
 
 
 

 
 
 
  

 

  

5 December 2014 

ASX ANNOUNCEMENT 

Rakkuri Järn Projekt 
 Testarbeten som utförts av tredje part bekräftar giltigheten av Rakkuri Järn Projekts data. 

 Ensamrätt som beviljats tredje part har gått ut utan att en överenskommelse nåtts. 

 När nu ensamrätt har upphört, kan diskussioner återupptas med parter som tidigare har uttryckt ett 
intresse för Rakkuri Järn Projektet. 

Hannans Reward Ltd (ASX: HNR) (Hannans eller Företaget) meddelar härmed att den ensamrätt som 
beviljats en icke namngiven tredje part, för Rakkuri Järn Projektet (Rakkuri), beläget 5 kilometer söder om 
Kiruna i Norra Sverige, har gått ut utan att en överrenskommelse har nåtts. 

Hannans verkställande direktör, Damian Hicks, sade "Ensamrätten bekräftade riktigheten och 
fullständigheten av Rakkuriprojektets data. Järnmalmspriset har sjunkit nästan 50 % sedan vi undertecknade 
det ursprungliga avtalet i februari 2014 och det är ingen tvekan om att den nuvarande situationen i 
järnmalmsmarknaden har försenat investeringsbeslut. Vi är nu i stånd att återuppta diskussioner med andra 
parter som tidigare har uttryckt ett intresse för Rakkuri. 

I slutändan tror vi att Sveriges låga statsriskprofil och förstklassiga infrastruktur kommer att se Hannans 
Rakkuri Järnprojekt och stora Lannavaara Järnprojektet utvecklas i framtiden. Vi kommer att fortsätta att 
introducera dessa projekt till kvalitetsbolag som har den kompetens, det kapital och de meriter som krävs 
för att skapa en hållbar och lönsam järnmalmsverksamhet i norra Sverige." 

Rakkuri Järnprojekt är ett strategiskt placerat järnmalmsprojekt med dagbrottspotential. Den närmaste 
operativa järnmalmsgruvan är cirka 5 kilometer norr om projektet och för närvarande bryts på ett djup av 
1,365m (1.365km). En större väg och järnvägsnätet ansluter Rakkuri Järnprojektet till Kiruna (se Google bild 
på nästa sida). 

En positiv scopingstudie (se ASX-meddelande från Hannans till ASX 13 februari 2013) fastställde att 
Rakkurijoki fyndigheten har potentialen att tillhandahålla en järnprodukt i mer än en 12-års period, till ett bra 
pris, till de europeiska och Mellanöstern Nordafrikanska marknaderna. Scopingstudien uppskattade 
praktikaliteten av att kombinera en låg-kostnads logistiklösning med en låg brytnings-, process-, finansiell- och 
verkställanderisk.  Beslut har därefter tagits att inkludera Rakkurijärvi fyndigheten, som ligger 2 ½ kilometer 
sydväst om Rakkurijoki i en förstudie. Att kombinera de två fyndigheterna kommer sannolikt att öka gruvans 
livslängd och ytterligare stärka de ekonomiska aspekterna av Rakkuri med relativt minimala ytterligare 
investeringar. 
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I Sverige finns två huvudkategorier av järnmalmsfyndigheter. En kategori är de skarnjärnmalmer, vilka till sin 
natur innehåller svavel i form av sulfidmineral (exempelvis de Rakkuri och Lannavaara fyndigheter som ägs av 
Hannans och Kaunisvaara fyndigheten som ägs av Northland Resources SE).  En annan kategori av 
järnfyndigheter är de apatit järnmalmer, som innehåller fosfor inom apatit mineraler (t.ex. Kirunavaara 
fyndigheten som ägs av LKAB). Både svavel och fosfor är skadliga element (i stålverksprocessen) och floteras 
ut under behandling för att minska sina nivåer inom specifikationerna som krävs av stålverk. 

 

Besök www.hannansreward.com för att läsa mer om Kiruna Järnprojektet och bolagets betydande 
Lannavaara Järnprojekt. 

För ytterligare information vänligen kontakta:  

 

Damian Hicks      
Managing Director 
Hannans Reward Ltd 
+46 703 220 226 (M) 
damianh@hannansreward.com (E) 

Amanda Scott 
Exploration Manager 
Hannans Reward Ltd 
+46 703 221 497 (M) 
amanda@hannansreward.com (E) 

 

  

Apatite iron ore deposit currently being mined at 
1.365km depth (owned by LKAB) 

Skarn iron ore deposit with potential to be mined as an 
open pit (owned by Hannans) 
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Överensstämmelse Uttalanden 

Informationen i detta dokument som rör prospekteringsresultat baseras på uppgifter från Amanda Scott, en 
kompetent person som är medlem i Australian Institute of Mining and Metallurgy (Member No.990895). 
Amanda Scott är en heltidsanställd av Hannans Reward Ltd. Amanda Scott har tillräcklig erfarenhet, som är 
relevant till stilen av mineralisering och typer av insättningar under övervägande och den verksamhet som har 
bedrivits för att kvalificera sig som en kompetent person som definieras i 2012 års upplaga av Australasian 
koden för rapportering av prospekteringsresultat, mineraltillgångar och malmreserver (JORC-koden). 
Amanda Scott samtycker till att man i rapporten från de frågor som baseras på hennes uppgifter i form och i 
vilket sammanhang den visas. 

Informationen i detta dokument som rör mineraltillgång Estimates för Rakkurijoki och Rakkurijärvi utvinns ur 
rapporten "Kiruna Iron Project JORC resurs Update" skapades den 17 januari 2012 och är tillgänglig för att 
visa på Bolagets hemsida (www.hannansreward.com). Bolaget bekräftar att det inte är medveten om någon 
ny information eller data som väsentligt påverkar informationen i den ursprungliga marknaden 
tillkännagivande och i fallet av mineraltillgångar eller malmreserver att alla väsentliga antaganden och tekniska 
parametrar som ligger till grund för beräkningarna i den relevanta marknaden tillkännagivande fortsätta att 
gälla och har inte förändrats väsentligt. Bolaget bekräftar att formen och sammanhang i vilket den behöriga 
person slutsatser presenteras inte har väsentligt ändrats från den ursprungliga marknaden meddelande. 

 

 


