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Presentation av bolagets strategi och prospekt 

Orezone AB bedriver målinriktad mineralprospektering i Sverige. För att 
maximera värdet för aktieägarna ämnar bolaget sälja eller finna partners till 
sina projekt vid en kommersiellt lämplig tidspunkt under prospekteringsfasen.  
 
Statistiskt menar till exempel SGU att mer än 80 procent av Sveriges malmer 
inte har hittats ännu. Därför kommer regional prospektering och nya prospekt 
att bli en stor och viktig del i Orezones verksamhet. 
 
Bolaget startar med så kallad greenfield prospektering, vilket ger aktieägarna 
bäst hävstångseffekt på satsat kapital. Potentialen, men även risken, är som 
störst i ett inledande skede. Se figuren nedan. 
 

 
 
Figuren illustrerar de olika faserna i ett imaginärt gruvprojekt som löper över cirka 15 
år, samt utvecklingen för cashflow och marknadsvärde under motsvarande tidsperiod. 
Orezones tideräkning befinner sig vid år 0, det vill säga i början på 
prospekteringsfasen.  

 
 
Portföljen innehåller en rad prospekt och metaller. Orezone innehar per 
november 2014 tio undersökningstillstånd, täckande totalt 14 572 ha och 
utvärderar kontinuerligt nya områden som faller inom bolagets strategi. 
Samtliga av Orezones nuvarande prospekt ligger i glesbygd, men 
samtidigt nära vägar och annan infrastruktur. 
 
Tecknande av joint venture-avtal eller försäljning av prospekt kommer att ske 
närhelst det är kommersiellt gångbart under prospekteringscykeln, långt innan 
produktionsfasen. Tidpunkten kommer att variera från prospekt till prospekt.  
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Orezone fokuserar på att finna prospekt och mineraliseringstyper som har 
förutsättningar för att bli kommersiellt drivvärda under svenska förhållanden, det 
vill säga större förekomster som kan drivas ekonomiskt med rationella 
mekaniserade metoder. Även miljön och omgivningen gynnas naturligtvis av 
god ekonomi i projekten. 
 
Styrelsen och vd bedömer att konjunkturen i metall- och gruvbranschen 
torde vara förbi lågvattenmärket. Det är då precis rätt tidpunkt för ett 
prospekteringsbolag som Orezone att starta verksamheten. När 
konjunkturen väl tar fart finns upparbetade potentiella mineralförekomster 
att erbjuda till marknadens aktörer.  
 
Orezone ämnar börja prospektförädlingen på de tre områden som beskrivs 
nedan. 
 
 
Svartlå, Boden 

Undersökningstillståndet Svartlå nr 3 om 4 426 ha i Bodens kommun täcker en 
flera kilometer lång magnetisk anomali, se flygmagnetisk karta på nästa sida.  
 
I nära anslutning till denna anomali har block med höga halter av nickel (3.5%) 
med kobolt påträffats enligt SGU. Även guld påträffas i kvartsgångar som skär 
nickelmineraliseringen i dessa block. 
 

 

 

Undersökningstillståndet Svartlå nr 3 ligger i Norrbotten, cirka fyra mil  
nordväst om Boden. 
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Laserskannad höjdmodell (Lidar) över Svartlå. 
 
 
 

 
 

Flygmagnetisk karta över Svartlå. 
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3D-vy över Svartlå sett från nordost. Lule älv i förgrunden. 
 

  
 

Bolagets vd Anders West bedömer mineraliserade block (”rostblock”) på 
undersökningstillståndet Svartlå nr 3. 

 
Hela undersökningsområdet och omgivningarna är täckta av mäktiga morän- 
och isälvsavlagringar. Enligt SGU består bergarterna i området av gabbro, norit, 
kvartsit, och sediment gnejser. Norit och gabbro kan misstänkas att föra nickel 
mineralisering. 
 
I Svartlå finns förutsättningar för en mer än en kilometer lång “world class” 

nickelförekomst av betydande mäktighet och halt. Planerade arbeten är 

kartering, provtagning, geofysiska undersökningar, främst magnetometri, och 

borrning.  
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Surberget, Vilhelmina 

Undersökningstillståndet Surberget nr 1 om 3 880 ha ligger i Vilhelmina 
kommun. Ansökan är under handläggning på Bergsstaten, beslut väntas innan 
årsskiftet. Området täcker utgåendet av sedimentära bergarter, främst svarta 
skiffrar, väster om Vilhelmina. Dessa sedimentära bergarter är väl kända för sitt 
innehåll av vanadin, molybden, och andra metaller.  
 
