
 

Alcastons affärsidé är att bedriva prospekteringsarbete för att hitta och påvisa kommersiellt utvinningsbara guld och 
basmetallfyndigheter i Sverige. Strategin är att i första hand bedriva prospekteringsarbete och antingen avyttra projekt 
inom några år eller etablera samarbete med andra bolag för att vidareutveckla fyndigheter fram till gruva. Bolaget 
fokuserar på nuvarande guld- och basmetallstillstånd i Västerbotten och Norrbotten och till mindre del på 
diamanttillstånden i Norrbotten. 
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Alcaston Exploration AB ökar takten i prospekteringen 

  

 

 
Alcaston har ökat takten i prospekteringen i de mest intressanta områdena. Företaget jobbar 
efter den plan styrelsen beslutat, vilket innebär att under augusti och första delen av 
september har kärnborrningar genomförts vid Sörträsket inom Tjärrothedens 
undersökningstillstånd med 250 m borrkärna.  
 
Programmet har sedan mitten av september fortsatt med bergkaxprovtagning vid Nilsliden. 
Cirka halva provtagningen därifrån är färdig. Bolaget har tidigare påträffat höga guldhalter i 
berggrunden vid Nilsliden och provtagningen syftar nu till att avgränsa guldmineraliseringens 
utbredning i bergytan. Detta arbete är förhållandevis omfattande på grund av relativt stora 
jorddjup och kräver något längre tid än vad tidigare beräknats.  Det innebär att de första 
analysresultaten från prospekteringen kommer att rapporteras först i slutet av oktober.  
 
Fältrekognosering har utförts inom bolagets båda undersökningstillstånd för guld och koppar 
i Norrbotten för att fastlägga möjligheten till fortsatta insatser med borrmaskin. Ett 
borrprogram planeras ske under vintertid för att minska miljöpåverkan. 
 
Under 2009 har bolaget tagit in totalt 8,4 mkr.  Alcaston har därmed finansieringen klar fram 
till i början av 2011 med den prospekteringskapacitet företaget för närvarande har.  
 

-  Det är mycket glädjande att vi har förtroende från våra investerare och de finansiella 
resurserna som krävs för den planerade prospekteringsverksamheten, säger 
Alcastons VD Lars-Åke Claesson. 
 

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Lars-Åke Claesson 
 
Lars-Åke Claesson 
Verkställande Direktör 
Alcaston Exploration AB 
+46 18 156423 
+46 70 6733294 
claesson@alcaston.se 
www.alcaston.se 
 


