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Uppdragsbevakning	  
First	  North	  
Teckna	  i	  emission	  
	  

Copperstone	  Resources	  
Nytt	  hopp	  i	  Norrliden	  Mining	  
	  

• Copperstonemineralisering sätter Norrliden Mining i rampljuset 
o Copperstoneprojektet kan utvecklas till ett ”mini-Aitik” med en av Sveriges 

potentiellt största basmetalltillgångar 
o Prospektering och tillståndsbesked för EVA-fyndighet potentiella kursdrivare 2015-

2016  
 

• Ny strategi mer trovärdig 
o Splittrat fokus, otur och missbedömningar har sinkat tempo och gett svag 

avkastning på investerat kapital i Kopparberg Mineral  
o Norrliden Minings potential har dock tydliggjorts och motiverar fokuserad 

nysatsning 
o Successiv utskiftning av Nordic Iron Ore-innehav logiskt och troligt steg även om 

tidplanen är svårbedömd 
 

• Låg värdering i företrädesemission 
o Låg värdering i den brett garanterade (80 %) pågående företrädesemissionen och 

teckningsoptioner ger stor hävstång 
o Tidtabell för projektutveckling är beroende av partners och myndighetsbeslut vilket 

begränsar visibilitet på kort sikt 
o Enbart Norrliden Mining motiverar dock mer än väl dagens värdering, och 

intressebolaget har mycket stor ytterligare potential när och om projektrisken 
sjunker 
 

Copperstone Resources (f.d. Kopparberg Mineral) gör en nyemission med hjälp av 
units. Varje aktie ger rätt att teckna 1,96 nya aktier för 0,18 SEK och erhålla en 
teckningsoption (två optioner tecknar en aktie) med lösenpris 0,21 SEK som löper ut 
maj 2016. Utmaningar saknas inte men upptäckten av en mycket stor mineralisering i 
Skelleftefältet innebär en nytändning. Emissionen görs till en i våra ögon låg 
värdering och vi ser ett motiverat värde på 0,38 SEK per aktie.  

	  

Nyckeltal
Omsättning MSEK VPA, kr P/E EK p aktie P/EK

2013 3,0 -0,29 neg 0,88 0,5
2014 2,5 -0,26 neg 0,28 1,1
2015P 3,0 -0,05 neg 0,27 0,7

Aktiedata
Aktiekurs, kr 0,19 Sektor
Marknadsvärde, MSEK 22 Lista First North
Antal aktier, milj 114,7 Risk Hög
Nettoskuld(+)/Kassa(-) MSEK -8 Börspost 1
Enterprise Value (EV) MSEK 14 Nästa rapport 2015-05-07

Gruvdrift o metaller
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Nytt namn, nytt kapital, nytt fokus  
Gruv- och prospekteringsbranschen genomlider en 
konjunkturnedgång och i vanlig ordning har de mindre 
bolagen drabbats värst.  Värdet av juniora gruvbolag har 
fallit med ca 60 % sedan 2013, mätt som utvecklingen för 
Global X Junior Miners ETF (JUNR) på New York-börsen. Av 
allt att döma finns det tvivel även vad avser Copperstone 
Resources framtidsutsikter och under samma tid har 
Kopparberg Minerals aktie tappat mer än 9/10 av värdet.  

Större delen av nedgången förklaras av sektorutvecklingen, 
men vid sidan av denna större rörelse finns ett par faktorer 
som genom otur och missbedömningar inverkat negativt på 
bolagets värde: 

• Struktur inte optimal. Liksom många 
prospekteringsbolag har Kopparberg Mineral saknat 
regelbundna kassaflöden och därför blivit mycket 
känsligt för förseningar. Bolaget har två tillgångar av 
potentiellt mycket stor betydelse; innehaven i Nordic 
Iron Ore respektive Norrliden Mining. Dilemmat är att 
resurser saknas för att vara en aktiv partner i båda. 
En framkomlig strategi som vi ser det är att satsa på 
att utveckla Norrliden Mining och om möjligt avyttra 
Nordic Iron Ore. Detta eftersom NIO förmodligen är 
för stort för Copperstone Resources, i synnerhet som 
nästa logiska steg är en större projektfinansiering, och 
samtidigt är visibiliteten på järnmalmsmarknaden låg. 
Med namnbytet signaleras att det är fokus på 
Norrliden Mining som gäller. Under hösten aviserades 
en utdelning av delar av Kopparberg Minerals NIO-
aktier. Utdelningen sköts dock upp med hänsyn till 
balansräkningen, givet lågt utnyttjande av 
teckningsoptionsprogrammet som förföll i höstas och 
nedskrivningsbehovet för Håkansbodaprojektet.  
 

