
1



2

Varmt välkomna till Gåshaga Restaurang och denna 
extra bolagsstämma 

fredagen den 19 mars 2010
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Vad händer nu i  Botnia Exploration? 
Köpet av Hansa Resources Sweden! 
Ett stort steg i vår utveckling!

– Plötsligt har vi flyttat oss 5 år framåt i tiden!
– Med de nya tillgångarna och 

undersökningstillstånden har vi nu en projektportfölj 
som erbjuder enorma möjligheter!

– Vargbäcken
– Brytningstillstånd redan godkänt

– De andra tillstånden kanske minste lika värdefulla men 
ligger ett år efter i processen. Kommer att högprioriteras!

– Botnias tidigare Guldportfölj med Orgsjön och Vandelån!
– Ligger där och väntar på oss. 

– Volframprojektet Lomtjärnen har uppmärksammats 
internationellt den senaste veckan! 

– Kopparprojektet söder Aitik (Jorbojokki) EN DARK HORSE!
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Botnia Exploration 2010 
Verksamhet & strategi --- en översyn och strategiförändring nödvändig!

– Prospekteringsbolag med fokus på ädel- och basmetaller (samt uran) KVARSTÅR
– Inriktad på tidiga faser inom prospektering och utveckling av fyndigheter KVARSTÅR
– Geografiskt fokus är idag Sverige och Norden KVARSTÅR
– NYA BESLUT!

– Skall  strategin integreras framåt och att bli ett gruvföretag med inriktning mot             
Small Scale Mining? Kunskaperna och erfarenheten finns i gruppen!

– Med Vargbäcken kan vi snabbt starta provbrytning (ett led i prospekteringen)
– MKB (Miljökonsekvensbeskrivning)
– Handlingsplaner
– Information till kommunansvariga, boende, samebyar mm i Vindelgransele i 

mitten mars. Kallas idag för möte den 17 april!
– Lönsamhetsberäkningar för kommersiell drift
– Ansökan till Länsstyrelsen i Umeå (Efter informationsmötet i Vindelgransele
– Provdrift????
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IR Strategi Botnia Exploration 
Hur förmedla värdet till marknaden?

– Hur ser vi ut i jämförelse med våra kollegor på Aktietorget eller liknande?
– Ny  hemsida idag kl 9! www.botniaexploration.com
– Videointervju idag på eftermiddagen
– Fortsatta analyser av företaget
– Samarbeta med IR specialist
– Tidningsartiklar (DI, SVD mm)
– Planera mineraldag för aktieägarna  längs Guldlinjen…vårt nya 

prioritetsområde!
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http://www.botniaexploration.com/
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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 Vargbäcken!
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