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7 – 18 september 2015 



Detta erbjudande har upprättats i informationssyfte av styrelsen i Maple Leaf Gold Resources AB, organisationsnummer 
556971-3737 i samband med nyemission och en planerad ansökan om listning på Nordic MTF. Erbjudandets syfte och 
målsättning är att gynna en bred ägarspridning. 

Ansvarsförsäkran 
Innehållet i memorandumet är baserat på information som 
tillhandahållits  av Bolaget. Styrelsen för Maple Leaf Gold 
Resources AB, organisationsnummer 556971-3737  är 
ansvarig för innehållet och försäkrar att de har vidtagit alla 
rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att 
uppgifterna, så vitt de vet, överensstämmer med faktiska 
förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle 
kunna påverka dess innebörd. Bolagets revisor har reviderat 
bolagets årsbokslut för 2014. För 2015 har ingen granskning 
gjorts. Övrig information i detta dokument har framtagits av 
bolagets styrelse. 

Framtidsinriktade uttalanden och marknadsinformation 
Uttalanden om  framtidsutsikter  är baserade på nuvarande 
marknadsförhållanden, planer och bedömningar liksom 
bedömningar av allmänna omvärldsfaktorer. Läsaren bör 
dock vara uppmärksam på att även om styrelsen är av 
uppfattningen att ifrågavarande uttalanden är väl 
genomarbetade, är dessa, precis som alla framtidsbedöm- 
ningar, baserade på såväl fakta som antaganden. 

Memorandumet   innehåller  även  viss  information från 
tredje part. Bolaget har inhämtat denna information från ett 
flertal olika utomstående källor, exempelvis officiella 
statistikorgan och branschrapporter. Bolaget bekräftar att 
denna information har återgivits korrekt och att inga 
uppgifter i informationen utelämnats på ett sätt som skulle 
göra informationen felaktig eller missvisande. Bolaget 
bedömer att dessa utomstående källor är tillförlitliga. Någon 
oberoende verifiering av källornas eller informationens 
tillförlitlighet har dock inte gjorts, varför riktigheten eller 
fullständigheten i informationen inte kan garanteras. 

Styrelsen ikläder sig inte det ekonomiska ansvaret för utfallet 
av en investering som görs med stöd av memorandumet.  
Även om det är styrelsens bedömning att den 
framtidsinriktade informationen  är baserad på rimliga  
överväganden, kan  faktisk  utveckling,  händelser och  
finansiell 

utveckling komma att väsentligen avvika från förväntning-
arna. En investering i Bolaget är förenad med hög risk. Den 
som överväger att investera i Maple Leaf Gold Resources 
AB uppmanas därför att noggrant studera föreliggande 
presentation i sin helhet. 

Regelverk 
Memorandumet utgör ej ett Prospekt enligt Lagen 
(1991:980) om handel med finansiella instrument (LHF) och 
har därför  inte granskats  och registrerats  av  
Finansinspektionen (FI). Emissionen är undantagen 
prospektskyldighet enligt Lagen om Handel med  Finansiella 
instrument  (1991:980), 2 kap 4 § p5. Grunden för 
undantaget är att det sammanlagda värdet av emissioner av 
överlåtbara värdepapper i Bolaget, riktade till allmänheten, 
understiger 2,5 miljoner euro under en 12-månadersperiod 
(2 kap 4 § p5 LHF). 

Distributionsområde 
Erbjudandet i detta Memorandum riktar sig inte till personer 
vars deltagande förutsätter prospekt, registrerings- eller 
andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. 
Memorandumet, anmälningssedeln och andra till 
erbjudandet hänförliga handlingar får därför inte distribueras 
i något land där distributionen eller erbjudandet kräver 
åtgärd enligt föregående mening eller strider mot regler 
i sådant land. Detta memorandum har inte registrerats enligt 
United States Securities Act of 1933 (”Securities Act”) enligt 
sin denna lydelse och inte heller enligt motsvarande lag i 
någon enskild stat i Amerikas Förenta Stater (USA), 
Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika och 
får därför inte utbjudas till försäljning (varken direkt eller 
indirekt) i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland 
eller Sydafrika eller till personer med hemvist där eller för 
sådan persons räkning utan att undantag från 
registreringskrav föreligger. Det åligger envar att iaktta 
sådana begränsningar enligt lagar och regler utanför 
Sverige. Anmälan om förvärv av aktier i strid med 
ovanstående kan komma att anses ogiltig. 

