
Copperstone - ett gruvutvecklingsprojekt med potential
Copperstone Resources AB är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i
Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden. Norrlandsfonden är
en av bolagets finansiärer.

Nu vill bolaget finansiera framtagandet av en internationellt erkänd mineraltillgångsbedömning av Copperstoneprojektet. I och med detta tar
bolaget ett steg i riktning att gå från ett prospekteringsbolag till att bli ett gruvutvecklingsbolag.

- Vi har i första hand ambitionen att utveckla Copperstoneprojektet fram till den punkt då beslut fattas om gruvstart med tillhörande
kompetensskifte, anställningsbehov och finansiering, säger Per Storm, VD Copperstone Resources AB.

Hittills har bolaget genomfört en uppskattning av mineralförekomsterna inom det utvärderade området, baserad på en omtolkning av tidigare, i
allt väsentligt opublicerad information från tidigare borrningar. Denna uppskattning, presenterad som ett ”exploration target” enligt den
australiensiska JORC-standarden indikerar en betydande förekomst med stor ekonomisk potential. Norrlandsfondens finansiering ska
användas till att genomföra ytterligare prospekteringsarbeten i Copperstoneprojektet.

- Det är mycket positivt att Norrlandsfonden som statlig aktör stödjer utvecklingsbolag inom gruvindustrin. Konkret innebär detta att vi kommer
att intensifiera de arbeten som i första hand syftar till en mineraltillgångsbedömning enligt JORC inom Copperstoneprojektet, samt att vi avser
att inleda kärnborrningar under hösten, säger Per Storm.

För ytterligare information kontakta:

Per Storm, VD Copperstone Resources AB, 0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se

Per Nilsson, Norrlandsfonden, 070-668 42 68, per.nilsson@norrlandsfonden.se

Norrlandsfonden är en s else med uppgi  a  främja utvecklingen i expansiva företag i Norrbo en, Västerbo en, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg.
Våra kunder finns i alla branscher, från tradi onell llverkande industri och besöksnäring ll IT- och bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som
investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda llväxtmöjligheter. Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Med olika
låneformer, garan er eller borgensåtaganden kan vi skräddarsy och komple era finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och
bankfinansiering. Norrlandsfonden har huvudkontoret i Luleå och ett kontor i Sundsvall. Genom våra kundansvariga företagsanalytiker finns vi
representerade i hela den norrländska geografin. 


