefältet till Norrliden Mining AB 
med vinst.

Immateriella tillgångar
Mineralintressen
Efter förvärvet av dotterbolaget Kopparberg Mining 
Exploration AB har all prospekteringsverksamhet 
flyttats från moderbolaget till dotterbolaget. Ingen 
aktivering sker längre i moderbolaget.

Mineralintressen värderas till anskaffningsvärde 
enligt IFRS 6, vilket innebär att samtliga utgifter 
för förvärv av koncessioner, prospektering, borr-
ning och utveckling av mineralintressen aktiveras. 
När koncernen beslutar att frånträda ett undersök-
ningstillstånd skrivs samtliga aktiverade kostnader 
hänförliga till aktuellt tillstånd ned. Avskrivning av 
mineralintressen påbörjas först i samband med 
produktionsstart och kommer att ske i takt med 
produktionen. 

Forts not 1
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Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. 
Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, 
utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovi-
sade värde. Utgifter för reparation och underhåll 
redovisas som kostnader. 

Materiella anläggningstillgångar skrivs av syste-
matiskt över tillgångens bedömda nyttjandepe-
riod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp 
fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens 
restvärde. Nedskrivning sker vid bestående vär-
denedgång.

Linjär avskrivningsmetod används för samtliga ty-
per av materiella tillgångar. 

Följande avskrivningstider tillämpas för aktuellt 
räkenskapsår:
Kontorsbyggnader som används i rörelsen 25 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar 5 år
Datorutrustning  3 år

Leasingavtal
Koncernen innehar endast operationella leasingav-
tal avseende borrigg, fordon och kontorselektro-
nik. Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över lea-
singperioden.

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

Kundfordringar 
Kundfordringar redovisas till det belopp som för-
väntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt be-
dömda osäkra kundfordringar. 

Fordringar
Fordringar har upptagits till det belopp varmed de 
förväntas inflyta.

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

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

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt me-
tod. Den indirekta metoden innebär att nettoresul-
tatet justeras för transaktioner vilka inte medfört 
in- eller utbetalningar under perioden samt för 
eventuella intäkter och kostnader, där kassaflöde-
seffekten hänförs till investerings- eller finansie-
ringsverksamheten.

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag 
för uppskjuten skatt) i förhållande till balansom-
slutningen.

Eget kapital per aktie
Eget kapital i relation till antal aktier i slutet av pe-
rioden.

Resultat	per	aktie
Årets resultat, exklusive minoritetens andel, i rela-
tion till genomsnittligt antal aktier. Värdet angivet 
efter full utspädning med i oktober 2012 genomförd 
nyemission.

Forts not 1
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Not 2 - Intäkternas fördelning

Not 3 - Ersättning till revisorerna

Koncernen Moderbolaget

KseK 2012 2011 2012 2011

I nettoomsättningen ingår intäkter från:

Tjänster och försäljning av mineralintressen 773 5 708 3 461 3 255

Aktiverade prospekteringskostnader 3 544 5 665 - -

Summa 4 317 11 373 3 461 3 255

Koncernen Moderbolaget

KseK 2012 2011 2012 2011

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Revisionsuppdraget 200 200 150 150

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget - 42 - 42

Övriga tjänster 23 22 23 22

Summa 223 264 173 214
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Not 4 - Operationella leasingkostnader

Not 5 - Personal

Koncernen Moderbolaget

KseK 2012 2011 2012 2011

Nominella värdet av framtida minimileaseav-
gifter, avseende icke uppsägningsbara leasin-
gavtal fördelar sig enligt följande:

Förfaller till betalning inom ett år 361 361 361 361

Förfaller till betalning senare 
än ett men inom fem år 288 649 288 649

Summa 649 1 010 649 1 010

Leasingkostnader avseende operationella 
leasingavtal uppgår under året till följande:

