4 Mars 2016

ASX & PRESSMEDDELANDE

Strategiskt samarbete med Neometals
Neometals kommer att ge litiumkunskap och tekniskt stöd för att främja europeiska
litiummöjligheter som identifierats av Hannans
Hannans aktieägare erhåller pro-rataemission av aktier i onoterade dotterbolag med
europeiskt litiumfokus som kommer att avdelas från Hannas
Neometals tecknar en AUS $250.000 placering i Hannans och utser en kandidat till
Hannans styrelse
Hannans fokus återgår till guld- och nickelprospektering i Western Australia enbart, genom
att konsolidera ägandet av Neometals guld- och nickel joint ventures
Hannans ska slutföra en AUS $1.250.000 kapitalanskaffning där 20% garanteras av
Neometals
Slutförande av kapitalanskaffningar och konsolidering av Neometals joint venture kommer
att resultera i att Hannans finansieras för det aktuella arbetsprogrammet fram till 2018
med ~ AUS $2.500.000
Hannans Reward Ltd (Hannans) (ASX:HNR) är glada att meddela att företaget har ingått ett
strategiskt samarbete med det ledande australiensiska specialmetallföretaget Neometals Ltd
(Neometals) (ASX:NMT).
Samarbetet innebär att Hannans onoterade dotterföretag Scandinavian Resources (SCR) och
Neometals att ingår ett avtal rörande litiumkunskap och tekniskt stöd för att identifiera och främja
europeiska litiummöjligheter. Med förbehåll för aktieägarnas godkännande, planeras en avdelning av
onoterade SCR från Hannans genom att göra en pro-rataemission av aktier till Hannans aktieägare.
Neometals blir en av SCR:s största ägare med en andel av 13,5% av aktierna som en del av
litiumkunskaps- och assistansavtalet. SCR planerar att omedelbart inleda diskussioner med parter
som har potential att bli delägare i ett snabbt genomförande av den europeiska litiumstrategin.
Neometals har gått med på att omedelbart teckna sig för 62,5 miljoner aktier i Hannans till
kostnaden av det aktuella marknadspriset på 0,4 cent per aktie för att insamla AUS $250.000, med
31,25 miljoner optioner i Hannans att utnyttja för 0,4 cent inom de närmaste två åren.
Transaktionen kommer också att resultera i Hannans återgår till sitt fokus på nickel- och
guldprospektering enbart i Western Australia. Hannans inträder i ekonomisk styrning och ägande av
Neometals guld och nickel joint ventureprojekt inklusive Forrestania, Lake Johnston och Queen
Victoria Rocks. Hannans är också skyldiga att slutföra en AUS $1.250.000 kapitalanskaffning med
Neometals emission som de slutliga AUS $250.000 (guld och nickel transaktionen).
Som en kommentar till affären sa Hannans VD Damian Hicks:
"Detta strategiska samarbete med Neometals är ett fantastiskt utfall för Hannans aktieägare.
Delningen av våra svenska projekt i ett separat onoterat fordon kommer att möjliggöra ett dedikerat
team för att dra fördel av de stora möjligheter vi ser i europeiskt litium. I Neometals - en beprövad
litiumprojektutvecklare och soon-to-be producent - har vi hittat den perfekta partnern som gör det
möjligt för Scandinavian Resources att påskynda denna strategi.”
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"Konsolideringen av ägandet av guld- och nickelprojekt och den planerade kapitalanskaffningen
kommer också att möjliggöra för Hannans att återvända till sitt kärnfokus som är avancerad
prospektering i Forrestania, ett nickelsulfiddistrikt i världsklass för att ytterligare utforska dess
guldpotential. Detta är en kontracyklisk nickelstrategi som kommer att ge stor utdelning till
aktieägarna om en ny upptäckt görs. "
Som kommentar till affären sa Neometals VD Chris Reed:
"Guld- och nickeltransaktionen och det strategiska samarbete ger Neometals möjlighet att frigöra det
betydande potentiella värdet av vår Forrestania guld- och nickelportfölj med Hannans ledning med
inriktning på prospektering i projektet. Vi tror att vi också kan tillföra ett mervärde till de europeiska
litiumprojekt som använder vår kompetens och teknisk expertis i branschen.”
Guld- och nickeltransaktionen
Guld- och nickeltransaktionen kommer att genomföras genom att Hannans förvärvar 100% av
Neometals dotterbolag Reed Exploration Pty Ltd (REX) som för närvarande håller ett 80 %-igt
intresse i Forrestania, Lake Johnston och Queen Victoria Rocks projekten. Hannans äger resterande
20% i de ovan nämnda projekten. Vid fastställandet kommer REX också erhålla AUS $ 1 miljon i
kontanter som kommer att överföras till Hannans efter slutförandet av transaktionen.
Med hänsyn till förvärvet av REX kommer Hannans utfärda till Neometals 620,833,333 fullt betalda
aktier i Hannans till ett antaget utfärdat pris av 0,3 cent per aktie1. Vid avslutet av Guld- och
nickeltransaktionen kommer Neometals vara Hannans största aktieägare med ett aktieinnehav på
cirka 40%. Guld- och nickeltransaktionen är villkorad av:
1. Att Hannans ska slutföra en i specie distribution av sina utländska projekt till sina aktieägare;
2. Att Hannans ska slutföra en kapitalanskaffning på AUS $1.250.0002 varav Neometals har
åtagit sig att garantera AUS $250.0003;
3. Att Hannans ska konsolidera sitt kapital på en 10:1 basis;
4. Att Hannans och Neometals ska framgångsrikt slutföra respective due diligence;
5. Att Hannans får aktieägare- och myndighetsgodkännande.
Forrestania Guld- och nickelprojekt
Forrestaniaprojektet sträcker sig över ~450 km2 tillstånd som ligger söder om Southern Cross,
Western Australia inom det i världsklass Forrestania nickel- och guld grönstensbältet.
Forrestaniaprojektet gränsar mot mark som ägs av nickelbrytaren Western Areas (ASX:WSA). I slutet
av 2015 genomförde Neometals en markgeofysisk undersökning (IP) i den södra delen av
projektområdet, omkring 7 km norr om Western Areas Flying Fox nickelsulfidgruva. I februari 2016
gjordes ett uppföljande skruvborrprogram för att identifiera geokemiska anomalier där resultaten
förväntas senare detta kvartal. Resultaten av dessa geofysiska och geokemiska analyser kommer att
användas för att identifiera nickelmål för diamantborrtestning.
Hannans (genom förvärvet av REX) kommer också att äga ett 20% intresse i två licenser för
prospektering som täcker historiska Blue Haze Guldgruva, där i början av 2003 Sons of Gwalia Ltd
bröt ungefär 96,000t malm klassificerad med 8,81 g/t guld med 27,200oz producerat. Intresset på
20% är free-carried fram till ett beslut om gruvbrytning.
1

