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Alcaston gör företrädesemission inför expansion  
 

 

Alcaston Exploration AB (AKTIETORGET: ALCA), som bedriver prospekteringsarbete för att hitta och 

påvisa kommersiellt utvinningsbara guld- och basmetallfyndigheter i Norden samt förbereder 

gruvdrift vid Bidjovagge, meddelade i dag att bolaget ska genomföra en emission. Denna emission 

omfattar 21 847 266 SEK, motsvarande 24 274 740 nyemitterade units till kursen 0,90 SEK. 

Styrelsen i Alcaston Exploration fattade beslut om att genomföra nyemissionen den 21 maj 2010 

baserat på bemyndigande från extra bolagsstämma den 11 maj 2010. Målsättningen är att 

emissionen skall bli garanterad till 100 procent. Flera av bolagets huvudägare har redan skrivit på 

teckningsförbindelser om ca tre mkr.  

 
Alcaston Exploration AB har ingått ett avtal att förvärva Arctic Gold AB och därmed en 
projektportfölj med kvalificerade guld- och kopparobjekt i Finnmarken i Nordnorge. 
Projektportföljen innehåller bland annat Bidjovagges före detta guld- och koppargruvor 
samt ett flertal objekt i liknande geologiska miljöer i närheten av Bidjovagge gruvfält. 
 
Produktionen från Bidjovaggegruvorna har varit en mycket lönsam verksamhet. Under perioden 
1985-1991 producerades 23 752 ton koppar samt 6 292 kg guld. Outokumpu som senast drev 
gruvorna och kanadensiska Hendricks Minerals Ltd har uppskattat kvarvarande 
mineraltillgångar till 1,43 miljoner ton med genomsnittlig halt om 3,41 gram guld per ton 
och 1,13 procent koppar vilket motsvarar cirka 14 000 ton koppar och 4 800 kg guld. Dessa siffror är 
historiska beräkningar från 1991 respektive 1998 och har ännu ej konfirmerats med 
moderna regler enligt SveMins regelverk. 
 
Bolagets ledning planerar för en gruvstart av Bidjovaggeprojektet inom två till tre år. Detta innebär 
bland annat att mineralresurserna skall uppskattas enligt moderna metoder, bearbetningstillstånd 
sökas hos Direktoratet for mineralförvaltning om undersøkelsesrett i Norge, prefeasibility studie 
utföras och miljöprövning ansökas om. Utöver detta behöver bolaget kapital för fortsatt 
prospektering i gruvans närområde för att bygga upp en långsiktig mineralresurs för säkerställande 
av gruvans framtida drift och för den fortsatta prospekteringen i norra Sverige. 
 
Alcaston genomför nu en nyemission om ca 22 mkr för att finansiera verksamheten under det 
kommande året. Emissionen skall täcka kostnaderna för både verksamheten i moderbolaget Alcaston 
och dotterbolaget Arctic Gold. Detta innefattar fortsatt prospektering efter guld och 
basmetallsfyndigheter i framförallt norra Sverige. I dotterbolaget Arctic Gold skall gruvdrift 
förberedas av Bidjovaggeprojektet.  
 
”Värdet på vårt första ”gruvprojekt” Bidjovagge har endast uppskattats i en mycket översiktlig kalkyl 
men visar ett estimerat nettonuvärde på över 500 mkr. En ”prefeasibility” studie kommer att utföras 
under det närmaste året varvid bättre underlag kommer att finnas tillgängligt. Ledningen i bolaget 
har redan idag stora förhoppningar på detta projekt”, säger Alcastons VD Lars-Åke Claesson. 
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”Vi ser med stor tillförsikt på de planerade undersökningarna vid Bidjovaggegruvan som ser ut att ha 
stor potential för guld- och kopparutvinning. Vi hoppas kunna påbörja gruvdrift inom två till tre år i 
detta område. Detta projekt innebär att Alcaston tar ett stort steg från att vara ett 
prospekteringsbolag till att bli ett producerande gruvföretag”, säger Lars-Åke Claesson vidare.  
 
