
 

 

 

 
 

Detta är en svensk översättning av Beowulf Mining plc’s engelska pressmeddelande daterat 
7 oktober 2022. Den engelska versionen finns på Beowulfs hemsida, 
https://beowulfmining.com/investors/announcements/. Vid eventuella felaktigheter är det 
den engelska versionen som gäller. Denna information är sådan information som anses 
utgöra insiderinformation som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning ("MAR") (EU) No. 596/2014, vilken är införlivad i brittisk 
lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018. Genom publicering av detta 
pressmeddelande anses denna insiderinformation vara publik.  

7 oktober 2022 

Beowulf Mining plc 

("Beowulf" eller "Bolaget") 

Rääpysjärvi prospekteringsresultat och värdekedjan för grafitanoder 
 

Beowulf (AIM: BEM; Spotlight: BEO), har glädjen att ge en uppdatering om de framsteg som gjorts 
av Bolagets helägda finska dotterbolag Grafintec Oy ("Grafintec") och resultaten av en 
elektromagnetisk ("EM") undersökning och analyser från flakgrafit-projektet Rääpysjärvi samt 
bolagets bredare initiativ för råvaruförsörjning som stöd för bolagets ambitioner att utveckla en finsk 

värdekedja för grafitanoder. 

Sammanfattning av prospekteringsarbetet vid Rääpysjärvi: 

Vid jämförelse av prospekteringssresultaten från tidigare arbeten vid bolagets Aitolampi-projekt, är 
de ledande EM anomalierna vid Rääpysjärvi mer omfattande, vilket indikerar betydande potential 
för ett större tonnage av grafitmineralisering i området. EM ledande områden vid Rääpysjärvi täcker 
ca. 1,1 kvadratkilometer, medan EM ledande zonerna vid Aitolampi täcker ca. 0,3 kvadratkilometer. 
Grafithalterna från analyserna i Rääpysjärvi påminner mycket om analyshalterna som provtogs före 
borrningen vid Aitolampi, bortsett från grafitanalysen på över 50 procent från historiska grafitbrottet 
i Rääpysjärvi. En halt på över 50 procent grafit är exceptionell och indikerar en potential för lokala 
mycket höghaltiga mineraliseringar. 

 

Höjdpunkter från Rääpysjärvi undersökningarna: 

• 13 högledande EM-zonerhar identifierats, med isolerade zoner som sträcker sig upp till 850 
meter ("m") i längd och 250 m i bredd. 

• Analyser av åtta prover provtagna från berghällar i området varierar från 0,52 till >50 procent 
TGC, (”totalt grafitiskt kol”). Provet som analyserades med mer än 50 procent TGC (gräns för 
analysmetoden) togs från ett historiskt grafitbrott som ligger nära den nordvästra gränsen för en 
av de största EM ledande zonerna. 

• Sex hål som borrades på 1980-talet har också provtagits och analyserats på nytt för TGC. Två 
av borrhålen genomträngde en betydande grafitmineralisering: 



 

 

• TN/SM-2: 19,29 m med 5,62 procent TGC från 177,11 m, och  

• TN/SM-3: 9,84 m med 6,70 procent TGC från 226,16 m och 35,55 m med 4,98 procent TGC 
från 266,45 m  

• Tidigare metallurgiska tester av ett 10 kg kompositprov har resulterat i en koncentrathalt på 97,4 
procent TGC.  

• Dessa uppmuntrande prospekteringsresultat från Rääpysjärvi visar på en betydande potential 
för naturlig flakgrafitmineraliseringar lämpliga för grafitanoder. 

Värdekedjan för grafitanoder 

Utvecklingen av nedströmsbearbetning är en viktig del av Grafintecs strategi och bolaget fortsätter 
att bilda partnerskap med andra företag för att uppnå detta. Den 26 september 2022 meddelade 
Beowulf att Grafintec hade undertecknat ett samförståndsavtal ("MoU") med Qingdao Hensen 
Graphite Ltd ("Hensen"). MoUn innehåller ett överenskommet ramverk och nyckelvillkor som båda 
bolagen samarbetar kring när det gäller att etablera ett centrum för anodmaterialtillverkning i 
Finland.   

Hensen bildades 1985 och har varit verksamt inom grafitindustrin i 37 år. Under hela denna period 
har bolaget levererat till traditionella marknader, med ökat fokus på anodmaterial baserade på 
naturlig grafit och syntetisk grafit. Hensen har producerat grafitbaserade anodmaterial sedan 2003. 

För att stödja en hållbar värdekedja för grafitanoder i Finland fokuserar Grafintec på att utöka sitt 
arbete runt råvaruresurser, primärt och återvunnet. Detta skall bli möjligt med hjälp av förnybar 
energi och med målet att uppnå nettonollutsläpp av koldioxid ("Net Zero") i hela värdeskedjan.  