Benämningar 

Med ”Maple Leaf Gold”, ”Bolaget” och ”moderbolaget”  avses Maple Leaf Gold Resources AB, med organisationsnummer  
556971-3737,  Sverige. Med ”Scania” avses Scania Capital Corporation, med organisationsnummer 854006-3, Kanada. 
Med ”Scania Op” avses Scania Capital Operations Inc. med organisationsnummer 5569157,  Delaware, USA 
Med ”Windsor” avses Windsor Gold Mining and Exploration Inc., med organisationsnummer BC0919961 och bolagsnummer 
80213431BC0001, Kanada. Med ”koncernen” avses samtliga ovan nämnda bolag. 
Med ”dotterbolagen”  avses Scania Capital Corporation, Scania Capital Operations Inc. och Windsor Gold Mining and 
Exploration Inc. enligt ovan. 

!

OBSERVANDUM



Guld har alltid haft ett värde 

Sedan civilisationens vagga har människor brutit guld och 
det har alltid haft ett värde. Guld har aldrig varit värderat till 
0. Under antiken kom guld att revolutionera all handel 
genom att man införde guldpengar. Romarna var först med 
att införa ett monetärt system byggt på guld. Sedan man 
började bryta guld har det endast utvunnits 174 000 ton, 
vilket motsvarar en dags utvinning av järnmalm. 

Det finns några viktiga skäl till att äga fysiskt guld. Det 
viktigaste är att det är en försäkring mot att andra tillgångar 
som valutor kan bli värdelösa. Ingen av världens fiatvalutor 
är immun mot att bli värdelös. Det har inte förekommit 
någon fiatvaluta som förr eller senare undgått att bli 
värdelös. Fiatvalutor som kronan har enbart ett värde på 
grund av att den institution som ger ut dessa pengar påstår 
att de är värda något och att det gick att köpa något igår, 
samt att man förmodar att det går att köpa något för valutan 
imorgon. Under de gångna 100 åren har kronan förlorat 98 
procent av sitt värde. Guld har däremot haft ett relativt 
stabilt värde under 2 000 år. 

Under romartiden kunde man för 1 troy-uns guld köpa en 
skräddarsydd toga, sandaler och accessoarer. Under den 
stora depressionen kunde man köpa en skräddarsydd kostym, skor och accessoarer, för samma mängd 
guld. Fortfarande idag kan man för samma mäng guld köpa en skräddarsydd kostym, skor och 
accessoarer. Dollarns värde har dock fallit kraftigt sedan den stora depressionen. År 1933 kunde man 
köpa 10 brödlimpor för en dollar. Idag kan man knappt köpa en liten chokladkaka för samma belopp, 
därför att 95 procent av dollarns värde gått förlorat. 

Varför har guld ett relativt stabilt värde över långa tidsperioder? Orsaken ligger i att värdet av guld beror 
på att det är oförgängligt, sällsynt, med en begränsad tillgång och stabil efterfrågan. Guld köper man för 
att försäkra sig mot deflation, inflation, ekonomisk stress, geopolitiska risker och valutakollapser. 
Riskerna har aldrig varit större sedan 1930-talet.  

I EU fortsätter stränga åtstramningsåtgärder vilka orsakar att skuldbördorna förvärras i förhållande till 
BNP. Beviset ligger i siffrorna. Innan den grekiska krisen blossade upp, uppgick skulden i förhållande till 
BNP till 113 %. Idag uppgår Greklands skuld jämfört med BNP till gigantiska 177 %. I Spanien, uppgick 
skulden före krisen till 40 % av BNP. Idag har den exploderat till mer än 97 %. I Italien var den 106 % 
och nu uppgår den till 132 %. I Frankrike var den 68 % och nu är den 95 %. Även Tysklands skuld 
jämfört med BNP har försämrats, genom att den ökat från nästan 67 % under 2008 till 75 % idag. 