• Förhinder i projektutvecklingen. Intressebolaget 
Nordic Iron Ore har visat klara framgångar i 
projektutvecklingen, trots att bolaget har haft 
järnmalmskonjunkturen emot sig. Vad gäller helägda 
projekt fick koncessionsansökan för Håkansboda som 
bekant avslag även av regeringen efter överklagandet 
av Bergstatens tidigare negativa besked. Håkansboda 
var ett klart mindre projekt än intressebolagen men 
bakslaget gav inte desto mindre förtroendet en tydlig 
törn, orättvist eller inte. I och med nedskrivningen av 
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mineralintressena i Håkansboda på 8 MSEK i 4 kv. 
betraktar vi dock nu projektet som i allt väsentligt 
avslutat och utsikterna för att avslaget ska rivas upp i 
Högsta förvaltningsdomstolen är nog små. Vad gäller 
Norrliden Mining har processen kring EVA dragit ut 
betydligt längre i tid än vad vi förväntade oss från 
början. Bara under det senaste halvåret har dock 
läget ljusnat avsevärt, se nedan.    
 

• Dyrköpt finansiering. En klassisk tumregel för 
utvecklingsbolag är att man ska ta in pengar, inte när 
man behöver, utan när man kan. Kopparberg Mineral 
har upprepade gånger tagit in behövliga medel sent, 
möjligen i förhoppning att pusselbitar ska hinna falla 
på plats och ge högre värdering. Effekten har dock 
blivit den motsatta och en utdragen väntan har istället 
lett till ökad osäkerhet och pressat värderingen ännu 
mer. En rimlig lärdom är att styrelsen måste arbeta 
mer proaktivt med finansieringen. Ett dilemma är 
avsaknad av starka ägare.  Detta har sannolikt 
bidragit till dyra emissioner i form av höga 
emissionsrabatter och inte minst omkostnader, 
inklusive ersättning till garanter, på 24 % av total 
emissionsvolym under 2012-2014. Även pågående 
emission belastas med likartade kostnader.  

Vad talar för att Copperstone ska bli mer lyckosamt efter 
denna emission? 

Norrliden Mining i rätt riktning. Det främsta argumentet 
är framstegen inom Norrliden Mining. Ett mycket stort 
Exploration Target på 60-100 miljoner har identifierats som 
sätter hela bolaget i nytt ljus.  En ny finansiellt stark partner 
har tillkommit i Mandalay Resources. Så har även i viss mån 
varit fallet även tidigare men skillnaden är att kunskapen om 
Copperstoneprojektet förbättrats och satt projektet i ett nytt 
ljus. Även om ett regeringsbeslut återstår anser vi att 
chansen att EVA beviljas bearbetningskoncession tydligt ökat 
efter bergmästarens yttrande.  

Låg värdering. Nedgången ger allt annat lika ett bättre 
ingångsläge och sektorn visar tydlig negativ divergens mot 
aktiemarknaden i övrigt. Priserna för basmetaller är 
samtidigt alltjämt på ganska ok nivåer i ett historiskt 
perspektiv. Många större bolag är fortfarande i gott skick 
och teoretiskt borde det uppstå bra affärslägen för 
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exempelvis industriella köpare. Nyemissionen 
offentliggjordes till en kraftig rabatt och en 
premoneyvärdering på 7 MSEK.  

Finansiering har varit ett frågetecken en längre tid men 
pågående emission skingrar osäkerheten och ger ett 
andrum. Större delen av pågående emission är garanterad. 
Den som tecknar i emissionen erhåller även en attraktiv 
möjlighet till hävstång i form av teckningsoptioner som kan 
utnyttjas i maj nästa år med ett lösenpris på 0,21 SEK. 
Teckningsoptionerna kommer att listas för handel.  

Koppar – kortsiktig ”bust”, långsiktig ”boom”? 
I och med upptäckten av Copperstoneprojektet blir koppar 
en huvudmetall för Copperstone Resources. Under lång tid 
har kopparpriset visat god motståndskraft men den senaste 
tiden har metallen varit en förlorare. Den kinesiska 
kopparkonsumtionen, som svarar för ungefär 40 % av den 
globala efterfrågan, har utvecklats svagare än väntat vilket 
bedöms vara relaterat till minskad husbyggnation. Utbudet 
har samtidigt expanderat, och i synnerhet har 
produktionstakten ökat sedan början av 10-talet vilket 
sammanfattningsvis förväntas leda till överskott under 2015-
2016. Historiskt är det ganska vanligt att vi ser överskott 
kortare perioder i samband med konjunkturnedgångar, 
senast 2008-2009 enligt ICSG.  

Kopparoptimister, som t ex BHP Billiton, säger sig tro att 
överskottet sedan kommer att vända till ett betydande 
underskott mot slutet av detta årtionde till följd av att 
projekt läggs på hyllan och fallande halter i existerande 
koppargruvor.  

