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BOREAL TILLGIVEN FÖRLÄNGNING AV UNDERSÖKNINGSTILLSTÅND  

FÖR GUMSBERG 

Vancouver, B.C., Maj 16, 2019. Boreal Metals Corp. (”Boreal” eller ”Företaget”) (TSXV:BMX) är glada 
att tillkännage att Undersökningstillståndet för Gumsberg Nr. 1 har förlängts ytterligare fyra år, till 21 
januari 2023. Området är värd för det ny upptäckta ”South Zone” (sv: Södra Zonen) silver-zink-
blymineralisering vid Östra Silvberg där Boreal borrade igenom 12,60 meter av 6.73% zink, 18.53 g/t 
silver and 1.99% bly under 2018 and 10,94 meter av 17.00% zink, and 656.70 g/t silver med 8.52% bly 
and 0.8 g/t guld in 2017 (se Figur 1). 

”Förnyelsen av undersökningstillståndet är ett direkt resultat av provborrningen, där en ny höggradig 
mineraliserad fyndighet upptäcktes,” säger Patricio Varas, verkställande direktör. ”Vi ser framemot 
vidare provborrning vid Östra Silvberg för att fortsätta expansionen av den nya upptäckten, samt 
framtida provning av andra prospektiva mål i området.” 

Gumsberg Nr. 1 tillståndet har varit giltigt i sex år (Figur 1). Enligt svenska Bergsstaten utsätts 
utforskningstillstånd för en sjätteårsförnyelse där en tillräcklig mängd mineralisering måste definieras 
och godkännas av Bergsstaten. Efter godkännande av Bergsstaten kan undersökningstillstånd 
förlängas eller omvandlas till bearbetningskoncessioner. I det här fallet beviljades 
undersökningstillståndet ytterligare fyra års förlängning, eftersom Boreal fortsätter att definiera och 
expandera nya zoner av mineralisering i området. 

Överblick av Gumsbergprojektet 

Det strategiskt belagda Gumsbergsprojektet består av sex undersökningstillstånd i Bergslagens 
gruvdistrikt, på totalt 18 300 hektar, där flera områden med mineralisering av VMS-karaktär 
uppträder. Ädel- och basmetallsmineraliseringen vid Gumsberg bröts från 1200-talet tillochmed 
tidigt 1900-tal, med över 30 historiska gruvor på området, mest anmärkningsvärt Östra Silvbergs 
gruvan, vilken var den största silvergruvan i Sverige mellan 1250 och 1590. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.  Gumsberg projektet 
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Om Boreal Metals Corp. 

Boreal är ett mineralprospekteringsbolag med fokus på upptäckter av zink-, koppar-, silver-, 
guldfyndigheter i de exceptionella historiska gruvdistrikten i Sverige och Norge. Företaget siktar på 
att upptäcka nya ekonomiska mineralfyndigheter i kända gruvdistrikt där de skett lite, eller ingen, 
modern prospektering. Bolaget leds av en erfaren ledningsgrupp och ett tekniskt team, med goda 
meriter inom mineralfynd, gruvutveckling och finansiering. 

 

Kvalificerad Person 

Daniel MacNeil, P.Geo, en Kvalificerad Person som definierat av National Instrument 43-101, har läst 
och godkänt all teknisk och vetenskaplig information i detta meddelande. MacNeil är Vice President 
Exploration för Boreal Metals Corp. 

 

På Boreal Metals Corp. vägnar 

Patricio Varas, VD 

För mer information om Boreal, besök bolagets hemsida på www.borealmetals.com eller kontakta 
Alexandra Woodyer Sherron på +1.604.922.8810 eller info@borealmetals.com. 

Varken TSX Venture Exchange eller dess Regulation Services Provider (som definieras i stadgarna hos 
TSX Venture Exchange) tar ansvar för dugligheten eller noggrannheten i denna utgåva. 

 

Varning angående framåtseende uttalanden 

Detta pressmeddelande innehåller vissa uttalanden som kan anses vara "framåtblickande uttalanden". Framåtriktade 
uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och är generellt men inte alltid identifierade av orden "förväntar", 
"planer", "förutse", "tror", "avsikt", "uppskattningar", "projekt", "Potentiella" och liknande uttryck, eller att händelser eller 
villkor "kommer", "skulle", "kunde" eller "borde" inträffa. Även om Boreal Metals Corporation anser att förväntningarna 
som uttrycks i sådana framåtblickande uttalanden grundar sig på rimliga antaganden, är sådana uttalanden inte garantier 
för framtida resultat, de är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer, och faktiska resultat eller realiteter kan skilja sig 
väsentlig från de i framåtseende uttalanden. Sådana väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer innefattar, men är inte 
begränsade till, Boreal Metals Corporation förmåga att skaffa tillräckligt med kapital för att finansiera sina förpliktelser 
enligt avtal om fastighetsoptioner, för att upprätthålla mineraltillgångar och koncessioner i god ställning, att utforska och 
utveckla sina projekt, till återbetala sin skuld och för allmänna rörelsekapitaländamål förändringar i ekonomiska 
förhållanden eller finansiella marknader Boreal Metals Corporations förmåga att erhålla nödvändiga tillstånd och samtycke 
som krävs för att undersöka, borra och utveckla projekten och, om den erhålls, för att få sådana tillstånd och 
godkännanden i tid i förhållande till Boreal Metals Corporations planer och affärsmål för projekten. Boreal Metals 
Corporations allmänna förmåga att borra testa sina projekt och hitta mineralresurser. om några mineralresurser upptäcks 
eller förvärvas, bolagets förmåga att tjäna pengar på sådana mineralresurser, och förändringar i miljö- och andra lagar eller 
förordningar som kan påverka bolagets verksamhet. Framåtblickande uttalanden grundar sig på de rimliga övertygelser, 
uppskattningar och yttranden från Boreal Metals Corporations ledning på det datum som uttalandena görs. Boreal Metals 
Corporation åtar sig ingen skyldighet att uppdatera dessa framåtblickande uttalanden, om ledningens övertygelser, 
uppskattningar eller åsikter eller andra faktorer bör ändras, med förbehåll för vad som krävs enligt lag. 

 


