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LOVANDE GULD- OCH DIAMANTPROSPEKTERING
VD-kommentar
Sedan jag i mitten på åttiotalet som ett av mina första jobb
sedan Bergsingenjörsexamen arbetade som prospekteringsgeo
log för ett bolag i Västafrika och fick det stora privilegiet att se
en vaskränna med guld, alluvialt guld från älvar, och vara med
om att leta fram var guldet kom ifrån, har guldprospektering och
evaluering av guldförekomster varit min branch.
Sedan dess har jag mest arbetat med guld prospektering,
bortsett från några kortare gästspel inom andra metaller och
inom bergtäkter.
Det är för mig en stor trygghet att ha Archelon som ett av
Sveriges äldsta prospekteringsbolag och mest aktiva investerare
i prospekteringsbranschen som en av huvudägarna. Jag var tidi
gare VD för ett bolag inom Archelonsfären som kursmässigt gick
väldigt bra och fick nya huvudägare. Archelon känns hemma för
mig och deras satsning på Goldore är för mig en stor motivation.
Det mesta av det jag gjort har jag gjort utrikes. Till Archelon
sfären kom jag närmast från ett, numera sålt, guldprojekt på
Filippinerna. Även om de geologiska förutsättningarna är olika
vill jag nu, med ett stort mått ödmjukhet använda mina erfaren
heter i Sverige för att få ordentlig fart på Goldore, ett svenskt
prospekteringsbolag som kan konkurrera med alla de utländska
bolag som dominerar svensk prospektering.
Sverige har en av väldens bästa gruvlagar och Sverige är ge
nom sin guldproduktion i främst Västerbotten en av EUs största
guldproducenter. En rad utländska bolag bedriver prospektering
i Sverige.
Min första tid på Goldore har jag använt till att sätta samman
ett paket av undersökningstillstånd, samtliga av dessa ligger i
Västerbotten, dels täckande kända minera
liseringar i Skelleftefältet, mitt i centrum av
”Guldriket”, dels i ”Guldlinjen” i Lycksele och
Storuman.Vi har dessutom ett diamantupp
slag i Haparanda Kommun, Norrbottens Län.
Paketet kompletteras med ett par platina-nickel-kobolt objekt.
Vi skall nu igång med att undersöka dessa vidare och under
resans gång är det möjligt att vi tar in partners eller vi fortsätter
på egen hand, projekt kan tillkomma
och projekt kan falla ifrån.Vi värde
rar självfallet hela tiden vad som är
mest fördelaktigt för aktieägarna och
handlar därefter.
Nu kör vi! Varmt välkommen som
aktieägare!
Anders West
Verkställande direktör

Goldores roll:
Goldore fokuserar sin verksamhet till de kända gruvprovinserna
Skelleftefältet och Guldlinjen i Västerbotten samt till det om
råde i Sverige som har geologiska förutsättningar för diamant.
Bolagets första fas i utvecklingen, identifieringen av objekt,
har resulterat i flera guldobjekt i Västerbotten, två platina objekt
i Västerbotten, och ett diamantobjekt i Norrbotten.
Nu vidtar nästa steg, att utföra mer detaljerade prospekte
ringsarbeten och öka värdet i bolaget.
Självfallet arbetar vi på det sätt som är mest fördelaktigt för
miljö, samhälle och aktieägare.
Speciellt vill Goldore fokusera på små och rika förekomster
som kan drivas med litet ”environmental foot-print”.