Leasingkostnader 526 486 526 486

Koncernen Moderbolaget

KseK 2012 2011 2012 2011

Medelantalet anställda

Kvinnor 4 4 1 1

Män 3 4 1 1

Totalt 7 8 2 2

Löner, ersättningar, sociala avgifter  
och pensionskostnader

Till styrelsen och verkställande direktören 1 465 1 601 1 465 1 601

Till övriga anställda 2 580 2 233 609 560

Summa löner och ersättningar 4 045 3 834 2 074 2 161

Sociala avgifter enligt lag och avtal 1 361 1 364 708 668

Pensionskostnader för styrelsen  
och verkställande direktören 357 183 357 183

Pensionskostnader för övriga anställda 201 186 65 44

Totalt 5 964 5 567 3 204 3 056
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Koncernen Moderbolaget

KseK 2012 2011 2012 2011

Ersättning till styrelse och VD

Per Storm, VD

Lön och andra ersättningar 1 045 225 1 045 225

Pensionskostnader 357 45 357 45

Thomas Lundgren, avgående VD

Lön och andra ersättningar - 629 - 629

Pensionskostnader - 138 - 138

Harald Meinhardt, tf VD

Lön och andra ersättningar - 193 - 193

Arvode - 75 - 75

Alain Chevalier, vVD

Arvode - 75 - 75

Styrelse, arvoden

Ulrich Andersson, ledamot - 75 - 75

Chris Carlon, ledamot 75 - 75 -

Christer Lindqvist, styrelseordförande 120 120 120 120

Nils-Erik Marinder, ledamot 75 75 75 75

Harald Meinhardt, ledamot 75 se ovan 75 se ovan

Lars-Göran Ohlsson, ledamot 75 75 75 75

SUMMA 1 822 1 725 1 822 1 725

Antal styrelseledamöter 6 6 6 6

Styrelsen
Till styrelsen utgår arvode enligt bolagsstämmans beslut. Fr o m 2012 uppbär VD inget styrelsearvode. 
Ersättning till VD utgörs av grundlön samt förmån av fri tjänstebil. Uppsägningstid för verkställande 
direktören är ömsesidigt sex månader. Vid uppsägning från Bolagets sida utgår lön under uppsägnings-
tiden samt därutöver ett avgångsvederlag motsvarande sex månadslöner i det fall anställningen har löpt 
i minst 24 månader.

Pensioner
Inom Bolaget finns endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Förpliktelser avseende avgifter till avgifts-
bestämda pensionsplaner redovisas som en kostnad när de uppstår.

Inga aktierelaterade ersättningar finns per 31 december 2012.

Forts not 5



50    -  Kopparberg Mineral AB (publ)

Årsredovisning 2012

Not 6 - Resultat från andelar i intresseföretag

Not 7 - Skatt på årets resultat

Not 8 - Utdelning på aktie

Koncernen Moderbolaget

KseK 2012 2011 2012 2011

Koncernens andel av resultatet  
Nordic Iron Ore AB

-5 309 -1 624 - 93

Koncernens andel av resultatet Norrliden Mining AB 2 417 -21 - -

Summa -2 892 -1 645 - 93

Vid förvärvet av Kopparberg Mining Exploration AB uppkom ett övervärde av mineralintressen om 995 
KSEK. Under 2011 skrevs övervärdet ned med 1/3 för försäljningen av undersökningstillstånd till Nordic 
Iron Ore AB. Under 2012 har övervärdet skrivits ned retroaktivt med ytterligare 1/3 för försäljningen av 
undersökningstillstånd till Norrliden Mining AB. Detta tillsammans med anpassningen av skattesatsen för 
den latenta skatteskulden på övervärdet från 26,3 % till 22 % ger en positiv skatteeffekt om 102 KSEK.

Föregående räkenskapsår redovisade Kopparberg Mineral skatt, trots att 2011 års resultat var en förlust, 
eftersom dotterbolaget Kopparberg Mining Exploration AB sålt undersökningstillstånd samt övrig data 
i Skelleftefältet med vinst. 

