
 
 
PRESSMEDDELANDE 1 december 2022 
 
Arctic Minerals förvärvar 100% av kopparprojektet Peräpohja 
i Finland genom ett royaltyavtal med Rio Tinto, vilket ersätter 
tidigare joint venture-avtal 

Arctic Minerals AB (publ) (“Arctic Minerals”) förvärvar 100% av 
kopparprojektet Peräpohja i Finland (”Projektet”) genom ett 
royaltyavtal (”Royaltyavtalet”) med Rio Tinto-gruppen (”Rio Tinto”). 
Projektet består utav 24 malmletningstillstånd och ansökningar om 
totalt 1 120 km2 (112 000 hektar). Projektet har fram tills nu ägts 
gemensamt av Arctic Minerals och Rio Tinto i ett joint venture. 
Royaltyavtalet ersätter nu tidigare joint venture avtal som därigenom 
avslutas. Genom Royaltyavtalet får Rio Tinto rätt till en royalty om en 
procent av intäkterna från eventuell produktion från Projektet. Ingen 
kontant ersättning utgår för förvärvet av Projektet. 

Arctic Minerals har förvärvat 100 % av kopparprojektet Peräpohja. 
Kopparprojektet Peräpohja består av 24 malmletningstillstånd och 
ansökningar om totalt 1 120 km2 (112 000 hektar). Projektet har fram tills nu 
ägts gemensamt av Arctic Minerals och Rio Tinto i ett joint venture. 
Royaltyavtalet ersätter nu tidigare joint venture-avtal, som därigenom 
avslutas. Genom Royaltyavtalet får Rio Tinto rätt till en royalty om en procent 
av intäkterna från eventuell produktion från projektet. Ingen kontant 
ersättning utgår för förvärvet av Projektet. Avtalet ger Arctic Minerals 100% 
ägande av Projektet och därmed även full kontroll över Projektet. Genom 
Royaltyavtalet får Arctic Minerals även full tillgång till all insamlade data och 
prospekteringsarbete som utförs av Rio Tinto i Projektet. 

Arctic Minerals har hittills identifierat två möjliga mål för diamantborrning i 
Peräpohja, Kulmula och Kuusi, där Bolaget nu överväger potentiella 
målborrningar under 2023. 

Arctic Minerals har prospekterat efter kopparmalm i Peräpohja-området 
sedan 2017 och har därvid identifierat omfattande kopparmineraliseringar i 



både berghällar och i malmblock. Prospektering som genomförts hittills 
omfattar kärnborrning, geofysiska mätningar, prospektering efter malmblock 
och mineraliserade berghällar samt även geologisk kartering. Se även 
pressmeddelandet från den 29 november 2021. 

Geologin i Perapohja skifferbälte i södra finska Lappland visar många likheter 
med det centralafrikanska kopparbältet (Central African Copper Belt, 
”CACB”) i mellersta Afrika, ett område som är en av världens viktigaste källor 
för produktion av koppar och kobolt. Arctic Minerals och Rio Tintos viktigaste 
mål vid prospekteringen i Peräpohja är malmtypen "SCC" (Sediment-hosted 
Stratiform Copper), en malmtyp som är karaktäristisk för malmbältet CACB. 

Totalt består projektet av malmletningstillstand och ansökningar 
motsvarande 1 120 km2 (112 000 hektar). 

Certified Advisor 
UB Securities Oy i Helsingfors, Finland, (www.unitedbankers.fi) är Bolagets 
Certified Advisor på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm. 

Övrigt 
Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm, 
under handelsbeteckningen "ARCT". 

För vidare information 
Se bolagets hemsida på www.arcticminerals.se eller kontakta: 

Jonatan Forsberg, vd 
(+46) 76 105 1310 
jonatan.forsberg@arcticminerals.se 
 
Om Arctic Minerals 
Arctic Minerals är en nordisk gruvjunior vars huvudsakliga verksamhet är 
prospektering efter koppar, zink, guld och andra batterimetaller i Finland och 
Norge. 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arctic Minerals AB 
(publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 
(EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 december 2022, kl 14.35. 


