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VAD ÄR COPPERSTONE?
• Ett prospekteringsbolag på väg mot att bli gruvbolag

• Betydande koppartillgångar i norra Sverige - 724.000 ton koppar enligt
internationell klassning
• Viscariagruvan i Kiruna –kopparprojekt i världsklass
• Copperstoneprojektet i Arvidsjaur – storskalig polymetallfyndighet, stora
mineraltillgångar inom guld silver koppar och zink
• Stark och stabil tillståndsportfölj i enastående gruvjurisdiktion
• COPP B First North Growth Market 641m aktier; börsvärde 330mkr
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VAD SKA VI GÖRA?
Fokus på att återöppna Viscaria-gruvan 2023
• 20.000-25.000t koppar i koncentrat årligen
• Kopparpris idag 300% j f r 1997
Agenda 2020
• Ytterligare provborrningar
• Påvisa ökade tillgångar
• Intensifiera miljöstudier baserat på gedigen historik
• Arbeta framåt mot ett inlämnande av tillståndsansökan till
Mark- och Miljödomstolen
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VARFÖR SKA VI GÖRA DET?
•

Stor fyndighet i rätt geografi - regulatoriskt,
kompetensmässigt, logistiskt med närhet till europeiska och
lokala smältverk

•

Fördelaktig ekonomisk kalkyl

•

Stor industriell efterfrågan på koppar – infrastruktur, elektriska
system såsom elfordon

•

Grön efterfrågan
-

Stark trend mot responsible sourcing - viktig faktor i alla
industrier

-

Europeisk gruvbrytning renare - konkurrensfördel

•

Tydlig fokus mot lokal förankring och öka sysselsättning

•

Möjlighet att förbättra vattenkvalitet
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STYRELSE OCH LEDNING
TEKNISK OCH FINANSIELL EXPERTIS
Jörgen Olsson – Ordförande
Jörgen Olsson, född 1961, innehar en Bachelor of Science in Business
and Economics från Luleå Universitet och är tidigare ordförande och
VD för Hoist Finance AB (publ). Jörgen har stor kunskap och erfarenhet
inom finansiering, bärare av företagskultur samt småbolagstillväxt.
Copperstone aktier: 17 547 170 (via JOHECO).
Michael Mattsson – VD och Ledamot
Från Haparanda, Norrbotten. MSc från Handelshögskolan i Stockholm.
Mattsson har betydande corporate finance och aktieförvaltarbakgrund
från Enskilda Securities, Blackstone (New York) och Kaupthing. Övriga
uppdrag inkluderar Endomines AB. Huvudägare i Copperstone 20152019. Copperstone aktier: 18 792 824.
Sven-Erik Bucht - Ledamot
Sven-Erik Bucht är f n entreprenör, tidigare Landsbygdsminister i den
svenska regeringen mellan 2014-2019, riksdagsledamot mellan 20102019 och kommunalråd i Haparanda mellan 2003-2010. Härutöver är
Bucht svenska regeringens representant i Nordiska Gränshindersrådet
och han har varit ordförande och VD för olika bolag.
Copperstone aktier: 0.
Malcolm Norris - Ledamot
Malcolm Norris är Geolog och f n VD för Sunstone. Track record
inkluderar mineralupptäckter och tillväxt. Arbetat med WMC
Resources. Ledde teamet som upptäckte Tujuh Bukit Cu-Au porfyr i
Indonesien med Intrepid Mines. F d VD för SolGold och Cascabel CuAu projekt i Ecuador. Copperstone aktier: 160 000 000 via Sunstone