Svagt kinesiskt 
husbyggande 
pressar 
kopparpriset	  
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Bas- och ädelmetallpriser 2004-2014, kvartalsgenomsnitt. Källa: Boliden 

Detta skulle tala för att vi kommer att se fortsatta perioder 
av ganska dramatiska svängningar karaktäristiskt för 
råvarumarknader. Koppar har dock fördelen att marknaden 
uppfattas som strukturellt fördelaktig sett till balansen 
mellan utbud och efterfrågan, åtminstone på ett par års sikt.  

Copperstoneprojektet, ”Det nya hoppet” 
Det projekt som kallas Copperstone består av ett omkring 8 
600 hektar stort område i södra Norrbotten i Arvidsjaurs 
kommun. Området innehåller bland annat 
bearbetningskoncessionen Svartliden K nr 1, den ansökta 
bearbetningskoncessionen för Eva-förekomsten samt 
undersökningstillstånd kring dessa. Fyndigheterna ägs till 
100 % av Norrliden Mining, som i sin tur ägs till 50 % av 
Kopparberg Mineral. Copperstoneprojektet ligger i 
anknytning till det historiska Skelleftefältet, där bland andra 
Boliden har omfattande verksamheter. 

Ljusare utsikter på 
sikt	  
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Karta över Copperstoneprojektet 

Efter de senaste årens undersökningar och modelleringar 
bedöms Copperstoneprojektet nu vara en delvis annan typ 
av mineralisering än de vulkanogena massiva sulfidmalmer 
som kännetecknar stora delar av Skelleftefältet. Tidigare har 
man betraktat de olika fyndigheterna som t ex Svartliden 
och EVA som separata. Ledningen har jämfört fyndighetens 
karaktär med Aitik som brukar beskrivas som en deformerad 
porfyrkopparmalm. Förenklat skulle Copperstoneprojektet 
med detta resonemang vara större än en vanlig sulfidmalm 
av Skelleftetyp, om än också mer utspridd och med generellt 
lägre halter.  

Med ett exploration target på 60-100 miljoner ton med 1-
1,25 % kopparekvivalenter har Norrliden Mining vuxit rejält 
på gruvkartan. En brasklapp är att inget av detta tonnage 
ännu är definierat som mineraltillgång enligt internationella 
standarder.  Historiskt har det dock borrats över 33 000 m i 
området vilket har kompletterats med OPTV-undersökningar 
under förra året och det finns alltså ganska mycket data som 
grund att stå på. Det kan synas ”lägligt” att en omprövning 
av ett gammalt fält sker just nu men det är resultat av flera 
års arbete med analyser och modelleringar. Det tekniska 
underlaget har granskats av utomstående Kompetent Person 

Tidigare separata 
fyndigheter, nu 
sammanhängande?	  

Potentiellt en av 
Sveriges största 
basmetall-
fyndigheter	  
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enligt JORC-koden som även samtyckt till publicering av 
resultaten i den form och det sammanhang de ingår.  

 

Betydande basmetallreserver i Sverige 2013 enligt SGU.  

Om detta exploration target kan omvandlas först till 
mineraltillgångar och i slutändan även reserver skulle 
Copperstoneprojektet alltså hamna högt på listan över 
svenska basmetallprojekt sett till tonnaget.  

Prospektering i Norra Copperstone och EVA-ärende i 
fokus 
Vilken projekt- och värdeutveckling kan vi förvänta oss 
framöver för Copperstoneprojektet? Förutom metallpriserna 
ser vi framför allt tre faktorer som styr i närtid.  

 
• Prospekteringsarbete för att etablera 

mineraltillgångar. Under 2015 planeras borrningar i 
områdena norr om EVA-fyndigheten. Målet är att 
kunna visa upp en mineraltillgång enligt internationell 
standard. Det är dock osannolikt att hela exploration 
target redan kommer att kunna definieras som en 
mineraltillgång, dels då man förmodligen avvaktar 
med arbete i EVA-området specifikt med hänsyn till 
pågående tillståndsprocess, dels då vi räknar med att 
borrningarna kommer att vara koncentrerade. En 
tänkbar målsättning borde enligt Smallcaps 
bedömning vara några miljoner ton i antagna 
mineraltillgångar, men det är givetvis helt beroende 
på hur mycket man kan satsa på prospekteringen i 
det här läget.   
 

• Fortsatta diskussioner med delägaren Mandalay. 
Ägandet i Norrliden Mining har varit föränderligt och 
den ursprungliga partnern Gold Ore blev uppköpt av 
Elgin som i sin tur har blivit uppköpt av Mandalay 
Resources. Vi ser att det som positivt med en stark 
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partner. En viss osäkerhet ligger dock i att Mandalay, 
liksom även tidigare ägare, förefaller ha fokus på 
producerande guldtillgångar. Men även om Norrliden 
Mining ligger utanför Mandalays huvudfåra så lär man 
inte blunda för potentialen och ur den synpunkten kan 
det timingmässigt vara lyckosamt att ett ordentligt 
exploration target nu kan visas upp. Copperstone 
Resources är ansvarig operatör för Norrliden Mining 
men det vore givetvis en bra signal om Mandalay visar 
tecken på ökat intresse, i form av t ex ett 
kapitaltillskott till Norrliden Mining. Motsatt finns det 
en risk att Mandalay drar  Norrliden-frågan i 
ytterligare långbänk, kanske till regeringen meddelar 
beslut om koncessionsansökan för EVA. Som en sista 
utväg förstår vi att det finns ett avtal hur man ska 
kunna lösa upp Norrliden Mining och fördela ägandet 
av ingående projekt men vi känner inte till närmare 
detaljer.  
 

