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Alcaston Exploration AB börsnoteras
Idag är första handelsdagen för prospekteringsbolaget Alcaston Exploration AB. Bolaget bedriver i
första hand prospektering av guld, zink och koppar. Undersökningar pågår i områden som ligger bara
10 km från både Bolidens och Björkdalgruvans anrikningsverk och Alcaston har dessutom flera
mycket intressanta uppslag med höga guldhalter. Planerna är att inom en treårsperiod ha påvisat ett
eller flera kommersiellt gångbara projekt som kan säljas till intressenter i närheten eller utvecklas
vidare i egen regi.
Alcaston Exploration AB har varit verksamma i 10 år och är nu moget för en börsnotering. Handeln på
AktieTorget inleds idag och är en naturlig utveckling då bolaget efter en nyemission under juni fått in
ett stort antal nya aktieägare och stärkt bolagets finanser med ca 7 miljoner kronor. Trots
lågkonjunktur, bankkris och stor oro på marknaden har bolaget lyckats bra med sin nyemission och
har nu finansiella resurser att bedriva prospektering i flera år.
En anledning till att bolaget mottagits väl är den stora erfarenhet bolagets ledning och styrelse
besitter. Trots att bolaget ännu är relativt litet finns mycket kompetens inom prospektering,
gruvverksamhet och finans. Torsten Böjemalm har varit i gruvbranschen i över 40 år med olika
befattningar inom bland annat LKAB, Terra Mining och nu senast som ordförande i Lappland
Goldminers. Gunnar Färjsjö tillför den finansiella kompetensen med erfarenhet som controller inom
Bahco och ett flertal uppdrag som finansdirektör, bland annat i Mecman. Alcastons VD är Lars-Åke
Claesson, geolog som började sin karriär hos Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) och har
därefter varit verksam med många svenska och utländska prospekteringsbolag.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Lars-Åke Claesson
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claesson@alcaston.se
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Alcastons affärsidé är att bedriva prospekteringsarbete för att hitta och påvisa kommersiellt utvinningsbara guld och
basmetallfyndigheter i Sverige. Strategin är att i första hand bedriva prospekteringsarbete och antingen avyttra projekt
inom några år eller etablera samarbete med andra bolag för att vidareutveckla fyndigheter fram till gruva. Bolaget
fokuserar på nuvarande guld- och basmetallstillstånd i Västerbotten och Norrbotten och till mindre del på
diamanttillstånden i Norrbotten.

