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ASX & PRESSMEDDELANDE 

Placering, undertecknad SPP och 
Föredragen Entreprenörsavtal  

 Placering överenskommen med sofistikerade investerare som ger AUD $ 333,300 

 Share Purchase Plan (SPP) som ger cirka AUD $ 1.250.000, för närvarande garanterad till 
AUD $ 1,100.000  

 De sofistikerade investerarna stödjer med fokus på guld- och nickelmöjligheter i Western 
Australia  

 Hannans ingår i ett föredragen entreprenörsavtal med Australian Contract Mining Pty Ltd  

Guld- och nickelföretaget Hannans Reward Ltd (ASX:HNR) (Hannans eller Företaget) i västra 
Australien är glada att meddela att det har ingått i avtal med sofistikerade investerare för att 
inbringa AUD $330,300 på samma villkor som den strategiska placeringen med Neometals Ltd 
meddelad till ASX 4 mars 2016. Placeringen förutsätter aktieägarnas godkännande vid en 
bolagsstämma som kommer att hållas den 19 maj 2016. aktieägare. En kallelsen kommer att skickas 
till aktieägarna den 14 april 2016. Ingen av de sofistikerade investerarna är närstående till Hannans. 

Hannans är också glada att kunna erbjuda sina aktieägare möjlighet att teckna sig för fullt betalda 
aktier enligt en Share Purchase Plan (SPP:n eller planen). De aktier som emitteras i enlighet med 
planen kommer att prissättas med en 20%-ig rabatt på den volymviktade genomsnittskursen av 
Hannans aktier fem dagar före planens stängning.  

SPP:n, som är öppen för alla berättigade aktieägare, förväntas ge cirka AUD $ 1.250.000 och är för 
närvarande garanterad till ett värde av AUD $ 1.100.000. Det maximala antalet fullt betalda aktier 
som ska emitteras i enlighet med SPP:n är 235,339,840. Sofistikerade investerare som deltog i 
placeringen deltar också i emissionsgarantin. Till garanterna kan utfärdas aktier i enlighet med planen 
där berättigade aktieägare väljer att inte teckna det maximala antalet aktier som finns tillgängliga för 
dem. Avstämningsdag för SPP:n är den 8 april 2016 och SPP dokumentation kommer utsändas till 
aktieägarna den 14 april 2016. 

Hannans är också glada att meddela att företaget har tecknat ett femårigt föredragen 
entreprenörsavtal med Australian Contract Mining Pty Ltd (ACM), varvid ACM förser Hannans med 
gruvtjänster på villkor som Hannans anser konkurrera med hänvisning till rådande 
marknadsförhållanden. ACM är ett Väst-australiensiskt gruvföretag som tillhandahåller tjänster inom 
områdena: 

 Projektledning; 

 Gruvbrytning underjord; 

 Diamantborrning; och 

 Stigortsborrning. 

För ytterligare information, kontakta:  

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

Hannans Reward Ltd (ASX:HNR) är ett ASX-listat företag med ett fokus på guld- och nickelmöjligheter 
i Western Austarlia. Hannans dotterbolag har intressen i koppar-, guld-, nickel-, järn- och litiumprojekt 
i Sverige. Efter noteringen på Australian Sequrities Exchange den 5 december 2003 har Hannans 
tecnat avtal med Vale Inco, Rio Tinto, Anglo American, Boilden, Warwick Resources, Cullen Resources, 
Azure Minerals, Neometals, Tasman Metals, Grängesberg Iron, Lovisagruvan och Australian Contract 
Mining. Aktieägare vid olika tidpunkter sedan noteringen har inkluderat Rio Tinto, Anglo American, 
OM Holdings, Craton Capital och Blackrock. För mer information besök www.hannansreward.com  

 

 