På bolagsstämman 16 maj 2013 kommer styrelsen föreslå att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 
1 januari - 31 december 2012.
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Koncernen Moderbolaget

KseK 2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Ingående anskaffningsvärden 13 564 7 487 - -

Årets aktiverade utgifter 3 544 5 628 - -

Anskaffade undersökningstillstånd 144 449 - -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 17 252 13 564 - -

Ingående avskrivningar -544 -544 - -

Utgående ackumulerade avskrivningar -544 -544 - -

Ingående nedskrivningar -692 -304 - -

Årets nedskrivningar -4 154 -388 - -

Utgående ackumulerade nedskrivningar -4 846 -692 - -

Utgående restvärde enligt plan 11 862 12 328 - -

Den 22 februari 2013 avslog Bergsstaten Kopparberg Mining Exploration AB:s ansökan om bearbet- 
ningskoncession för Håkansboda. Som grund för avslaget hänvisade myndigheten till Minerallagen 4 kap. 
2 § 2 st. och omständigheten med att området är beläget inom Lovisagruvans skyddszon kring deras 
bearbetningskoncession. Lovisagruvans bearbetningskoncession vann laga kraft den 27 december 2012 
varmed skyddszonen som tidigare inte funnits tillkom. Kopparberg Mineral har överklagat beslutet och 
den juridiska processen fortlöper under 2013. Aktiverade kostnader för Håkansboda, inkl. angränsande 
undersökningstillstånd vilka hör till samma projekt, uppgick 31 december 2012 till 7 MSEK.

Koncernen Moderbolaget

KseK 2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Ingående anskaffningsvärden 760 760 760 760

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 760 760 760 760

Ingående avskrivningar -89 -67 -89 -67

Årets avskrivningar -21 -22 -21 -22

Utgående ackumulerade avskrivningar -110 -89 -110 -89

Utgående restvärde enligt plan 650 671 650 671

Bokfört värde byggnader i Sverige 425 446 425 446

Bokfört värde mark i Sverige 225 225 225 225

Not 9 - Mineralintressen

Not 10 - Byggnader och mark
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Koncernen Moderbolaget

KseK 2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Ingående anskaffningsvärden 394 361 264 231

Försäljningar och utrangeringar -49 - -49 -

Inköp 37 33 37 33

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 382 394 252 264

Ingående avskrivningar -301 -204 -202 -153

Försäljningar och utrangeringar 47 - 47 -

Årets avskrivningar -52 -97 -43 -49

Utgående ackumulerade avskrivningar -306 -301 -198 -202

Utgående restvärde enligt plan 76 93 54 62

Not 12 - Inventarier, verktyg och installationer

Koncernen Moderbolaget

KseK 2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Ingående anskaffningsvärden 500 500 - -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 500 500 - -

Ingående avskrivningar -442 -341 - -

Årets avskrivningar -58 -101 - -

Utgående ackumulerade avskrivningar -500 -442 - -

Utgående restvärde enligt plan - 58 - -

Not 11 - Maskiner och andra tekniska anläggningar



Kopparberg Mineral AB (publ)  -    53

Årsredovisning 2012

 Org nr Säte
Nordic Iron Ore AB 556756-0940 Kopparberg, Ljusnarsberg kommun
Norrliden Mining AB 556756-8265 Uppsala kommun

Moderbolaget Kapital-
andel %

Rösträtts-
andel %

Bokfört 
värde 2012

Antal
aktier

Nordic Iron Ore AB 20,61 20,61 17 399 2 369 104

Norrliden Mining AB 50,00 50,00 10 000 1 000

Summa 27 399

Skillnaden mellan bokfört värde och moderbolagets andel i Nordic Iron Ore AB:s eget kapital uppgår till 
-2 782 (-1 530) KSEK. Skillnaden mellan bokfört värde och moderbolagets andel i Norrliden Mining AB:s 
eget kapital uppgår till 2 398 (-1 314) KSEK.

