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Varmt välkomna till Hilton hotel och
Botnia Explorations tredje informationsdag

onsdagen den 11 november 2009
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Vilka vi är?

Mitt namn är Bengt Ljung VD Göran Petersson Chefsgeolog
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– Prospekteringsbolag med fokus på ädel-
och basmetaller (samt uran)

– Inriktad på tidiga faser inom prospektering
och utveckling av fyndigheter

– Geografiskt fokus är idag Sverige, Norden
och internationellt

– Grunden för verksamheten är uppslag
genom egen expertis inom geologi och
prospektering, samt förvärv av hela eller
delar av rättigheter

– Eventuellt utvidgad verksamhet kommer
att finansieras separat genom bolagisering
av projektportfölj, utdelning av bolag till
aktieägarna och separat
finansiering/notering av dessa bolag
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Sammanfattning Botnia Exploration
Verksamhet & strategi
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– Öka värdena av alla undersöknings-
tillstånd under 3-5-årsperiod

– Synliggöra eller realisera värden i två-tre
attraktiva undersökningstillstånd
– Inbjuda andra aktörer som

medinvesterare
– Avyttring av hela eller delar av projekt
– Alternativt separat marknadsföring av

projekt
– Potentiella aktörer finns inom mineral-
– och metallindustrin
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Sammanfattning Botnia Exploration
Målsättningar Se sid 20 i Informationsmemorandum
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Varför kan man förvänta en fortsatt stor
efterfrågan av metaller och mineral?
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4.72.31.9CHINA

22.817.717.3KOREA

17.19.115.2JAPAN

23.37.525.5USA

kg/personkg/persontunnor/person

AluminiumKopparOlja

Källa: Handelsbanken, RMG.

Konsumtion av viktiga mineral per person och år
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Befolkningstillväxt
Prognos över antal miljoner icke Japaner i Asien som
tjänar mer än 5 000 USD/år

Source: Humphries, 2003.
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– Järn 88%
– Bly 12%
– Zink 26%
– Guld 24%
– Silver 18%
– Koppar   9%
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Sveriges roll inom malmbrytning i Europa

– 1:a
– 1:a
– 2:a efter Irland
– 2:a efter Finland
– 2.a efter Polen
– 3:a efter Polen och Portugal
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Stabil guldprisutveckling
Dagsläget ca $1 000/ounce
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Intensiv prospektering i Norden sedan
1990 talet
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Alla lättåtkomliga malmer upptäckta
En möjlighet för prospektering i Sverige
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Malmreserver och mineral tillgångar

Indikerad Sannolik

Känd Bevisad

Antagen

MINERALTILLGÅNG    MALMRESERV

Förändringsfaktorer

Med hänsyn till brytningsmetod, metallurgi, ekonomi,
miljömässiga och samhällsfaktorer

Ökande grad
av geologisk
kännedom 
och tillförlitlighet
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Vad är ett undersökningstillstånd?
– Ett undersökningstillstånd skall avse ett bestämt område

där man kan anta att undersökning kan leda till fynd av
koncessionsmineral. Området skall ha en lämplig form och
får inte vara större än att innehavaren kan antas ha
möjlighet att undersöka det på ett ändamålsenligt sätt.
Enligt praxis meddelas normalt inte tillstånd större än 100
hektar för privatpersoner.

– Tillstånd får inte beviljas den som uppenbarligen saknar
möjlighet eller avsikt att göra ändamålsenliga
undersökningar eller den som tidigare visat sig olämplig.

– Ett undersökningstillstånd gäller i tre år. Därefter kan
giltighetstiden förlängas om särskilda villkor är uppfyllda.
Maximal giltighetstid för ett undersökningstillstånd är 15 år.
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Prospekteringens faser
Inledningsfas
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Prospekteringens faser
Fas 1
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Prospekteringens faser
Fas 2
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Prospekteringens faser
Fas 3
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Prospekteringens faser
Fas 4
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Prospekteringens faser
Fas 5
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Vad är en blocksvans
”Värdet” av inlandsisen
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Blocken leder oss mot malmkroppen
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Undersökningstillstånd
September 2009
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Prioritetsprojekt

–Guld
–Vandelån
–Orgsjön

–Volfram
–Lomtjärnen

–Zink
–Avaträsket

–Guld/Koppar
–Råneträsket
–Jorbojokki

–Nickel
– Toskbäcken (Älvsby-området)
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Prioritetsprojekt
Orgsjön

• Intressant anomali
• Ett stort antal block med Au och Arsenikkis
mineraliseringar som pekar rakt mot anomalin
•Rätt geolologisk miljö

• Bergarter som motsvarar Lappland Goldminers
Fäboliden och Svartliden

•  Diamant borrningar påbörjade
• Mineraliseringen har återfunnits i ett flertal av borrhålen
• Beslut om förlängning av u-tillstånd
• Djupmoränborrning utförs under vintern
• Diamantborrningar fortsätter under vintern/våren
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Var sker borrningarna?
Orgsjön
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Undersökningstillstånd

– Orgsjön
– Nummer 1-2 på 5-i-topp! Höga

guldhalter i block och i borrhål
– Cirka 200 stora block
– Undersökningstillståndet

förlängt med ett år
– Nya diamantborrningar i

vinter/vår

16 g/ton Au i block
Stopps och Monica
Mållösa i spöregnet

Torbjörn visar storleken…
…..på blocket! 20m3!
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Guldlinjen
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Vandelån
Blocksvansen
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Vandelån block
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Lomtjärnen i närheten av Söderhamn
Volfram

– Har efter höstens diamantborrningar
seglat upp som en ”dark horse”!

– Volfram användes för framställning av
hårdmetall

– Marknaden domineras av Kina
– Användarna tex Sandvik har stora

svårigheter få säkra leveranser
– Vårt projekt har höga WO3 halter eller

3 ggr högre än vad som tidigare
brutits i Sverige

– Ett ca 1,5 km långt stråk
– Nya borrningar under våren
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Avaträsket i Norrbotten i närheten av Älvsbyn

– Zink mineralisering med höga
halter

– 200-300 m breda anomalier
– Borrning påbörjad
– Intressanta analyser
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Blockkarta Älvsbyområdet
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Råneträsket – strax SV gruvan Aitik

– Ett projekt genererat från SGU
hemsida

– Enligt SGU: ”Kan vara ett nytt
Aitik”

– De första två borrhålen i en av
anomalierna fick stoppas i
mycket dåligt berg

– Under hösten hittades ett bra
Cu-block Sydost om anomali

– Mycket träsk i området så svårt
finna block
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Styrelse

Jonas Dahllöf          Maria Lilja            Bengt Ljung          Hans Buhre      Göran Petersson
Ordförande             Ledamot                       VD                    Ledamot               Ledamot
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Ledning

Torbjörn Grahn                      Ingemar Åslund              Maud Brewitz

Geologi                                                                                                       Administration Ekonomi

Göran Petersson                                   Sven Egnell

Bengt Ljung
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Aktiekapitalets utbredning
Botnia Exploration
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Huvudägare
Botnia Exploration AB
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Inbjudan till teckning av aktier i Botnia
Exploration i samband listning på Aktietorget

– Nyemissionsbelopp 10Msek
– Teckningskurs 0,14 kr per aktie
– Teckningstid Fr.o.m. 30 oktober tom 13 november
– Antal nyemitterade aktier 71 344 824 aktier
– Teckning och betalning Senast den 13 november
– Handelstart 14 december 2009