Bolagets mest avancerade projekt för naturlig flakgrafit, Aitolampi, har en indikerad och antagen 
mineralresurs på 26,7 miljoner ton med en medelhalt på 4,8 procent TGC eller totalt 1 275 000 ton 
grafit. Aitolampigrafiten har nästan perfekt kristallinitet, en viktig förutsättning för högteknologiska 
tillämpningar som litiumjonbatterier. Mineralresursen uppskattades av CSA Global i Australien i 
enlighet med 2012 utgåva av JORC-koden. Utöver Aitolampi har bolaget andra prospekteringprojekt 
för grafit, däribland Rääpysjärvi. 

Medan projekten i Finland fortfarande är under utveckling har Bolaget påbörjat andra initiativ för att 
säkra råvaruförsörjningen av naturlig och återvunnen grafit till sin planerade 
grafitanodmaterialproduktion. I maj i år undertecknade Grafintec ett samförståndsavtal med Dominik 
Georg Luh Technografit GmbH ("Technografit"), vilket lägger grunden för ett kommersiellt 
partnerskap för att säkra en hållbar försörjning av naturlig flakgrafit för Grafintecs planerade 
anläggning för grafitanoder. Företaget har också ett testprogram på återvunnet grafitinnehållande 

avfall för att utvärdera om det kan bearbetas till lämplig råvara för produktion av anodmaterial. 

 

Kurt Budge, verkställande direktör för Beowulf, kommenterade: 
 
“Vi följer upp tillkännagivandet av vårt partnerskap med Hensen och planerna för produktion av 
anodmaterial, som tillkännagavs den 26 september, med positiva prospekteringsresultat i takt med 
att Grafintec fortsätter att utforska och utöka sina mineralresurser av naturlig flakgrafit i Finland.     

“Det arbete som utförts av Geologiska Forskningscentralen i Finland ("GTK") för Bolagets räkning 
följer en gedigen historia av grafitprospektering i Rääpysjärvi och är en del av det samförståndsavtal 
som undertecknades mellan GTK och Grafintec tidigare i år och som fastställer ett ramverk och en 
plattform för att främja samarbete inom områdena grafitprospektering, mineralbearbetning och 
cirkulär ekonomi för tillverkning av anodmaterial för litiumjonbatterimarknaden och andra 

mervärdesmarknader. 



 

 

“Bolaget fokuserar på en långsiktigt hållbar grafitförsörjning till sina nedströmsprojekt, och eftersom 
Rääpysjärvi och Aitolampi ligger nära varandra kan det finnas möjliga synergieffekter för framtida 
utveckling av dessa två anläggningar, till exempel genom gemensam anrikningsinfrastruktur. 
Dessutom fortsätter vi att utveckla alternativ för att säkra tillgången på naturlig flakgrafit innan 
gruvdriftsstart i Finland, såsom samförståndsavtalet med Technografit och pågående testarbete på 
grafitinnehållande avfall som genereras vid återvinning.   

“Tillbaka till prospekteringen, nu fortsätter fältarbetet i Rääpysjärvi med en detaljerad geologisk 
kartläggning och provtagning i områden i närheten av de nyligen identifierade EM-ledande zonerna. 
Med ny information kan vi börja planera för ett möjlig provtagningsdiknings- och borrprogram. Jag 
ser fram emot att ge ytterligare lägesuppdateringar om detta arbete och vårt arbete med Hensen.” 

 

Prospekteringsresultaten 

Undersökningstillståndet Rääpysjärvi  ligger i Tuusniemi kommun i östra Finland, 8 km nordnordväst 
om grafitprojektet Aitolampi. I juni 2022 fick GTK i uppdrag att utföra en EM-undersökning. Vid 
undersökningen användes ett bärbart GEM-2-instrument över ett område om cirka fem 
kvadratkilometer. GEM-2 är en handhållen, digital, multifrekvent bredbandig EM-sensor som mäter 
markens konduktivitet. Hög EM-konduktivitet kan vara en typisk indikator på grafitförande bergarter.   

GEM-2-undersökningen identifierade 13 högledande EM-zoner, med isolerade sydost- till 
nordvästgående zoner som sträcker sig upp till 850m i längd och 250 m i bredd, se figur 1.  

Dessutom har fyndigheter i området kartlagts och provtagits under fältarbeten som utfördes 2017 
och i juni 2022.  Sammanlagt åtta grabbprover från fyndigheter analyserats med analyser som 
varierar mellan 0,52 och >50 procent TGC. 

 

Prov 
Total Graphitic Carbon 

% 

2017-HN-052 > 50 

2017-ME-077 3.30 

2017-ME-106 0.79 

2017-ME-113 0.52 

2017-ME-114 6.85 

2017-ME-126 6.59 

RAA-SR22003 9.46 

RAA-SR22005 10.20 

 

Det prov som innehöll mer än 50 procent TGC (gräns för analysmetoden) togs från ett historiskt 
grafitbrott som bröts på 1940-talet och som ligger nära den nordvästra gränsen vid en av de största 
EM-ledande zonerna. 