Not 13 - Andelar i intresseföretag  

Koncernen Moderbolaget

intresseföretag 2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Ingående bokfört värde 7 875 6 477 17 644 10 101

Anskaffat under året 9 754 9 000 9 755 9 000

Försäljning externt - -1 457 - -1 457

Koncernjustering -2 891 -6 145 - -

Utgående bokfört värde 14 738 7 875 27 399 17 644
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Koncernen Moderbolaget

KseK 2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Förutbetalda hyror 58 56 58 56

Förutbetald leasing 44 65 44 65

Förutbetalda försäkringar 64 37 64 37

Upplupna ränteintäkter - 2 - 2

Upplupet konsultarvode 75 75 75 75

Övriga poster 21 12 21 12

Summa 262 247 262 247

Aktiekapital utgör lägst 12 000 (12 000) KSEK och högst 48 000 (48 000) KSEK. Aktiekapitalet består 
av 11 783 040 (6 433 040) st aktier fördelade om 20 100 (30 500) st A-aktier med ett röstvärde om 10 
och 11 762 940 (6 402 540) st B-aktier med ett röstvärde om 1. Aktiernas kvotvärde är 2,00 (2,00) SEK. 
En teckningsoption förföll under perioden 21 september - 10 oktober 2012 och gav aktieägarna rätt att 
teckna en ny aktie för varje B-aktie till priset 3,50 SEK. Emissionen tecknades maximalt med även 39 % 
överteckning vilket inbringade 18,7 MSEK före emissionskostnader.

Not 15 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not 16 - Förändring av eget kapital

Koncernen Moderbolaget

KseK 2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Ingående anskaffningsvärden 51 50 - -

Tillkommande fordringar 1 1 - -

Utgående restvärde enligt plan 52 51 - -

Övriga långfristiga fordringar består av spärrade bankmedel som ställts i säkerhet hos Bergsstaten för 
prospekteringsverksamheten.

Not 14 - Övriga långfristiga fordringar
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Koncernen Moderbolaget

KseK 2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

RÄNTEBÄRANDE SKULDER

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 187 238 187 238

Summa 187 238 187 238

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 50 50 50 50

Summa 50 50 50 50

Summa räntebärande skulder 237 288 237 288

Inga långfristiga skulder förfaller senare än fem år efter balansdagen.

Koncernen Moderbolaget

KseK 2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Upplupna löner 479 550 433 503

Upplupna semesterlöner 554 433 213 95

Upplupna pensionskostnader 135 190 99 165

Upplupna sociala avgifter 324 304 201 188

Övriga poster 380 848 380 301

Summa 1 872 2 325 1 326 1 252

Not 17 - Upplåning

Not 18 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
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Koncernen Moderbolaget

KseK 2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

FÖR EGNA AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Avseende skulder till kreditinstitut

Banktillgodohavanden 52 51 - -

Summa avseende egna skulder och avsättningar 52 51 - -

För egna ansvarsförbindelser

Fastighetsinteckningar 500 500 500 500

För övriga koncernföretag

Företagsinteckningar 650 650 650 650

Summa ställda säkerheter 1 202 1 201 1 150 1 150

Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Moderbolaget Kopparberg Mineral AB har fakturerat kostnader avseende prospektering till det helägda 
dotterbolaget Kopparberg Mining Exploration AB under året för 2 050 (1 379) KSEK.

Kopparberg Mineral AB har även fakturerat kostnader avseende borrtjänster åt det helägda dotterbolaget 
Argo AB under året för 544 (644) KSEK. 

Argo AB har fakturerat systerbolaget Kopparberg Mining Exploration AB för nedlagda prospektering-
skostnader under året med 1 367 (619) KSEK.