Greg Hall - Ledamot
Greg Hall är VD och Ledamot I Alligator Energy Ltd, ett
mineralprospekteringsföretag i Australien. mineral exploration
company. Han har över 30 års erfarenhet från gruvindustrin,
globala råvarumarknaden och varit VD och ledamot i flera
råvarubolag såsom WMC, Rio Tinto, Toro Energy och Hillgrove
Resources. Hans erfarenhet täcker tre koppargruvor, och har
arbetat vid LKAB i Malmberget. Greg är Bergsingenför från
Universitetet i Södra Australien. Copperstone aktier: 80 000.
Jane Lundgren Ericsson - Ledamot
Jane Lundgren Ericsson, född 1965, är jur kand från Stockholms
universitet och Master of Laws från University of London. Hon har
över 20 års erfarenhet från finans- och kapitalmarknad genom
olika ledande befattningar inom AB Svensk Exportkredit (SEK),
bland annat som tidigare chef för SEKs kund- och
utlåningsverksamhet och ledamot av företagsledningen. Jane sitter
sedan 2013 i styrelsen i SBAB Bank och sedan 2019 i Visma
Finance. Antal aktier i Copperstone: 0.
Erik Israelsson - Ledamot
Erik Israelsson, född 1973, är civilingenjör, teknisk fysik, Chalmers
och arbetar med mjukvara och system för uppkopplade och
självkörande bilar på Zenuity. Han har tidigare arbetat som
projektledare, produktägare och teknisk expert på Volvo Cars och
har ansvarat för produktutveckling och internationella
innovationsprojekt i samarbete med andra kommersiella parter,
offentliga myndigheter och universitet. Antal aktier i Copperstone:
2 533 000.
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VISCARIA KOPPARPROJEKT
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VISCARIA KOPPARPROJEKT
• Ytnära kopparprojekt av yppersta kvalitet, med
kopparhalter som är flera gånger globalt snitt
• Utomordentlig infrastruktur; tåg, riksväg
• Vattenkraft i överskott
• Granne med Kiruna och världens största
magnetitgruva underjord
• Upp till 250 arbetstillfällen med årlig 1 promille av
hela världens kopparproduktion till ett värde av upp
till 1 500 000 000 kronor i årlig omsättning
• Kombination dagbrott / underjord för bästa
ekonomi
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PROVBORRNINGAR A ZONEN
A-zonen Fas I kampanj avslutad

A-B zonerna tvärsektion 18700 mN

• Betydande koppartillgång påträffad i och utanför befintlig
mineralresurs och ’optimerat’ dagbrott
• Betydande potential för att utöka den ytnära malmen
• Bekräfta liggväggsmineralisering, som skulle kunna
uppgradera A zonsresurserna
• Kärnor till metallurgiska tester, geotekniska studier, inför
genomförbarhetsstudierna

• Betydande potential för kobolt och guld
• VDD0203 påträffade 20m@1.27%Cu från 26m i
längdriktningen, inkluderande 5m@2.99%Cu och 0.25g/t guld
från 39m i längdriktningen
• VDD0204 påträffade koppar i A zonens huvudzon och liggvägg
vid tre skärningar, 18m@1.22%Cu inkluderande 3m@3.28%Cu
från 60m
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PROVBORRNINGAR D ZONEN
D-zonen Fas I kampanj avslutad
• Första 8.000 m (A B D zon)
kärnborrning påvisar betydande och
nya kopparmineraliseringar

• Målsättning kraftigt utöka
mineralresurser
• Samtliga 15 hål sedan kärnborrningen
påbörjade med Kati i september 2019
har påträffat kopparmineralisering
• Bolaget har påträffat mycket långa
borrhålsskärningar med koppar i
järnsten, bl a (VDD0210) 88,1m @
1,1% Cu inkl. 16,5m @ 2,3% Cu och
(VDD0211) 65,8m @ 0,5% Cu inkl.
4,9m @ 1,3% Cu; (VDD0207) 9m @ 1%
Cu, alla utanför befintlig mineralresurs
• Inväntar komplett kemisk analys
VDD212-VDD215
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SMÄLTVERK KUNDER LOGISTIK