Sex hål som borrades av Outokumpu Oy på 1980-talet har också provtagits och analyserats på nytt 
för TGC. Två av borrhålen genomträngde en betydande grafitmineralisering: 

• TN/SM-2: 19,29 meter med 5,62 procent TGC, och 

• TN/SM-3: 9,84 m med 6,70 procent TGC från 226,16 m och 35,55 m med 4,98 procent TGC 
från 266,45 m. 



 

 

Metallurgiskt testarbete 

Under 2018 skickades ett 10 kg kompositprov från stenblock och berghällsprov provtagna 2017 till 
SGS Mineral Services i Kanada. Testarbetet gav en kombinerad koncentrathalt på 97,4 procent 
TGC, med 18,8 procent i den stora och jumboflakfraktionen (+180 mikron). Medelhalten i 
kompositprovet var 19,8 procent TGC. 

De uppmuntrande resultaten från de metallurgiska testarbetena, i kombination med högkvalitativa 
grafitprover från berghällar associerade med omfattande EM-ledande zoner, visar att det finns en 

betydande potential för mineralisering av flakgrafit som kan lämpa sig för anodmaterial i området. 

 

 

 

Figur 1: Kartan visar var de 13 EM-ledande zonerna är belägna och TGC-analysresultaten från 
berghällsprover och borrningar. 

Om Grafintec: 

Beowulf Minings helägda dotterbolag Grafintec Oy ("Grafintec") är erkänt i Finland som ett av de 
viktigaste företagen inom anodmaterial och har fått fortsatt stöd av Business Finland, den finska 
statliga organisationen för innovationsfinansiering och investeringar.  

År 2021 beviljades Grafintec 791 000 euro av Business Finland som en del av BATCircle 2.0-
konsortiet (Finland-baserat cirkulärt ekosystem för batterimetaller). Finansieringen kommer att 
användas för att utveckla en hållbar teknisk lösning som utnyttjar förnybar energi för att sfäronisera 
och rena grafit inom ett finskt industriellt ekosystem, för användning vid tillverkning av anoder för 
litiumjonbatterier.  



 

 

Projektet har tre mål som är följande: 

• Validera en process för att stödja genomförandet av en s.k. ”Bankable Feasibility Study” för 
uppförandet av en enhet i kommersiell skala inom tre till fem år. 

• Säkra och skydda all uppkommen immateriell egendom 

• Leverera en detaljerad strategisk marknadsförings- och kommersialiseringsplan. 

Granskning av sakkunnig person: 
 
Informationen i detta meddelande har granskats av Rasmus Blomqvist, sakkunnig, på engelska s.k. 
Qualified Person ("QP") som är medlem i Australasian Institute of Mining and Metallurgy. Rasmus 
Blomqvist har tillräcklig erfarenhet som är relevant för de tekniska uttalanden som presenteras här 
och godkänner offentliggörandet av den tekniska informationen i den form och i det sammanhang 
som den förekommer i sin egenskap av QP i enlighet med AIM-reglerna.   

Rasmus Blomqvist är en kompetent person enligt definitionen i 2012 års utgåva av Australasian 
Code of Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves. Rasmus Blomqvist 

är heltidsanställd hos Grafintec Oy, ett helägt dotterbolag till Beowulf. 

 
För frågor: 

Beowulf Mining plc  
Kurt Budge, Chief Executive Officer Tel: +44 (0) 20 7583 8304 

SP Angel 
(Nominated Adviser & Broker)  
Ewan Leggat / Stuart Gledhill / Adam Cowl Tel: +44 (0) 20 3470 0470 

BlytheRay   
Tim Blythe / Megan Ray  Tel: +44 (0) 20 7138 3204 

 

Cautionary Statement 

Statements and assumptions made in this document with respect to the Company's current plans, 
estimates, strategies and beliefs, and other statements that are not historical facts, are forward-
looking statements about the future performance of Beowulf. Forward-looking statements include, 
but are not limited to, those using words such as "may", "might", "seeks", "expects", "anticipates", 
"estimates", "believes", "projects", "plans", strategy", "forecast" and similar expressions. These 
statements reflect management's expectations and assumptions in light of currently available 
information. They are subject to a number of risks and uncertainties, including, but not limited to , (i) 
changes in the economic, regulatory and political environments in the countries where Beowulf 
operates; (ii) changes relating to the geological information available in respect of the various 
projects undertaken; (iii) Beowulf's continued ability to secure enough financing to carry on its 
operations as a going concern; (iv) the success of its potential joint ventures and alliances, if any; 
(v) metal prices, particularly as regards iron ore. In the light of the many risks and uncertainties 
surrounding any mineral project at an early stage of its development, the actual results could differ 
materially from those presented and forecast in this document. Beowulf assumes no unconditional 
obligation to immediately update any such statements and/or forecasts. 

 