 
Emissionsvillkor 

Styrelsen för Alcaston Exploration AB har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt 
för befintliga aktieägare om högst 24 274 740 units. Fyra (4) befintliga aktier berättigar till teckning 
av tre (3) units. Institutionella investerare samt privata investerare erbjuds att teckna de aktier som 
inte tecknas med utövande av företrädesrätt med stöd av teckningsrätter. Teckning sker i poster om 
5 000 units. Tilldelning vid överteckning sker enligt subsidiär företrädesrätt i första hand pro rata i 
förhållande till aktieinnehavet i Alcaston Exploration på avstämningsdagen den 28 maj 2010. 
Emissionskursen har fastställts till 0,90 SEK per aktie. 
 
Teckningsperioden löper under perioden den 4 juni – 18 juni, 2010. Vid full teckning i 
företrädesemissionen kommer Alcaston Explorations aktiekapital att öka till högst 11 328 212 SEK. 
Alcaston Explorations antal aktier kommer efter emissionen att högst uppgå till  
56 641 060. 
 

• Nyemission om 21 847 266 SEK med företrädesrätt för Alcaston Exploration AB:s aktieägare. 
• Varje aktieägare erbjuds att teckna tre (3) units för fyra (4) innehavda aktier på 

Avstämningsdagen. 
• Emissionskursen har fastställts till 0,90 SEK per unit. Varje unit består av en aktie och två 

teckningsoptioner, TO 1 och TO 2. 
• Teckningsperioden är 4 juni – 18 juni 2010. 
• Avstämningsdag är den 28 maj 2010. 
• Övertilldelningsoption: 7 200 000 kr som kan utnyttjas vid överteckning. 
• Målsättningen är att emissionen skall vara 100 procent säkerställd med teckningsförbindelser 

och garantiförbindelser. Flera av bolagets huvudägare har redan skrivit på 
teckningsförbindelser om ca tre mkr.   
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Preliminär tidplan för företrädesemissionen 

• Aktien handlas inklusive rätt att delta i emissionen t.o.m. den 25 maj 2010.  
• Aktien handlas exklusive rätt att delta i emissionen fr.o.m. den 26 maj 2010.  
• Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen är den 28 maj 2010.  
• Prospektet för emissionen offentliggörs senast den 3 juni 2010. 
• Handel med teckningsrätter kommer att ske på Aktietorget under perioden 4 juni – 15 juni 

2010. 
• Handel i betalda tecknade units (BTU) påbörjas den 4 juni 2010 och sker till dess att 

emissionen har registrerats hos Bolagsverket.  
• Teckningstid i emissionen 4 juni – 18 juni, 2010. 
• Styrelsen förbehåller sig rätten att med stöd av årsstämmans bemyndigande fatta beslut om 

en emission av ytterligare högst 7 200 000 kr, s.k. ”Övertilldelningsoption”. 
• Teckningsoptionsvillkor: TO 1 kommer att ha en teckningskurs på 1,50 kr med löptid till och 

med den 31 mars, 2011. TO 2 kommer att ha en teckningskurs på 2 kr med löptid till och med 
den 31 mars, 2012. Påkallning kan ske vid utgången av varje kalenderkvartal under 
teckningsoptionens löptid. 

• I övrigt hänvisar Alcaston Exploration AB till det kommande prospektet rörande 
företrädesemissionen. 

 

Finansiella rådgivare 

Thenberg & Kinde Fondkommission AB är finansiella rådgivare till Alcaston Exploration AB i samband 
med företrädesemissionen. Adress: Västra Hamngatan 19-21, Göteborg. Telefon: 031-745 50 30.  
 

 

 

 

 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD tillika Kvalificerad person enligt SveMin eller 
bolagets styrelseordförande. 
 
Lars-Åke Claesson  Torsten Börjemalm 
Verkställande Direktör  Styrelseordförande 
Alcaston Exploration AB  Alcaston Exploration AB 
+46 18 156423   +46 705 86 33 40 
+46 70 6733294 
claesson@alcaston.se 
www.alcaston.se 
 


