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Viktig information
I detta prospekt används definitionen ”Gexco” eller ”Bolaget” som beteck-
ning för Gexco AB (publ) (org. nr. 556��4-�89�). 
 Prospektet består av detta dokument som innehåller årsredovisning för 
�008 samt årsredovisningarna för �007 och �006 som införlivas i detta 
dokument genom hänvisning. Årsredovisningarna för �007 och �006 har 
tidigare inlämnats till och registrerats hos Finansinspektionen. För det fall 
detta dokument, årsredovisningarna och/eller delårsrapporter skulle inne-
hålla motstridig information skall detta dokument äga företräde.
 Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i 
enlighet med bestämmelserna i � kap �5§ och �6§ lagen (�99�:980) om 
handel med finansiella instrument. Godkännandet och registreringen 
innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i pro-
spektet är riktiga eller fullständiga. 
Erbjudandet riktar sig inte till aktieägare i Amerikas Förenta Stater (”USA”), 
Kanada, Japan eller Australien eller andra länder där deltagande förutsät-
ter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som föl-
jer av svensk rätt. Prospektet får därför inte distribueras i land där distribu-
tionen kräver sådan åtgärd eller strider mot regler i sådant land. 
 Varken teckningsrätterna, de betalda tecknade aktierna eller de nyemit-
terade aktierna har registrerats eller kommer att registreras i enlighet med 
United States Securities Act från �933 (”Securities Act”), enligt sin senaste 

lydelse, och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon enskild stat i 
USA, Kanada, Japan eller Australien, och får därför inte utbjudas till försälj-
ning eller försäljas i USA, Kanada, Japan eller Australien eller till personer 
med hemvist där eller för någon persons räkning utan att undantag från 
registreringskrav föreligger. Gexco ombesörjer försäljning av teckningsrät-
ter för aktieägare som inte omfattas av erbjudandet samt distribution av 
försäljningslikviden till sådana aktieägare. 
 Detta prospekt innehåller framtidsinriktad information som inbegriper 
antaganden rörande framtida marknadsförhållanden, verksamhet och 
resultat. Framtidsinriktad information är alltid förenad med osäkerhet 
eftersom samtliga antaganden baseras på nuvarande marknadsförhållan-
den och förutsättningar. Även om det är styrelsens för Gexcos bedömning 
att framtidsinriktad information i detta prospekt är baserad på rimliga 
överväganden, kan faktisk utveckling, händelser och resultat komma att 
väsentligen avvika från förväntningarna. Alla Gexcos prognoser bygger på 
antaganden som kan visa sig vara felaktiga. En investering i en aktie i ett 
prospekteringsföretag är dessutom förenad med större risk än normala 
aktieplaceringar. Se vidare i avsnittet ”Riskfaktorer”. 
 För detta prospekt och det erbjudande det avser, gäller svensk rätt. Tvist 
i anledning av detta prospekt eller därmed sammanhängande rättsförhål-
landen skall avgöras av svensk domstol exklusivt 
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VIllkor I sammandrag

Erbjudandet Gexcos aktieägare erbjuds att med företrädesrätt 
teckna nya aktier

Rätt att teckna aktier En (�) befintlig aktie ger rätt att teckna en 
(�) nyemitterad aktie

Emissionskurs 0,50 SEK per aktie.

Avstämningsdag �4 november �009

Handel med teckningsrätter 30 november – �5 december �009

Teckningstid 30 november – �8 december �009

Emissionsbelopp (högst) 4 476 997,50 SEK

Antal emitterade aktier (högst) 8 953 995 aktier

Teckning med företrädesrätt Teckning sker under teckningstiden 
genom samtidig kontant betalning

Teckning utan företrädesrätt Anmälan om önskemål om teck-
ning ska ske under teckningstiden eller senast den �8 decem-
ber �009. Betalning sker enligt avräkningsnota som skickas ut 
vecka 53, �009.
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sammanfattning
Denna sammanfattning skall endast ses som en introduktion till 
övriga delar i detta prospekt. Ett beslut om att investera i Gexcos 
aktier skall baseras på hela innehållet i prospektet och ej enbart på 
denna sammanfattning. Investerare som väcker talan vid domstol 
med anledning av uppgifterna i prospektet kan bli tvungna att 
svara för kostnaderna för översättning av prospektet. En person får 
göras ansvarig för uppgifter som ingår i eller saknas i sammanfatt
ningen endast om sammanfattningen är vilseledande eller felak
tig i förhållande till de andra delarna av prospektet.

affärside och mål
gexco aB (gexco) har som affärsidé att exploatera mineralfyn-
digheter i norden med hänsyn till människa och miljö. gexco 
har som mål att vara en ledande utvecklare av norska gruvfyn-
digheter.
 gexco äger genom det helägda dotterföretaget gexco norge 
as (gexco norge) mineraltillgångar innehållande guld i Bindal, 
koppar, bly, zink, guld och silver i mo i Rana och guld kring narvik.

marknaden i korthet
gexco är beroende av utvecklingen på finansmarknaden, det vill 
säga till tillgången på riskvilligt kapital, och på utvecklingen av 
metallmarknaden, det vill säga priset på metaller. Kombinatio-
nen av dessa styr också värdet av mineraltillgångar.
 sedan mitten av 2008 och fram till mitten av 2009 har ut-
vecklingen på både finans- och metallmarknaden varit svag. 
guldpriset har visserligen utvecklats positivt under denna peri-
od med det har på inget sätt balanserat den svaga tillgången på 
riskvilligt kapital.  Detta har resulterat i att gexcos verksamhet 
sedan början av 2009 kraftigt har minskats och med låg eller 
ingen prospekteringsaktivitet. 

 från mitten av 2009 har det skett en betydande återhämt-
ning av metallmarknaden och även en förbättring på den finan-
siella marknaden.

metallpriser
Värdet av gexcos mineraltillgångar påverkas mest av utveck-
lingen av priset på guld respektive zink.
 global gruvproduktion av guld uppgick 2008 till omkring 2 
414 ton. De största guldproducerande länderna är sydafrika, 
australien, Usa och Peru. Produktion av guld från gruvor utgör 
omkring 65 procent av globalt utbud medan försäljning av guld 
från centralbanker och återvinning står för huvuddelen av reste-
rande 35 procent. 
Den globala produktionen av zinkmetall uppgick 2008 till 11,7 
miljoner ton. De största zinkproducenterna är Kina, australien 
och Peru som tillsammans står för omkring 51 procent av pro-
duktionen. 
 Det senaste årets turbulens på världsmarknaden har inne-
burit att priserna på i princip samtliga metaller utom guld har 
svängt kraftigt. Höga metallpriser leder generellt till ett ökat in-
tresse för prospektering och låga priser till ett lågt intresse.

gruvprospektering i norge
Den norska gruvindustrin har under många år fått erfara en låg 
aktivitet inom prospektering och avsaknad av långsiktiga inves-
teringar. i förhållande till grannländerna sverige och finland är 
norge tydligt underexploaterat, trots att de geologiska förut-
sättningarna för metall- och mineralfyndigheter är jämförbara i 
de tre länderna. för gexcos del innebär den norska underexploa-
teringen en intressant potential.

översikt gexcos mineraltillgångar
  Huvudsaklig antagen indikerad  status

ton mineral mineralisering  mineraltillgång mineraltillgång 

Bindal  guld 2 100 000 422 000  Produktionsnära

mofjellet Zink 370 000 2 850 000  sen prospektering

Hellerfjellet Koppar, Zink - - tidig prospektering

narvik guld   tidig prospektering

inDiKERaD minERaLtiLLgÅng mineraltillgång vars kvantitet och kvalitet är beräknad på samma sätt som för känd mineraltillgång, men avståndet mellan 
observationspunkterna är större. graden av säkerhet, trots att den är lägre än för känd malm, är dock tillräckligt hög för att förmoda kontinuitet mellan 
observationspunkterna

antagEn minERaLtiLLgÅng mineraltillgång uppskattad utifrån förmodad haltkontinuitet, extrapolering, bortom känd respektive indikerad mineraltillgång, 
för vilket det finns geologisk grund. antagen mineraltillgång kan, men behöver inte vara, belagd med stöd av prov eller mätningar.

HistORisKa Data mineraltillgångarna i Bindal är historiska mineral- och malmberäkningar, det vill säga bedömningar publicerade före 1 februari 2001.
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Verksamheten i korthet
gexco utvecklar mineraltillgångar. fokusområdet är nordland 
fylke i norge. 
 Bolaget har två tillgångar i vilka gruvdrift tidigare har före-
kommit, Bindal gruver och mofjellet gruver, samt ett stort antal 
undersökningstillstånd där prospektering har påbörjats men 
som än så länge är på ett tidigt stadium. gexcos huvudkontor är 
beläget i stockholm. 

finansiell situation
gexco har under 2009 krympt verksamheten kraftigt och mins-
kat de löpande kostnaderna. Bolaget befinner sig i ett utsatt fi-
nansiellt läge och är beroende av ytterligare extern finansiering. 
skulle den aktuella emissionen inte lyckas och det inte under 
samma tid finns andra alternativ som tillför gexco pengar kan 
Bolaget komma att avvecklas. Om försäljningspriset på Bola-
gets tillgångar vid en avveckling blir lägre än förväntat eller det 
tillkommer nya och i dagsläget ej överblickbara problem kan en 
avveckling leda till att Bolaget hamnar i betydande finansiella 
svårigheter.

Bemyndigande
En extra bolagsstämma i gexco den 10 november har bemyndi-
gat gexcos styrelse, i tiden fram till nästa ordinarie årsstämma, 
att ge ut upp till 8 953 995 aktier med företräde (företrädesemis-
sion) för befintliga aktieägare och att ge ut upp till 8 953 995 
aktier utan företräde (riktad emission) för befintliga aktieägare. 
Detta prospekt avser en företrädesemission på upp till 8 953 995 
aktier.

Verksamhetsmål
MåL på KoRt SIKt
• Etablera en plan och en finansieringslösning som möjliggör 

en fortsatt utveckling av guldfyndigheterna i Bindal genom 
fortsatt prospektering för att etablera en malmbas. malmba-
sen är grunden för en kommande provdrift.

• färdigställa och lämna in ansökan om miljötillstånd och kon-
cession för reguljär gruvdrift i Bindal.

• Etablera samarbetslösning med en eller flera parter för ut-
veckling av fyndigheterna i mo i Rana.

MåL på LåNG SIKt
• Ha utvecklat gexco till ett producerande gruvföretag med 

god avkastning för aktieägarna.
• fortsätta att utveckla gexcos övriga projekt.

finansiella mål och utdelningspolitik
gexco har som övergripande finansiellt mål att hantera aktieä-
garnas kapital på ett kostnadseffektivt och ansvarsfullt sätt för 
att uppnå största möjliga värdeökning.

gexco betalar för närvarande ingen utdelning och avser inte att 
göra det förrän Bolaget genererar vinst.

strategier
i syfte att nå sina mål har gexco formulerat följande strategier:
1. gexco ska driva verksamheten med ett team med solid kun-

skap inom geologi, gruvdrift, entreprenörskap och manage-
ment.

2. gexco ska låta extern och oberoende expertis granska och ut-
värdera Bolagets beräkningar av resurser och reserver. 

3. gexco ska tydligt och transparent informera marknaden om 
verksamheten, främst genom pressmeddelanden och via Bo-
lagets hemsida. målgruppen för informationen är främst Bo-
lagets drygt 3 000 aktieägare.

användning av emissionslikvid
förestående företrädesemission beräknas tillföra gexco cirka 4 
miljoner sEK efter avdrag för emissionskostnader. Emissionen är 
en del av en finansieringslösning för att utveckla fyndigheterna 
i Bindal. Om övrig finansiering inte kommer på plats under våren 
2010 kan gexco komma att söka en industriell lösning där en 
partner förvärvar hela eller delar av guldprojektet i Bindal och 
gexco får en royalty eller provision på framtida intäkter. En så-
dan lösning kallas ”farm-out” eller ”joint venture” och är vanlig i 
alla råvarubranscher. 

Likviden kommer bland annat att användas till följande:
•  Lösa kortfristiga skulder på cirka 1 miljoner sEK
•  färdigställa ansökan om koncession och miljökonsekvensbe-

skrivning för gruvdrift i Bindal.
•  Utarbeta en strategisk plan för hur fyndigheten i Bindal skall 

utvecklas vidare
•   Betala avgifterna för de undersökningstillstånd och bearbet-

ningstillstånd som är strategiskt viktiga
•  ta fram och etablera en finansieringslösning för den fortsatta 

utvecklingen
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finansiell översikt
kSEK 2009 2008 2008 2007 2006 2005 2004

  jan-sep jan-sep jan-dec jan-dec jan-dec jan-dec jan-dec

Rörelseresultat -10 616 -16 067 -132 245 -24 666 -9 547 -4 659 -10 603

Periodens resultat  -10 720 -15 717 -131 817 -23 901 -9 551 -4 083 -11 164

immateriella tillgångar 41 432  149 368 38 069 132 784 17 826 9 698 2 232

totala tillgångar 45 374 172 900 52 371 198 353 48 336 16 236 7 880

Eget kapital 42 016 168 233 48 773 184 620 44 156 14 817 4 471

nettoskuld (-)/ tillgång -1 546 12 690 4 928 43 032 21 847 3 684 1 853

soliditet 93% 97% 93% 93% 97% 91% 57%
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Läsaren uppmanas att noggrant överväga riskerna och osäker
heterna kring Gexcos verksamhet och bransch samt beakta all 
information i detta prospekt. Avsnittet gör inte anspråk på att 
vara fullständigt. Även andra risker och osäkerheter som för när
varande är okända för Gexco eller som för närvarande inte be
traktas som avgörande, kan också komma att inverka negativt på 
Gexcos verksamhet, finansiella ställning och resultat. Om någon 
av nedanstående risker, eller eventuell annan okänd risk, verkligen 

inträffar kan Gexcos verksamhet, finansiella ställning och resultat 
påverkas negativt i betydande omfattning, vilket kan komma att 
medföra att Gexcos aktier sjunker i värde och att investerare kan 
förlora hela eller delar av sin investering. Ordningsföljden i vilken 
riskbeskrivningen presenteras är inte avsedd att inbördes rang
ordna sannolikheten för att de olika riskerna ska inträffa och ger 
ingen indikation på hur stor inverkan de kommer att ha på Gexcos 
verksamhet, finansiella ställning, resultat eller aktiekurs.
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Verksamhets- och branschrelaterade risker

GEoLoGISK RISK
alla uppskattningar av utvinningsbara mineraltillgångar bygger 
till stor del på sannolikheter. Det finns inga säkra metoder för att 
fastställa hur mycket malm som exakt finns i olika geologiska 
lager. i samband med provborrningar görs simuleringsmodeller 
för att skapa en bild över malmkroppen. 
 Kolsviksfyndigheten i Bindal består av en komplex malm, var-
för en drift kommer att kombineras med ytterligare prospekte-
ring för att minska den geologiska risken. 
 termerna antagen och indikerad mineraltillgång är begrepp 
som erkänns och omfattas av vissa värdepapperslagstiftningar 
(för förklaringar till dessa och andra begrepp som är typiska för 
prospekterings- och gruvindustrin, se avsnitt ”Definitioner”). 
man kan inte utgå ifrån att samtliga eller någon del av en an-
tagen mineraltillgång någonsin kommer att uppgraderas till en 
högre kategori. Uppskattningar av en antagen mineraltillgång 
kan inte utgöra grund för en bedömning av genomförbarhet 
eller andra ekonomiska studier. investerare uppmanas att inte 
utgå ifrån att samtliga eller någon del av en indikerad mineral-
tillgång någonsin kommer att omvandlas till en malmreserv. in-
vesterare uppmanas vidare att inte utgå ifrån att samtliga eller 
någon del av en antagen mineraltillgång existerar eller är eko-
nomiskt brytbar.

tEKNISK RISK
geologin kommer att ställa krav på hur effektiva och komplice-
rade anrikningsmetoder som behöver användas. anrikningsme-
toder som möjliggör ett bra utbyte på låga mineralhalter testas 
tidigt i projektet. innan det står klart vilka anrikningsmetoder 
som kan användas kommer det vara oklart hur mycket metall 
som slutligen kan produceras och till vilken kostnad.
 gruvverksamhet använder stora och avancerade maskiner 
och utrustning i sin verksamhet. Det finns risk för haverier och 
skador på maskiner och utrustning som kan medföra produk-
tionsstörningar och avbrott i verksamheten. Detta kan i sin tur 
medföra förseningar på planer och att produktions- och kost-
nadsmål inte kan uppnås. 