Försäljning av tjänster till närstående
Kopparberg Mineral är operatör av intressebolaget Norrliden Mining AB. Under räkenskapsåret har kon-
sulttjänster till Norrliden Mining AB sålts för 482 (-) KSEK.

Kopparberg Mineral har även sålt konsulttjänster till intressebolaget Nordic Iron Ore AB för 246 (989) 
KSEK under året.

Försäljning av mineralintressen till närstående
Under 2011 sålde Kopparberg Mineral, genom det helägda dotterbolaget Kopparberg Mining Exploration 
AB, samtliga undersökningstillstånd och övrig data i Skelleftefältet till intressebolaget Norrliden Mining 
AB för 9,0 MSEK. Försäljningen genomfördes med apportemission mot aktier i Norrliden Mining AB. En 
oberoende värdering av tillgångarna i Skelleftefältet genomfördes av GeoVista AB. 

Inköp av tjänster från närstående
Inga andra transaktioner med närstående har ägt rum under aktuellt eller föregående räkenskapsår.

Not 19 - Ställda säkerheter

Not 20 - Transaktioner med närstående
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Koncernen Org nr Säte Kapitalandel
Argo AB 556735-6596 Kopparberg 100%
Kopparberg Mining Exploration AB 556666-2895 Uppsala 100%

Moderbolaget
Kapital-
andel %

Rösträtts-
andel %

Antal
aktier

Bokfört 
värde 

2012-12-31

Bokfört 
värde 

2011-12-31

Argo AB 100 100 500 500 500

Kopparberg Mining Exploration AB 100 100 100 000 4 500 4 500

Summa 5 000 5 000

KseK 2012 2011

Nedskrivningar - -1 417

Summa - -1 417

Not 22 - Andelar i dotterföretag

Not 21 - Resultat från andelar i koncernföretag
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Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas årsstämman 16 maj 2013 för fastställelse.

Kopparberg  2013-04-24

Christer Lindqvist  Nils-Erik Marinder 
Styrelseordförande

Harald Meinhardt  Lars-Göran Ohlsson

Chris Carlon  Per Storm
  VD

Vår revisionsberättelse har lämnats 2013-04-25.
Revisionsberättelsen innehåller upplysning av särskild betydelse.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Annika Wedin 
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor
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revisionsberättelse

U 

Revisionsberättelse                            
Till årsstämman i Kopparberg Mineral AB (publ), org.nr 556704-4168

Rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen för Kopparberg Mineral AB (publ) för år 
2012. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i den 
tryckta versionen av detta dokument på sidorna 23 – 58.  

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för 
årsredovisningen och koncernredovisningen 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som ger en 
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna 
kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning och 
koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och 
koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört 
revisionen enligt International Standards on Auditing och god 
revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer 
yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå 
rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen 
inte innehåller väsentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka 
åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna 
för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och 
koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den 
interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar 
årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en 
rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är 
ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i 
syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna 
kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av 
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts 
och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den 
övergripande presentationen i årsredovisningen och 
koncernredovisningen. 

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

Uttalanden 
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av Kopparberg Mineral AB:s (publ) och dess 
dotterföretags finansiella ställning per den 2012-12-31 och av 
dessas finansiella resultat och kassaflöden för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. 

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

 

Upplysningar av särskild betydelse 
 
Utan att det påverkar vårt uttalande vill vi fästa uppmärksamheten 
på avsnittet Framtida utveckling i förvaltningsberättelsen där det 
framgår att finansieringen vid årsredovisningens avlämnande inte 
är säkerställd för den kommande tolvmånadersperioden. Enligt 
styrelsens bedömning kommer finansieringen i första hand att 
säkerställas via de optionsprogram bolaget ställt ut men därutöver 
arbetar bolaget aktivt med andra möjligheter till finansiering. 

Bolagets förmåga till fortsatt drift är beroende av att 
finansieringen genomförs enligt plan. 

