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14 december 2022 

Beowulf Mining plc 

("Beowulf" eller "Bolaget") 

Red Lead – mycket lovande prospekteringsmål för bly-zink-silver identifierat 

Beowulf (AIM: BEM; Spotlight: BEO), mineralprospekterings- och utvecklingsbolaget, har nöjet att 
meddela resultat från en detaljerad geologisk kartläggning av Red Lead-målet, som ligger inom 
Mitrovica-licensen i Kosovo och som undersöks av Vardar Minerals Ltd ("Vardar"), som Beowulf är 
aktieägare i till 59,5 procent. 

Red Lead har likheter som observerats vid den närliggande fyndigheten i världsklass - Stan Terg, t.ex. 
innehar samma värdbergarter, trakytvärmekälla, hydrotermiska breccior och hydrotermiska 
alterationsmönster. Stan Terg-fyndigheten ligger bara två kilometer öster om Red Lead och har en 
resurs på 63 miljoner ton med 3,5 procent bly, 2,3 procent zink och 80 gram per ton silver - baserat 
på tidigare produktion och uppskattade återstående reserver av samma halt. Därför är Red Lead 
mycket lovande för samma metaller och möjliga mineraliseringar av ekonomiskt värde.  

Styrelseledamot Chris Davies och VD Kurt Budge var i Kosovo för några veckor sedan för att ta del 
av borrningsarbetet vid Majdan Peak. De ägnade tre hela dagar åt att granska de tekniska aspekterna 
av prospekteringsprogrammet, vilket visade sig vara ovärderligt och resulterade i en gedigen 
förståelse för det utmärkta och högkvalitativa arbete som utförs av det lokala Vardar-teamet. 

Höjdpunkter: 

• Red Lead-målet definieras av en två kilometer ost-nordostlig anomali av bly-zink-koppar-
guldprover från jordprover tillsammans med: 

o Mineraliserade trakytkroppar (med upp till tre procent zink från stenprovtagning); 

o Utpräglade anomalier av inducerad polarisering ("IP") som indikerar potentiella 
sulfidmetallkällor, och; 

o Hydrotermiska breccior och gossanbildning. 

• Detaljerad kartläggning har identifierat marmorenheter tillsammans med gossaner, trakytkroppar 
och karbonatförändringar, vilket ytterligare belyser potentialen för bly-zink-silvermineraliseringar 
med karbonatersättning.  

• Flera marmoravlagringar i berggrundens värdbergarter skulle kunna utgöra en idealisk fälla för 
metallrika hydrotermiska vätskor 



• Detta viktiga mål har samma värdbergarter, värmekälla av trakyt, hydrotermiska breccior och 
hydrotermiska alterationsmönster som den närliggande Stan Terg-fyndigheten, som är belägen på 
samma avstånd som Majdan Peak-området med hög sulfidering och epitermala mål. 

• Den framväxande bilden är enligt förväntan och som geologiska modeller tagna ur läroböcker (se 
figur 2).   

Kurt Budge, VD för Beowulf, kommenterar: 

“Efter tillkännagivandet i augusti om upptäckten av det stora polymetalliska epitermiska systemet vid 
Majdan Peak och tillkännagivandet i september med resultaten av borrskärningar för Majdan Peak 
South och fler borrmål, leder dessa resultat till att vi tror att Vardars licenser kan innehålla några av 
de mest lovande prospektiva undersökningsområdena i Europa för guld och basmetaller.  

“När vädret nu blir kallare i Kosovo kommer borrningarna att avbrytas fram till våren 2023. Vi har 
analyser från det senaste programmet som förväntas i januari 2023 och arbetet med att tolka de 
senaste resultaten kommer att fortsätta.” 

“Som tillskott till den växande listan över prospekteringsmål i Mitrovica har vi nu Red Lead, som visar 
alla viktiga geologiska markörer för den angränsande Stan Terg-fyndigheten och gruvan, och som är 
ett prioriterat mål för borrning under våren 2023.” 

Red Lead 

Red Lead-målet definieras av en omfattande två kilometer lång markanomali (figur 1) som följer en 
ost-nordostlig trend till den angränsande Stan Terg-fyndigheten.  

Målet finns i mesozoiska berggrunder i närheten av Majdan Peak epitermalmålet med hög sulfidering 
och anses vara en del av samma oligocena mineraliseringshändelse (figur 2).  

Målet omfattar ett antal trakyter (latit) med tillhörande hydrotermiska breccior som ofta uppvisar 
mycket onormala metallkoncentrationer (t.ex. zinkvärden > tre procent).  