MILJÖRELAtERADE RISKER 

Resultatet från en gruvbrytningsverksamhet har direkt påver-
kan på miljön. Brytningsprocessen genererar avfall som måste 
deponeras. avfallet kan i sig, beroende på anrikningsprocesser, 
innehålla kemikalier vilket ger upphov till ytterligare miljökrav. 
innan full klarhet har erhållits om hur den slutgiltiga operativa 

RisKER OcH RisKHantERing
processen kommer att drivas, inkluderande erforderliga anrik-
ningsprocesser, kommer miljöaspekterna och nödvändiga an-
passningar för att få koncession att öppna en gruva vara osäkra. 
gexco har instiftat en miljöpolicy med syfte att minimera påver-
kan på luft, vatten och mark.

MEtALLpRISRISK oCH VALUtARISK
gexcos framtida intäkter och värdeutveckling kommer att på-
verkas av priset på guld, zink och andra metaller. Världsmark-
nadspriser för metaller har varierat kraftigt under åren och pris-
fluktuationer har en direkt påverkan på värdeutvecklingen. Po-
tentiella investerare bör vara uppmärksamma på denna direkta 
och omedelbara påverkan på Bolaget. 
 i kombination med metallpriset kommer gexcos värdeutveck-
ling att påverkas av valutafluktuationer. Bolaget har mestadels 
sina operativa kostnader i nOK, administrativa kostnader i sEK 
och framtida intäkter i UsD. Relationen mellan dessa tre valutor 
kommer att påverka Bolagets värdeutveckling.

FINANSIELL RISK
gexco har under 2009 krympt verksamheten kraftigt och mins-
kat de löpande kostnaderna. Bolaget befinner sig i ett utsatt 
finansiellt läge och är beroende av erhålla ytterligare extern fi-
nansiering. skulle den aktuella emissionen inte lyckas och det 
inte under samma tid finns andra alternativ som tillför gexco 
pengar kommer Bolaget att avvecklas. Om försäljningspriset 
på Bolagets tillgångar blir lägre än förväntat eller det tillkom-
mer nya och i dagsläget ej överblickbara problem kan också en 
avveckling leda till att Bolaget hamnar i betydande finansiella 
svårigheter.

KoStNADSMÄSSIGA RISKER
Bolaget kan endast grovt uppskatta faktiska framtida kostnader. 
Kostnaderna för brytning, anrikning och fortsatt prospektering 
kan bli avsevärt högre än planerat. Även kostnaderna för avfalls-
hantering medför risk. En högre totalkostnad medför ett högre 
krav på mineralhalter för att täcka kostnaderna.
 

ARBEtSMILJÖRISKER
gruvhantering innebär en utsatt miljö för dem som arbetar i 
den. i verksamheten ingår hantering av tunga maskiner, fordon 
och sprängningar där medarbetare kan komma till skada. Olyck-
or kan inträffa och om så skulle ske kommer det ha en direkt 
påverkan på gexcos möjligheter och värde.
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oMVÄRLDSRELAtERADE RISKER 

gruvverksamhet är ett ingrepp i naturen och kan ses som en 
stärning bland andra som är verksamma i eller på annat sätt 
utnyttjar området eller dess närhet. Det finns risk för konflikt 
med andra intressen som annan verksamhet, turism, rennäring, 
rekreation, fiske, jakt med flera som bör beaktas vid en riskbe-
dömning.

INFRAStRUKtUR 
gruvverksamhet kräver stora investeringar i infrastruktur. Det 
inkluderar vägar som klarar tyngre fordon, tillgång till el samt 
möjligheter att transportera skrymmande gods. i regel handlar 
det om investeringar i svårtillgänglig terräng med stora kostna-
der som följd. innan fullt investeringsbehov är klargjort utgör 
detta en risk i alla gruvprojekt. 

UNDERSÖKNINGStILLStåND oCH BEARBEtNINGStILLStåND 
Undersökningstillstånd, det vill säga rätten att prospektera, är 
tidsbegränsade. gexco har bearbetningtillstånd för Kolsvik som 
gäller till 2013, medan flera av undersökningstillstånden förfal-
ler eller måste förnyas under 2010. i mo i Rana gäller bearbet-
ningstillstånden till 2011 och undersökningstillstånden till år 
2013 - 2015. 

tILLStåNDSMÄSSIGA RISKER
Det har beslutats om ny norsk minerallag som träder i kraft den 
1 januari 2010. tolkningen av lagen och de föreskrifter som skall 
gälla vid lagens utförande medför en risk för utveckling av nor-
ska gruvprojekt. Lagen ger utrymme för provdrift innan konces-
sion och miljötillstånd har beviljats men kan också tolkas så att 
en provdrift över cirka 5 000 ton medför att man måste söka 
dispens för detta hos det norska Direktoratet for mineralforvalt-
ning (tidigare Bergvesenet). Om dispens inte beviljas kan möj-
ligheterna för gexco att utveckla tillgångarna i Bindal försämras 
eller försenas. 
 Långa handläggningstider, avslag och överklaganden avse-
ende dispens, koncession och miljötillstånd, medför en risk att 
Bolagets möjligheter till kommersialisering i Bindal eller något 
annat specifikt område fördröjs eller stoppas. framtida beviljade 
tillstånd kan vidare komma att innehålla villkor som innebär att 
drifts- och investeringskostnaderna blir högre än beräknat eller 
som medför inskränkningar i den planerade gruvdriften.

risker förenade med aktierna och erbjudandet

RISKER RELAtERADE tILL HANDEL I GEXCoS AKtIER
gexcos aktier är noterade vid nordic growth market (ngm). 
nuvarande och potentiella investerare i gexco bör beakta att en 
investering i gexco är förknippad med hög risk och att det inte 
finns några garantier för att aktiekursen kommer att ha en po-

sitiv utveckling. Det är inte möjligt att förutse i vilken utsträck-
ning investerarnas intresse för Bolaget kommer att påverkas av 
förestående företrädesemission. Om en aktiv och likvid handel 
inte utvecklas kan det innebära svårigheter för aktieägarna att 
sälja sina aktier. marknadskursen på gexcos aktier kan komma 
att avvika avsevärt från emissionskursen, bland annat på grund 
av allmänna marknadsfluktuationer samt de faktorer som be-
skrivs i detta samt andra avsnitt i detta prospekt. marknads-
priset på gexcos aktier kan falla till följd av att aktier avyttras i 
marknaden i osedvanligt stor utsträckning efter emissionen, el-
ler till följd av förväntningar om att sådana avyttringar kommer 
att ske. sådana avyttringar kan även göra det svårt för gexco att 
i framtiden anskaffa kapital genom emission av aktier eller an-
dra värdepapper vid de tidpunkter och till de priser som Bolaget 
anser vara lämpliga.

DoMINERANDE AKtIEÄGARE
före företrädesemissionen beräknas cirka 24 procent av det 
totala antalet aktier och röster kontrolleras av fagelfenix aB 
genom fullmakter. fagelfenix har ett avsevärt inflytande i 
ärenden där samtliga aktieägare har rösträtt. Deras beslut och 
den vision och inriktning som fagelfenix kan ha, kan komma 
att skilja sig åt från andra aktieägares syn.

FRAMtIDA UtDELNING
De aktier som tecknas i företrädesemissionen berättigar for-
mellt till utdelning från innevarande räkenskapsår. gexco läm-
nar emellertid för närvarande inte någon utdelning och avser 
heller inte att göra det förrän Bolaget genererar vinst. framtida 
utdelning till aktieägarna är beroende av utvecklingen av gex-
cos verksamhet, finansiella ställning, kassaflöden, rörelsekapi-
talbehov och andra faktorer, varför det ej går att med säkerhet 
förutsäga omfattningen av framtida utdelningar.

FRAMtIDSINRIKtAD INFoRMAtIoN
Uttalanden om framtidsutsikter i detta prospekt är gjorda av 
styrelsen för gexco och är baserade på nuvarande marknads-
förhållanden. ifrågavarande uttalanden är väl genomarbetade, 
men läsaren bör vara uppmärksam på att dessa, liksom alla 
framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet.
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DEfinitiOnER
kategorIserIng aV malm

för att beskriva olika säkerhet av mineral- och metallfyndigheter 
har branschen utvecklat en enhetlig terminologi för kategorise-
ringen av tillgångar. terminologin måste överensstämma med 
de definitioner som antagits och publicerats av canadian insti-
tute of mining (n1 43-101). nedan följer en beskrivning av dessa 
kategoriseringar.

mineraltillgång
Begreppet mineraltillgång gör det möjligt att skilja på malm 
som bevisats vara ekonomiskt utvinningsbar, det vill säga malm-
reserv, från mineraliseringar som har potential att utvinnas un-
der vissa förutsättningar. Begreppet mineraltillgång indelas i 
känd, indikerad och antagen mineraltillgång.
kategorisering av mineralresurser

KÄND MINERALtILLGåNG

mineraltillgång är beräknad från en utsträckning som påvisats 
i häll, schakt eller borrhål. Halt/kvalitet är beräknade utifrån 

resultat av en detaljerad provtagning. Observationerna, prov-
tagningarna och mätningarna är med en sådan täthet och de 
geologiska förhållandena så väl kända, att storlek, geometrisk 
form, djupgående och mineralsammansättning (halt) i mineral-
tillgången är säkert kända.

MINERALTILLGÅNG MALMRESERV

Känd

Indikerad

Antagen

Bevisad

Sannolik
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INDIKERAD MINERALtILLGåNG
mineraltillgång vars kvantitet och kvalitet är beräknad på sam-
ma sätt som för känd mineraltillgång, men avståndet mellan 
observationspunkterna är större. graden av säkerhet, trots att 
den är lägre än för känd malm, är dock tillräckligt hög för att 
förmoda kontinuitet mellan observationspunkterna

ANtAGEN MINERALtILLGåNG
mineraltillgång uppskattad utifrån förmodad haltkontinuitet, 
extrapolering, bortom känd respektive indikerad mineraltill-
gång, för vilket det finns geologisk grund. antagen mineraltill-
gång kan, men behöver inte vara, belagd med stöd av prov eller 
mätningar.

malmreserv
malmreserv är den del av en känd eller indikerad mineraltill-
gång som är ekonomiskt brytvärd. termen malmreserv innebär 
att fyndigheten kan utvinnas med vinst under gällande ekono-
miska, tekniska och juridiska förhållanden, bevisade genom en 
fullständig lönsamhetsstudie. Redovisningen skall inkludera 
intern gråbergsinblandning och eventuell gråbergsinblandning 
i samband med malmbrytningen. malmreserv delas in i två un-
derklasser, bevisad malmreserv och sannolik malmreserv.

BEVISAD MALMRESERV

Bevisad malmreserv är den bevisat ekonomiskt brytvärda delen 
av känd mineraltillgång. De ekonomiska förhållandena skall vara 

fastställda i en fullständig lönsamhetsstudie. malmens kvanti-
tet är beräknad från en utsträckning som påvisats i häll, schakt 
eller borrhål. Halt/kvalitet är beräknade utifrån resultat av en 
detaljerad provtagning. Observationerna, provtagningarna och 
mätningarna är av en sådan täthet och de geologiska förhål-
landena så väl kända, att storlek, geometrisk form, djupgående, 
metallhalt och haltsamband i malmen är säkert kända.

SANNoLIK MALMRESERV
sannolik malmreserv är den ekonomiskt brytvärda delen av indi-
kerad mineraltillgång. De ekonomiska förhållandena är även här 
fastställda/visade i en fullständig lönsamhetsstudie. malmens 
kvantitet är beräknad på samma sätt som för bevisad malmre-
serv, men avståndet mellan observationspunkterna tillåts vara 
större. graden av malmkännedom, trots att den är lägre än för 
känd malm, är ändå tillräckligt hög för att bekräfta lönsamhet.

historiska data
i det fall ett företag förvärvar fyndigheter med historiska mine-
ral- och malmberäkningar, det vill säga bedömningar publice-
rade före 1 februari 2001, är det tillåtet att publicera dessa beräk-
ningar förutsatt att det klart anges att det handlar om historiska 
data och inte nya beräkningar, såvida inte en Kvalificerad Person 
har utfört erforderligt arbete med att verifiera klassificeringen 
av reserverna eller tillgångarna.
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Ag Kemisk beteckning för silver.

Anrikning Koncentration av mineral och/eller metaller.

Antagen mineraltillgång mineraltillgång uppskattad utifrån 
förmodad haltkontinuitet, extrapolering, bortom känd respekti-
ve indikerad mineraltillgång, för vilket det finns geologisk grund. 
antagen mineraltillgång kan, men behöver inte vara, belagd 
med stöd av prov eller mätningar.

Arsenkkis arsenikhaltig järnsulfidmineral, ofta guldbärande.

Au Kemisk beteckning för guld.