 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för Kopparberg Mineral AB 
(publ) för år 2012. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt 
aktiebolagslagen. 

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om 
förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen 
enligt god revisionssed i Sverige. 

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi 
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår 
revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat 
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna 
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören 
är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har 
handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller 
bolagsordningen. 

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

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

Gävle den 25 april 2013 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

 

Annika Wedin  
Auktoriserad revisor 
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styrelse
Christer Lindqvist

Nils-Erik Marinder

Styrelseordförande, född 1956. Medlem av styrelsen sedan 2010. Utbildad bergsingenjör från 
KTH. Christer Lindqvist var en av de första investerarna samt styrelseledamot i Dannemora 
Mineral AB, med specifikt ansvar för marknad och anläggningsprojekt. Han är idag bland annat 
VD i Nordic Iron Ore AB. Tidigare var Christer Lindqvist industrichef på AB Traction och Vice 
koncernchef för STC Interfinans AB. 

Antal A-aktier: 12 050 (privat och via bolag)
Antal B-aktier: 837 494 (privat och via bolag)

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

Antal A-aktier: 0
Antal B-aktier: 14 300

Lars-Göran Ohlsson
Styrelseledamot, född 1944. Bergsingenjör från KTH. Efter några år som gruvgeolog ut-
nämndes han 1974 till chefsgeolog i AB Statsgruvor och 1977 blev han chef för prospek-
teringsverksamheten i Bergslagen för det då nybildade LKAB Prospektering AB för vilket 
han 1981 utnämndes till VD. När LKAB beslöt att upphöra med sin prospektering 1988 blev 
Lars-Göran Ohlsson chef för prospekteringsdivisionen inom SGAB som utförde all den statliga 
prospekteringen. 1997 tillträdde han som VD för det nybildade Riddarhyttan Resources AB, 
vilket han var fram tills att bolaget och den nyupptäckta guldgruvan i Finland såldes till ett 
kanadensiskt bolag. Från 2006 till 2008 var Lars-Göran Ohlsson VD i Dannemora Mineral AB. 
Under sin yrkesverksamma period har han varit styrelseledamot i ett femtontal gruv/pros-
pekteringsbolag. Han är idag VD i konsultbolaget Geo Management AB och styrelseledamot 
i bland annat Endomines AB, Lappland Goldminers AB, Nordic Iron Ore AB och Norrliden 
Mining AB. Han är en av SveMin utsedd ”Qualified Person” (QP).

Antal A-aktier: 0 
Antal B-aktier: 0
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Chris Carlon 
Styrelseledamot, född 1951. Medlem av styrelsen sedan 2012. Chris Carlon är filosofie doktor 
i geologi och har varit prospekteringsgeolog för bl a Consolidated Goldfields, BP Minerals, 
Svenska BP Mineral AB och Rio Tinto samt ”vice president exploration” för Minorco och 
Anglo American i Europa, Asien och Sydamerika. Han var senast ansvarig för geovetenskap 
och strategi inom Anglo American plc. Genom sin tidigare verksamhet i västra USA, Kanada, 
Chile, Peru, Argentina, Brasilien, Europa, Ryssland, Afrika, Iran, Indien samt Centralasien 
under en 35 års period har Dr Carlon omfattande erfarenheter av internationell prospektering 
och gruvverksamhet avseende förekomster med bas- och ädelmetaller samt industri- och 
energimineral. Han är “fellow of Society of Economic Geologists” och “Geological Society 
of London”.

Antal A-aktier: 0
Antal B-aktier:  0

Harald Meinhardt
Styrelseledamot, född 1946. Medlem av styrelsen sedan 2008. Utbildad bergsingenjör från 
KTH. Harald Meinhardt har mångårig erfarenhet av gruvdrift i ledande befattningar inom 
Boliden Mineral AB mellan 1972–1990, bland annat som gruvchef i Saxberget, Renström, 
Udden och Garpenberg. Sedan 1990 har Harald varit engagerad i Saudiarabien som platschef 
för Sukhayabarat och Bulghah-gruvorna och som produktionsdirektör för samtliga metallgru-
vor tillhörande Saudi Arabia Mining Company. Under åren 1999–2002 var Harald Meinhardt 
VD för Woxna Graphite AB. Han är en av SveMin utsedd ”Qualified Person” (QP).

