
Eurobattery Minerals meddelar att
borrningarna i Finland och Spanien har
färdigställts inom utsatt tid
Stockholm den 28 december 2021. Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: "BAT”
och Börse Stuttgart ”EBM”), ett tillväxtföretag inom gruv- och prospekteringssektorn med
visionen att hjälpa Europa bli självförsörjande inom etiska batterimineraler, meddelar idag att
företagets borrkampanj i finska Huatalampiprojektet och spanska Corcelprojektet har slutförts
inom tidplan och budget. Borrkärnorna har skickats till ALS-laboratoriet för att bekräfta
resurserna. Mot bakgrund av förseningar i labbet på grund av Covid-19 kommer resultaten att
presenteras under första kvartalet 2022.
 
"Vi är glada att kunna meddela att vi har slutfört borrkampanjerna i både Hautalampi och
Corcel där vi ser en stor mineralpotential i att bryta batterimineraler på europeisk mark. Vi ser
nu fram emot att se resultaten från labbet”, kommenterar Roberto García Martínez, VD för
Eurobattery Minerals.
 
Om bottningskampanjen i Hautalampiprojektet

FinnCobalt Oy har informerat Eurobattery Minerals om att den senaste
kärnborrningskampanjen vid Hautalampi-gruvans utvecklingsprojekt (”Fas 2”) har slutförts i tid
och enligt budget. Eurobattery Minerals har optionen att stegvis förvärva 100 % av FinnCobalt
Oy.

FinnCobalt Oy inledde en ny borrkampanj i mitten av oktober 2021 i utvecklingsområdet för
gruvan i Hautalampi. Kampanjen täckte det tidigare icke uppborrade området mellan
Hautalampifyndigheten och den nordöstra förlängningen av fyndigheten som kallas Mökkivaara
i syfte att verifiera mineralresurser mellan dessa redan etablerade fyndigheter.

45 hål har borrats om totalt 4606 meter. Fas 2-borrkampanjen kommer att fortsätta med
geologisk kärnkartering och analys och det förväntas slutföras under första kvartalet 2022. Detta
kommer att följas av en uppdatering av mineralresurserna som ska slutföras under Q2/2022.

Huvudmålen med denna borrkampanj var att:

• Uppgradera antagen mineralresurs till indikerad mineralresurs vid mineralfyndigheten i
Hautalampiområdet genom borrningar som täcker upp de viktigaste luckorna i den
påvisade mineralresursen.

• Utökning av mineralresursområdet Hautalampi mot nordost (Centralfyndighetens
utökning)



• Täcka upp det oborrade området mellan det befintliga resursområdet vid Hautalampi-
och den nordöstra förlängningen av resursområdet kallat Mökkivaara (Centralområdets
utfyllning).

• Utveckla en indikerad mineralresurs för Mökkivaarafyndigheten genom att öka
borrningstätheten.

Genom att se på borrkärnorna är förväntan att borrkampanjen har nått alla mål.

Karta som visar borrkampanjen (Phase 2 drillings) i Hautalampi.

Om bottningskampanjen i Corcelprojektet



Diamantborrningskampanjen i Eurobattery Minerals spanska Corcel-projekt som startade i juni
2021 har slutförts enligt budget och inom tid.

• Borrkampanjen som startade i juni 2021 vid Corcel-projektet har slutförts.

• Totalt har 7 diamantborrhål borrats med en total borrad längd på 1 134 meter.

• Arbetet i denna kampanj fokuserade på "västra fyndigheten", där borrhål COR003
(19DD001) på djupet bekräftade de goda resultaten som erhölls i den geokemiska
kampanjen, med ett genomsnitt på 69m @ 0,30% Ni, 0,038% Cu, 0,01% Co.

Totalt har 7 diamantborrhål slutförts, med en total borrad längd på 1 134 meter. Arbetet har
fokuserat på ”västra fyndigheten där företagets tidigare prospekteringsarbete registrerade ytnära
anomalier på upp till 0,33% Ni vilka sammanföll med en förhöjd magnetiska respons från den
underliggande malmen. Borrhål DDH COR003 (19DD0001) bekräftade de goda resultaten som
erhölls i den geokemiska undersökningen, med en medelhalt på 69m @ 0,30% Ni, 0,038% Cu,
0,01% Co från 78m, inklusive 21m @ 0,345% Ni, 0,045% Cu, 0,011% Cu, 0,01%. Arbetet
kommer att fortsätta med loggning och provtagning av borrhålen, ett arbete som beräknas
färdigställas under första kvartalet 2022.

Målet med kampanjen var att till fullo bekräfta fyndigheten och få en resursberäkning inom
området. Baserat på visuell observation av borrkärnorna förväntas det att borrningarna har
uppnått sitt mål. En resursuppskattning i enlighet med National Instrument 43-101 – Standards
for Disclosure for Minerals Projects (“NI 43-101”) förväntas i första kvartalet 2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1. DDH borrad i kampanjen 2021.

 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals
press@eurobatteryminerals.com
 
Följ oss
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/eurobattery-minerals-ab/
Twitter: https://twitter.com/eurobatterymin
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Om Eurobattery Minerals
Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvföretag noterat på NGM Nordic SME (BAT) och
Börse Stuttgart (EBM). Som själva grunden för värdekedjan för batteriproduktion är företagets
vision att hjälpa Europa bli självförsörjande på etiska och fullt spårbara batterimineraler som
används inom elfordonsindustrin. Företaget undersöker och utvecklar flera nickel-, kobolt- och
kopparprojekt i Europa och ska leverera hållbart utvunna råvaror som är kritiska för den snabbt
växande batterimarknaden.
 
För mer information besök www.eurobatteryminerals.com.
 
Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55, e-post: info@augment.se är Eurobattery Minerals
Mentor.
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