Bevisad malmreserv Bevisad malmreserv är den bevisat ekono-
miskt brytvärda delen av känd mineraltillgång. De ekonomiska 
förhållandena skall vara fastställda i en fullständig lönsamhets-
studie. malmens kvantitet är beräknad utifrån en utsträckning 
som påvisats i häll, schakt eller borrhål. Halt/kva litet är beräk-
nade utifrån resultat av en detaljerad provtagning. Observatio-
nerna, provtagningarna och mätningarna är av en sådan täthet 
och de geologiska förhållandena så välkända, att storlek, geome-
trisk form, djupgående, metallhalt och haltsamband i malmen 
är säkert kända.

Bindal, Kommun i nordnorge, i Bindal finns gexcos mineraltill-
gångar i Kolsvik, Reppen och finnlifjell
 .
Borrkärna cylindriska prover från diamantborrning som analy-
seras för metallhalt.

Breccia Bergart bestående av sönderbrutna bergartsfragment 
inbäddade i en grundmassa. Breccia kan bildas på olika sätt, t ex 
genom förkastning, vulkanism, kollaps eller vittring.

Cut-off gränsen för ekonomisk brytning av malmförekomsten, 
beroende av metallhalt och guldpris.

Dagbrott Brytning av en malm från dagytan.

Farm out industriell lösning där en partner förvärvar hela eller 
delar av ett gruvprojektet och driver det vidare i egen regi. Det 
säljande bolaget får en royalty eller provision på framtida intäk-
ter.

Flotation Processteknisk metod där man med hjälp av ytaktiva 
ämnen separerar och anrikar mineral och metaller.

Förkastning En zon som bildats genom bergmassors inverkan på 
varandra.

Geokemi Läran om grundämnenas fördelning och halter i mine-
ral, berg och jord. tillämpas vid mineralprospektering.

Geologisk prövning analys av ytprov eller borrkärnor i inmut-
ningen för att erhålla ytterligare information om kvaliteten på 
fyndigheten

Gravimetrisk metod metod som utnyttjar tyngdkraften exem-
pelvis för mineralseparering.

Gruvdrift Produktion av metall-/mineralkoncentrat som föräd-
las vidare till metall i smältverkbrytbara

Joint Venture industriell lösning där en partner förvärvar delar 
av ett gruvprojektet och driver det vidare i samarbete med det 
säljande bolaget. Det säljande bolaget får en ägarandel som ger 
rätt till del i framtida vinster.

IFRS international financial Reporting standards.

Indikerad mineraltillgång mineraltillgång vars kvantitet och 
kvalitet är beräknad på samma sätt som för känd mineraltill-
gång, men avståndet mellan observationspunkterna är större. 
graden av säkerhet, trots att den är lägre än för känd malm, är 
dock tillräckligt hög för att förmoda kontinuitet mellan observa-
tionspunkterna.

Kvalificerad person Person som är registrerad och godkänd av 
svemin att verka enligt svemins regler för redovisning av mine-
raltillgångar. En Kvalificerad Person ska vara väl förtrogen med 
mineralindustrin, inneha universitetsexamen och minst fem års 
relevant yrkeserfarenhet.

Kvarts Kristallint kiseldioxid.

Känd mineraltillgång mineraltillgång är beräknad från en ut-
sträckning som påvisats i häll, schakt eller borrhål. Halt/kvalitet 
är beräknad utifrån resultat av en detaljerad provtagning. Ob-
servationerna, provtagningarna och mätningarna är med en 
sådan täthet och de geologiska förhållandena så väl kända, att 
storlek, geometrisk form, djupgående och mineralsammansätt-
ning (halt) i mineraltillgången är säkert kända.

Kärnborrning Borrning i berg där man får upp ett stavformigt 
prov av berget.

Lins mineraltillgång som är linsformig, det vill säga bred på mit-
ten och tunnare vid kanterna.
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Lönsamhetsstudie Beräkning av ekonomiskt utfall vid gruvdrift, 
så kallad ”feasibility study”, nödvändig för att kunna erhålla lå-
nefinansiering av driften

Malm metallisk mineralfyndighet som kan brytas med ekono-
misk vinst.

MKB miljökonsekvensbeskrivning används för att få en helhets-
syn av den miljöpåverkan som en planerad verksamhet kan 
medföra. i norge är det lag på att man ska göra en mKB i alla 
verksamheter som påverkar miljön.

Mineral Ett naturligt bildat fast oorganiskt ämne ofta med be-
stämd kemisk sammansättning och vanligen med en bestämd 
kristallform.

Mineralisering naturlig anrikning i berg eller jord av ett eller 
flera ekonomiskt värdefulla mineral.

Mo i Rana industristad i nordland fylke. strax söder om mo i 
Rana ligger mofjellet

Mofjellet fjäll strax söder om mo i Rana. i mofjället har gexco 
sin huvudtillgångar. sølvberget är en del av mofjellet. Åt sydost 
sträcker sig ett fjällmassiv som innehåller ett antal mineralise-
ringar, bland annat Hellerfjellet.

NI 43-101 internationell standard för rapportering av mineraltill-
gångar.

NGU norges geologiska Undersökningar.

NtNU norges tekniska och naturvetenskapliga universitet, 
trondheim.

NoK norska kronor, valuta i norge.

Nugget-effekt grövre guldkorn som gör att resultat från kärn-
borrning ger en lägre guldhalt än faktisk guldhalt på grund av 
att inte alla guldkorn stannar i kärnan eller försvinner i hante-
ring av kärnan.

pelare Kvarlämnad malm som stöttar tak eller sidofjäll för att 
förhindra att gruvan rasar. Kan ersättas av exempelvis betong-
pelare.

provborrning Provtagning i djupled för att samla information 
som kan användas till geologisk modellering av fyndigheten av-
seende halter och fyndighetens utbredning. se även kärnborr-
ning.

provdrift Drift  i liten skala i syfte att erhålla pålitliga resultat 
av den valda processenlösningen och för att verifiera geologiska 
data som indikation för framtida reguljär drift. Provdrift är också 
benämningen på drift innan miljötillstånd och koncession är på 
plats.

RMG Raw materials group. Konsultföretag i stockholm inom rå-
varusektorn.

Sannolik malmreserv Den ekonomisk brytvärda delen av indike-
rad mineraltillgång. De ekonomiska förhållandena är även här 
fastställda/visade i en fullständig lönsamhetsstudie. malmens 
kvantitet är beräknad på samma sätt som för bevisad malmre-
serv, men avståndet mellan observationspunkterna tillåts vara 
större. graden av malmkännedom, trots att den är lägre än för 
känd malm, är ändå tillräckligt hög för att bekräfta lönsamhet.

Slitsprover Provtagning på ytor som efterliknar kärnborrning ge-
nom att man sågar ut och analyserar en cirka 50 mm bred slits.

Stuff Blottlagd yta i en gruvtunnel. Efter varje sprängning och 
bortforsling av malm provtas den blottlagda ytan.

Sulfidmalm malm som består av mineral där svavel och metall 
bildar förening.

Sulfidmineral mineral som innehåller svavel.

SveMin föreningen för gruvor, mineral- och metallproducenter i 
sverige. se www.mining.se

Sølvberget Del av mofjellet. innehåller betydande mineralise-
ring av zink, koppar och bly.

Underjordsgruva gruva där brytning av malm sker från tunnlar 
under jord, till skillnad från dagbrott.

Undersökningstillstånd (inmutning) ansökan om tillstånd (en-
samrätt) att undersöka om ett utvalt markområde innehåller 
metallförekomster. ger möjlighet att skydda de investeringar 
som görs. Åtagandet omfattar återställande av marken samt 
betalning till markägaren

Uns, tr. oz. oz troy ounce, 1 troy ounce = 31,1035 gram, måttenhet 
för guld.

Ädelmetall guld, silver och platina
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Den 25 november 2009 beslöt gexcos styrelse att genomföra en 
företrädesemission genom att utnyttja ett bemyndigande från 
en extra bolagsstämma i gexco den 10 november 2009. nyemis-
sionen medför att aktiekapitalet kommer att öka från nuvarande 
17 907 990 sEK till högst 35 815 980 sEK. Ökningen av aktiekapi-
talet uppgår till högst 17 907 990 sEK. Underkursen eller skill-
naden mellan teckningskurs och kvotvärde bokförs genom att 
överkursfonden skrivs ned med 1,50 sEK per tecknad aktie.
aktieägare i gexco får teckna en (1) ny aktie för var (1) befintlig 
aktie. 
 Emissionskursen är fastställd till 0,50 sEK per aktie, vilket 
innebär att emissionen vid full teckning tillför gexco samman-
lagt 4,0 miljoner sEK efter emissionskostnader om cirka 0,5 mil-
joner sEK. 
 förutom teckning med stöd av teckningsrätter är det möjligt 
att anmäla sig för teckning av aktier utan företrädesrätt. tilldel-
ning av aktier utan företrädesrätt sker, i hela börsposter, i för-
sta hand till dem som önskar teckna ytterligare aktier och som 

inBjUDan tiLL tEcKning aV aKtiER 
i gExcO aB (PUBL)

tecknat aktier med stöd av teckningsrätter i förhållande till det 
antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning. för 
övriga aktier tecknade utan företrädesrätt kommer styrelsen att 
bestämma fördelningen i hela börsposter. Vid överteckning kan 
tilldelning komma att ske med ett lägre antal aktier än det, som 
angivits i anmälningarna, eller i vissa fall helt utebli. tecknings-
graden kommer att offentliggöras kring den 22 december.
 De nya aktierna ska medföra samma rätt som tidigare utgivna 
aktier i gexco. Den aktieägare som inte utnyttjar sin tecknings-
rätt kan, om emissionen tecknas fullt ut, få en utspädning av sitt 
innehav på maximalt 50 procent.
 Härmed inbjuds, i enlighet med villkoren i detta prospekt, ak-
tieägarna i gexco att med företrädesrätt teckna aktier i gexco. 
Övriga investerare kan delta genom att förvärva teckningsrätter 
eller teckna aktier utan företrädesrätt.

Stockholm den 25 november 2009  
styrelsen i gexco aB (publ)
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inBjUDan tiLL tEcKning aV aKtiER 
i gExcO aB (PUBL)

BaKgRUnD OcH mOtiV
gexcos fokus är utveckling av mineraltillgångar och Bolaget har 
under senare år genomfört ett stort antal provborrningar, prov-
brytningar, geofysiska mätningar och andra geologiska under-
sökningar med positiva resultat. 
 genom den företrädesemission som omfattas av detta pro-
spekt tillförs gexco cirka 4 miljoner sEK. Det krävs betydande 
investeringar och ytterligare nyemissioner eller andra finansie-
ringslösningar för att genomföra fortsatta geologiska under-
sökningar, provdrift och en reguljär drift i liten skala. för att nå 
storskalig gruvdrift krävs ytterligare finansiering.
 gexcos har en fördel, i jämförelse med branschkollegor, i att 
Bolaget redan har en mindre processanläggning för anrikning 
av guldmalm till säljbart koncentrat på plats i Bindal. Under 
2007 processades cirka 2 000 ton malm och gexco producerade 
cirka 50 ton guldkoncentrat. genomsnittshalten i den proces-
sade malmen var 5,6 gram guld per ton. Under hösten 2009 har 
delar av guldkoncentratet avyttrats.
 gexco drabbades hårt av den finansiella kris som i princip 
lamslog finansmarknaden hösten 2008. Planerna på en nyemis-
sion lades på is och en plan för att snabbt dra ned verksamheten 
till sparlåga togs fram och verkställdes.
 tack vare planen kunde gexcos huvudtillgångar i form av mi-
neraltillgångar i både Bindal och mo i Rana skyddas och Bolaget 
kunde överleva även om aktivitetsnivån har sjunkit drastiskt.
 Eftersom metallprisutvecklingen varit stark hittills under 
2009 och det finansiella klimatet har stabiliserats betydligt gör 
gexco bedömningen att det finns goda möjligheter att hitta en 
finansieringslösning och hållbar plan för den fortsatta utveck-
lingen av fyndigheterna i Bindal.
 i övrigt hänvisas till redogörelsen i föreliggande prospekt, vil-
ket har upprättats av styrelsen för gexco med säte i stockholm 
i anledning av den förestående företrädesemissionen. styrelsen 
för gexco är ansvarig för innehållet i detta prospekt. information 
om styrelseledamöter i gexco återfinns i avsnittet ”styrelse, le-
dande befattningshavare och revisor”.
 styrelsen för gexco försäkrar härmed att den vidtagit alla 
rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna 
i prospektet, såvitt den vet, överensstämmer med de faktiska 
förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna 
påverka dess innebörd.

Stockholm den 25 november 2009
gexco aB (publ)
styrelsen

användning av emissionslikvid
förestående företrädesemission beräknas tillföra gexco cirka 4 
miljoner sEK efter avdrag för emissionskostnader. Emission är 
en del av en finansieringslösning för att utveckla fyndigheterna 
i Bindal. Om övrig finansiering inte kommer på plats under våren 
2010 kan gexco komma att söka en industriell lösning där en 
partner förvärvar hela eller delar av guldprojektet i Bindal och 
gexco får en royalty eller provision på framtida intäkter. En så-
dan lösning kallas ”farm-out” eller ”joint venture” och är vanlig i 
alla råvarubranscher. 