• Tillståndsprocess EVA-fyndigheten. I december 
kom det uppmuntrande beskedet att bergsstaten 
anser att bearbetningskoncession bör beviljas för EVA 
K 1. Området utgör visserligen riskintresse för två 
oförenliga ändamål – värdefulla ämnen och material 
samt rennäring – men bergmästaren anser att det 
förra bör ges företräde. Eftersom Länsstyrelsen i 
Norrbotten avstyrkt ansökan, och bergmästaren inte 
får frångå Länsstyrelsens bedömning, hänskjuts 
ärendet till regeringen.  

Även om ett slutligt besked från regeringen återstår 
bedömer vi att bergstatens ställningstagande bådar gått för 
koncessionsansökan. Även andra omständigheter, som att 
Norrliden Mining redan innehar koncession för 
Svartlidenområdet som ligger omedelbart intill EVA, och att 
berörd sameby i Mausjaure godtagit ansökan, talar för ett 
godkännande. Det verkar visserligen fram tills nu ha varit 
mycket ovanligt att bergsstaten och länsstyrelserna visat 
oenighet i koncessionsärenden och ur den synvinkeln är 
fallet relativt unikt. Möjligen har dock samrådet mellan dessa 
myndigheter blivit mindre samstämmigt på sistone, 
åtminstone vad gäller Norrbotten, och som en händelse 
meddelades alldeles nyligen ett liknande fall där även 
Beowulf Minings ansökan om bearbetningskoncession för 
Kallakprojektet hänskjuts till regeringen, också det efter 
oenighet mellan bergsstaten och länsstyrelsen.  

Troligen goda 
chanser för 
beviljad koncession 
för EVA	  
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Vi tror att regeringen i slutändan ogärna går emot sin egen 
myndighets, dvs. bergstatens, bedömning. Vad gäller 
konflikten mellan rennäring och mineralutvinning har utfallet 
det senaste åren varit blandat. Vi ser inte att det går att 
hämta direkt vägledning för EVAs del från tidigare beslut 
utan bedömningen görs i stor utsträckning från fall till fall. I 
det perspektivet är det dock givetvis ett viktigt framsteg att 
bergstaten tillstyrker ansökan.  

För EVA finns det historiska mineraltillgångar på drygt fem 
miljoner ton. Området är som Smallcap beskrivit i tidigare 
analyser en viktig bit i Norrliden Mining-pusslet, även om 
den relativa betydelsen torde ha minskat när ett större 
exploration target identifierades.  Det gör att teoretiskt 
kvarstår ett betydande potentiellt projekt i rest-Copperstone 
även om regeringen mot vår förmodan avstyrker 
koncessionsansökan för EVA. Dock skulle ett avslag 
förmodligen öka osäkerheten inför en miljöprövning även för 
resten av Copperstoneprojektet.  

Copperstoneprojektet det mest värdefulla i sfären 
Vår översikt av ett urval av juniora icke-producerande 
gruvbolag indikerar att en marknadsvärdering ligger på 
omkring 20 dollar per ton kopparekvivalenter för 
koppargruvor, och för zinkgruvor (även där) ca 20 dollar per 
ton zinkekvivalenter1.  Koppartillgångar brukar värderas 
högre än zinktillgångar men den senaste tiden har den 
relativa svagheten i kopparpriset till synes jämnat ut 
skillnaden. Det begränsade urvalet av noterade renodlade 
zinkgruvor gör dock att zinkvärderingen kommer med en 
brasklapp.  

 

Värdering av mineraltillgångar för juniora kopparbolag 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 I beräkning av metallekvivalenter har vi använt oss av samma 
prisantaganden som Norrliden Mining, dvs. koppar 6500 USD/ton, zink 
och bly 2100 USD/ton, guld 1200 USD/oz och silver 20 USD/oz och ett 
utbyte på 90 %.  

Även vid sidan av 
EVA finns hopp	  
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Värdering av mineraltillgångar för juniora zinkbolag 

Copperstoneprojektet är än så länge ett exploration target 
och bör därför åsättas en tydlig värderingsrabatt (även om 
det finns historiska mineraltillgångar för EVA). Vi har sett 
exempel på tumregler på 50 % -iga rabatter för Exploration 
Targets2 vilket i så fall skulle peka på ett värde på 80 milj. 
ton (genomsnitt tonnage) x 1,1125 % (genomsnitt Cueq %) 
x 20,3 USD x 50 % = 9,1 MUSD eller ca 76 MSEK.  