Bergarterna har tilldragit sig stort internationellt intresse på andra håll i Sverige, 
oftast under jordbruksmark och naturreservat. Orezone har noga sorterat ut 
sådana områden och i stället ansökt över Surberget-området, som inte är 
bebyggt eller uppodlat och ligger utanför renvandringsleder. 
 
Skiffrarna är associerade med sandstenar av Laisvall-typ, och kantiga block av 
denna bergart har också påträffats i området. Även ”bulk mineable” bly-silver 
mineralisering av Laisvall/Vassbo-typ kan därför finnas i området. I Surberget 
finns förutsättningar för stora polymetalliska förekomster av denna typ. 
 

 

 

 

 

Undersökningstillståndet Surberget nr 1 ligger i Västerbottens län.  
Violett färg på berggrundskartan visar målbergarten skiffer. 
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Provtagning och undersökning av skiffer vid Surberget. 
 
 
Skiffern i Surbeget är en tämligen homogen bergart som går i dagen och är 
därrmed lätt åtkomlig för undersökning, provtagning och brytning i 
dagbrottsform. Informationsnivån blir därför högre än vid de flesta andra 
gräsrotprospekt.  
 
Lämpliga insatser är kartering, provtagning i provgropar, kärnborrning, och RC-
borrning. 
 
 
Saxå, Filipstad 

I Saxå-området i Filipstads kommun har Orezone chansen att revitalisera den 
sedan länge slumrande gruvindustrin i västra Bergslagen. 
 
Orezone har här undersökningstillstånd över svartskiffer som är anomal på zink, 
silver, bly och flera andra metaller. Skiffern kan mycket väl vara moderbergarten 
för de gamla berömda smågruvorna i trakten. Nyligen har sulfidblock bestående 
av så kallat rösberg påträffats vid skifferns utgående i dagen. 
 
Målet i Saxå är att finna en bulk mineable-förekomst, i likhet med Svartlå och 
Surberget. De första stegen blir att genom geologisk kartering, provtagning och 
geofysiska mätningar identifiera rikare zoner i skiffern.  
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Berggrundskarta över Saxå-prospektet i  
östra Värmland. Skiffer i ljusblått. 

 
 

  

  

Bilderna visar rostig metallberikad skiffer i Saxå-området. 
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Målet i Saxå-området är detsamma som i Svartlå och Surberget, det vill säga 
att finna en bulk mineable-förekomst av världsklass i ett logistiskt och 
miljömässigt acceptabelt område. 
 
De första stegen blir att genom geologisk kartering, provtagning, och geofysiska 
mätningar finna rika zoner i skiffern. 
 
Efter flera hundra års gruvdrift finns det en stark gruv- och industritradition i 
västra Bergslagen. Det finns också en uppsjö av geologisk information. De 
förekomster som drevs då är idag för små och oregelbundna för att vara 
ekonomiskt intressanta. Nu vill istället Orezone finna en stor förekomst som kan 
drivas i vår tid i detta anrika gruvdistrikt. Det tycker vi är otroligt spännande. 
 

 

Övrig information 

Orezone AB kommer efter utdelning att ha cirka 3 400 aktieägare där Archelon 
AB är största ägare med cirka 43 procent av totalt 27 750 000 aktier. 
 
Bolaget leds av vd Anders West, bergsingenjör utbildad vid Trondheims 
tekniska högskola. Anders har trettio års erfarenhet från internationell 
prospekteringsverksamhet, inklusive framgångsrik försäljning av projekt och 
förhandling av joint-venture avtal. Han har främst arbetat i Sydostasien, där han 
bland annat förhandlat fram försäljning av projekt till stora gruvbolag som 
Freeport och Atlas Consolidated Mining Company. 
 
Styrelsen består för närvarande av fem personer; Patric Perenius (ordförande), 
Hans Janzon, Tore Hallberg, Reijo Hämäläinen och Anders West. 
 
Orezone kontaktas via Archelon AB, Södra Allégatan 13, 413 01 Göteborg.  
Tel 031 131190, info@archelon.se eller vd Anders West, personlig e-mail 
awterra@yahoo.com, mobil 0720 128698. 
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