Likviden kommer bland annat att användas till följande:
• Lösa kortfristiga skulder på cirka 1 miljoner sEK
• färdigställa ansökan om koncession och miljökonsekvensbe-

skrivning för gruvdrift i Bindal.
• Utarbeta en strategisk plan för hur fyndigheten i Bindal skall 

utvecklas vidare
• Betala avgifterna för de undersökningstillstånd och bearbet-

ningstillstånd som är strategisk viktiga
• ta fram och etablera en finansieringslösning för den fortsatta 

utvecklingen



�4    prospekt  2009

ViLLKOR OcH anVisningaR

erbjudandet i sammandrag
• Emissionsbelopp (högst): 4 476 997,50 sEK
• teckningskurs: 0,50 sEK 
• antal emitterade aktier (högst): 8 953 995
• teckningstid: 30 november – 18 december 2009
• Vid teckning utan företrädesrätt tecknas aktier i poster om 1 

000 aktier

avstämningsdag och företrädesrätt till teckning
Emissionen riktar sig till de aktieägare i gexco aB som är regist-
rerade i aktieboken på avstämningsdagen den 24 november 
2009. En (1) befintlig aktie ger rätt att teckna en (1) ny aktie. ak-
tierna handlas på ngm exklusive rätt till deltagande i nyemissi-
onen från och med den 20 november 2009. sista dag för handel 
inklusive rätt till deltagande är den 19 november 2009.

teckningsrätter
för varje aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) 
teckningsrätt. för teckning av en (1) ny aktie erfordras en (1) teck-
ningsrätt.
 för att inte värdet av erhållna teckningsrätter ska gå förlorat 
måste aktieägaren antingen: 
• Utnyttja erhållna teckningsrätter och teckna nya aktier senast 

den 18 december 2009, 
eller
•  sälja erhållna och ej utnyttjade teckningsrätter senast den 
 15 december 2009.

handel med teckningsrätter
Handel med teckningsrätter äger rum på ngm Equity under pe-
rioden 30 november – 15 december. Värdepappersinstitut med 
erforderliga tillstånd står till tjänst med förmedling av köp och 
försäljning av teckningsrätter. isin-koden för teckningsrätterna 
är sE0003083062.

nyemissionens totala belopp
totalt antal aktier som kan emitteras i samband med företräde-
semissionen uppgår till 
8 953 995. Vid fulltecknad emission tillförs Bolaget högst 
4 476 997,50 sEK. 

teckningstid
teckning med företrädesrätt (med stöd av teckningsrätter) sker 
genom kontant betalning under perioden 30 november – 18 de-
cember 2009. Efter teckningstidens utgång saknar outnyttjade 
teckningsrätter värde.

anmälan
Direktregistrerade aktier
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstäm-
ningsdagen är registrerade i den av Euroclear (tidigare VPc) för 
gexcos räkning förda aktieboken, erhåller emissionsredovisning 
avseende erhållna teckningsrätter med vidhängande inbetal-
ningsavi, prospekt, ”särskild anmälningssedel” samt ”anmäl-
ningssedel utan företräde”. VP-avi avseende inbokning av teck-
ningsrätter på aktieägares aktiekonto (”VP-konto”) kommer ej 
att skickas ut.
 Emissionsredovisningen från Euroclear med förtryckt inbetal-
ningsavi skall användas om teckning sker med stöd av samt-
Liga erhållna teckningsrätter. Observera att teckning genom ut-
nyttjande av samtliga erhållna teckningsrätter skall ske senast 
den 18 december 2009.
 ”särskild anmälningssedel” skall användas om teckningsrät-
ter har förvärvats eller avyttrats eller om av annat skäl teckning 
inte sker med stöd av samtliga teckningsrätter enligt emissions-
redovisningen från Euroclear. 

förvaltar- eller förmyndarregistrerade samt 
pantsatta aktier 
aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller 
annan förvaltare, erhåller ingen emissionsredovisning från Eu-
roclear. anmälan om teckning och betalning skall istället ske 
enligt anvisningar från förvaltaren. för den som är upptagen i 
det i anslutning till aktiebokens särskilt förda register över pant-
havare med flera kommer panthavaren eller förmyndaren att 
meddelas separat.

teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter
institutionella investerare samt privata investerare erbjuds att 
teckna de aktier som inte tecknas med utövande av företrädes-
rätt med stöd av teckningsrätter. teckning sker i poster om 1 000 
aktier. i det fall samtliga teckningsrätter inte utnyttjas med fö-
reträdesrätt kommer gexcos styrelse inom ramen för företräde-
semissionens högsta belopp att besluta hur tilldelning av aktier 
utan stöd av teckningsrätter skall gå till. Principen för detta är 
att i första hand skall aktier fördelas, i hela börsposter, till dem 
som önskar teckna ytterligare aktier och som tecknat aktier med 
stöd av teckningsrätter i förhållande till det antal teckningsrät-
ter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och därefter, 
i hela börsposter, till privata och institutionella investerare som 
önskar teckna aktier utan företrädesrätt. Vid överteckning kan 
tilldelning komma att ske med ett lägre antal aktier än vad som 
anmälningarna avser eller i vissa fall helt utebli. intresseanmä-
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lan görs på ”anmälningssedel för teckning utan företräde”. ak-
tieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller an-
nan förvaltare och som vill teckna ytterligare aktier, skall anmäla 
detta till sin förvaltare.

Insändning av anmälningssedel
insändning av anmälningssedlar sker enligt instruktioner nedan.

rätt till förlängning av teckningstiden samt emissionens 
fullföljande
styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden och 
flytta fram likviddagen samt, att under alla omständigheter, fat-
ta beslut att inte fullfölja emissionen. Beslut att förlänga teck-
ningstiden kan senast fattas den 18 december 2009. Beslut att 
inte fullfölja emissionen kan inte fattas senare än det tillfälle då 
det är planerat att utsända avräkningsnotor.

erhållande av anmälningssedlar och prospekt samt 
insändning av anmälningssedlar
anmälningssedlar samt prospekt kan laddas ner på www.gexco.se. 
anmälningshandlingar kan även rekvireras från thenberg & 
Kinde fondkommission aB (publ) enligt uppgifterna nedan.

anmälan insändes till:
thenberg & Kinde fondkommission aB (publ)
att: Emissioner
Box 2108, 403 12 gÖtEBORg
031-745 50 00 
fax: 031-711 22 31

anmälan kan även lämnas direkt på nedanstående adresser:
thenberg & Kinde fondkommission aB (publ)
strandvägen 7B, entré 3, 114 56 stockholm
tel: 08-545 845 00

alternativt:
thenberg & Kinde fondkommission aB (publ)
stortorget 9, 211 22 malmö
tel: 040-698 90 00

anmälningssedel måste vara thenberg & Kinde fondkommis-
sion aB (publ) tillhanda senast klockan 17:00 den 18 december 
2009. 
 anmälan är bindande. Endast en anmälningssedel av varje sort 
per person kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld 
anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. inga 
tillägg eller ändringar får göras i den tryckta texten på anmäl-
ningssedeln. för det fall att ett för stort belopp betalats in av en 
tecknare kommer gexco att ombesörja att överskjutande belopp 
återbetalas. Om teckningslikvid inbetalats för sent eller är otill-

räcklig kan anmälan om teckning också komma att lämnas utan 
beaktande. Erlagd teckningslikvid kommer då att återbetalas. 

Besked om tilldelning
när fördelning av aktier fastställts tecknade enligt subsidiär 
företrädesrätt och utan företrädesrätt, sänds avräkningsnotor 
ut till dem som erhållit tilldelning. Detta beräknas ske under 
vecka 53, 2009. De som inte tilldelats aktier erhåller inget med-
delande. Om teckningstiden förlängs flyttas tiden för besked om 
tilldelning fram med motsvarande antal dagar.

aktieägare bosatta i utlandet
aktieägare bosatta utanför sverige (avser dock ej aktieägare     
bosatta i Usa, Kanada, nya Zeeland, sydafrika, japan, austra-
lien) och vilka äger rätt att teckna aktier med företrädesrätt i 
nyemissionen, kan vända sig till thenberg & Kinde fondkommi-
sion aB på telefon enligt ovan för information om teckning och 
betalning.

Betalning
full betalning för tilldelade aktier vilka tecknas utan företräde 
skall erläggas kontant enligt anvisningar på utsänd avräknings-
nota, samt vara thenberg & Kinde tillhanda senast tre bankda-
gar efter utsändandet av avräkningsnota. Om betalning inte 
sker i tid kan aktierna komma att överlåtas till annan part. Om 
betalning från en sådan försäljning understiger teckningskur-
sen enligt erbjudandet kan mellanskillnaden komma att utkrä-
vas av den person som ursprungligen tilldelades aktierna.

erhållande av aktier
teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart 
detta är möjligt, vilket normalt sker några bankdagar efter be-
talning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse 
på att inbokning av Betalda tecknade aktier (Bta) skett på teck-
narens VP-konto. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske i 
mitten av januari 2010 varefter Bta kommer att omvandlas till 
vanliga aktier utan avisering från Euroclear. avisering sker inte 
heller vid rensning av ej utnyttjade teckningsrätter. Handel med 
Bta sker på ngm under perioden 30 november, 2009 till dess 
emissionen är registrerad hos Bolagsverket. Värdepappersinsti-
tut står till tjänst med förmedling av köp och försäljning av Bta. 
isin-koden för Bta är sE0003083070. De nyemitterade aktierna 
väntas bli föremål för handel i slutet av januari 2010.

Utdelning och rättigheter som sammanhänger med de 
nyemitterade aktierna
De nyemitterade aktierna har samma rätt som tidigare utgivna 
aktier i gexco avseende rösträtt, företrädesrätt vid emissioner, 
rätt till andel av gexcos vinst och medför rätt till vinstutdelning 
från och med innevarande räkenskapsår det vill säga från 2009-
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01-01 . Utbetalningen av eventuell utdelning ombesörjs av Euro-
clear. notera dock att Bolaget för närvarande inte lämnar någon 
utdelning. Om aktieägare inte kan nås genom Euroclear sweden 
aB, kvarstår aktieägarens fordran på gexco aB (publ) avseende 
utdelningsbelopp och begränsas endast genom regler om pre-
skription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet gexco aB 
(publ). Det finns inga restriktioner för utdelning eller särskilda 
förfaranden för aktieägare bosatta utanför sverige. Vid en even-

tuell likvidation har aktieägare rätt till andel av överskott i rela-
tion till antalet aktier som aktieägaren innehar.
 

offentliggörande av teckningsresultat i nyemissionen
teckningsresultatet i gexcos nyemission kommer att offentlig-
göras genom ett pressmeddelande från Bolaget omkring den 22 
december 2009.
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Bäste aktieägare,

2009 har varit ett minst sagt turbulent år för gexco. 
 tack vare ett klart förbättrat finansklimat och ett stort in-
tresse för guld tror jag att gexco har goda möjligheter att gå en 
bättre framtid till mötes. 
 Det har även skett en tydlig ändring i ägarstrukturen där en 
ny och stark gruppering i form av ägarkollektivet fagelfenix har 
tagit plats i styrelsen och även deltagit i utformning av början 
till en ny strategi för ett nytt gexco. jag gillar den jordnära attity-
den och målsättningen att bygga ett företag från grunden. Det 
är också därför vi i detta prospekt har tonat ner de storstilade 
planerna. för att återskapa förtroendet är det viktigt att först 
lägga en stabil grund.
 Även om vi inte har nått våra tidigare uppsatta mål får man 
inte glömma vad vi faktiskt har uppnått och vad som är positivt.

 Vi har visat att det finns drivvärdiga mängder guld i backen i 
Bindal. Provdrift (halt) och kärnborrning (struktur) styrker detta. 
 Vi har ett småskaligt men fungerande verk på plats. Om man 
jämför med våra branschkollegor är detta unikt. Ett befintligt 
verk ger en kort startsträcka och medför ett förhållandevis litet 
investeringsbehov. Verket ger också möjligheten att börja i liten 
skala och bygga ut kapaciteten efter hand vilket definitivt sän-
ker risken.
 guld har visat styrka och har passerat 1 100 UsD/oz. Basme-
tallpriserna har i princip dubblats från årsskiftet och hämtat 
igen stor del av det tidigare raset. 
 Den nya norska minerallagen medger provdrift, utan miljötill-
stånd, på drygt 5 000 ton. Det går också att ansöka om dispens 
om man önskar att utöka provdriften. En nyckelfråga den när-
maste tiden är få klart ansökan om koncession och miljötillstånd 
som är en viktig grund för den fortsatta utvecklingen i Bindal.
 Om man jämför brytkostnad för olika gruvor och gruvprojekt 
är det påtagligt att en stående malm som kan brytas underifrån 
har en tydlig kostnadsfördel jämfört med den andra ytterlighe-
ten med en liggande malm som måste hämtas upp från stort 
djup. i Bindal är malmen stående och kan brytas underifrån.
 Även om vi är i ett utsatt läge bör vi ha goda möjligheter att 
lyckas med stöd av vår mycket engagerade ägarkrets.

jon fangel  
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att det finns guld i Kolsvik och intilliggande områden har varit 
känt sedan 1900-talets början och en rad företag har prospek-
terat i regionen. 1988 förvärvade Bindal gruver rättigheterna till 
Kolsvik och tillhörande geologiska data från 47 kärnborrhål på 
drygt 4 100 meter, ett stort antal ytprover och från flera gruv-
gångar.
  Under 2003 förvärvade Bindal gruver ett begagnat mindre 
anrikningsverk från aurex. anrikningsverket var startskottet för 
Bindal gruvers utveckling av Kolsvik och under hösten 2003 på-
börjades installation av anrikningsverket samtidigt som under-
sökningar av fyndigheten inleddes. 
 Ungefär samtidigt som gexcos aktier noterades på nordic 
growth market (ngm) lade gexco ett bud på samtliga aktier 
i Bindal gruver. förvärvet av Bindal gruver slutfördes i augusti 
2004 och gexco fick en ny styrelse och ledning och verksamhe-
ten renodlades till prospektering och utvinning av guld.
 Under hösten 2004 inleddes provbrytning av material från 
den centrala delen av Kolsvikfyndigheten och totalt bröts och 
anrikades omkring 100 ton. syftet med anrikningen var främst 
att provköra anrikningsverket men också för att visa att det går 
att utvinna guld ur fyndigheten till en rimlig kostnad. för att 
undersöka hur framtida utvinning skall gå till inleddes ett sam-
arbete med det kanadensiska företaget Knelson som utvecklar 
processutrustning för anrikning av malm. 
 Under 2005 bröt gexco en 120 meter lång tunnel in i fyndig-
heten i Kolsvik och tog ut omkring 3 000 ton guldmineraliserat 
material. Under 2006 genomfördes två nyemissioner som till-
sammans tillförde Bolaget 41,2 miljoner sEK. Vidare genomför-
des två provborrningsprogram i Kolsvik och mofjellet. Borrning-
arna i Kolsvik gjordes dels i 8 nyanlagda hål, dels som förläng-
ning av 2 befintliga borrhål. 
 momin as bildades år 2000 av lokala intressenter från mo i 
Rana med mål att kunna återuppta driften i den sedan 1987 ned-
lagda mofjellet gruver. jon fangel och göran Rehn blev delägare 
i momin sommaren 2004 och löste ut övriga 12 ägare i momin 
hösten 2005. totalt har det kärnborrats drygt 77 000 meter i 
mofjellet varav 1 250 meter under 2005 och 2 800 meter under 
2006.
 gexco förvärvade våren 2007 momin via en apportemission 
om 160 miljoner nya aktier. Beslut om förvärvet fattades på års-
stämman den 11 maj sedan en juridisk, finansiell och teknisk un-
dersökning (så kallad due diligence) genomförts. 
 Under 2007 och 2008 utförde gexco ytterligare geologisk 
kartläggning i Kolsvik bestående av ytprovtagning, kärnborr-
ning över och under jord samt provtagning och reanalysering 
av gamla borrkärnor. i den perioden blev också anrikningsverket 

