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Alcaston Exploration AB förvärvar guld- och kopparfält i Norge
genom köp av Arctic Gold AB
Alcaston Exploration AB har ingått ett avtal att förvärva Arctic Gold AB och därmed en
projektportfölj med kvalificerade guld- och kopparobjekt i Finnmarken i Nordnorge.
Projektportföljen innehåller bland annat Bidjovagge före detta guld- och koppargruvor
samt ett flertal objekt i liknande geologisk miljöer i närheten av Bidjovagge.
Bidjovagge har varit en mycket lönsam gruvverksamhet och under åren 1970-1975 samt
1985-1991 producerades 30 317 ton koppar samt 6 486 kg guld. Outokumpu som senast
drev gruvorna och kanadensiska Hendricks Minerals Ltd har uppskattat kvarvarande
mineraltillgångar till 1.43 miljoner ton med genomsnittlig halt om 3.41 gram guld per ton
och 1.13 % koppar vilket motsvarar cirka 14 000 ton koppar och 4 800 kg guld. Dessa siffror
är historiska beräkningar från 1991 respektive 1998 och har ännu ej konfirmerats med
moderna regler enligt SveMin´s regelverk.
Alcaston planerar för en gruvstart inom 2 -3 år.
Aktieägarna i Arctic Gold erhåller 15 659 770 aktier i Alcaston till ett beräknat värde om
27 248 000 kr vilket kommer att ge en ägarandel om ca 48 procent i Alcaston. Förvärvet
sker genom utgivande av egna aktier i Alcaston. Nyemissionen i Alcaston ska ske så snart
bemyndigandet från årsstämman har registrerats hos Bolagsverket.
Alcaston erhåller genom förvärvet 161 ”mutinger” (undersökningstillstånd) om totalt 47.74
km2 i Finnmarken Nordnorge. Huvuddelen av dessa täcker området där bland annat
Outokumpu tidigare producerade 6 486 kg guld och 30 317 ton koppar från Bidjovagge
gruvor. Historiska beräkningar och uppskattningar av mineraltillgången vid Bidjovagge visar
att områdets potential är mycket stor. Med dagens priser på guld och koppar ökar intresset
markant.
Kvar från den tidigare gruvepoken finns väg till gruvområdet, ett borrkärnearkiv,
sandmagasin och ett gråbergsupplag om 325 000 ton med 2 g/t guld samt 0.64 % koppar.
Elektricitet och vattenledningar måste rustas upp. Tillstånd för ny gruvverksamhet måste
ansökas om hos Direktoratet for mineralforvaltning om undersøkelsesrett i Norge.
Under åren 2006 till 2008 bedrev IGE Nordic AB prospektering i Bidjovaggefältet och
påträffade en ny mineralisering med bland annat en borrhålssektion med 5.59 g/t guld och
1.54 % koppar över 27 meter (pressmeddelande 19 okt 2007) samt ytterligare en
borrhålssektion från samma mineralisering med 2.69 g/t guld och 0.32 % koppar över 24
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meter. IGE drog slutsatsen att dessa resultat visade att ytterligare guld-koppar
mineraliseringar finns att påvisa i det historiska gruvområdet.
Peter Hjorth, huvudägare i Arctic Gold AB, uppskattar områdets potential till betydligt större
med dagens priser på guld och koppar jämfört med 1991 då Outokumpu stoppade driften.
”Efter samgående med Alcaston tror vi att en kompetent och erfaren ledning kan driva
projektet till en lönsam affär för aktieägarna och att ytterligare fynd kan göras i
närområdet.”
Lars-Åke Claesson, VD för Alcaston Exploration AB, säger att ”Bidjovaggeprojektet har stor
potential och platsar särskilt bra i vår projektportfölj då vi inriktat verksamheten på både
guld och basmetaller i de nordliga delarna av Sverige och nu även i norra Norge. Arbetet
med tillståndsfrågor för gruvproduktion planeras starta snarast möjligt efter affären
avslutats. Lönsamhetsstudien som ligger till grund för Alcastons förvärv visar att gruvan i
Bidjovagge kommer att vara lönsam redan från starten. Vi tror att detta projekt ger
Alcastons aktieägarna ett mycket intressant tillskott till den egna portföljen.”
Alcaston följer och rapporterar enligt de rekommendationer som SveMin (föreningen för
gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige) har antagit utifrån det kanadensiska
National Instrument, NI 43-101.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD tillika Kvalificerad person enligt SveMin eller
bolagets styrelseordförande.
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