Det finns troligen flera förklaringar till att marknaden inte 
åsätter Copperstoneprojektet denna värdering idag. En är 
den naturliga osäkerheten som är förknippad med 
Exploration Targets. Samtidigt är de historiska borrningarna 
inte jämnt fördelade över Copperstoneprojektet och 
Exploration Target binder inte heller ihop de norra och södra 
delarna. Totalt omfattar undersökningsområdet 600 ha men 
det finns således fortfarande icke kartlagda områden mellan 
de modellerade malmkropparna och det går inte att utesluta 
en större mineralisering. En annan dämpande faktor är att 
som ovan nämnts viss osäkerhet kvarstår vad gäller den 
utdragna tillståndsprocessen för EVA.  

Många okända parametrar i Copperstoneprojektet 
men storlek talar för solid lönsamhet 
Enligt Smallcaps bedömning finns det i än så länge allt för 
många okända parametrar för en kassaflödesvärdering av 
Copperstoneprojektet som helhet. En kopparekvivalenthalt 
har angivits för en polymetallisk mineralisering, men vi 
känner inte till individuella halter för de metaller som ingår i 
ekvationen. Att använda kopparekvivalenthalten på 1-1,25 
% som input och betrakta tillgången som en ren 
koppargruva i kalkylen skulle ge en överdrivet positiv bild av 
metallurgin och en överskattning av Net Smelter Return  
(intäkter vid försäljning till smältverk).  

Inte desto mindre finns det anledning att vara optimistisk. 
Net Smelter Return, beroende på metallhalter och antagande 
om metallpriser, torde grovt sett ligga mellan dryga 30 och 
över 50 USD/ton råmalm enligt vår bedömning. Se exempel 
på beräkning nedan. Det vore klart högre än t ex Bolidens 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 SRK Consulting AusIMM Presentation juni 2014 

Cueq % ska inte 
förväxlas med 
kopparhalt	  

Höga värden i 
backen?	  
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Aitik och Laver. Som nämnt ovan är dock den övre delen i 
intervallet mindre sannolik med hänsyn till metallurgin, 
åtminstone med dagens metallpriser.  

 

Förenklat exempel beräkning av Net Smelter Return för 
Copperstoneprojektet 

Först måste malmen förstås brytas och anrikas. Kostnad för 
att bryta 1-4 miljoner ton råmalm per år underjord bedömer 
vi ligger mellan 40 och 20 USD/ton inklusive 
processkostnader (högre kapacitet ger skalfördelar). Sker 
brytningen ovan jord sjunker kostnaden betydligt även om 
det är avhängigt förhållandet gråberg och malm (strip-ratio).  
Antar vi dock sammantaget exempelvis ett överskott på ca 
20 USD/ton ger det en rörelsevinst på upp till 80 miljoner 
USD per år före skatt.  

Nivån på investeringar till full produktion ligger troligen på 
1- 2,5 Mdr SEK enligt vår uppskattning, det vida spannet 
beroende på produktionskapacitet och huruvida brytning 
sker underjord eller i dagbrott. Ett underjordsprojekt måste 
sannolikt ligga i övre delen av intervallet vad gäller 
kapacitet, och därmed investeringar, för att visa önskvärd 
lönsamhet. Det är för tidigt att avgöra om ett dagbrott är 
genomförbart men exempelvis avser koncessionsansökan för 
EVA ett dagbrott.  

Sammantaget pekar ovanstående på att 
Copperstoneprojektet har förutsättningar att bli ett projekt 
med solid lönsamhet, även om alla bedömningar är osäkra i 
detta tidiga skede. Det innebär så klart en stor 
investeringsbörda för Norrliden Mining ensamt att i 
förlängningen utveckla projektet till gruva. Men om ökad 
geologisk kunskap kan bekräfta en betydande fyndighet 
kommer det leda till ökad uppmärksamhet från större 
aktörer och t ex Boliden vore så klart en naturlig partner 
med hänsyn till geografisk närhet och 
verksamhetsinriktning.  

Metallpriser och 
gruvdesign 
avgörande faktorer 
för lönsamhet 	  
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Norra Norrliden – option på zinkpriset med kort 
startsträcka 
Norra Norrliden-projektet var ganska långt framkört innan 
det överfördes från Gold Ore till Norrliden Mining. 
Fyndigheten har bearbetningskoncession och 
mineraltillgångar enligt internationella standarder. Det 
återstår visserligen ett miljötillstånd men bolaget bedömer 
sig vara väl förberedda i det fall men bestämmer sig att 
starta en gruva.  