i Kolsvik uppgraderat med två nya Knelson centrifuger for att 
kunna öka utvinningsgraden av guld. Det gjordes också testan-
rikning på malm från förlängningen av undersökningstunneln i 
Kolsvik som var etablerad sedan tidigare. 
 Våren 2007 startade förberedelserna till en utvidgad provdrift 
i Kolsvik. Under sommaren och hösten 2007 genomfördes en 
provdrift som också fungerade som en kartläggning i delar av 
Oppgangen zonen. Omfattande provtagning genom kärnborr-
ning, provtagning på stuff och analyser av material in och ut 
från anrikningsverket visade att den samlade produktionen på 
cirka 2200 ton innehöll 5,6 gram guld per ton, mätt som ingå-
ende halt i verket. 
 Under andra halvan av 2007 och första kvartalet 2008 ge-
nomfördes det långhålsborrning från ytan for att kartlägga de 
guldförande zonerna mot djupet. Borrningarna visade att zoner-
na fortsatt är guldförande vid nivå 5 meter över havet eller 200 
meter under området för provdriften. arbetena visar att det i det 
centrala området existerar tre subparallella guldförande zoner; 
Oppgangen, Klondyke och Val d`Or. i tillägg har det påvisats yt-
terligare en mineraliserad zon, nordost om Oppgangen, som har 
fått namnet sigma.
 Hösten 2007 genomfördes omfattande geofysiska mätningar 
från helikopter kring mo i Rana. mätningarna gav ett stort an-
tal målområden och tio av dessa undersöktes under 2008 med 
ytprovtagning och kärnborrning. mest lovande är målområdet 
Hellerfjellet.
 som följd av den finansiella krisen 2008 har gexcos verksam-
het successivt under hösten 2008 och våren 2009 dragits ner till 
ett minimum.
 tack vare ett förbättrat finansiellt klimat och förbättrade pri-
ser på guld och basmetaller finns förutsättningar att på nytt 
kunna finansiera en ökad aktivitet.
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”Ett målområde har potential att bli en 
egen gruva. Ett stort antal målområden ökar 
sannolikheten att nå reguljär gruvdrift.” 
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gruvdrift har pågått i norden i över 1 000 år och utgör idag en 
viktig basnäring. Det finns således en stark tradition av malm-
brytning och metallbearbetning i norden. norden är intressant 
för prospektering även av andra skäl. förutom god gruv- och mi-
neralkompetens skapar en effektiv infrastruktur, stabil politisk 
situation och väl fungerande lagstiftning goda förutsättningar. 
Dessutom bedöms framför allt norge som underprospekterat 
jämfört med de övriga nordiska länderna med en betydande po-
tential för nya fyndigheter. tillgången på riskkapital har också 
ökat i spåret av stigande råvarupriser och strukturella föränd-
ringar inom gruvbranschen. Vidare har gruvindustrin till följd av 
den tekniska utvecklingen blivit allt effektivare.
 gruvindustri är på många sätt olik tjänste- eller verkstadsin-
dustri. Utveckling av nya projekt innebär en hög risk och tar lång 
tid, i många fall upp till tio år. gruvbolag producerar metallkon-
centrat, så kallad slig, vilket är slutprodukten för gruvdrift. slut-
produkten är mycket homogen och i det närmaste identisk med 
konkurrenternas slutprodukt. Priset på metallkoncentrat sätts 
på världsmarknaden. när råvaran är guld, kommer slutproduk-
ten aldrig att konsumeras. i princip allt guld som producerats 
finns fortfarande i omlopp i världen.
 De homogena slutprodukterna gör att gruvbolagens kon-
kurrensfördelar och lönsamhetspotential helt blir beroende av 
vilken effektivitet som kan uppnås i prospekterings- och pro-
duktionsprocesserna. medan konkurrensen på marknaden för 
slutprodukten är global, uppstår lokal eller regional konkurrens 
avseende prospektering, det vill säga att först hitta ekonomiskt 
brytbara malmfyndigheter (för förklaringar till begrepp som är 
typiska för prospekterings- och gruvindustrin, se avsnitt ”Defini-
tioner”).
 Produktion av guld från gruvor utgör omkring 65 procent av 
globalt utbud medan försäljning av guld från centralbanker och 
återvinning huvudsakligen står för resterande 35 procent. De 
största guldproducerande länderna är sydafrika, australien, Usa 
och Peru. smyckesindustrin står för närmare 90 procent av den 
globala guldkonsumtionen. smyckesindustrin är huvudsakligen 
lokaliserad till italien, Usa, turkiet samt flera länder i asien. glo-
bal gruvproduktion av guld uppgick 2008 till omkring 2 414 ton. 
samma år uppgick totalt utbud av guld till omkring 3 512 ton. 
total efterfrågan på guld uppgick 2008 till 3 804 ton. 
 De största zinkproducenterna är Kina, australien och Peru 
som tillsammans står för omkring 51 procent av produktionen. 
Europa står endast för omkring 9 procent av global zinkpro-
duktion. De största gruvaktörerna inom zink är xstrata, teck co-
minco och Zinifex som tillsammans står för knappt 30 procent 
av global produktion. asien står för omkring hälften av världens 

BEsKRiVning aV maRKnaDEn

zinkkonsumtion. Kina står ensamt för omkring 29 procent av an-
vändningen av producerad zinkmetall medan Usa och tyskland 
är västvärldens största konsumenter. Den globala produktionen 
av zinkmetall uppgick 2008 till 11,7 miljoner ton. Zinkmetallkon-
sumtionen uppgick samtidigt till 11,5 miljoner ton. 

Värdekedjan från undersökningstillstånd till gruvdrift

Undersökningstillstånd (inmutning) ansökan om tillstånd (ensamrätt) att 
undersöka om ett utvalt markområde innehåller metallförekomster. ger möj-
lighet att skydda de investeringar som görs. Åtagandet omfattar återställande 
av marken samt betalning till markägaren

Geologisk prövning analys av ytprov eller borrkärnor för att erhålla ytterligare 
information om kvaliteten på fyndigheten

provborrning Provtagning i djupled för att samla information som kan använ-
das till geologisk modellering av fyndigheten avseende halter och fyndighe-
tens utbredning

provdrift Drift  i liten skala i syfte att erhålla pålitliga resultat av den valda 
processenlösningen och för att verifiera geologiska data som indikation för 
framtida reguljär drift

Lönsamhetsstudie Beräkning av ekonomiskt utfall vid gruvdrift, så kallad ”fea-
sibility study”, nödvändig för att kunna erhålla lånefinansiering av driften

Gruvdrift Produktion av metall-/mineralkoncentrat som förädlas vidare till 
metall i smältverk

metallpriser
Värdet av gexcos mineraltillgångar påverkas mest av prisut-
vecklingen på guld och zink. Priset på basmetaller (zink, koppar, 
aluminium etc) påverkas i stor utsträckning av den globala in-
dustrikonjunkturen med höga priser vid högkonjunkturer och 
vice versa. Priset på guld följer emellertid ett något annorlunda 
mönster. Efterfrågan på guld drivs primärt av privat konsumtion 
(eller privata investeringar). Dock sammanfaller ofta stark indu-
striell konjunktur och hög privat konsumtion. 
 metallpriser begränsas nedåt av brytnings- och anriknings-
kostnaderna men har ingen teoretisk begränsning på uppsidan. 
Pristrenden på basmetaller har varit uppåtgående under 2002 
– mitten av 2008 för att falla kraftigt hösten 2008. Basmetall-
priserna har återhämtat sig markant under 2009. Utbudet av 
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basmetaller ökar dock med viss eftersläpning, vilket förklaras av 
långa ledtider från undersökningstillstånd till gruvdrift samt av 
att prospekteringsbudgetarna reducerades kraftigt i början av 
2000-talet då metallpriserna var väsentligt lägre.

LåNGSIKtIG EFtERFRåGAN
Den långsiktiga efterfrågan på metaller styrs av makroekono-
miska förutsättningar. i bilden nedan visas tillväxten i världen 
(BnP per capita och år) med avståndet i tiden mellan länderna:

Bilden visar att om Kina och indien kommer att följa samma ut-
veckling som flera väl utvecklade länder, så står de inför en pe-
riod av stark ekonomisk tillväxt. 
 nedanstående figur visar att zinkkonsumtionen ökat kraftigt 
i sydkorea och Usa när BnP per capita ökade från 5 till cirka 12 
kUsD per år. 

Om Kina och indien följer samma historiska mönster mellan 
inkomster och metallkonsumtion som Usa och sydkorea skulle 
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efterfrågan fram till 2010 öka med cirka 2-4 miljoner ton i Kina 
och cirka 1 miljon ton i indien.
 Enbart en ökning av zinkkonsumtionen i Kina och indien om 
3-5 miljoner ton motsvarar cirka 35 procent av den globala kon-
sumtionen av zink 2008 (11,5 miljoner ton). naturligtvis kan en 
långsammare ökning eller till och med inbromsning av tillväx-
ten förlänga tidsperspektivet vilket i sin tur skulle ha en däm-
pande effekt på priserna för basmetaller. med en förväntad stark 
tillväxt i stora ekonomier finns dock förutsättningar för att me-
tallpriserna stabiliseras på en högre nivå än historiskt. 

GULD 
guld (au) är en ädelmetall och en av de kemiskt mest opåverk-
bara metallerna. metallens unika kombination av fysiska och ke-
miska egenskaper gör att den är extremt smidbar. guld är en ut-
märkt ledare av värme och elektricitet samt starkt reflekterande. 
guld korroderar, missfärgas eller rostar inte när det utsätts för 
syre eller vatten.
 större delen av allt guld som produceras används till smycken. 
En hel del används också inom tandvården och resterande del i 
halvledare, kretskort och mikrochips i elektronik- och teleindu-
strin.
 Det produceras mindre guld än det efterfrågas i världen. cirka 
65 procent av världsbehovet täcks av produktion från guldgru-
vor. Resterande 35 procent tillgodoses genom utförsäljning från 
centralbanker och i viss mån genom återvinning av guldskrot 
från juvelerarindustrin och från övrig industri. En stor del av all 
världens guld återfinns hos centralbanker (>33 000 ton) och en 
okontrollerad utförsäljning från främst europeiska centralban-
ker under 1990-talet hade en negativ inverkan på guldpriset. se-
dan 1999 är de europeiska centralbankernas utförsäljning regle-
rad och för närvarande begränsad till 400 ton per år (alternativt 
2 000 ton totalt) fram till 27 september 2014.
  Produktionen av guld har varit relativt konstant de senaste 
åren och väntas ligga kvar på samma nivå de kommande åren. 
Den globala prospekteringstakten har tidigare varit låg på grund 
av ett lågt guldpris. antalet nya gruvor med produktionsstart i 
närtid är få och kommer inte att kompensera ett naturligt bort-
fall då äldre gruvor stängs ned när reserverna är utbrutna.
  i ett historiskt perspektiv har guldpriset stigit i perioder av oro 
och när börserna utvecklats negativt. De senaste 20 åren har guld-
priset varierat mellan 250 - 1100 UsD per troy ounce (31,1 gram). 
guldpriset är negativt korrelerat med värdet på den amerikanska 
dollarn. Då dollarn faller i värde tenderar guldpriset att öka. 
 för att få en känsla för framtida förändringar i guldpriset är 
det viktigt att förstå sambandet mellan guldpris och tillgång 
och efterfrågan på guld. centralt för ett gruvbolag är det ge-
nomsnittliga guldpriset över tiden, medan kortsiktiga fluktua-
tioner har mindre betydelse. 
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En fiktiv gruva som togs i drift i oktober 1979 kunde glädjas åt ett 
guldpris över 400 UsD, en fördubbling jämfört med maj samma 
år. Den 21 januari 1980 nådde guldpriset 850 UsD för att sedan 
sjunka tillbaka till runt 500 UsD tre månader senare. Vid en livs-
längd på 20 år skulle den fiktiva gruvan också ha hunnit uppleva 
ett guldpris strax över 250 UsD i juli 1999, vilket förmodligen låg 
nära eller till och med under den totala brytningskostnaden. 
Prisnivån 1999 visade sig få betydelse för guldutbudet idag, ef-
tersom det ledde till kraftigt reducerade prospekteringsaktivite-
ter. Effekten av minskad prospektering är fortfarande kännbar 
och kan förklara en del av guldprisets uppgång på senare tid. 
Däremot var den korta och branta upp- och nedgången runt års-
skiftet 1979/80 huvudsakligen en spekulativ företeelse som ter 
sig osannolik idag på grund av fundamentala förändringar i den 
långsiktiga efterfrågan. 
                             

Bild guldpris och växelkurs sek/Usd

ZINK
Zink (Zn) är världens volymmässigt fjärde största metall (efter 
järn, aluminium och koppar). Zink en relativt oädel metall som 
av den orsaken används i ren form framför allt i olika applika-
tioner som korrosionsskydd: förzinkade stålprodukter såsom 
plåt, armeringsjärn eller offeranoder på skepp eller broar (totalt 
cirka 50 procent av all zinkanvändning). i legerad form används 
zink bland annat till mässing, en legering som upp till cirka 45 
procent består av zink (cirka 35 procent av allt zink används i 
legeringar). Ytterligare industriella användningar för zink är 
i batterier eller som gjutgods inom bilindustrin. Dessutom 
används zinkoxid som vitt pigment i färg och som aktivator i 
gummiindustrin, men även i hudcreme mot starkt solsken. 
Efterfrågan på zink under perioder med ökande välstånd illus-
treras väl av följande exempel: 1960 konsumerades cirka 2,5 mil-
joner ton zink i västvärlden. Volymen mer än fördubblades under 
en period av stabil välståndsökning och nådde 5,8 miljoner ton 
2002. Den totala zinkförbrukningen i utvalda tillväxtmarknader 
– Kina, indien, syd- och nordkorea, thailand, sydafrika, mexico 
och Brasilien – uppgick 1960 till 233 000 ton. 2002 uppgick zink-

förbrukningen i dessa länder till 3,0 miljoner ton, det vill säga 
mer än en tiodubbling av behovet under drygt 40 år. tidsinter-
vallet har valts för att visa att den ökade metallefterfrågan i 
tillväxtmarknader inte har haft mer än marginellt inflytande på 
metallpriserna fram till 2002.

Zinkpris och växelkurs sek/Usd
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Inledning
Värdet av gexcos mineraltillgångar påverkas mest av utveck-
lingen av priset på guld respektive zink. gexco äger genom det 
helägda dotterföretaget gexco norge as (gexco norge) bergrät-
tigheter innehållande guld i Bindal, koppar, bly, zink, guld och 
silver i mo i Rana och guld kring narvik. sammanlagt har gexco 
identifierat 3,3 miljoner ton indikerad mineraltillgång och 2,5 
ton antagen mineraltillgång genom den hittills genomförda 
prospekteringen (för förklaring av facktermer se avsnitt ”Defini-
tioner”). gexcos huvudkontor ligger i stockholm.

AFFÄRSIDÉ oCH MåL
gexco aB (gexco) har som affärsidé att exploatera mineralfyn-
digheter i norden med hänsyn till människa och miljö. gexco 
har som mål att vara en ledande utvecklare av norska gruvfyn-
digheter.

