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BOREAL PÅBÖRJAR YTTERLIGARE BORRNING VID GUMSBERGSPROJEKET I
SVERIGE
Vancouver, B.C., december 10, 2018. Boreal Metals Corporation (“Boreal” eller “Företaget”)
(TSXV:BMX) är nöjda att tillkännage att ytterligare prospekteringsborrning pågår vid sitt
Gumsbergprojekt i Sverige. Boreal planerar att genomföra cirka 1 000 meter diamantborrning för att
testa ett antal grunda borrmål över den prospektiva högradiga vulkanogena massiv sulfid (”VMS”) i
Östra Silvbergs gruvområde där gruvdrift kan spåras till medeltiden.
”Boreal fortsätter att testa för ytnära höggradiga mineralisering vid Gumsberg,” Säger Karl Antonius,
Koncernchef och VD. ”Vi planerar att genomföra ett effektivt program som inkluderar ett antal
högprioritetsmål i närheten av Östra Silvbergsgruvan, där vi hade god framgång tidigare i år.”

Överblick av Gumsbergsprojektet
Det strategiskt belagda Gumsbergsprojektet består av sex undersökningstillstånd i Bergslagens
gruvdistrikt, på totalt 18300 hektar, där flera områden med mineralisering av VMS-karaktär har
identifierats. Ädel- och basmetal VMS-karaktärs mineralisering bröts vid Gumsberg från 1200-talet
tillochmed tidigt 1800-tal, med över 30 historiska gruvor påområdet, mest anmärkningsvärt Östra
Silvbergs gruvan, vilken var den största silvergruvan i Sverige mellan 1250 och 1590.
Den 28 februari och 2 maj 2018, tillkännagav företaget hög halt och andra uppmuntrande resultat från
det 2545 meter diamantborrprogram som utfördes vid Gumsberg i sena 2017 och tidiga 2018. Dessa
borresultat bekräftade närvaron av höghaltig silver-zink- blymineralisering (med signifikant associerad
koppar- och guldmineralisering som sträcker sig längs strykningen från och under historiska brytningar
i området). Borrningen träffade även tidigare icke kända mineraliseringsområden, bortanför tidigare
brytningar (10.94 meter av 656.70 g/t silver, 16.97 % zink, 8,52% bly, och 0.76 g/t guld – se
nyhetsrelease daterad 2 maj, 2018). Dessa representerar nya upptäckter i området.
Borrintervall inkluderade VMS-typs exhalitiva massiva sulfid horisonter, primärt replacment typ och
relaterade höghaltiga linser, samt gångar av silver-zink-blymineralisering. Liknande
mineraliseringstyper förekommer i hela Bergslagen distriktet i södra Sverige, vilket är värd för flera
världskända basmetalsulfidförekomster.
I september 2018 tillkännagav Boreal resultaten från en 61 linjekilometer, högupplöst
markmagnetometer undersökning vid Gumsberg (se företagets nyhetsrelease daterad 19 september,
2018). Undersökningen kan tolkas som lagrade eller strukturellt upprepande mineraliserade zoner och
gav bättre upplösning av tidigare kända mineraliseringstrender i området. Denna data kommer ha en
nyckelroll när det är dags att vidare utveckla borrhål i området kring den historiska Vallberget-Loberget
gruvtrenden, då de hjälper att definiera utbredningen av kända mineraliseringstrender.

Om Boreal Metals Corporation
Boreal är ett mineralprospekteringsbolag med fokus på upptäckter av zink-, koppar-, silver-, guld-,
kobolt- och nickelfyndigheter i de exceptionella historiska gruvdistrikten i Sverige och Norge. Bolaget
siktar på att upptäcka en ny ekonomisk mineralfyndighet 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.
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Kvalificerad person
Daniel MacNeil, P.Geo, som är en Kvalificerad Person enligt definitionen i National Instrument 43–101,
har läst och godkänt all teknisk och vetenskaplig information relaterad till Gumsbergprojektet som
ingår i detta pressmeddelande. MacNeil är vice ordförande i prospektering för Boreal Metals
Corporation.

På Boreal Metals Corporations vägnar
Karl Antonius, 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.