Den respekterade analytikern Larry Edelson (Weiss Research, Inc.) påpekar statsskulden i 
Euroländerna jämfört med BNP är värre idag än den var i början av krisen. Åtstramningsåtgärderna i 
Euroländerna riskerar enligt Edelsons uppfattning att hela den europeiska kontinenten imploderar.  

Frankrikes ekonomi är på väg utför då inte ens en mager förväntad BNP-tillväxt på 0,2 % uppnåddes 
utan hamnade på 0,0%. Till och med motorn i Europa den Tyska ekonomin orkar inte med att hålla 
ångan uppe, utan visar på låga 0,4 %, vilket är lägre än konsensusprognosen på 0,5 %. Enligt Eurostat 
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så har de Europeiska ländernas BNP sjunkit under det andra kvartalet 2015 till 0,3 %, vilket är en 
uppgång med 0,2 % jämfört ett år sedan. Siffran är en besvikelse för alla tillfrågade 19 ekonomer som 
väntade tillväxt med 0,4 %. 

Mot bakgrund av osäkerheten i världsekonomin föreligger det starka skäl för att intresset för guld 
kommer att öka framöver. Maple Leaf Gold befinner sig i ett gynnsamt läge med startklara projekt och 
nya utvinningsteknologier till hands. Under våren genomförde bolagets konsulterande geolog Ron 
Parker en magnetometer studie över Happy 2, vilken utföll bättre än förväntat. Parker anser att den 
mängd naturligt förekommande magnetiska magnetiten (Fe3O4) som finns i fyndigheten kommer att 
kunna täcka kostnaderna för utvinningen av samtliga säljbara grundämnen som kan utvinnas från 
fyndigheten.  

Med ny effektivare utvinningsteknologi som dessutom är betydligt miljövänligare än dagens teknologier 
räknar vi med att kunna öka utvinningsgraden av ädelmetaller med mellan 25-38 procent, och det utan 
att använda skadliga kemikalier som cyanid. Den process vi kommer att använda är patenterad, 
godkänd och väl utprovad. Det finns även en möjlighet att i framtiden licensiera teknologin till andra 
gruvföretag som vill minska miljöpåverkan och brytkostnaderna. 

Bakgrund och motiv 
Efter genomförda nyemissioner kommer moderbolaget att tillföra dotterbolaget Scania Capital 
Operations Inc. medel för att genomföra provtagningar och en testproduktion med den nya utrustningen. 
För att kunna genomföra en småskalig uppstart av guldbrytningsprojektet Happy 2 kommer bolaget att 
behöva upptill två miljoner dollar. Detta innebär att vi kan starta produktionssäsongen tidigast vintern 
2015/16. En fullskalig produktion kommer att kräva ytterligare investeringar upp till 150 miljoner kronor 
för produktion av magnetit, sällsynta grundämnen och ädelmetaller. Denna finansiering arbetar styrelsen 
parallellt med. 

Den tidigare planerade produktionen i dotterbolaget Windsor Gold Mining & Exploration Inc:s fyndighet 
Canadian Creek fick ställas in då den tidigare minoritetsdelägaren Adrian Lapris orsakat en rättstvist om 
bolagets styrning och tillgångar. Förlikningsförhandlingar har förts under sommaren med Lapris ombud, 
men om ett avtal inte kommer till stånd inom kort tvingas bolaget att fortsätta processen mot Laprise i 
British Columbia Supreme Court. Genom att den planerade brytningen under 2015 i Canadian Creek 
inte kom igång enligt plan har Laprise åsamkat bolaget en betydande skada genom uteblivna intäkter. 

I det följande memorandumet beskrivs våra olika gruvprojekt och teknologier mer ingående. Här finns 
det mesta presenterat som bör vara intressant för både befintliga aktieägare och nya. 