GOLDORES PROJEKT:
GRUNDFORS GULDPROJEKT
Goldore tog under fältsäsongen 2017 några inledande selekte
rade prover från mineraliserade blottningar som visade mycket
höga guldhalter i kvartsgången och 6g/t Au i sidoberget vid
kvartsgången. Dessa prover är på intet sätt representativa, men
visar att det sannolikt är frågan om en rik guldmineralisering och
att vidare arbeten är motiverade. Grundfors är beläget i Skel
lefteå kommun.
LYCKSA GULDPROJEKT
Utifrån tolkning av den kvartärgeologiska situationen i området
är det bolagets tolkning att den stora mängd alluviala guld, som
påträttats vid Stenkulla vid en av bäckarnas utlopp i Ume älv,
mycket väl kan härröra från Goldores tillståndsområden.
Om mineralisering påträffas i Lycksa är det Goldores mening att
den kan vara mycket stor. Lycksa är beläget i Lycksele kommun.
KALVTRÄSK-ÅSELE PLATINA PROJEKT
Goldore har två tillstånd för platina med nickel-kobolt, dels
Kalvträsk i Vindelns Kommun och dels Åsele i Åsele Kommun.
Målet i båda fallen är en platinaförekomst med ekonomiskt
tillskott från nickel och batterimetallen kobolt.
Kalvträsk är ett lovande objekt där mineralisering redan har
påträffats.
I Åsele finns mineraliserade blottningar och en magnetisk
anomali överlappande en gravimetrisk anomali, tydande på en
lagdelt intrusion med möjlighet till sulfidmineralisering innehål
lande platina, nickel och kobolt. Åsele är ett spännande grassroot objekt som Goldore ämnar nekräfta potentialen i.

www.goldore.se

HAPARANDA DIAMANT PROJEKT
Målet är här att finna Sveriges första diamantförekomst, inte
någon mikrodiamant av enbart vetenskapligt värde.
Goldore har tillstånd över områden av arkeiska gnjeser
med runda magnetiska anomalier som mycket väl kan tyda på
kimberlitpipor. De närmaste kända kimberliterna är gångar i
Kalix skärgård, 25 km sydväst om Goldores tillståndsområden i
Haparanda.
Goldore har en mix av undersökningstillstånd med känd mine
ralisering och geologiskt väl underbyggda grass-root objekt.
Vi ämnar nu utveckla dessa med målet att maximera värdet för
aktieägarna.
HANDEL I AKTIEN
Goldore Sweden AB (publ) kommer under 2019 söka listning på
en lämplig marknadsplats. Innan listning kommer fältarbeten
inkluderande borrning att utföras och målet är att lista aktien till
en betydligt högre kurs än i denna emission.

VILLKOR I SAMMANDRAG
Teckningskurs: 		
90 öre per aktie
Antal erbjudna aktier: 3 miljoner B-aktier
Emissionsbelopp:
2,7 MSEK
Teckningstid:		
22 november - 7 december 2018
Antal befintliga aktier: 10 450 000
Värdering, pre money: 9 405 000 MSEK
Besked om tilldelning av aktier lämnas genom utsänd
avräkningsnota.
Ägande av aktier innebär alltid en risk att hela eller delar
av det investerade beloppet går förlorat. För mer infor
mation om de riskfaktorer som föreligger vid investering
i Goldore Sweden AB (publ) se avsnittet ”Riskfaktorer” i
Bolagets Memorandum, som finns på www.goldore.se.

Finns det en diamantförekomst under myrarna i Haparanda?

www.goldore.se

GOLDORE BEDRIVER GRÄSROTPROSPEKTERING,
PROSPEKTERING PÅ ETT TIDIGT STADIUM

Bolaget befinner sig långt till vänster på Marknadsvärdeskurvan
och på Kassaflödeskurvan vilket ger stor möjlighet för en bety
dande upside.
Även om Goldore har en rad geologiskt väl underbyggda pro
jekt är även riskerna betydande.
Goldore bedriver mineralprospektering i tidig fas med relativt
små investeringar med stora möjligheter till stor ökning i mark
nadsvärdet under hög risk.

Goldores värdering pre-money är SEK 9 405 000.
Förutom Goldore bedriver utländska noterade bolag gräs
rotprospektering i Sverige. De flesta av dessa har kommit till
borrstadiet och har ett marknadsvärde motsvarande cirka SEK
40 miljoner – 200 miljoner.
Med beaktande av risken är en investering i Goldore ett alter
nativ för den som söker upside och möjlighet till snabb värde
ökning.

”Med beaktande av risken är en
investering i Goldore ett alternativ
för den som söker upside och
möjlighet till snabb värdeökning”

www.goldore.se