 

Tillgången har bedömts vara för liten för att motivera 
uppförande av anrikningsverk. Ledningen har angivit en 
förväntad investering exklusive anrikningsverk ligger på 
150-200 MSEK. Med nuvarande metallpriser tror vi inte att 
Norra Norrliden erbjuder tillräckligt intressanta 
avkastningsmöjligheter på egen hand för gruvutveckling. 
Fyndigheten är dock något av en option om exempelvis 
zinkpriserna stiger tydligt i framtiden.    

Ras i järnmalmspris överskuggar Nordic Iron Ores 
framgångar 
En mycket svag utveckling för järnmalmspriset i kombination 
med debaclen i Northland Resources och Dannemora Mineral 
skymmer de framgångar som Nordic Iron Ore faktiskt har 
uppvisat. Järnmalm tycks det senaste året ha mött en 
”perfekt storm” med en ström av ökad kapacitet som når ut 
på marknaden, samtidigt som Kinas efterfrågan på stål 
mattats och dollarn har stärkts.  

Australiensiska järnmalmsbolag har dubblat produktionen av 
sjöburen järnmalm bara de senaste tre åren och de svarar i 
sin tur för mer än hälften av global järnmalmsexport. I 
Brasilien har Vale sjösatt stora expansioner. De stora 
producenternas strid om marknadsandelar, som sätter press 
på järnmalmspriset, benämndes nyligen som en 
”självmordspakt” av TV-kanalen CNBCs kommentatorer. Det 
är dock kanske inte helt rättvist eftersom de tre stora har 
låga produktionskostnader som ger dem relativt god 
uthållighet att invänta att mindre producenter slås ut. Export 
från Australien och Brasilien väntas fortsätta öka med ca 7 
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% under 2015 mätt i ton (www.industry.gov.au).  Detta 
samtidigt som importefterfrågan globalt väntas öka med 
någon enstaka procent. ”Hoppet” står till att 
högkostnadsproducenterna, inte minst i Kina 
(medelkostnaden i Kina uppges ligga väl över 100 USD/ton), 
ska slänga in handduken för att uppväga floden av utbud på 
den sjöburna marknaden. I samband med sin 
bokslutspresentation uppgav Rio Tinto att 125 miljoner ton 
av högkostnadsproduktion, dvs. motsvarande nästan en 
tiondel av global handel, redan har lämnat marknaden under 
slutet av 2014. Det är i så fall förvånande att detta bortfall 
inte direkt återspeglats i prisbilden. Detta bryter med det 
mönster vi sett tidigare år där prisfall följts av snabba 
återhämtningar sedan kineserna anpassat produktionen. 
Möjligen ser vi ett tecken på att kostkurvan snabbt flackas 
ut med tillkommande produktion.  

 

Järnmalmspriset 2005-2014, årsgenomsnitt. Källa Metal Bulletin Iron Ore 
Index 

Det kinesiska nyåret kan därtill ha hämmat aktiviteten 
kortsiktigt, men få bedömare verkar tro på någon snabb 
återhämtning. Det australiensiska näringsdepartementet 
spår ett pris på 63 USD per ton i genomsnitt under 2015 och 
bedömer att det ökade utbud av lågkostnadsmalm från 
Australien och Brasilien kommer att uppväga bortfallet från 
gruvor som stängs ned.  

Frågan är vad som är rimligt järnmalmspris att förvänta sig 
på sikt? Här är tonläget trots allt något mer hoppfullt. 
Handelsbanken bedömer att priset kan ligga på 80 USD 
baserat på förväntad kostnadskurva mot slutet av detta 

Marknaden dränks 
med australiensisk 
och brasiliansk 
malm 	  

USD-förstärkning 
ger viss lättnad	  
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decennium. Baserat på ett liknande resonemang räknar 
Wood Mackenzie med priser kring 90 USD/ton. Det 
förutsätter visserligen en stor uppgång från dagens nivå, 
men de senaste årens volatilitet visar den inte skulle vara 
någon unik rörelse i ett historiskt perspektiv.  

Nordic Iron Ore uppger en cash cost på 52 USD/ton över 
gruvans livstid. Ett överskott ska därtill täcka investeringar 
som bedömts ligga på 670 MUSD totalt för samtliga faser. 
Med en antagen avskrivningstid på 15 år motsvarar det 
drygt 10 USD per ton och år. Därtill kommer 
finansieringskostnader/investerarnas avkastningskrav och 
andra kostnader. Med dagens mineralpriser som 
utgångspunkt är en utbyggnad av Ludvika gruvor inte 
ekonomisk. Vi tror att det snarare behövs en återgång till 
priser kring 100 USD/ton eller över för att generera 
tillräcklig investeringsvilja från aktiemarknaden, även om 
USD-växelkursen och bedömt avkastningskrav har en stor 
påverkan på kalkylen och kan sänka den nivån.   