Om Hannans kapitalanskaffning slutförs med mindre än 0.3 cent per aktie, kommer en justering att göras och antalet
aktier utfärdade kommer att jämställas med ett värde av AUS $ 1.862.000 med kapitalanskaffningens värde
2
Struktur, prissättning och tidsplan skall bestämmas
3
Om Neometals måste bidra till garanten av emissionen, kommer likvida medel i REX vid fastställandet att justeras med
summan av bidraget till garanten av emissionen.
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Kapitalanskaffning samt Hannans styrelse
Alla Hannans aktieägare kommer att erbjudas möjlighet att delta i AUS $1.250.000
kapitalanskaffningen. Struktur, timing och prissättning av kapitalanskaffningen kommer att slutföras
så snart som möjligt. Det är av vikt att Neometals har åtagit sig att garantera de sista AUS $250.000 i
kapitalanskaffningen. Det framgångsrika slutförandet av kapitalanskaffningen, guld- och
nickeltransaktionen och den omedelbara AUS $250.000 placeringen till Neometals kommer att
resultera i ett kassatillskott på AUS $2.500.000 i Hannans vilket lämnar bolaget finansierat för sitt
nuvarande arbetsprogram fram till 2018.
Efter transaktionen och konsolideringen kommer Hannans befintliga aktieägare, styrelse och ledning
att behålla cirka 60% och Neometals 40% av Hannans emitterade kapital.
Hannans styrelse kommer att reduceras till tre personer. Hannans VD Damian Hicks kommer att
inneha rollen som verkställande direktör och en kandidat från Neometals kommer att ansluta till
Hannans styrelse som Non-Executive Director. Prospekteringsverksamheten kommer att skötas av
erfarna geovetenskapliga konsulterna Richard Stuart (geofysiker), Gordon Kelly (geochemist) och
Amanda Scott (geolog).
Scandinavian Resources in-Specie Distribution
Som en förutsättning för regleringen av förvärvet av REX, kommer Hannans att in-specie distibuera
till aktieägarna4 100% av helägda onoterade dotterbolaget SCR5 som äger samtliga följande
rättigheter och skyldigheter i Sverige inklusive:
litium prospekteringsprospekten (greenfields);
Pahtohavare koppar-guldprojektet (free-carried intresse);
Kiruna och Paljasjärvi järnprojekten (avancerade and greenfields);
ädel- och basmetallernas prospekteringsportfolio (greenfields);
rättigheter och skyldigheter associerade med Avalon6;
rättigheter och skyldigheter associerade med Lovisagruvans7 joint venture avtal.
Efter avslutad in-specie distribution är Neometals och Hannans överens om att se till att SCR har inte
mindre än AUS $250.000 i precisa medel. Detta belopp kommer att öka under förutsättning att
Hannans accepterar överteckningar till kapitalanskaffningen enligt ovan. SCR kommer att fokusera
framtida ansträngningar på att identifiera möjligheter till litiumutveckling i Europa och att behålla sitt
free-carried intresse i Pahtohavare koppar-guldprojektet.
Neometals kommer också att ha rätten (men inte skyldigheten) att teckna sig för minst 20% av de
framtida kapitalanskaffningarna genomförda av SCR och att ha en 30-dagars företrädesrätt att
matcha något tredjepartserbjudande att förvärva ett intresse i bolagets litiumprojekt belägna i
Europa.
Styrelsen i SCR kommer att bestå av tre personer och Damian Hicks kommer inneha rollen som
verkställande direktör. Prospekteringsverksamheten kommer att skötas av erfarna svenskbaserad
konsulten geolog Amanda Scott.