Verksamheten
för att utveckla fyndigheterna investerar gexco i geologiska un-
dersökningar och kartläggning. Exempel på detta är kärnborr-
ning som ger geologiska data, analysering av borrkärnor samt 
insamling och analysering av ytprover som ger information om 
metallinnehåll. Även utvärdering och geologisk rapportering är 
investeringar i för att höja värdet på mineraltillgångarna. gexco 
investerar också i utrustning för att processa och öka metallkon-
centrationen så att man får ett säljbart metallkoncentrat.  gex-
co gör också investeringar på miljöområdet för att förbereda en 
ansökan om koncession för reguljär gruvdrift. investeringarna 
har som mål att kunna starta lönsam gruvdrift. investeringarna 
var betydande under 2006 och 2007 medan det under 2008 har 
varit låg aktivitet.

Verksamhetsmål
Mål på kort sikt
• Etablera en plan och en finansieringslösning som möjliggör 

en fortsatt utveckling av guldfyndigheterna i Bindal genom 
fortsatt prospektering för att etablera en malmbas. malmba-
sen är grunden för en kommande provdrift.

• färdigställa och lämna in ansökan om miljötillstånd och kon-
cession för reguljär gruvdrift i Bindal.

• Etablera samarbetslösning med en eller flera parter för ut-
veckling av fyndigheterna i mo i Rana.

Mål på lång sikt
• Ha utvecklat gexco till ett producerande gruvföretag med 

god avkastning för aktieägarna.
• fortsätta att utveckla gexcos övriga projekt.

BEsKRiVning aV VERKsamHEtEn

finansiella mål och utdelningspolitik
gexco har som övergripande finansiellt mål att hantera aktieä-
garnas kapital på ett kostnadseffektivt och ansvarsfullt sätt för 
att uppnå största möjliga värdeökning.
gexco betalar för närvarande ingen utdelning och avser inte att 
göra det förrän Bolaget genererar vinst.

strategier
i syfte att nå sina mål har gexco formulerat följande strategier:
1. gexco ska driva verksamheten med ett team med solid kun-

skap inom geologi, gruvdrift, entreprenörskap och manage-
ment.

2. gexco ska låta extern och oberoende expertis granska och ut-
värdera Bolagets beräkningar av resurser och reserver. 

3. gexco ska fokusera verksamheten till guld i Bindal och efter-
hand zink kring mo i Rana.

4. gexco ska tydligt och transparent informera marknaden om 
verksamheten, främst genom pressmeddelanden och via Bo-
lagets hemsida. målgruppen för informationen är främst Bo-
lagets drygt 3 000 aktieägare.

gexcos bolagsplattform bygger på följande teser:
•  En förväntat positiv utveckling av metallpriserna i spåren av 

en återhämtning för den ekonomiska tillväxten.
•  Den under lång tid nästintill obefintliga prospekteringen i 

norge, vars geologiska struktur liknar den i grannländerna, 
representerar en mycket intressant potential.

•  Betydande potential i Bindal, mo i Rana och narvik.

AFFÄRSMoDELL
Utvecklingen av guldfyndigheten i Kolsvik i Bindal har sedan 
länge skett under devisen ”Drill for structure – drift for grade”. 
skälet är den svårprospekterade strukturen med stor variation 
av halter inom korta avstånd. Detta tillvägagångssätt gav under 
2007 lovande resultat och en halt på 5,6 gram guld per ton i det 
som matades in i anrikningsverket. således fick gexco ett mer 
pålitligt resultat från ett faktiskt utfall av drift än en uppskatt-
ning av halt baserat på statiska modeller.
 Den fortsatta utvecklingen bygger på en kombination av pro-
spektering och provdrift. 

gexcos mineraltillgångar
ÖVERSIKt GEXCoS MINERALtILLGåNGAR
gexco äger mineraltillgångar i nordland fylke i nordnorge. De 
områden som uppvisat störst potential återges i tabellen nedan.
 för gexco är det liten möjlighet att under rådande finans-
marknad finansiera större aktiviteter i alla områden. gexco har 
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därför valt att söka samarbetspartners för utveckling av andra 
fyndigheter än Bindal. Även utvecklingen i Bindal kan komma 
att ske i samarbete med andra om gexco inte erhåller tillräcklig 
finansiering eller att risknivån bedöms för hög.
 gexco uppskattar total historisk mineraltillgång på 2,5 miljo-
ner ton i Bindal innehållande till cirka 15 ton guld. Denna upp-
skattning baseras på information som är äldre än från 2001 och 
den uppfyller inte svemins regelverk (baserat på ni 43-101) och 
rekommendationer om rapportering av mineraltillgångar (se 
avsnitt ”Definitioner”).
 gexco har också andra mineraltillgångar som Harnäs (guld) i 
Värmland och flera undersökningstillstånd i nordnorge, såsom 
alstahaug och Hemnes (zink, bly, koppar, guld och silver) samt 
Brönnoy. Dessa har i nuläget bedömts som strategiskt mindre 
viktiga.

BINDAL
gexco äger mineraltillgångar i Bindal kommun, nordland fylke, 
norge. från terråk, som är centralort i Bindal kommun, sträcker 
sig tosenfjorden i nordostlig riktning. Bogadalen och Kolsvik lig-
ger cirka 20 km nordost om terråk, sjövägen längs tosenfjorden. 
Kolsvik ligger cirka 300 km norr om trondheim och cirka 70 km 
söder om mosjöen. närmaste flygplats är Brönnöysund (60 km) 
och närmaste tågstation är trofors (60 km).
 Områden som har undersökts av gexco norge och andra är 
Kolsvik, Reppen, finnlifjellet, Okstind och syd Bogelva. Kolsvik 
är den fyndighet som visar bästa förutsättningar för gruvdrift. 
Övriga områden har en betydande potential och ligger inom 10 
km från Kolsvik. gexco äger bergrättigheter i Kolsvik, Reppen och 
finnlifjellet genom 97 undersökningstillstånd och 1 bearbet-
ningstillstånd.

KoLSVIK
guldfyndigheten i Kolsvik har kartlagts genom omfattande un-
dersökningar. totalt har det borrats 91 hål och tagits kärnprover 
på drygt 10 000 meter. Den totala aktiverade prospekterings-
kostnaden är cirka 38 miljoner sEK. 
 Utvärderingen av data från prospekteringen visar att guldet 
är strukturellt bundet i fyra huvudzoner med horisontell bredd 
på 0,5 - 5 meter. De viktade genomsnittshalterna från borrkärnor 

tabellen visar översiktligt gexcos viktigaste mineraltillgångar:  

ton mineraltillgång Huvudsaklig Antagen Indikerad  Status

  mineralisering  mineraltillgång  Mineraltillgång 

Bindal guld 2 100 000 422 000  Produktionsnära

mofjellet, Rana Zink 370 000 2 850 000  sen prospektering

Hellerfjellet, Rana Koppar, Zink - - tidig prospektering

narvik guld - - tidig prospektering

och slitsprover varierar mellan 3,2 och 5,2 gram guld per ton. från 
provdriften under 2007 har gexco visat att den sanna halten i 
malmen som matades in i anrikningsverket, inklusive inbland-
ning av gråberg, låg således 23 % över de uppmätta värdena från 
borrkärnor och slitsprover . Den faktiska halten på cirka 2 000 
ton malm låg på 5,6 gram guld per ton. Detta är ett vanligt feno-
men för guld eftersom guld finns i både fina och grova korn som 
ger upphov till det som kallas ”nugget”-effekt.
 i mera perifera områden, där antalet kärnborrhål är för få för 
att genomföra en malmberäkning, visar analyser dels att zoner-
na fortsätter och dels att det finns enstaka analyser från en me-
ter långa prover från borrhål med över 100 gram guld per ton.  
 Resultat från drift i kombination med prospektering från tunn-
lar kan ge en betydande ökning av både resurser och reserver. 

REppEN
i Reppen, som ligger cirka 10 km från Kolsvik, har det borrats 5 
borrhål på totalt 500 meter och tagits ett antal ytprover. Bästa 
borrhåll gav en halt på 27 gram per ton över en meter och bästa 
ytprov gav 54,3 gram per ton. Enligt falconbridge (tidigare själv-
ständigt kanadensiskt företag inom nickel kobolt, koppar, zink, 
platina och aluminium, numera helägt av schweiziska xstrata) 
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kan mineraltillgången i Reppen uppskattas till 800 000 ton 
med halter på 5 – 7 gram per ton. i Reppen finns det en bety-
dande potential eftersom mineraliseringen är känd i en längd av 
cirka 3 km varav endast 20 % har undersökts. 

FINNLIFJELLEt

i finnlifjellet, cirka 10 km från Kolsvik och som uppvisar liknande 
struktur som Kolsvik med skärzoner och guldförande arsenikkis 
har det gjorts 67 ytprover över ett stort område. Bästa prov gav 
31 gram per ton. finnlifjellet har betydande potential.

UtVECKLING AV KoLSVIK
förutsatt att gexco har tillräcklig finansiering kan tillgångarna i 
Kolsvik utvecklas vidare. 
 strategin bakom planen är att vara mer ”back to basics” och 
därmed bygga förtroende för gexco på marknaden.  Ett fokus på 
Kolsvik minskar också beroendet av marknadspriset på zink.
 gexco ser att utvecklingen kan ske i två steg enligt följande 
scenarier där det efter varje steg utvärderas om det är tekniskt, 
geologiskt och ekonomiskt försvarbart att fortsätta verksamhe-
ten. Om dessa steg faller väl ut är det motiverat att investera 
ytterligare för att öka produktionen till full skala.

steg ett – ProsPekterIng och ProVdrIft
Utvecklingen inleds med att genomföra ett borrprogram på cir-
ka 2 000 meter och en tunneldrivning på cirka 70 meter för att 
komplettera tidigare undersökningar. Kärnborrningen har som 
mål att bekräfta en mineralisering på cirka 850 000 ton. tun-
neldrivningen kombineras med provtagning och kartläggning. 
tunneldrivningen ger också ett underlag på cirka 2 500 ton för 
framtida anrikning i det befintliga anrikningsverket. 
 Parallellt med borrprogram och tunneldrivning sker också en 
genomgång av det befintliga verket och en utvärdering av vilka 
investeringar som måste göras för att öka kapaciteten till ca 8 
ton per timme.
 anrikningen sker i det befintliga gravimetriska anrikningsver-
ket (pilotverket) för att utvärdera malmens kvalitet och för att 
producera guldkoncentrat för försäljning. gravimetriskt guld-
koncentrat kan säljas som råvara till guldproducenter som ex-
empelvis Boliden aB i sverige, norddeutsche affinerie ag i tysk-
land eller Umicore sa i Belgien.  
 i ett uppstartskede bör verket köras dygnet runt i kampanjer 
på 12 dygn vardera. Kampanjerna ger möjlighet till underhåll och 
förbättringar under den period på 9 dagar som verket står stilla. 
Pilotverket skall också byggas in i en plasthall som skydd mot 
väder och vind.
 investeringsbehovet i utveckling av fyndigheten, prospekte-
ring och uppgradering av anrikningsverket uppgår till 6 miljoner 
sEK under 2010. Kärnborrning och brytningen sker på entrepre-
nad. Drift av anrikningsverk och krossanläggning sker i egen regi 
med anställd eller inhyrd personal.

 En lyckad prospekteringskampanj med en ökad malmbas bör 
öka sannolikheten för framtida finansiering. gexco kommer att 
undersöka om det finns offentligt stöd eller låneformer som kan 
bidra till finansieringen av en prospekteringskampanj. Ett kas-
saflöde från anrikningen bidrar också positivt.
 Enligt den nya norska minerallagen om bergverksdrift, som 
träder i kraft från 1 januari 2010, får gexco bryta drygt 5 000 ton 
malm och gråberg. Lagen ger också utrymme för dispens för 
större tonnage. gexco har för avsikt att ansöka om dispens för 
att utöka provdriften till cirka 25 000 ton. grunden för dispens 
är de geologiska förutsättningarna i Kolsvik med en oregelbun-
den struktur som fördyrar och försvårar normal prospektering. 
gexco har också avtal med berörda markägare för utnyttjande 
av markområden och avtal med det lokala kraftbolaget för an-
vändandet av kaj och väg i Kolsvik. 

steg tVå – drIft I mIndre skala
Efter en förbättring av krossteget har pilotverket en kapacitet 
på cirka 8 ton per timme eller cirka 50 000 ton per år vid drift 
dygnet runt.
 tidplanen för en ökad och kontinuerlig produktion styrs av 
tillgången på malm men också på om gexco erhåller dispens el-
ler att koncession och miljötillstånd har beviljats. 
 Om driften i steg två startar i mars 2011, förutsatt att kon-
cession och miljötillstånd har beviljats, når man en produktion 
på cirka 40 000 ton under 2011. Efter inbyggnad av verket och 
förbättringar av processen bör man kunna nå en produktion 
på 60 000 ton under 2012. investeringarna i uppgradering av 
anrikningsverket, utveckling av fyndigheten och prospektering 
uppgår till 15 miljoner sEK under 2011. Produktionen i pilotverket 
ökas därmed till tio ton per timme.
 Under steg två pågår även prospektering för att öka malmba-
sen och den geologiska säkerheten.
 från anrikningsverket får man i princip två säljbara guldkon-
centrat:
- En guldrikare fraktion (Koncentrat 1, cirka 1000 g/t) som vikt-

mässigt motsvarar cirka 0,2 procent av den brutna malmen.
- En guldfattigare fraktion (Koncentrat 2, cirka 100 g/t) som 

viktmässigt motsvarar cirka 2 procent av den brutna malmen.
Vid dagens guldpriser på över 1 000 UsD per tr.oz. bedöms en 
reguljär drift på cirka 60 000 ton per år av Kolsvikfyndigheten 
ge ett kassaflöde före räntor, skatt och avskrivningar (EBitDa) 
på över 30 miljoner sEK per år. En ändring av guldpriset med 
100 UsD per tr.oz. eller ändring av guldhalten i malmen med 
0,5 gram per ton påverkar driftsresultatet positivt eller negativt 
med cirka 6 miljoner sEK per år. 
 Om steg ett och steg två faller väl ut och gexco har etablerat 
en malmbas som motiverar en större drift och deponi av rest-
sand kan ske i fjorden kan det investeras i ett större anriknings-
verk som ökar lönsamheten betydligt.
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öVrIga fYndIgheter
Mo I RANA: 
Basmetaller (koppar, zink, bly), guld och silver. gexco äger bear-
betningstillstånden för den gamla nedlagda mofjellet gruvor. 
Beräkningar från årsskiftet 2006 - 2007 indikerar att det finns 
en mineralresurs på cirka 1,26 mton kvar i gruvan. Ytterligare 
borrningar utfördes i 2007 och 2008 i mofjellet gruver. analyser 
från dessa borrningar visar att det finns ytterligare intressanta 
tonnage kvar, men dessa är ännu inte malmberäknade. 
 förutom bearbetningstillstånden ovan har gexco 254 under-
sökningstillstånd i mo i Rana fördelade på områdena mofjellet, 
Plurdalen och Langfjellet-grønnfjelldalen, samt melkfjellet/
Krabbfjellet. De flesta innehåller basmetaller samt guld och sil-
ver, men 23 undersökningstillstånd i melkfjellet/Krabbfjellet har 
fokus mot nickel. Prospektering i 2008 har påvisat flera mycket 
intressanta mineraliserade områden som t ex Hellerfjellet men 
vidare arbeten kräver ytterligare finansiering och en tilltro till 
ett ökat marknadspris på basmetaller.