Nyligen genomförda kartläggningar har identifierat flera marmorhällar i grundberggrunden som skulle 
kunna utgöra en idealisk fällplats för metallrika hydrotermiska vätskor. Det är viktigt att dessa hällar 
har sammanfallande inducerade polariseringsanomalier som ger ytterligare bevis för en potentiell 
sulfidrik metallkälla.  

Givet likheterna med Stan Terg när det gäller geologi i berggrunden, trakytdiken, förändringar och 
metallföreningar anses Red Lead vara ett prioriterat mål för uppföljande borrning (figur 2).  

Beowulf’s investering i Vardar 

Sedan Beowulfs första investering i Vardar i november 2018 har bolaget investerat cirka 3,1 miljoner 
pund och äger 59,5 procent av Vardar Minerals. Vardar ger Beowulf tillgång till den mycket lovande 
prospekteringspotentialen i Tethyan Belt, en viktig orogen metallogen provins för guld och basmetaller. 

Under de senaste fyra åren har Vardar-teamet levererat spännande resultat för både Mitrovica-
licensen som har flera prospekteringsmål, inklusive bly, zink, koppar och guld, och även Viti-licensen 
som visar potential för koppar-guldporfyrmineralisering och litium.  

När Beowulf ser på framtiden har Bolaget flera alternativ när det fortsätter att utveckla Vardar, bland 
annat ytterligare investeringar från Beowulf, eller i händelse av en upptäckt, introduktion av 
tredjepartsinvesterare eller, om rätt prospekteringspaket skapas som stödjer en fristående 
verksamhet, möjligheten att avknoppa Vardar. Beowulf håller dessa alternativ under översyn. 



 
 

 
Figur 1. Red Lead 
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Figur 2. (till vänster) Tolkad position för Red Lead-målet baserat på en ideal porfyrmodell (Sillitoe, 2010). (Till höger) Sektion och plankarta som illustrerar associeringen 
av Pb-Zn-Ag mineralisering vid Stan Terg med trakyt/lattitkroppar, marmor och breccias (Palinkas et al, 2015).



 
Granskning av sakkunnig person: 

 
Informationen i detta meddelande har granskats av Chris Davies, sakkunnig, på engelska s.k. 
Qualified Person ("QP") som är medlem i Australasian Institute of Mining and Metallurgy.  Chris Davies 
har genomfört en granskning av de källdokument och data som ligger till grund 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 detta meddelande, i sin egenskap av sakkunnig 
enligt AIM-reglerna. Davies har besökt Vardars Mitrovica- och Viti-projekt i Kosovo. 
 
Davies har tillräcklig erfarenhet, som är relevant för innehållet i detta meddelande, för att kvalificera 
sig som en kompetent person enligt definitionen i 2012 års utgåva av "Australasian Code of Reporting 
of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves". 
 
Davies BSc (Hons) Geology, MSc DIC Mineral Exploration, FAusIMM, är en icke verkställande direktör 
i Beowulf och är en prospekteringsgeolog/ekonomisk geolog med mer än 35 års erfarenhet inom 
gruvsektorn. 
 
Ordlista: 

 
g/t – gram per ton 
 
Gossaner –- är extremt järnhaltiga bergarter som är en produkt av oxidation genom vittring och 
urlakning av sulfidmineralisering, vanligen i den övre och exponerade delen av en malmförekomst 
eller mineralådra, dvs. den vittrade malmkroppen vid ytan.   
 
Hydrothermisk förändring - även kallad wallrock förändring, är en allmän term som omfattar många 
processer genom vilka stenbildande mineraler förändras på grund av reaktioner som åtföljer flödet av 
uppvärmda vattenhaltiga vätskor längs sprickor och korngränser. 
 
Inducerad polarisation (IP) - Variationer i laddningsbarhet kan vara diagnostiska, till exempel när 
man syftar till att karakterisera en mineralfyndighet, där laddningsbarheten för den mineraliserade 
zonen ofta är högre än värdbergarten. Ofta utförs ett experiment med inducerad polarisation (IP) med 
likströmsresistivitet, på engelska Direct Current Resistivity (DCR), och därför kallas de ofta för IP-
DC-undersökning. Både konduktivitet och laddningsbarhetsfördelning kan återställas från en IP-DC-
undersökning. 

 
Trakyt – är en ljus, mycket finkornig extruderande magmatisk bergart som huvudsakligen består av 
alkalifältspat med mindre mängder mörkfärgade mineraler som biotit, amfibol eller pyroxen. 
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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. 


