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ASX & MEDIA MEDDELANDE 

Stort nytt Ni-Cu-PGE-projekt 
 Hannans säkrar extremt viktigt Greenfield prospekteringsprojekt i Sverige 

 Har möjliggjort för Hannans att täcka de mest potentiella målen med 100 % ägda 
tillståndsansökningar 

 Projektet har hög ekonomisk potential för nickel-koppar-platina grupp element och guld 

Hannans Reward Ltd (ASX: HNR) (Hannans eller Bolaget) har ett nytt stort Greenfield prospekteringsprojekt i 
nordöstra Sverige med ekonomisk potential för nickel-koppar-platina gruppelement och guld. 

Hannans VD Damian Hicks säger, "Det här är precis den typ av projekt varje prospekterare vill säkra. Vi tror att 
det finns ett stort system på djupet här som har potential att innehålla betydande mängder med värdefulla 
metaller. Vi har fokuserat på att säkra de potentiella vägar dessa metaller kan ha använt för att röra sig mot 
ytan. Under rätt förutsättningar, är det där de ekonomiska fyndigheterna sannolikt kommer att bildas. Det är 
ovanligt att hitta ett tillfälle som detta och vi tror att detta är en otrolig möjlighet för Hannans." 

Hannans Lappland Ni-Cu-PGE-projekt har 
granskats av både erfarna svenska 
geoscientisten Professor Olof Martinsson (en 
oberoende konsult från Geovista) och 
australiensiske geoscientisten Dr Jon Hronsky. 

Den regionala gravitationfunktionsskalan, som 
kallas MGH (mäter 40-50mgal), som ligger i 
nordöstra Sverige representerar en potentiell 
ny magmatisk provins. Om skalan utgör ett 
stort djupt satt mafiskt påträngande komplex 
detta kunde utgöra en källa till metallbärande 
vätskor. Yngre inträngningar – på ytan 
representerade av flera ringfördämnings-
komplex och traditionella mafiska till 
ultramafiska inträngningar – kan vara banor för 
vätska som flyttar från den stora djupa källan 
mot ytan. 

Dr Jon Hronsky (en oberoende konsult från 
Western Mining Services) har granskat 
projektet inom ramen för sin bredare förståelse 
för kontroller av nickelsulfidmineralisation och 
Fennoskandinavisk geologi. Dr Hronsky säger, "Tanken att MGH representerar ett stort djupt mafiskt 
påträngande komplex är nästan säkert giltigt, och är därför en plats av inneboende prospektivitet. Den 
regionala gravitationsfunktionsskalan kan betraktas som undertecknandet av ett "hot-spot". 
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Denna MGH är mycket lik den storskaliga gravitationsanomalin regionalt förknippad med både West Musgraves 
och East Kimberleys nickelsulfidprovinser i västra Australien. Den kan vara associerad med en mantelplym men 
kan också bära en stor positiv tektonisk korsning som har fått flera pulser av magma under en utdragen tid 
(dvs. den nuvarande modellen för West Musgrave). Sådana platser är prospekt för magmatisk Ni-Cu-PGE 
(nickel-koppar-platina grupp element) sulfidmineralisation liksom potentiell hydrotermisk Au (guld) och Cu 
(koppar) mineralisering." 

Hannans har registrerat tillståndsansökningarna under det helägda dotterbolaget Scandinavian Resources AB:s 
namn. Tillstånden täcker de stora mafiska intrång på ytan som utgörs av både ringfördämningskomplex, 
traditionella påträngande funktioner och i vissa fall på berggrunden. 

En detaljerad projektintroduktion och teknisk presentation kommer att släppas så snart som praktiskt möjligt. 

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) 

 

Om 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.  

Efter noteringen på Australian Securities Exchange 2003 har Hannans tecknat avtal med Vale Inco, Rio Tinto, 
Anglo American, Boliden, Warwick Resources, Cullen Resources, Nickel Australia, Reed Resources, Tasman 
Metals och Grängesberg Iron. 

Aktieägare vid olika tidpunkter sedan noteringen har inkluderat Rio Tinto, Anglo American, OM Holdings och 
Blackrock.  

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. 

 