NARVIK:
i narvik har gexco 45 undersökningstillstånd innehållande guld 
fördelat på fyra områden. Ett av dessa blev undersökt med slits-
prover under hösten 2008. Det är intressanta halter av guld i 
flera prov, men det krävs ytterligare arbeten innan man kan dra 
slutsatser om tillgångarna kring narvik.
 

andra fyndigheter
gexco har sju undersökningstillstånd i Brönnöy avseende guld 
och tolv undersökningstillstånd i alstadhaug och Hemnes avse-
ende koppar, zink, bly, guld och silver.
 i sverige har gexco bearbetningstillstånd på guldgruvan i 
Harnäs i Årjängs kommun. gruvan har varit i drift i liten skala 
under 90-talet och det återstår ännu en mindre mängd guld-
malm i Harnäs. Det behövs dock ytterligare prospektering för att 
etablera en malmbas som motiverar en ny gruvdrift i Harnäs.

möjliga framtida förvärv och samarbeten
Det kärva finansiella klimatet har skapat goda affärsmöjligheter 
eftersom det i dagsläget finns ett flertal bra mineralprojekt som 
letar samarbetsparter. Det finns också intressenter för ”farm-
out” eller ”joint venture” lösningar. gexco avser efter säkerstäl-
lande av finansiering att ta en aktiv del i den strukturomvand-
ling som förväntas ske i mineralbranschen. 

miljökonsekvenser
miljöpåverkan från gruvverksamhet sker genom utsläpp i luft, i 
vatten och genom förorening av mark. gruvverksamhet medför 
vanligen stora fysiska ingrepp i naturen. mängden restprodukter 
är betydande och innehåller ofta metaller. gruvverksamhet för-
brukar även stora mängder energi.
 Utsläpp i luft sker främst som avgaser från dieseldrivna for-

don, dieseldrivna elaggregat och annan utrustning. Utsläpp i 
vatten kan vara i form av restkemikalier från våtanrikning, läck-
age av vatten från gruvgångar som innehåller rester av spräng-
ämnen, sot, stoft och spillolja. förorening av mark kan vara i form 
av spillolja och stoft innehållande metaller.
Långsiktig miljöpåverkan från gruvverksamhet uppstår i huvud-
sak på grund av sulfidoxidation i anrikningssand och upplag av 
gråberg. sulfidoxidationen kan ge upphov till surt och metall-
haltigt lakvatten.
 gexco har en miljöpolicy som syftar till att minimera påver-
kan på luft, vatten och mark. Detta ska ske genom att:
• Utbilda och engagera alla anställda och anlitade underentre-

prenörer i gexcos miljöarbete
• minimera användandet av energi och vatten
• använda teknologi som minskar användandet av kemikalier 

och råvaror
• mäta och kontrollera påverkan på drabbade områden
• minska bullret från verksamheten genom att förlägga buller-

källor under jord
• följa lagar och förordningar
• sträva efter ständiga förbättringar

stYrkor och sVagheter
StyRKoR
- Bearbetnings- och undersökningstillstånd i norges mest 

spännande guldfyndigheter. 
- Ett befintligt och fungerande anrikningsverk samt utrustning 

för drift.
- management med stor driftserfarenhet.
- Omfattande struktur och kunskap kring kvalitetssäkring av 

kärnborrning, provtagning och analyser.
- attraktiv affärsplan med konservativa antaganden.

SVAGHEtER
- fyndigheten har en geologisk risk trots provbrytning (som 

alla fyndigheter).
- svag finansiell ställning.

MÖJLIGHEtER
- guldpriset stärks ytterligare, oberoende av smyckes- eller in-

vesteringsefterfrågan.
- Ökade basmetallpriser ökar värdet på tillgångarna i mo i 

Rana.
- fyndigheter är rikare än väntat och malmbasen kan öka.

Hot
- Den ekonomiska återhämtningen tar längre tid än väntat, vil-

ket kan medföra svårigheter att finansiera full drift.
- guldpriset faller under UsD 600 per tr.oz. i kombination med 

lägre halter än förväntat.
- Processer med koncession och miljötillstånd kan försenas.
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Kapitalstruktur
följande tabell visar gexcos kassa, bank och övriga kortfristiga 
placeringar, räntebärande skulder, eget kapital, nettokassa och 
soliditet per den 30 september 2009 på faktisk basis och på pro-
formabasis för att avspegla den förväntade nettolikviden från 
företrädesemissionen om cirka 4,0 miljoner sEK. Beräkningarna 
avser det fall då förestående företrädesemission fulltecknas. Det 
finns emellertid inte några garantier för att så blir fallet. 

 

 tabellen bör läsas tillsammans med avsnitten ”Utvald finan-
siell information”, ”Kommentarer till den finansiella utveckling-
en”, ”Räkenskaper” och ”Delårsrapport 1 januari – 30 september 
2009”, vilka samtliga återfinns på annan plats i detta prospekt. 

kaPItalstrUktUr

kSEK 30 sept 2009 Företrädesemission proforma efter  

    företrädesemissionen

Kassa, bank och övriga kortfristiga placeringar 304 4 000  4 304

Räntebärande skulder 1 850   1 850

Eget kapital 42 016 4 000  46 016

totala tillgångar 45 374 4 000  49 374

nettoskuld (-)/nettotillgång(+) -1 546 4 000  2 454

soliditet 93%   93%
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Utvald finansiell information
resultaträkning i sammandrag

kSEK 2009 2008 2008 2007 2006

  jan-sep jan-sep   

nettoomsättning 307 1 260 3 342 125 7

Rörelsens kostnader     

Prospekteringskostnader -3 322 - -3 748 - -

Handelsvaror/förändring varulager - 46 147 - -

Övriga externa kostnader -2 689 -7 636 -9 233 -8 128 -4 427

Personalkostnader -1 652 -5 925 -9 350 -13 006 -3 156

av- och nedskrivningar -3 260 -3 812 -113 403 -3 657 -1 971

Rörelseresultat -10 616 -16 067 -132 245 -24 666 -9 546

finansiella kostnader -104 -25 -38 -64 -36

finansiella intäkter - 375 466 830 32

finansiella poster netto -104 350 428 765 -4

Periodens totalresultat -10 720 -15 717 -131 817 -23 901 -9 551

Valutakursdifferenser 3 963 -670 -3 834 2 352 -1 569

totalresultat för perioden - 6 757 -16 387 -135 651 -21 549 -11 120

Balansräkning i sammandrag

ksEK sep 2008 sep 2008 2008 2007 2006

tiLLgÅngaR    

immateriella anläggningstillgångar 41 432 149 368 38 069 132 784 17 826

materiella anläggningstillgångar 2 357 8 326 6 620 11 918 6 004

finansiella anläggningstillgångar 260 256 260 256 255

Varulager 516 479 546 439 -

Övriga omsättningstillgångar 505 1 781 1 948 9 923 2 404

Kassa & Bank 304 12 690 4 928 43 032 21 847

SUMMA tILLGåNGAR 45 374 172 900 52 371 198 353 48 336

      

EgEt KaPitaL OcH sKULDER      

Eget kapital 42 016 168 233 48 773 184 620 44 156

Långfristiga skulder 250 250 250 250 250

Kortfristiga skulder 3 108 4 417 3 348 13 483 3 930

SUMMA EGEt KApItAL oCH SKULDER 45 374 172 900 52 371 198 353 48 336
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förändring eget kapital

ksEK 2009 2008 2008 2007 2006

  jan-sep jan-sep   

Förändring i eget kapital     

Eget kapital vid periodens ingång 48 773 184 620 184 620 44 156 14 817

nyemission  - - - 171 406 41 225

nyemissionskostnader - - -196 -9 393 -766

summa totalresultat för perioden -6 757 -16 387 -135 651 -21 549 -11 120

Eget kapital vid periodens utgång 42 016 168 233 48 773 184 620 44 156

Kassaflödesanalys i sammandrag
kSEK 2009 2008 2008 2007 2006

  jan-sep jan-sep   

Periodens resultat -10 720 -15 717 -131 817 -23 901 -9 551

justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet: 3 697 3 784 113 127 3 195 920

Kassaflöde från den löpande verksam-heten före 

förändring av rörelsekapitalet -7 023 -11 933 -18 690 -20 706 -8 631

      

förändring av rörelsefordringar 1 444 6 405 7 954 -7 010 -1 299

förändring av rörelseskulder -241 -7 292 -9 909 7 441 2 762

Kassaflöde från den löpande verksamheten -5 820 -12 820 -20 645 -20 274 -7 168

      

Kassaflöde från investeringsverksamhe-ten 1 094 -17 136 -17 167 -26 479 -15 262

Kassaflöde från finansieringsverksamhe-ten - -338 -196 67 612 40 459

Årets kassaflöde -4 726 -30 294 -38 008 20 859 18 028

      

Likvida medel vid periodens ingång 4 928 43 032 43 032 21 847 3 684

förvärvade likvida medel - - - 168 -

Valutakursdifferens i likvida medel 102 -48 -96 158 135

Likvida medel vid periodens slut 304 12 690 4 928 43 032 21 847
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nyckeltal i sammandrag

  2009 2008 2008 2007 2006

  jan-sep jan-sep jan-dec jan-dec jan-dec

soliditet 93% 97% 93% 93% 97%

Kassalikviditet 26% 328% 205% 400% 617%

Resultat per aktie -1,20 -1,75 -14,72 -3,54 -1,19

Eget kapital per aktie 4,70 18,79 5,45 20,18 8,50

antal aktier 8 953 995 8 953 995 8 953 995 8 953 995 4 318 579

Vägt genomsnitt antal aktier 8 953 995 8 953 995 8 953 995 6 930 540 3 569 232

* År 2007 och 2006 är omräknat p.g.a. sammanläggning av aktier i sep 2008.

nyckeltalsdefinitioner

Soliditet:  Eget kapital i procent av balansomslutning.
Kassalikviditet:  Omsättningstillgångar exklusive lager i förhållande till kortfristiga skulder.
Resultat per aktie:  Resultat efter skatt i förhållande till vägt genomsnitt antal aktier.
Eget kapital per aktie:  Eget kapital i relation till antal aktier på balansdagen.
 

U
tv

al
d 

fin
an

si
el

l i
nf

or
m

at
io

n



30    prospekt 2009

Inledning
gexco har haft små eller inga intäkter under perioderna 1 januari 
– 30 september 2009 respektive 2008 samt under räkenskapsår-
en 2008, 2007 och 2006. Bolaget har under dessa perioder haft 
negativt resultat och därför inte betalt inkomstskatt. finansiella 
intäkter för perioderna har huvudsakligen bestått i resultat vid 
försäljning av värdepapper samt en mindre del ränteintäkter. 
finansiella kostnader under perioderna har huvudsakligen be-
stått i räntekostnader med undantag för nedskrivning av till-
gångarna i mo i Rana med 108 miljoner sEK.

finansiell situation
gexco har under 2009 krympt verksamheten kraftigt och mins-
kat de löpande kostnaderna. Bolaget befinner sig i ett utsatt fi-
nansiellt läge och är beroende av ytterligare extern finansiering. 
skulle den aktuella emissionen inte lyckas och det inte under 
samma tid finns andra alternativ som tillför gexco pengar kan 
Bolaget komma att avvecklas. Om försäljningspriset på Bola-
gets tillgångar vid en avveckling blir lägre än förväntat eller det 
tillkommer nya och i dagsläget ej överblickbara problem kan en 
avveckling leda till att Bolaget hamnar i betydande finansiella 
svårigheter.

Jämförelse mellan 2009 och 2008 för perioden 1 januari-30 
september

RÖRELSENS KoStNADER
Övriga externa kostnader minskade med 4 947 ksEK, till 2 689 
ksEK för de nio månader som slutade den 30 september 2009 
jämfört med 7 636 ksEK motsvarande period föregående år. De 
minskade externa kostnaderna avser neddragning i verksamhe-
ten. större poster avser hyreskostnader 632 ksEK och förlust av-
seende försäljning av inventarier 490 ksEK. Personalkostnader 
minskade med 4 273 ksEK, till 1 652 ksEK för de nio månader som 
slutade den 30 september 2009 jämfört med 5 925 ksEK mot-
svarande period föregående år. minskningen i personalkostna-
der beror naturligtvis på neddragningen i verksamheten.
 avskrivningar och nedskrivningar samt återföringar av ma-
teriella och immateriella anläggningstillgångar minskade med 
552 ksEK, till 3 260 ksEK för de nio månader som slutade den 
30 september 2009 jämfört med 3 812 ksEK motsvarande period 
föregående år. 

RÖRELSERESULtAt
Rörelseresultatet minskade med 5 451 ksEK till 10 616 ksEK för 

Kommentarer till den finansiella utvecklingen

de nio månader som slutade den 30 september 2009 jämfört 
med 16 067 ksEK motsvarande period föregående år.  3 322 ksEK i 
rörelseresultatet var hänförlig till prospekteringsutgifter.

Jämförelse mellan räkenskapsåren 2008 och 2007

RÖRELSENS KoStNADER
Övriga externa kostnader ökade med 1 105 ksEK, till 9 233 ksEK 
2008 från 8 128 ksEK 2007. Personalkostnader minskade med 3 
656 ksEK, till 9 350 ksEK 2008 från 13 006 ksEK 2007. Under 2008 
minskade dotterbolaget gexco norge as sin personalstyrka med 
4 personer. Under 2007 hade Bolaget även säsongsanställda i 
gruvan som bidrog till en hög personalkostnad.
 avskrivningar och nedskrivningar samt återföringar av ma-
teriella och immateriella anläggningstillgångar ökade med 109 
746 ksEK, till 113 403 ksEK 2008 från 3 657 ksEK 2007. Den stora 
posten under 2008 avser nedskrivningen av mineralfyndighe-
ten i mo i Rana med 108 316 ksEK.

RÖRELSERESULtAt
Rörelseresultatet minskade med 107 579 ksEK, till 132 245 ksEK 
2008 från 24 666 ksEK 2007. Här påverkas rörelseresultatet med 
den nedskrivning som gjordes av mineralfyndighe-ten i mo i 
Rana med 108 316 ksEK.