Enligt emissionsmemorandumet från september 2014 avser 
Nordic Iron Ore dela upp utbyggnaden i tre faser (se nedan), 
varav den första avser Blötberget med en beräknad 
investeringskostnad på 350 MUSD. Detta bland annat för att 
göra investeringen mer hanterbar och förhoppningsvis kunna 
utnyttja egna kassaflöden för att successivt finansiera vidare 
utbyggnad över tid. En annan anledning är att det behövs 
mer tid och resurser till undersökningar och tillstånd för t ex 
Väsmanfyndigheten.  

Den kraftiga nedgången i järnmalmspriset har medfört en 
minst lika stor nedvärdering av järntillgångar. Vårt urval av 
juniora nordiska, kanadensiska och australiensiska 
järnmalmbolag ger en värdering på drygt 12 cent per ton 
järninnehåll (vi har inkluderat antagna tillgångar i 
jämförelsen).  

 

Värdering av mineraltillgångar för juniora järnmalmsgruvor 
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Med tillgångar på 71,8 miljoner ton järninnehåll motsvarar 
detta medelvärde ett aktieägarvärde för Nordic Iron Ore på 
ca 80 MSEK. Det är dock en stor spridning på värderingarna, 
och i synnerhet avlägsna kanadensiska fyndigheter tynger 
snittet, och jämförelsen bör ses med försiktighet. En 
värdering i linje med Beowulf (vars huvudfyndighet är Kallak 
i Norrbotten) ger istället ett aktieägarvärde på 145 MSEK. 
Att notera är att Nordic Iron Ore har miljötillstånd, till 
skillnad från Beowulf Mining.  

Värdering: Norrliden dras upp, NIO ned 
Nedgången i metall- och mineralpriserna påverkar 
oundvikligen vår syn på värdet av Copperstone Resources. 
Vad gäller Norrliden Mining motverkas detta dock av de 
positiva resultaten från undersökningarna från själva 
Copperstoneprojektet. I våra ögon är därmed NIO 
akterseglat och Norrliden har tagit över som det viktigaste 
innehavet. Vi anser att en värdering baserat på jämförbart 
EV/ton är den mest lämpliga då många parametrar 
fortfarande inte är kända. Vi har som tidigare nämnt använt 
en rabatt för Copperstoneprojektet för att ta hänsyn till tidig 
fas och tillståndsprocesser. Inklusive Norra Norrliden ser vi 
ett värde på drygt 100 MSEK för Norrliden Mining.  

 

Relativvärdering av Norrliden Mining 

Vi ser en dramatiskt försämrad visibilitet för Nordic Iron 
Ore uteslutande beroende på järnmalmskonjunkturen. Vi 
väljer i dagsläget att värdera Nordic Iron Ore till ett 
genomsnitt av relativvärdering enligt ovan (ca 80 MSEK) och 
ett värde bestående av aktiverade prospekteringsutgifter 
plus nettokassa (106,6 MSEK). Detta är i skarp kontrast till 
värderingen på 360 MSEK i samband med emissionen i 
september. Marknadsförutsättningarna har dock sedan dess 
försvagats på ett sätt som närmast saknar motstycke, med 
ett ca 40 % lägre järnmalmspris, och i ett gruvbolag blir det 
en stor ytterligare hävstångseffekt i värdet. En annan och 
teoretiskt mer korrekt värderingsmetod vore att betrakta 
NIO som en option och det finns anledning att återkomma i 
frågan, ett krux är att antaganden om vissa parametrar, 
som exempelvis volatiliteten i järnmalmspriset, då får 
mycket stor påverkan på värderingen.  
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Avseende Kopparberg Mining Exploration skrevs 
tillgångarna i Håkansboda ned fullt ut under fjärde kvartalet 
vilket gav en negativ resultateffekt på 7,9 MSEK. Detta till 
följd av att även regeringen avslagit koncessionsansökan. 
Återstående helägda mineralintressen var den 31 december 
bokförda till 3,4 MSEK. Den största fyndigheten är Tvistbo 
som är en zink-bly-silver-mineralisering och för vilken en 
bearbetningskoncession har beviljats. Tillgångarna är 
beräknade till 0,8 miljoner ton (indikerade och antagna). Vi 
sätter värdet till 4,9 MSEK beräknat på en värdering på ca 
10 USD per ton zinkekvivalenter (dvs. en rabatt på 50 % då 
tillgångar inte definierade enligt internationell standard).   

 

Smallcaps värdering av summan av delarna av Copperstone Resources, 
baserat på 114,7 miljoner aktier 

Summan av delarna visar, trots stor nedjustering för NIO, på 
betydande potential. Efter utspädning blir vårt motiverade 
värde per aktie 0,38 SEK. Svårigheterna att göra 
kassaflödesvärderingar av Copperstoneprojektet och även 
Nordic Iron Ore gör att relativprissättning blir vår föredragna 
metod denna gång.  

