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Reglering av utestående skuld avseende Viscaria
Copperstones styrelse har idag beslutat att reglera Bolagets kvarvarande skuld inklusive ränta om 5.2
MSEK till Sunstone Metals Ltd avseende den initiala köpeskillingen för Avalon Minerals Viscaria AB.
Den initiala köpeskillingen bestod ursprungligen av 160m B-aktier och 40 MSEK i kontanter. Kvarstår
gör därefter endast tilläggsköpeskilling att erläggas i samband med godkänt miljötillstånd.
Amorteringen görs mot bakgrund av att Bolagets övergripande finansiella position har förbättrats avsevärt
sedan utgången av det andra kvartalet. Den teoretiska nettoskulden har minskat med omkring 50 MSEK och
bolaget står idag med en tillfredsställande kassa för att hantera den löpande verksamheten, inklusive pågående
borrprogram.
De viktigaste milstolparna kring den finansiella positionen sedan halvårsskiftet utgörs av:
Norrlandsfonden investerar i en konvertibel om 2 MSEK. Vid halvårsskiftet uppgick konvertibler till 5.1 MSEK.
Sunstone, till vilka Bolaget vid halvårsskiftet stod med 20 MSEK i skuld är idag 0.
Yorkville Advisors, som vid halvårsskiftet stod med 16,5 MSEK i konvertibler, är idag 10 MSEK.
Bryggkrediter och övrigt, som vid halvårsskiftet stod med 12,3 MSEK är idag 7,5 MSEK.
Teoretiskt värde på potentiell tilläggsköpeskilling till Sunstone (i officiella räkenskaper bedömd med en
sannolikhet för ett miljötillstånd om 80%) har minskat med nästan 17 MSEK, till följd av aktuellt aktiepris
understiger hälften i förhållande till datumet för tillträdet av Viscaria den 8 mars 2019.
Aktuell kassa (efter avbetalning av den sista skulden till Sunstone men innan tillskottet från Norrlandsfonden om
2 MSEK) har ökat från 6 MSEK till cirka 10 MSEK.
Totalt har därmed Copperstones finansiella position teoretiskt förbättrats med omkring 50 MSEK sedan
halvårsskiftet.*
* OBS: Ingen garanti finns att exempelvis nedskrivning av tilläggsköpeskilling sker i Business Review avseende kvartal 3 eller
någon framtida kvartalsrapport. Detta med hänsyn till försiktighetsprincipen.

För ytterligare information, vänligen kontakta Michael Mattsson, VD, +46 705 739 777,
michael.mattsson@copperstone.se, info@copperstone.se eller besök Copperstones hemsida på
www.copperstone.se
Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources AB (publ) är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Denna information
lämnades genom ovannämnda kontaktpersons ombud, för offentliggörande den 9 oktober 2019 kl
16:15 CET.
Om Copperstone
Copperstone Resources AB är ett mineralprospekteringsbolag med ett mål att bli ett producerande bas- och
ädelmetallföretag inom 3 till 5 år. Bolaget innehar ett antal bearbetningskoncessioner och
undersökningstillstånd i Kiruna (Viscariagruvan), Arvidsjaur (Copperstoneprojektet) och Smedjebacken
(Tvistbogruvan) samtliga i Sverige. Största delen av Bolagets mineraltillgångar utgörs f n av koppar. Tillstånd
finns även avseende zink, guld, silver och bly m m. Härutöver finns intressen inom järnmalm (Viscaria och
konvertibel i Nordic Iron Ore AB). Samtliga undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner är ägda till 100
%, direkt eller indirekt. Bolagets aktie är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market (ticker COPP
B). Augment Partners är bolagets Certified Adviser, info@augment.se, +46 8 505 65 172.