Antal A-aktier:  0
Antal B-aktier:  16 000

Per Storm
VD, född 1962. Per Storm är utbildad Bergsingenjör, Teknologie Licentiat och Teknologie 
Doktor från KTH, han har även en civilekonomexamen från Stockholms Universitet. Per Storm 
kommer närmast från Raw Materials Group AB, RMG, där han varit VD och seniorkonsult. 
RMG är ett av Europas ledande företag inom analys av gruv- och metallindustrin. Före det 
var Per Storm akademisekreterare och vice VD på Ingenjörsvetenskapsakademien, Sveriges 
ledande mötesplats för forskning, näringsliv och politik. Han har även omfattande verksamhet 
bakom sig som konsult och undervisare i svensk processindustri och har grundat och suttit 
i styrelsen för ett flertal mindre bolag. Per Storm är ordförande i Kopparberg Mineral AB:s 
intressebolag Norrliden Mining AB.

Antal A-aktier: 0 
Antal B-aktier: 28 571

vd
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ordlista

Ag
Kemisk beteckning för silver 
(grundämne).

Anomali
Kemiskt eller fysikaliskt mätvärde som 
avviker från normalvärdet.

Anrikning
Koncentrering av mineral och/eller 
metaller.

Au
Kemisk beteckning för guld 
(grundämne). 

Basmetaller
Vanligtvis koppar, bly och zink.

Bearbetningskoncession
En bearbetningskoncession ger 
innehavaren rätten att förfoga över 
en påvisad utvinningsbar mineralfyn-
dighet. Rätten gäller i 25 år och kan 
förlängas.

Bergkax
Krossat bergartsprov.

Bergsstaten
En myndighet i Sverige som beslutar 
om tillstånd för prospektering (un-
dersökningstillstånd) och för gruvdrift 
(bearbetningskoncession). Bergsstaten 
utövar också tillsyn över gruvorna och 
lämnar information. Bergsstaten leds 
av bergmästaren (www.bergsstaten.
se).

Borrkärna 
Cylindriska stav från bergrunden som 
erhålls vid diamantborrning.

Bottenmorän
Hårt packad, osorterad jordart som 
avsatts vid bottnen av en glaciär och 
vilar omedelbart på berggrunden.

Co 
Kemisk beteckning för kobolt 
(grundämne).

Cu
Kemisk beteckning för koppar 
(grundämne).

Cut-off 
Lägsta halt som accepteras vid 
beräkning av mineraltillgångar och 
malmreserver för ekonomisk lönsam 
brytning.

Dagbrott
Brytning av en malm från dagytan.

Diamantborrning
Undersökningsmetod där man borrar 
upp cylinderformade kärnor av berg – 
även kallat kärnborrning.

Feasibility study
Lönsamhetsstudie. 
Genomförbarhetsstudie. En studie 
med tillräcklig noggrannhet för att 
kunna ligga till grund för investerings-
beslut.

Fältstupning
Malmens riktning mot djupet i fältets 
riktning.

Geofysik
Läran om jordens fysikaliska 
egenskaper. 

Geofysisk mätning
Mätning av berggrundens fysikaliska 
egenskaper (ex. magnetiska, elektris-
ka, elektromagnetiska, gravimetriska).

Geofysisk flygmätning
Mätning av berggrundens fysikaliska 
egenskaper (ex. magnetiska, elektro-
magnetiska, gravimetriska) utförd från 
luften.