4

Registreringsdatum ska fastställas
Se Hannans ASX meddelanden
6
Se Hannans ASX meddelanden
7
Se Hannans ASX meddelanden
5
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Tidsplan
Hannans och Neometals kommer att verka för att arbeta mot att uppfylla de tidigare nämnda
villkoren och Hannans för att sammankalla en bolagsstämma för att godkänna transaktionen så snart
som möjligt.
Hannans har för avsikt att släppa en uppdaterad företagspresentation som beskriver Neometals
strategiska samarbete och Hannans strategi på ASX senare denna månad.
Kontaktuppgifter
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)

Om Hannans Reward Ltd
Hannans Reward Ltd (ASX:HNR) är ett prospekteringföretag med fokus på koppar, guld, nickel, PGE
och järn. Hannans har JORC kompatibla koppar-, guld- och järnresurser i Sverige, ett betydande
nickel-koppar-PGE projekt i Sverige och ett free-carried intresse i ett Nickelprojekt i Australien. Efter
noteringen på Australian Sequrities Exchange 2003 har Hannans tecnat avtal med Vale Inco, Rio
Tinto, Anglo American, Boilden, Warwick Resources, Cullen Resources, Azure Minerals, Neometals
and 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

Figur 1: Kartan visar placeringen av historiska Varuträsk litiumgruva, norra Sverige, som omfattas av en ansökan om
undersökningstillstånd registrerat Hannans dotterbolags namn Scandinavian Resources AB
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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 Nr. 990895). Amanda Scott är engagerad som konsult till 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 enligt definitionen i 2012 års upplaga av den Australasian koden för rapportering
av prospekteringsresultat, mineraltillgångar och malmreserver (JORC-koden). Amanda Scott
samtycker till att man i rapporten av de frågor som baseras på hennes information i form och i vilket
sammanhang den visas.
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