Nordic Mines redovisar en uppdaterad guldreserv
motsvarande fem års guldproduktion
Nordic Mines redovisar en uppdaterad mineralreserv och mineraltillgång för
Laivagruvan per den 1 januari 2015. Mineralreserven motsvarar fem års
guldproduktion.
Den totala bevisade och sannolika mineralreserven i Laiva per den 1 januari 2015
uppgår till 9 367 000 ton med en genomsnittlig guldhalt om 1,19 gram guld per ton
(cut-off 0,6 gram per ton). Guldinnehållet i mineralreserven motsvarar omkring 11
200 kg (360 000 troy ounce).
Mineralreserven är baserad på en uppdaterad mineraltillgång (vari mineralreserven
ingår). Den totala kända och indikerade mineraltillgången i Laiva per den 1 januari
2015 uppgår till 15 970 000 ton med en genomsnittlig halt om 1,52 gram guld per ton
(cut-off 0,6 gram per ton). Guldinnehållet i den totala kända och indikerade
mineraltillgången motsvarar omkring 24 300 kg (780 000 troy ounce). Därtill
tillkommer en antagen mineraltillgång om 3 220 000 ton med en genomsnittlig halt
om 2,08 gram guld per ton (cut-off 0,6 gram per ton). Guldinnehållet i den antagna
mineraltillgången motsvarar omkring 6 700 kg (215 000 troy ounce).
Den uppdaterade mineralreserven och mineraltillgången för Laivagruvan är
framtagen av det oberoende gruvkonsultbolaget SRK Consulting (UK) Limited
("SRK"). SRK har även under hösten och vintern 2014/2015 arbetat tillsammans med
Nordic Mines för att uppdatera bolagets åtgärdsplan för Laivagruvan. En indikativ
uppdaterad åtgärdsplan har som tidigare meddelats levererats till bolagets långivare
under januari 2015. Bolagets långivare har därefter inbjudit Nordic Mines till en
fortsatt diskussion kring åtgärdsplanen och uppstarten av Laivagruvan. Bolagets
målsättning är att under mars månad 2015 slutföra och presentera en slutlig
uppdaterad åtgärdsplan.
Kommentar från VD, Thomas Cederborg
Den uppdaterade mineralreserven visar att Laivagruvan har en livslängd på minst
fem år. Det är ett gediget arbete som SRK och Nordic Mines nu slutfört i och med
framtagandet av den uppdaterade mineralreserven, kommenterar Nordic Mines VD
Thomas Cederborg.
Laiva mineratillgång (1 januari 2015)
Kategori
Tonnage (t)Guldhalt (g/t)Guld innehåll (kg)Guld innehåll (tr.oz)
Känd
Indikerad
15 970 000
1,52
24 300
780 000
Känd + indikerad 15 970 000
1,52
24 300
780 000
Antagen
3 220 000
2,08
6 700
215 000
Mineraltillgången redovisas med en cut-off om 0,6 g/t

Modellen för beräkningen av mineraltillgången begränsas av ett antaget guldpris om
€ 1 300 per troy ounce (USD 1 510 per troy ounce)
Mineraltillgången redovisas inklusive redovisad mineralreserv
Laiva mineralreserv (1 januari 2015)
Kategori
Tonnage
Guldhalt
Guld innehåll
Guld innehåll
(t)
(g/t)
(kg)
(tr.oz)
Bevisad
Sannolik
9 367 000
1,19
11 200
360 000
Bevisad +
9 367 000
1,19
11 200
360 000
sannolik
Mineralreserven redovisas med en cut-off om 0,6 g/t
Beräkningen av mineralreserven har baserats på ett antaget femårigt guldpris om 
€ 1 020 per troy ounce (USD 1 184 per troy ounce)
Beräkningarna av mineraltillgångar och mineralreserver 2015
Mineraltillgången som rapporterades i november 2013 baserades på en geostatistisk
process som rapporterade mineraltillgången i 10x5x10 meters block. Arbeten under
2014 har lett till att mineraltillgången nu rapporteras i mindre block om 4x4x5
meter. Den nuvarande mineraltillgången (cut-off 0,6 g/t) är grundad på den del av
den totala mineraliseringen (41 miljoner ton) som beräknas vara lönsam att bryta i
dagbrott vid ett guldpris på  1 300 per troy ounce eller USD 1 510 per troy ounce.
Beräkningen av mineralreserven har baserats på ett antaget 5-årigt guldpris om  1
020 per troy ounce eller USD 1 184 per troy ounce.
Beräkningen följer den nu gällande JORC koden ("JORC Code 2012").
Ansvarig "Competent Person" för beräkning av mineraltillgången är Dr John Arthur
vid SRK Consulting (UK) Limited, Chartered Geologist and Fellow of the Geological
Society of London.
Ansvarig "Competent Person" för beräkning av mineralreserven är Mr Allan Blair,
BEng, MAusIMM (#102240) vid SRK Consulting (UK) Limited.
Innehållet i detta pressmeddelande har granskats och godkänts av Peter Kuiper,
utvecklingschef för Nordic Mines och av SveMin registrerad kvalificerad person (QP).
För ytterligare information kontakta:
Thomas Cederborg, VD, 070-848 0521
Peter Kuiper, Utvecklingschef, 070-567 6444
För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.se.
Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande klockan 08.00 den 26 februari 2015.
Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. I Laivagruvan i Finland
påbörjades guldproduktionen i slutet av 2011. Fyndigheten är en av de största i
Norden. Nordic Mines är medlem i Svemin och tillämpar dess rapporteringsregler för
publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på
Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.se.