Det är min och styrelsens förhoppning att många ska tycka att Maple Leaf Gold Resources inte bara är 
ett spännande bolag utan även en framtidsinvestering i orostider. Guld har i alla tider attraherat 
människor och inte minst nu i dessa tider. Vid upprättandet av detta memorandum har guldpriset legat 
kring 1 130 USA-dollar per troy-uns (31,1 gram). Dollarkursen har stigit gentemot kronan så alla 
parametrar pekar åt rätt håll utifrån ett svenskt investerar perspektiv. Potentialen de närmsta åren är 
mycket lovande och vi i styrelse och ledning kommer att göra allt för att utväxlingen ska bli så hög som 
möjligt till glädje för alla våra befintliga och nya aktieägare. 

Välkommen som investerare och aktieägare.  
Gustav Kamperman, VD  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INBJUDAN  

Härmed inbjuds aktieägarna i bolaget, i enlighet med villkoren i detta erbjudande, att teckna aktier i 
Maple Leaf Gold Resources AB till en kurs om 35 kronor (SEK) per aktie. Totalt emitteras högst 44 800 
aktier, motsvarande 1 568 000 SEK. Teckningsperioden löper mellan den 7 och 18 september 2015. 

EMISSIONSBESLUT  

Vid årsstämma i Maple Leaf Gold Resources AB den 8 juni 2015 bemyndigades styrelsen att 
fatta beslut om nyemission med eller utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Vid 
styrelsesammanträde den 17 augusti 2015 fattades beslut om att genomföra en nyemission. Vid 
fulltecknad nyemission kommer aktiekapitalet att öka från 101 053 620 kronor med 1 344 000 kronor till 
102 397 620 kronor och antalet aktier kommer att öka med 44 800 aktier från 3 368 454 till 3 413 254 
aktier. 

EMISSIONSVOLYM OCH EMISSIONSKOSTNADER  
Fulltecknad nyemission tillför bolaget 1 568 000 kronor före emissionskostnader, som beräknas uppgå till 
cirka 125 000 kronor. Nyemissionen ska genomföras utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Bolaget 
har ett värde före emissionen på 117,9 miljoner kronor baserat på en emissionskurs per aktie med 35,00 
kronor.  

ANSVAR  

Styrelsen för Maple Leaf Gold Resources AB, som ansvarar för detta memorandum, har vidtagit rimliga 
åtgärder för att säkerställa att den information som lämnas enligt dess uppfattning överensstämmer med 
fakta och att ingenting utelämnats som med sannolikhet kan påverka bedömningen av bolaget.  

Stockholm den 28 augusti 2015  

Styrelsen i Maple Leaf Gold Resources AB  

Ben Hedenberg (ordförande)  

Gustav Kamperman (verkställande direktör) 
Lindsay Oliver  

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG 

Teckningskurs  
35 SEK per aktie

Antal poster  
560 stycken

Värdering  
117,9 MSEK (pre money)

Teckningspost 
80 aktier, eller valfritt högre antal

Teckningsperiod 
7 september - 18 september 2014

Antal emitterade aktier 
44 800 aktier

Pris per lägsta post 
2 800 SEK

Antal aktier före emissionen 
3 368 454 aktier

Emissionsbelopp 
1 568 000 SEK
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Maple Leaf Gold Resources AB är ett publikt svenskt aktiebolag med mineraltillgångar i Arizona, USA 
och British Columbia, Kanada. Bolaget har för avsikt att utvinna ädelmetaller och magnetit med ny 
teknologi som är betydligt effektivare och miljövänligare. Följande sammanfattning ska ses som en 
introduktion och innehåller inte nödvändigtvis all information för ett investeringsbeslut. Framtidsinriktade 
uttalanden speglar styrelsens bedömning av hur verksamheten i koncernen kan utvecklas under 
förutsättning att gjorda antaganden uppfylls. Varje investerare måste dock själv bilda sig en uppfattning 
om Bolagets möjligheter och risker. 