Andra möjligheter och utmaningar 

Utskiftning Nordic Iron Ore. Copperstone har nu tydligt 
signalerat att ägandet i Nordic Iron Ore ska fasas ut. Enligt 
emissionsmemorandumet är ett förslag att vänta till vårens 
stämma. Långsiktigt tror vi att det är rätt att bolagens vägar 
skiljs åt och att Copperstones styrelse kan fokusera på 
projekt som passar bättre i storlek, bygga trovärdighet för 
en basmetallstrategi och minska risken för potentiella 
intressekonflikter. Det senare ställdes på sin spets när 
Copperstone deltog i NIO:s senaste emission trots att 
kassan sinade och trots att man samtidigt föreslog utdelning 
av NIO-aktier till aktieägarna. En brasklapp är att en 
utdelning lämpligast bör kopplas till en kommande listning 
av NIO, och här är tidpunkten fortfarande svårbedömd. i 
annat fall blir en utdelning mer en symbolisk poäng med 

Värde COPP andel Per aktie 
Enhet MSEK  MSEK SEK Kommentar
Norrliden Mining 102 51 0,44 Justerat EV/ton
Nordic Iron Ore 93 14 0,12  EV/ton, aktiv .prosp. utg
KM Exploration 4,9 4,9 0,04 Just EV/ton Tvistbo
Koncerngemensamt -20 -0,17 Burnrate 6 MSEK @ 5år

med disk.ränta på 14,5 %

Nettokassa (+)/skuld (-) 8,0 0,07 Efter genomförd nyem
Totalt aktieägarvärde 58 0,51
Efter utspädning TO 0,38 25 % utspädning
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oklar skatteeffekt. En annan möjlighet vore en direkt 
avyttring av hela innehavet i NIO, för närvarande är troligen 
förutsättningarna begränsade för en affärsmässig 
uppgörelse.   

Hur länge räcker pengarna? Copperstone Resources 
uppger ett rörelsekapitalbehov på 6 MSEK de kommande 
tolv månaderna. Det vore i så fall en lägre "burn rate" än de 
två senaste åren (2013: 9,6 MSEK 2014: 7,3 MSEK) men i 
linje med en fallande trend. Ytterligare 4,5 MSEK är 
öronmärkt för Norrliden Mining. Sammantaget innehåller inte 
budgeten någon säkerhetsbuffert men det finns sannolikt 
rimliga möjligheter till bryggfinansiering om det behövs. I 
maj 2016 finns möjlighet till emission via teckningsoptioner 
och lösenpriset är relativt lågt satt till 0,21 SEK.  

Oavsett om någon större projektfinansiering görs eller inte 
lär intressebolaget Nordic Iron Ore behöva ny finansiering 
inom kanske tolv månader. Visserligen uppger NIO att man 
avser övervintra och att ”i ett första steg endast slutföra de 
mest väsentliga delarna av genomförbarhetsstudien (för 
Blötberget)”. Det minskar kassaförbränningen men också 
chansen till positiva nyheter. Vi utgår från att Copperstone 
Resources inte kommer investera mer i Nordic Iron Ore. Om 
det mot förmodan sker skulle det i så fall riskera att slå mot 
trovärdigheten för den nya strategin, förutom belastning på 
den egna likviditeten.  

Slutsats: Hög potential uppväger begränsad visibilitet 
Dagens börsvärde för Copperstone Resources ligger tydligt 
under vårt beräknade motiverade värde, som i sin tur till 
större delen bygger på justerad relativvärdering. Vi ser goda 
chanser till uppvärdering som främst torde drivas av en mer 
optimistisk syn på Norrliden Mining. Denna uppvärdering 
bedömer vi blir mest sannolikt en flerstegsprocess med flera 
milstolpar (inte nödvändigtvis i nämnd tidsordning): I första 
hand väntar en avklarad företrädesemission. Sedan extern 
validering i form av ett förhoppningsvis mer aktivt 
samarbete med Mandalay Resources. Därefter ökad 
geologisk kunskap och definiering av mineraltillgångar med 
ett borrprogram i Norra Copperstone. Slutligen är en 
sannolikt beviljad bearbetningskoncession för EVA en viktig 
katalysator under 2016. Tidtabellen för de olika stegen i 
projektutvecklingen är dock beroende bl. a. av hur partnern 
Mandalay Resources agerar och regeringens ärendehantering 
av EVA-frågan och det ger låg visibilitet och kan leda till brist 
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på tydliga kursdrivare åtminstone på kort sikt.  Beroende på 
tidtabell ser vi en (idealiskt) ”S”-formad värdeutveckling, 
dröjer beskeden blir värdeutvecklingen troligen mer ”U-” 
eller ”J"-formad eller uteblir i värsta fall.  

Sammantaget anser vi det trots hög risk är värt att teckna i 
unitemissionen med hänsyn till den låga värderingen och 
den ytterligare hävstången som teckningsoptionerna ger.  
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