
Borgenärerna i Northland godkänner rekonstruktionsplanen 

 
Luxemburg, 12 juli 2013 – Northland Resources S.A. (OSE: NAUR, 
Frankfurt: NPK, Nasdaq OMX/First North: NAURo – tillsammans med dess 
dotterbolag, “Northland”, eller “Bolaget”) meddelar att Tingsrätten i Luleå 
idag har godkänt rekonstruktionsplanen för Bolagets svenska dotter-
bolag.  
 
Som tidigare meddelats har Luleå tingsrätt idag hållit ackordsförhandling i 
samband med rekonstruktionerna av bolagen Northland Resources AB (publ), 
Northland Sweden AB och Northland Logistics AB.  
 
Vid mötet godkände bolagens borgenärer det föreslagna ackordet. Tingsrätten 
beslutade i enlighet med detta att godkänna rekonstruktionsplanen och 
fastställa ackordet. Det norska dotterbolaget Northland Logistics AS är inte i 
formell rekonstruktion men har redan tidigare kommit överens med samtliga 
sina fordringsägare om samma betalningsplan som de övriga dotterbolagen. 
 
Dagens beslut från Luleå tingsrätt vinner laga kraft om tre veckor. Nästa steg 
är då att tingsrätten beslutar att rekonstruktionen upphör. 
 
”Dagens beslut är ytterligare ett viktigt steg på vägen till ett normalläge för 
Northland. Det är goda nyheter för alla våra medarbetare, och det är goda 
nyheter även för regionen”, säger Peter Pernlöf, tf VD och koncernchef, 
Northland Resources S.A. 
 
 
 
 
Peter Pernlöf 
Tf VD och koncernchef, Northland Resources S.A. 
 
För mer information: 
 
Jonas Lundström, Deputy COO och Direktör, kommunikation: +46 705 
493 338 
Petter Brunnberg, IR: + 46 72 724 41 09 
 
Besök vår hemsida: www.northland.eu 
 
 
Northland är en producent av järnmalm med en portfölj av produktion, 
utvecklings- och prospekteringsprojekt i norra Sverige och Finland. Den första 
byggfasen av Kaunisvaara-projektet är färdig och drifttagningen startade i 
november 2012. Northland avser att producera ett höghaltigt och högkvalitativt 
järnmalmskoncentrat i svenska Kaunisvaara, där Bolaget har två fyndigheter, 
Tapuli och Sahavaara, med magnetitmalm. Northland har ingått så kallade 

http://www.northland.eu/


”off-take agreements” för hela produktionen från Kaunisvaara de kommande 
sju till tio åren. Bolaget förbereder även en lönsamhetsstudie (DFS) för 
Hannukainen-projektet i Kolari i norra Finland. Hannukainen är en så kallad 
IOCG-fyndighet, vilket innebär att det utöver järnmalm även kan utvinnas guld 
och koppar. Bolaget förbereder även en DFS för Pellivuoma-fyndigheten som 
ligger 15 km från anrikningsverket i Kaunisvaara. 
 
 
Forward-Looking Information 
This announcement may include “forward-looking” information within the meaning of applicable securities 
laws. This forward-looking information can be identified by the use of forward-looking terminology, 
including the terms “believes”, “estimates”, “anticipates”, “expects”, “intends”, “may”, “will” or “should” or, 
in each case, their negative, or other variations or comparable terminology. This forward-looking 
information includes all matters that are expectations concerning, among other things, Northland’s ability 
to meet its continuous disclosure and MCTO obligations, the likelihood of Northland rectify its default 
under Canadian Securities laws, Northland’s results of operations, financial condition, liquidity, 
prospects, growth, strategies and the industry in which it operates. By their nature, forward-looking 
information involves risks and uncertainties because they relate to events and depend on circumstances 
that may or may not occur in the future. Readers are cautioned that forward-looking information is not a 
guarantee of future performance and that Northland’s actual results of operations, financial condition and 
liquidity, and the development of the industry in which it operates may differ materially from those made 
in or suggested by the forward-looking information contained in this press release. In addition, even if 
Northland’s results of operations, financial condition and liquidity, and the development of the industry in 
which Northland operates are consistent with the forward-looking information contained in this press 
release, those results or developments may not be indicative of results or developments in subsequent 
periods. 