Utveckling  
Bolagets ledning har under det senaste året 
arbetat intensivt med att tillföra ytterligare värden 
och därvid funnit en teknologi för utvinning av 
ädelmetaller som inte bara är kostnadsbesparan-
de, men även högst miljövänlig. Styrelsen har 
gjort bedömningen att det är fördelaktigt inte bara 
tillföra bolaget en konkurrensfördel, men att även 
kunna vidarelicensiera teknologin till andra 
gruvföretag runtom i världen. 

AGP utvinningsteknologi  
AGP-processen är en hydro-metallurgisk metod 
för effektivare och miljövänligare utvinning av 
ädelmetaller. Den stora fördelen ligger i att  
metoden ersätter nuvarande metoder som 
använder cyanider, kvicksilver kolkolonn, electro-
extraktion och Merrill-Crowe processer. AGP-
processen bygger på upphovsrättslig teknologi  
som använder sulfider och telluride förbehandlare 
lösningar, lixivianter (extraktionslösningar 
soluions) och lösningar för utvinning. I praktisk 
tillämpning kan teknologin uppnå en synnerligen 
snabb och effektiv extraktion under enbart 1-4 
timmar. Teknologin är speciellt effektiv för 
utvinning av micro-fint guld, sulfider, telluride och 
andra mineraltyper där användning av cyanider 
inte är effektiva och ekonomiskt lönsamma. 

H2 i Arizona  
Dotterbolaget Scania Capital Operations Inc. 
innehar koncessionen för Happy 2 (H2), som 
ligger i ett välkänt mineraldistrikt i Arizona, USA. 
Fyndigheten innehåller betydande tillgångar av 
alluvialbildat guld och platinametaller ansamlat till 
betydande mängder med magnetit. Detta innebär 
att den av bolaget, särskilt utvalda AGP-tekno-

login för att kunna utvinna ädelmetallerna, blir 
särskilt lämpad.  

Geologen Vladimir B. Zivkovic gjorde 2013 en 
ekonomisk rapport enligt den kanadensiska NI 
43-101 standarden, vilken påvisade den goda 
potentialen för H2-fyndigheten. Rapport indikerar 
volymer om 600 000 kg guld på ett djup om 30 
meter. Räknat på ett djup om 100-150 meter 

uppskattas det finnas totalt upp till 3 400 ton guld 
och en halt med magnetit uppgående till minst 
fem procent. 
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Geologen Ron Parker har utfört en rapport under 
våren 2015 baserad på magnetometer mätningar, 
vilken påvisar att sektionen Happy 2-06 inne-
håller mellan 7 till 8 % magnetit per ton. Tidigare 
utvärdering från 2008 indikerar att fyndigheten 
går ned till ett djup av 300 meter. Det föreligger, 
enligt Parker, starka indicier på att det före-
kommer ädelmetaller i förening med magnetit och 
ilmenit. Bolaget har beslutat att direkt efter 
emissionen initiera ett borrprogram med 40 
borrhål. Resultatet blir ett viktigt underlag för en 
bedömning i detalj av var produktionen bör 
inledas.  

H2 ekonomi  
Den initiala produktionskostnaden för utvinning 
av ädelmetaller har beräknats till högst 450,00 
USD per troy-uns före investeringar, avskriv-
ningar, räntor, amorteringar m.m. Bolaget räknar 
med att kostnaderna för brytningen kan täckas 
genom försäljning av  magnetit. Således bör 
intäkterna kunna komma att öka ytterligare. 

Koncernledningen anser att en småskalig 
produktion kan inledas, baserad på en mindre 
investering, då de utvinningsbara resurserna i 
sektionen Happy 2-06 befinner sig strax under 
ytlagret i marken. 

I ett nästa steg avser bolaget att säkerställa 
ytterligare finansiering för att kunna öka 
produktionen med två fullskaliga anläggningar. 
Det säkerställer en stabilare produktion och 
minskar stillestånd vid reparation och underhåll. 
Kostnaden för en initial småskalig produktion 
uppgår till 8 miljoner kronor och för en fullskalig 
utbyggnad till 200 miljoner kronor. 

