
 

 
 

  
 

17 February 2016 

ASX & MEDIA ANNOUNCEMENT 

Litium i Sverige 
 Ansökan om undersökningstillstånd inlämnad över historisk litiumgruva i Sverige 

 • Sju ansökningar totalt inlämnade för innehav av nya litiumprospekt 

Hannans Reward Ltd (ASX:HNR) är glada att meddela att företaget har lämnat in sju ansökningar om 
undersökningstillstånd över en historisk litiumgruva samt över nya prospekt med 
litiummineraliseringar med pegmatit som värd i Skellefteå-Boliden området i norra Sverige. 

Som en bakgrund till dessa ansökningar, meddelande Hannans i juli 20151 att företaget hade inlett 
en översyn av litium, kobolt och grafit (teknikmetaller)möjligheter i Skandinavien uppmuntrade av 
det faktum att gruvbrytning av litium tidigare har ägt rum i Sverige 2 och vidare av att det mest 
avancerade litiumprojektet i Europa finns i Finland 3.  

En övergripande översyn indikerar att Sverige (och Skandinavien mer generellt) är optimalt 
positionerat för att dra nytta av den kraftiga ökningen av efterfrågan på teknikmetaller på grund av: 
Sveriges närhet till den europeiska marknaden för högteknologiska produkter; att Sveriges universitet 
bedriver världsledande forskning och utveckling kring Li-Ion (litium-jon) batteriteknologi; påpekandet 
från Europeiska Unionen (EU) av litium (inom en bred grupp) som en kritisk metall; och god tillgång 
till vatten och låg energikostnad (vatten- och vindkraft) vid framställning av litium från hård 
berggrund på ett kostnadseffektivt sätt. 

Hannans första ansökan om undersökningstillstånd sträcker sig över Sveriges mest välkända 
litiumförekomst Varuträskpegmatiten, belägen nära Skellefteå, Västerbotten, Sverige. Litium bröts i 
Varuträsk av Boliden4 under perioden 1936-46 genom både ovan- och underjordsbrytning och i 
området finns litium- och cesiummineraler samt även förekomster av niobiummineraler. 

Under 1983-84 genomförde Swedish Geological AB kartläggning, moränprovtagning, trenching och 
diamantborrning i Varuträsk, vilket resulterade i identifieringen av en ny pegmatitlins belägen 
ungefär 1 km norr om den tidigare brutna pegmatitfyndigheten. Den fulla potentialen av den 
ursprungliga pegmatitfyndigheten tillsammans med den nya linsen upptäckt 1983-84 återstår 
obesvarad (till exempel verkar inte djupare borrning någonsin ha genomförts för att bestämma 
potentialen av ekonomiska förekomster av litium nedanför den lägsta gruvbrutna nivån). Varuträsk 
och dess omgivande områden motiverar klart för vidare prospektering efter ekonomiska fyndigheter 
av litium och cesium mineraler. 

Hannans övriga ansökningar om undersökningstillstånd täcker över ett antal av kartlagda pegmatiter 
och Skellefteå-typiska granitprospekt för litium och cesiumbärande mineral. Efter godkännande av 
ansökningarna kommer Hannans att inleda granskning av historiska data och validera alla prospekt 
under nästa fältsäsong. 

För ytterligare information, kontakta: 

Damian Hicks 
Verkställande Direktör 
+61 419 9300 087 (M) 
damianh@hannansreward.com (E) 

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

 

                                                      
1 Referens ASX-meddelande ” 4th Quarter Activites Report” daterat 31 juli 2015 
2 Den svenska kemisten Johan Arfvedson var den som först upptäckte litium i Varuträsk 1817 
3 Referens keliber.fi och fame-project.info/2015/07/15/fame-on-fact-finding-mission-in-finland/  
4 Referens boliden.com 
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Om Hannans Reward Ltd 

Hannans Reward Ltd (ASX: HNR) är ett prospekteringsbolag med fokus på koppar, guld, nickel, PGE 
och järn. Hannans har JORC kompatibla koppar, guld och järnresurser i Sverige, ett stort nickel-
koppar-PGE projekt i Sverige och ett free-carried intresse i ett nickelprojekt i Australien. Efter 
noteringen på Australian Securities Exchange 2003 har Hannans tecknat avtal med Vale Inco, Rio 
Tinto, Anglo American, Boliden, Warwick Resources, Cullen Resources, Azure Minerals, Neometals, 
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.   

 

Figure 1: Varuträsk Litium Projektet 

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 engagerad som konsult åt 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 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. 


