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ASX & MEDIA ANNOUNCEMENT 

Nickel Borrning – Lake Johnston 

 Borrtestning av två mycket potentiella nickelsulfidmål har avslutats 

 Borrningen bekräftar geologisk miljö som visar på ekonomisk nickelmineralisering 

 Anormal nickelmineralisering i första borrhålet (MGD001) 

 Analyser för andra hålet (MGD002) förväntas under januari 2015 

 Hannans 20 % -iga intressen bärs av Neometals Ltd (ASX: NMT) 

Hannans Reward Ltd (ASX: HNR) (Hannans eller Bolaget) har nöjet att ge en uppdatering på borraktiviteter 
genomförda av joint venture partnern Neometals Ltd (ASX: NMT) (Neometals) (tidigare kallad Reed Resources 
Ltd) vid Lake Johnston Projektet, som ligger väster om Norseman i västra Australien (se sidan 2). 

Hannans vd Damian Hicks; "Dessa inledande borresultat från Mt Gordon är mycket uppmuntrande. Mest viktigt 
är att borrningen har bekräftat att vi är i en geologisk miljö som visar på ekonomisk nickelmineralisering. Vår 
joint venture partner Neometals har funnit en gynnsam stensekvens, förändrad och skuren sulfidmineralisering, 
en sällsynt bedrift med ett första prospekteringsborrhål. Vi ser med spänning fram emot att få analysresultaten 
från det andra hålet senare denna månad." 

Diamantborrning på Mt. Gordon prospektet, som ligger 3 km norr om Medcalf Layered Ultramafic-Mafic 
Complex och 50 km söder om Poseidon Nickel Ltd (ASX: POS) Maggie Hays och Emily Ann nickelgruvor 
slutfördes i november 2014. De två diamanthålen var utformade för att testa en ny 3D geofysisk(magnetisk) 
modell och att även för att följa upp nickelmineralisering uppfångad av Hannans RC-borrning under 2012.  

De två borrhålen (755 meter isär) utformades för att skära genom uttalade flygmagnetiska anomalier. Båda 
hålen skär genom en klassisk mafisk-ultramafisk hög av gabbro, amfibolit och serpentinit före in i kuddförsedd 
basalt footwall. De serpentiniserade kumulerade zonerna i båda hålen innehöll mycket finkorniga sulfider och 
var förhöjda hos nickel. Analysresultat från MGD001 inkluderar 38m @ 0,24 % Ni från 335m. Den 
serpentiniserade ansamlade zonen i MGD002 var betydligt tjockare än den som korsas i MGD001. 
Analysresultat förväntas erhållas under januari 2015. Båda borrhålen har kapslats för att möjliggöra 
borrhålselektromagnetiska mätningar för komplettering i framtiden. 

Hannans behöver inte bidra till utgifterna vid Lake Johnston och dess 20 % ränta är fritt bärs av Neometals Ltd 
fram till ett beslut till om gruvdrift.  

 

 



 
REWARD LIMITED 
 
 

 
2 | Page 

 

 

Figur 1: Kartan visar Mt Gordon Prospektet som ägs i joint venture med Hannans Reward Ltd (20 %) och Neometals Ltd (80 
%). Emily Anne och Maggie Hays Nickelgruvor förvärvades av Poseidon Nickel Ltd i juli 2014 från Norilsk. 

 

För ytterligare information, kontakta: 

Damian Hicks 
Verkställande Direktör 
+46 703 220 226 (M) 
damianh@hannansreward.com (E) 

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

Hannans Reward Ltd (ASX: HNR) är ett prospekteringsbolag med fokus på koppar, guld, nickel och järn. 

Hannans har JORC kompatibla koppar, guld och järnresurser i Sverige, ett eget nickelprojekt i Australien och en 
royalty ränta på ett koppar prospekteringsprojekt i Norge. 

Since listing on the Australian Securities Exchange in 2003 Hannans has signed agreements with Vale Inco, Rio 
Tinto, Anglo American, Boliden, Warwick Resources, Cullen Resources, Nickel Australia, Reed Resources, Tasman 
Metals and Grängesberg Iron.  

För mer information besök www.hannansreward.com.   

Competent Persons Statements 
 

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 (Medlemskap No.990895). 
Amanda Scott är heltidsanställd hos Scandinavian Resources AB Amanda Scott har tillräcklig erfarenhet, som är 
relevant till stilen av mineralisering och typer av insättningar under övervägande och den verksamhet som har 
åtagit sig att kvalificera sig som en kompetent person som definieras i 2012 års upplaga av Australasian Code 
for rapportering av prospekteringsresultat, mineraltillgångar och malmreserver (JORC-koden). Amanda Scott 
samtycker till att man i rapporten från de frågor baserade på hennes uppgifter i formuläret och sammanhang 
där det visas. 