H2 produktion  
Bolagets produktionskapacitet i Happy 2 är 
givetvis beroende av antalet anläggningar och i 
vilken kapacitet de är i drift. Räknat på en 
anläggning i full drift uppskattas volymen av guld 
och platina uppgå till upptill 16 tusen troy-uns per 
månad. Målsättningen är att uppnå detta inom ett 
år efter full finansiering. Produktionsstart med 
initialt 500 troy-uns kapacitet per månad kommer 

att inledas inom sex månader efter initial 
finansiering. 

Canadian Creek i Cariboo 
Dotterbolaget Windsor Gold Mining and Explor-
ation Inc. innehar tre koncessioner i Cariboo 
regionen i British Columbia, Kanada. Bolagets 
fokus ligger på utvinning av guld från dessa tre 
koncessioner belägna nära Barkerville, vilket 
historiskt sett har varit det mest guldproducera-
nde området i Nordamerika efter Yukon. Bolaget 
innehar tillstånd att i begränsad omfattning bryta 
guld på fyndigheten Canadian Creek.  

Största utmaningen för projektet är den korta 
säsongen. Vädret är kallt i November beroende 
på den höga nivån uppe i bergen och redan i 
slutet av oktober kan vattnet frysa vilket hindrar 
en fortsatt produktion. Normalt räknar man med 
en fem månaders gruvsäsong.  

Den tidigare minoritetsägaren Adrian Laprise har 
trots ett klart avtal framställt krav på ytterligare 
ersättning. Bolaget har under våren drivit en 
process i frågan, vilken nu är föremål för 
förlikningsförhandlingar. Så snart tvisten avslutats 
kommer bolaget fatta beslut om att inleda en 
brytningsverksamhet i Canadian Creek. 

Redovisning av tillgångar  
Bolagets uppskattning av mineraltillgångarna i 
dotterbolagens dagbrott är baserade på 
prospektering, provtagningar och tester. En 
mineralreserv är den del av tillgången som kan 
utvinnas lönsamt. Den rapport som upprättas 
2013 enligt NI 43-101 standarden utvisar att det 
finns en sannolik mineralreserv som är 
kommersiellt utvinningsbar mellan 0-150 meter. I 
varje lager om 30 meter finns det en sannolik 
mängd guld med 0,274 oz t / ton och 0,158 med 
platinum. Varje lager kan således uppgå till ett 
värde med 50 miljarder dollar. För att kunna 
klassificera mineral-tillgången som känd 
(measured) kommer det krävas att det planerade 
borrprogrammet genomförs. 
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I allmänhet gäller dessutom att fluktuationer i 
marknadspriset för metaller samt ändrade 
produktionskostnader kan medföra att vissa 
mineraltillgångar inte är ekonomiskt försvarbart 
att bryta. Historiskt sett har guld som regel varit 
väl värt att utvinna. En fördjupning om 
tillgångarnas värde och klassificering i samband 
med beräkning av mineraltillgångar presenteras 
mer utförligt i den år 2013 av Geologen Vladimir 
B. Zivkovic utförda NI 43-101 rapporten. 

Erfaren ledning  
Enligt bolagsordningen för MLG ska styrelsen 
bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med 
högst tre suppleanter. 

Ledningsgruppen i MLG består av Ben 
Hedenberg, ordförande, Gustav Kamperman, 
verkställande direktör, Lindsay Oliver, 
styrelseledamot, Ron Parker, geolog och Jindra 
Rajwans, företagsjurist. 

Sammandrag om bolaget  
Maple Leaf Gold Resources AB bildades den 13 
maj 2014 maj. Dotterbolaget Scania Capital 
Operations Inc. som bildades den 15 juni 2014 
och Scania Capital Corporation bildades den 5 
juni 2013. Häri publicerade sammandrag utgår 
från årsbokslutet för 2014 och periodrapporter för 
2015. Maple Leaf Golds samtliga tre förvärv av 
dotterbolag har genomförts under 2014. 