• Metallurgiska studier : D-zonens kopparmalm håller mycket hög kvalitet på
koncentratet efter metallurgiska tester i Australien
• Önskvärda för smältverken i regionen
• Aurubis, Hamburg or Boliden Rönnskär, Skellefteå
• Boliden Harjavalta tänkbart, inga diskussioner förda
• Off take med slutkund och/eller del av koncentrat till råvarutrading fullt tänkbart
• Flera logistikmöjligheter vid handen
• Viscaria kan producera upp till 100,000 ton av koncentrat (~25% Cu)

• Möjligt årligt tillskott om upp till 400 000 ton 66% järn
• Potential inom guld och kobolt
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FÖRBÄTTRAD VATTENKVALITET
• EU vattenlagar allt striktare
• Förhöjda zinkvärden nedströms i området pga gamla gruvans lakvatten.
Rautasälven ‘mixad’ zon med kontaminerat vatten
• Målsättning: förbättra vattenkvaliteten och använda gamla gruvans
vatten i anrikningen
- Påverkat vatten (lakvatten och gruvvattnet) inkluderas i den nya
processen
- Rena vatten till bättre kvalitet än tidigare innan tillbakasläpp
- Använda gruvvattnet i anrikningsprocessen minskar trycket på
befintliga sjöar

13

ARVIDSJAURPROJEKTET
Koppar-Silver-Guld-Zink
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ARVIDSJAURPROJEKTET – UTSTRÄCKT MINERALISERING
• Potentiellt ett mycket stort tonnage i Arvidsjaur av hydrotermalt ursprung, korg av
metaller möjligheter inom guld
• Sammanfogat punkterna från 46 km prospekteringsborrning
• 50 års prospekteringshistorik. Boliden (12km), Lundin Mining (22km) och Copperstone
(12km) totalt 273 borrhål

• Arvidsjaurprojektet: antagna tillgångar Granliden/Svartliden om 114 000 ton koppar, 2 000
kg guld, 155 000 kg silver, 32 000 ton zink.
• Härutöver ytterligare 150-210 mton prospekteringsmål (vid 0,25- 0,45% koppar).
• Historisk resurs om ungefärligen 5 000 kg guld och 120 000 ton zink på Eva. (PERC 2017
europeisk kod)
• Guldpriset har ökat med 300% sedan Lundin Mining upptäckte Eva och borrade 55 hål
med ett rutnät
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INVESTMENT CASE
• Copperstone är ett prospekteringsbolag på väg mot att bli gruvbolag
• 724.000 ton koppar enligt internationell klassning
• Viscariagruvan i Kiruna – högkvalitativt kopparprojekt på väg mot drift
• Copperstoneprojektet i Arvidsjaur – betydande mineraltillgångar inom koppar
guld silver och zink; stor prospekteringspotential kvarstår
• Stark och stabil tillståndsportfölj i EUs ledande gruvnation
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Disclaimer
Framåtblickande uttalanden:
Denna presentation kan innehålla framåtblickande uttalanden som relaterar till framtida händelser eller framtida utveckling och som
återspeglar Copperstones aktuella förväntningar och antaganden. Sådana framåtblickande uttalanden återspeglar Copperstones aktuella
bedömningar och är baserade på antaganden som för närvarande är tillgängliga för Bolaget.
Investerare uppmanas vara medvetna om att dessa framåtblickande uttalanden varken är löften eller garantier och att risker och osäkerheter
kan medföra att framtida resultat skiljer sig betydligt från förväntat.
Dessa framåtblickande uttalanden avspeglar Bolagets aktuella bedömning och, förutom såsom börskraven förevisar, åtar sig Bolaget inget
förpliktigande att kontinuerligt uppdatera eller justera dessa i syfte att återspegla nya händelser eller omständigheter.

Vänligen notera att borrhålsskärningar uppges såsom kärnborrade och är inte korrigerade för sann tjocklek då malmkropparnas utseenden inte
ännu är helt kända.

I händelse av någon diskrepans mellan information i denna presentation och officiella kanaler (såsom www.copperstone.se eller offentliggjorda
pressmeddelanden o dyl) skall dessa senare kanaler äga företräde.
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