
Holmasjön Prospektering AB:s ägarbolag Masify Capital AB:s B-aktie handlas på Bequoted’s OTC-lista 
under ticker MASI-B med ISIN-kod SE0008991335. 

 

Jönköping 2022-07-18 

Pressmeddelande 64 

Femte hålet avslutades på 110,35 meter.  

Femte och sista hålet i denna borrkampanj på Kallmora avslutades på 110,35 meter i 

torsdags. Flera zoner med mineraler påträffades. 

Fem zoner järn påträffades i det femte hålet. 6,95 och 12 meter påträffades järn (magnetit). 

Järn (magnetit) från 39 meter till 49 meter. 57 till 60 meter påträffades en annan sorts järn, 

hematit. En andra zon hematitjärn påträffades mellan 73–79 meter. Från 85 till 97 meter järn 

(magnetit). Totalt i detta hål påträffades 36 meter järn. 

Två zoner sulfider påträffades i hålet. Vid 12,50 meter påträffades rikligt med sulfider i en 

zon som fortsatte till 29,40 meter. En andra sulfidzon påträffades mellan 104 till 107 meter. I 

detta hål påträffades totalt 19,90 meter sulfider. 

Två zoner granater påträffades i detta hål. Mellan 32 och 33 meter påträffades en bergart vid 

namn granater. Granater kan innehålla mineraler som mangan, vanadin och även sällsynta 

jordartsmetaller. En omfattande zon med granater påträffades även mellan 60 till 71 meter. 

Denna zon innehöll rikligt med granater i flera olika färger. Totalt påträffades 12 meter 

granater i hålet. 

Under andra halvan av augusti 2022 kommer borrkärnorna från samtliga fem hål i 

borrkampanjen karteras av en geolog. Efter karteringen kommer de mineraliserade zonerna 

från samtliga hål skickas in på analys för att erhålla vilka mineraler som påträffats samt vilka 

halter. Bolaget avser kunna presentera det slutgiltiga resultatet av denna borrkampanj i 

oktober 2022. 

VD Carl-Adam Anderssons kommentar 

”Resultaten från borrkampanjen har varit goda då mineraler påträffats i samtliga fem hål. Med 

denna borrkampanj kan bolaget bekräfta att det finns mineraler i en sträcka om minst 350 

meter inom den västra anomalin på undersökningstillstånd Kallmora nr 3.” Jag ser fram mot 

analyssvaren från borrkärnorna och avser därefter planera för framtida borrkampanjer på 

området.” 
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Sulfider i borrkärna från femte hålet på ca 20 meter. 
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