Dotterbolagens affärsmodell bygger på att 
bedriva verksamhet i Kanada och USA med 
utvinning av ädelmetaller – främst guld men även 
silver och platinametaller (iridium, osmium, 
palladium, platina, rodium och rutenium), samt 
magnetit. Och moderbolaget avses att bedriva 
handel med dessa ädelmetaller. 

Styrelsen för bolaget är av uppfattningen att 
kapital från det aktuella erbjudande enbart är 
tillräckligt för den löpande verksamheten, och att 
därför en ytterligare emission behövs för att täcka 
utvecklingskostnaderna i Scania Capital 
Operations Inc. (avseende initiala kostnader för 
H2) under de kommande 12 månaderna. 

Investeringskostnaderna i Scania Capital 
Operations Inc. som kommer att behövas för en 
uppstart av gruvprojekt H2 kräver således en 
ytterligare finansiering, vilken inte täcks av det nu 
aktuella erbjudandet. Bolaget planerar därför att 
under hösten presentera ett erbjudande till 
allmänheten om teckning av aktier eller 
konvertibler upptill 12 miljoner kronor, i syfte att 
stärka Bolagets kapitalbas. 

Risker 
Det finns ingen garanti för att ytterligare framtida 
kapitalbehov inte kan uppstå, eller att Maple Leaf 
Gold kommer att kunna anskaffa nödvändigt 
kapital, även om utvecklingen i sig är positiv. 
Härvid är även det allmänna marknadsläget av 
stor betydelse. 

Uppskattningar av mineraltillgångar och 
mineralreserver innehåller alltid någon grad av 
osäkerhet. Idag finns inte ett underlag framme för 
att kunna upprätta malmbas beräkningar där en 
så kallat känd, eller bevisad mineraltillgång 

anges. För att en klassificering som känd tillgång 
skall kunna ske behöver tidigare omnämnda 
borrprogram genomföras. 

Kontaktinformation 

Maple Leaf Gold Resources, Åkervägen 26, 19571 Rosersberg

Gustav Kamperman, gustav.kamperman@mapleleafgold.se

Ben Hedenberg, ben.hedenberg@mapleleafgold.se

Erik Forsell, erik@axier.se, +46 73-417 50 90
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Koncernen 
30 juni 2015 

Proforma

Maple Leaf 
Gold 

30 juni 
2014 

Proform
a

Scania 
Capital 

30 juni 2014

Scania  
Capital  

Operations 
30 juni 
2014

Windsor  
30 juni 
2014

Resultaträkning i sammandrag,  KR

Summa rörelseintäkter 105 318 0 105 318 0 0

Rörelseresultat -457 480 -303 911 -45 588 0 -107 980

Resultat efter finansiella poster -445 069 -290 465 -46 623 0 -107 980

Periodens resultat -445 069 -290 465 -46 623 0 -107 980

Balansräkning i sammandrag,  KR

Immateriella anläggningstillgångar 99 893 297 0 6 0 2 375 334

Materiella anläggningstillgångar 843 834 0 353 248 0 490 586

Andelar i koncernföretag 0 100 513 396 0 0 0

Summa kortfristiga fordringar 1 068 300 1 565 919 101 641 0 0

Kassa och bank 952 163 818 203 105 104 6 741 22 116

Summa tillgångar 102 757 594 102 897 518 559 999 6 741 2 888 036

Summa eget kapital 100 968 328 101 122 931 -45 373 6 741 2 879 470

Avsättningar och skulder 1 789 266 1 774 587 605 372 0 8 566

Summa eget kapital och skulder 102 757 594 102 897 518 559 999 6 741 2 888 036

Kassaflödesanalyser i sammandrag, TKR

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 276 -82 - - -

Kassaflöde från investeringsverk- 
samheten -100 737 -100 513 - - -

Kassaflöde från finanseringsverk- 
samheten 101 413 101 413 - - -

Periodens kassaflöde 952 818 - - -

Nyckeltal, TKR

Resultat efter finansiella poster -445 -290 - - -

Balansomslutning 102 758 102 898 - - -
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