Geofysisk markmätning
Mätning av berggrundens fysikaliska 
egenskaper (ex. magnetiska, elektris-
ka, elektromagnetiska, gravimetriska) 
utförd från markytan.

Geokemi
Läran om jordens kemiska sam-
mansättning och elementfördelning.

Geokemisk provtagning
Provtagning av jord eller berg för 
kemisk analys.

Geologisk kartering
Kartläggning av berggrunden.

Gråberg
Bergart som ej innehåller malm.

Hektar (ha)
10 000 kvadratmeter.

Impregnation
Spridd fördelning av mineral, ofta 
malmmineral, i bergart.

JORC koden
Erkänd standard satt av Australasian 
Joint Ore Reserves Committee (JORC) 
för beräkning av mineraltillgångar.
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Malm
Mineralisering som är ekonomiskt 
brytbar.

Malmberäkning
Äldre benämning på Mineralresurs-
beräkning, se detta ord.

Miljöbalken
Lagen som reglerar alla typer av 
miljöpåverkan.

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
En utredning som används för att få en 
helhetssyn av den miljöpåverkan som 
en planerad verksamhet kan medföra. 
I Sverige är det lag på att man ska 
göra en MKB i alla verksamheter som 
påverkar miljön.

Mineral
Ett naturligt bildat fast oorganiskt 
ämne ofta med bestämd kemisk 
sammansättning och vanligen med en 
bestämd kristallform.

Mineralisering
Naturlig anrikning/koncentration i berg 
eller jord av ett eller flera ekonomiskt 
värdefulla mineral. 

Mineralresursberäkning  
(tidigare malmberäkning)
Beräkning av mineralreserver utifrån 
kända mineraltillgångar samt tekniska, 
och ekonomiska, och juridiska para-
metrar.

Morän
Av inlandsisen avsatt jordart bestående 
av en osorterad blandning av olika par-
tikelstorlekar, från lerpartiklar till block. 
Morän är Sveriges vanligaste jordart 
och täcker ungefär 75 % av landets yta.

NI 43-101 
Internationell standard för rapporter-
ing av mineraltillgångar framtaget av 
Canadian Securities Administrators 
(CSA).

Ounce (oz.)
Mätenhet för guld motsvarande 31,104 
gram.

Pb
Kemisk beteckning för bly (grundämne).

ppb
Från engelskans parts per billion, ”antal 
per miljard”, är ett mått på andel eller 
koncentration. Uttryckt i % är 1 ppb = 
0,000 000 1 %.

ppm
Från engelskans parts per million, ”an-
tal per miljon” är ett mått på andel eller 
koncentration. Uttryckt i % är 1 ppm = 
0,000 1 % = 1 g/ton.

Pre-feasibility study
Preliminary feasibility study, preliminär 
lönsamhetsstudie. En lönsamhetsstud-
ie med lägre nogrannhetsnivå än en full 
lönsamhetsstudie.

Prospektering
Sökandet efter ekonomiskt brytvärda 
malmer eller mineral. 

Slig
Koncentrat av mineral som erhålls gen-
om att malmen finfördelas och anrikas.

Slingram
Elektromagnetisk geofysisk mätutrust-
ning som används vid prospektering 
efter malm.

Sulfidmalm
Malm som består av sulfidmineral.

Sulfidmineral 
Mineral där svavel och metall bildar 
förening.

Tektonik
Gren inom geologin som behandlar 
deformation av berggrunden.

Undersökningstillstånd
Avgränsat område som ansöks hos 
och beviljas av Bergsstaten och där 
tillståndsinnehavaren har ensamrätt till 
malmletning.

Varp
Gråberg och malmfattigt material från 
tidigare brytning som lämnats i anslut-
ning till gruvan.

VMS target
Volcanogenic Massive Sulfide Target, 
är en massiv sulfid fyndighet.

Zn
Kemsik beteckning för zink 
(grundämne).

Ädelmetall
Guld, silver och platina.
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