Jämförelse mellan räkenskapsåren 2007 och 2006

RÖRELSENS KoStNADER
Övriga externa kostnader ökade med 3 701 ksEK, till 8 128 ksEK 
2007 från 4 427 ksEK 2006. Ökningen i övriga externa kostna-
der beror på bl.a. att under 2007 förvärvade gexco dotterbola-
get momin as, Bolaget bedrev också provdrift i sin anläggning 
i Bindal. 
 Personalkostnader ökade med 9 850 ksEK, till 13 006 ksEK 
2007 från 3 156 ksEK 2006. Ökningen i personalkostnader var 
hänförlig till den ökade provdriften i Bindal och förvärvet av mo-
min as. Personalstyrkan i momin uppgick till 11 st.
 avskrivningar och nedskrivningar samt återföringar av mate-
riella och immateriella anläggningstillgångar ökade med 1 686 
ksEK, till 3 657 ksEK 2007 från 1 971 ksEK 2006. Ökningen beror 
på ökade investeringar. 

RÖRELSERESULtAt
Rörelseresultatet minskade med 15 120 ksEK, till –24 666 ksEK 
2007 från –9 546 ksEK 2006. Den stora delen i det minskade rö-
relseresultatet var 13 006 ksEK hänförligt till personalkostnader. 
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eget kapital och skuldsättning
gexco har små eller inga möjligheter att lånefinansiera sin verk-
samhet innan man nått en geologisk och ekonomisk säkerhet 
som innefattar en fullständig lönsamhetsstudie. följaktligen 
har gexco historiskt bedrivit sin verksamhet med en nettokassa. 
Den 30 september uppgick likvida till 304 ksEK, räntebärande 
skulder uppgår till 1 850 ksEK. Dock fanns ställda säkerheter av-
seende återställande av mark, uppgående till 250 ksEK samt ett 
borgensåtagande om 4 msEK till förmån för gexco as (se vidare 
avsnitt ”Legala frågor och kompletterande information”). 
 gexcos totala kortfristiga skulder uppgick per den 30 septem-
ber till 3 108 ksEK. Den största posten i kortfristiga skulder är en 
räntebärande skuld uppgående till 1 850 ksEK, till consolaris aB
.
 nedan redogörs för gexcos egna kapital vid utgången septem-
ber 2009. 

eget kapital i gexco den 30 september 2009

kSEK 
aktiekapital  17 908
Övrigt tillskjutet kapital  217 044
andra reserver  1 074
Balanserat resultat inkl periodens resultat -194 010
Summa eget kapital  42 016

rörelsekapital
Under år 2009 har en minskning av rörelsekapitalet skett med 
1 233 ksEK, detta beror till största delen av minskade kortfristiga 
fordringar, bland annat momsfordran. Övriga skulder har i stort 
sett varit oförändrade mot 2008.
 Under 2008 ökade rörelsekapitalet med 2 267 ksEK. Ökningen 
bestod av minskade kortfristiga skulder med 10 135 ksEK, till stor 
del beroende på minskade leverantörsskulder, samt minskade 
kortfristiga fordringar, 7 868 ksEK, beroende på bl.a. en minskad 
momsfordran.  

kassaflöde från den löpande verksamheten och tillgång 
till kapital
gexcos finansiella resurser utgörs främst av Bolagets likvida 
medel. Per den 30 september hade gexco likvida medel om to-
talt 304 ksEK. Därutöver hade bolaget outnyttjade lånemöjlig-
heter på 500 ksEK.
 gexcos kassaflöde från den löpande verksamheten har varit 
negativt tom 30 september 2009  – 4 726 (-30 294 ksEK 30 sep 
2008) och 2008 (-38 009 ksEK) medan det under 2007 var po-
sitivt (20 869 ksEK), till följd en nyemission uppgående till 67 
612 ksEK. Bolaget befinner sig i ett utsatt finansiellt läge och är 
beroende av ytterligare extern finansiering.

 gexco bedömer att Bolagets likvida medel inte är tillräckliga 
för att tillgodose rörelsekapitalbehovet som uppstår till följd av 
den investeringsplan som presenteras i detta prospekt. med an-
ledning därav genomför Bolaget förestående företrädesemissi-
on, som beräknas tillföra gexco cirka 4 miljoner sEK efter avdrag 
för emissionskostnader.
 Vidare planerar gexco att under våren 2010 utnyttja bemyn-
digandet från den extra stämman den 10 november 2009 att 
utge 8 953 995 aktier utan företräde för nuvarande aktieägare 
som förväntas tillföra Bolaget minst 5 miljoner sEK vilket ger ett 
rörelsekapital som enligt gexcos uppfattning är tillräckligt för 
verksamheten de närmaste 12 månaderna.
 Om företrädesemissionen och den riktade emissionen inte 
lyckas och det inte under samma tid finns andra alternativ 
som tillför gexco pengar kommer gexco att anpassa sin inves-
teringsplan och avyttra hela eller delar av bolagets tillgångar. 
Om försäljningspriset på Bolagets tillgångar vid en avveckling 
blir lägre än förväntat eller det tillkommer nya och i dagsläget 
ej överblickbara problem kan en avveckling leda till att Bolaget 
hamnar i betydande finansiella svårigheter. Exempel på denna 
typ av problem är om Bolaget inte lyckas förlänga bolagets kre-
diter eller om ingångna leasingavtal sägs upp i förtid. gexco 
bedömer att sannolikheten för att Bolaget skall hamna i bety-
dande finansiella problem som liten.

Investeringar
gexcos huvudsakliga verksamhet har sedan 2004 varit att in-
vestera i utveckling av fyndigheterna i Kolsvik och investera i 
utrustning för gruvverksamhet. finansiering av detta har skett 
genom att gexco har emitterat aktier till befintliga och nya ak-
tieägare.
 för att utveckla fyndigheterna investeras i geologiska under-
sökningar och kartläggning. Exempel på detta är kärnborrning 
som ger geologiska data, analysering av borrkärnor samt insam-
ling och analysering av ytprover. Även utvärdering och rapporte-
ring är investeringar i prospektering. investering i utrustning för 
gruvdrift kan vara maskiner och installation av dessa för kross-
ning, malning och anrikning av guldförande mineral, maskiner 
och fordon för transporter samt utrustning för att bryta berg 
under jord. gexco gör också investeringar på miljöområdet för 
att förbereda en kommande ansökan om koncession för reguljär 
gruvdrift.
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HIStoRISKA INVEStERINGAR

för verksamheten under 2006-2009  presenteras storleken av 
investeringarna inom respektive område i tabell nedan. alla be-
lopp är i ksEK.

kSEK tom 30/9 2009 2008 2007 2006
Prospektering, Bindal 3 322 8 943 12 563 8 796
Prospektering, mo i Rana 0 11 635 7 315 0
investering i utrustning,  0 336 8 088 6 466
investering i utrustning, 
mo i Rana 0 0 705 0
Summa investeringar 3 322 20 914 28 671 15 262

till och med 30 september 2009 har det investerats 3 322 ksEK 
som mestadels är leasingkostnader. Dessa investeringar har 
kostnadsförts.
 Under år 2008 har gexco investerat 8 943 ksEK i prospekte-
ring och 336 ksEK i utrustning i för att utveckla fyndigheterna 
i Bindal. för utvecklingen av fyndigheten i mo i Rana har inves-
terats 11 635 ksEK. Under år 2008 gjordes dock en nedskrivning 
av hela förvärvs- och utvecklingskostnaden avseende mo i Rana 
fyndigheten.
 Under 2007 har gexco investerat 12 563 ksEK i prospektering 
och 8 088 ksEK i utrustning i Bindal gruver för att utveckla fyn-
digheterna i Bindal. gexco har även under perioden förvärvat  
momin as, i förvärvet har prospekteringstillgångar uppgående 
till 93 566 ksEK tillförts koncernen. i mo i Rana har gexco inves-
terat 7 315 ksEK i prospektering och 705 ksEK i utrustning.
 Under 2006 har dotterbolaget gexco norge as gjort inves-
teringar i prospekteringar som uppgått till 8 796 ksEK. En stor 
del av dessa investeringar hänför sig till provdrift i Bindal gru-
ver. Under 2006 har det borrats cirka 2 400 meter fördelat på 10 
borrhål. Borrhålen har i huvudsak syftat till att kartlägga den så 
kallade breccian på djupet och en möjlig förlängning norrut från 
de centrala delarna av Kolsvik.

påGåENDE INVEStERINGAR
kSEK  jan - sept 2009
Prospektering  3 322
investering i utrustning 
Summa investeringar  3 322

tom 30 sep 2009 har investerats 3 322 ksEK, dessa är i huvudsak 
leasingkostnader för maskinell utrustning enligt avtal som har 
kostnadsförts. 

FRAMtIDA INVEStERINGAR
Bolaget fokusera sin verksamhet på mineraltillgångarna i Bindal. 
framtida investeringar kommer i huvudsak att omfatta följande 

aktiviteter och finansieras genom förestående och framtida ny-
emissioner samt banklån när så är möjligt:

•  fullfölja ansökan för koncession för gruvdrift i Kolsvik
•  Prospektering i Kolsvik med mål att uppgradera mineral-

tillgångarna 
•  genomföra provdrift i Kolsvik
•  Uppgradera anrikningsverket till en kapacitet på cirka 10 ton 

per timme 

En detaljerad investeringsplan utarbetas för närvarande av Bo-
laget med utgångspunkt från prospekteringsresultaten 2006 
– 2008 och resultaten från provdriften 2007. nedanstående siff-
ror är endast en indikation på storleken av respektive investering 
under de närmaste 18-24 månaderna:

Investeringsområde   M SEK
Prospektering i Kolsvik   4
Uppgradering av mineraltillgångar  6
investeringar under jord  5
investering i utrustning och infrastruktur   6
Summa   21

Därutöver behöver Bolaget täcka sina organisationskostnader 
samt ha en reserv för oförutsedda händelser som kan inträffa i 
varje stort industriprojekt.
 gexcos styrelse bedömer att det kommer att behövas ytterli-
gare minst en nyemission för att nå fullskalig gruvdrift och an-
rikning.
 
kostnader i samband med företrädesemissionen
gexcos kostnader i samband med företrädesemissionen kom-
mer att uppgå till cirka 500 ksEK, vilket främst avser kostnader 
för framtagning och tryckning av prospekt samt kostnader för 
exempelvis finansiell rådgivning och legala frågor.

Viktiga händelser efter senaste rapporttillfälle
Det har inte hänt viktiga händelser efter senaste rapporttillfälle 
den 22  oktober 2009 förutom styrelsen beslut om villkor för 
denna företrädesemission den 2 november 2009 och en extra 
bolagsstämmas beslut om att ge styrelsen bemyndigande att 
genomför den nu aktuella företrädesemissionen och bemyndi-
gande att intill tiden för nästa årsstämma genomföra en emis-
sion utan företräde av 8 953 995 aktier. Vid den extra stämman 
valdes Bengt näslund till styrelseledamot och jon fangel läm-
nade styrelsen. 
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stYrelse

Björn Wolrath, styrelseordförande sedan 2006. Ledamot i valbe-
redningen sedan 2009.
Född: 1943. 
Utbildning: Pol mag. 
Andra befattningar/styrelseuppdrag: styrelseordförande i coun-
termine technologies aB, samhall aB,  momentum aB, insurance 
training and consulting in stockholm BicOn aB,  fEf service aB,  
stockholms Universitet Holding aB, Yallotrade aB, Koneo aB. 
styrelseledamot i Rederi aB gotland, företagsekonomiska in-
stitutet 1888 aB, Baby Björn aB, Wormuth & Partners Business 
intelligence aB, alltele aB och Zeonda aB.
tidigare befattningar/styrelseuppdrag/delägarskap de senaste 
fem åren: Bolag inom Didaktus-koncernen, bolag inom counter-
mine-koncernen, aB industricentralen, aB svensk Exportkredit, 
skattebetalarnas servicebyrå aB, Bravida a/s, Keramiskt centrum 
gustavsberg aB, codan a/s och trygg-Hansa försäkrings aB.
Antal aktier (inkl. närstående innehav): 30 000

Joakim gip, styrelseledamot sedan 2006.
Född: 1960. 
Andra befattningar/styrelseuppdrag: marknadsdirektör Peak 
Performance aB. 
tidigare befattningar/styrelseuppdrag/delägarskap de senaste 
fem åren: styrelseledamot och verkställande direktör i Vizeum 
sverige aB (2004-2005) och tott Åre aB (2006). styrelsesupple-
ant och verkställande direktör i sport Hotels Europe aB (2006). 
Antal aktier (inkl. närstående innehav): 5 240.

elisabet Palm-Werner, styrelseledamot sedan: 2004.
Född: 1959. 
Utbildning: Bergsingenjör, mBa. 
Andra befattningar/styrelseuppdrag: Delägare i centigo aB.
tidigare befattningar/styrelseuppdrag/delägarskap de senaste 
fem åren: saknas. 
Antal aktier (inkl. närstående innehav): 22 040.

Bengt näslund styrelseledamot sedan november 2009.
Född: 1954. Utbildning: fackskola.
Andra befattningar/styrelseuppdrag: Komplementär i Rörled-
ningsfirma näslund & co Kommanditbolag. styrelseordförande 
i fagelfenix aB. Delägare i fagelfenix aB och fagelfenix service 
KB (ubv)
tidigare befattningar/styrelseuppdrag/delägarskap de senaste 
fem åren: saknas. 
Antal aktier (inkl. närstående innehav): 115 190.
Antal aktier som kontrolleras genom fullmakt: 2 149 000 aktier 
motsvarande cirka 24 % av aktier och röster i gexco.  

ledande BefattnIngshaVare

Jon fangel, verkställande direktör i gexco sedan 2004.
anställd 2004 - 2008. VD på konsultbasis sedan 2009 enligt 
avtal som löper ut 2009-12-31.
Född: 1960. 
Utbildning: Bergsingenjör. 
Andra befattningar/styrelseuppdrag: styrelseledamot i gexco 
norge as och ice mining technology as. styrelseledamot och 
verkställande direktör i marknadstorget aB. 
tidigare befattningar/styrelseuppdrag/delägarskap de senaste 
fem åren: styrelseledamot i gexco aB 2004 – november 2009. 
styrelseledamot i Eloxal aB. styrelsesuppleant i albermarle in-
vest aktiebolag (2000-2007). 
Antal aktier (inkl. närstående innehav): 532 745.

reVIsorer

öhrlings Pricewaterhousecoopers

martin Johansson
Född: 1967. auktoriserad revisor. Ledamot i faR sRs. Huvudan-
svarig revisor i gexco sedan 2007, vald till bolagets revisor intill 
slutet av årsstämma 2011. 
Andra revisionsuppdrag: Bland annat stora Enso-koncernen, 
melker schörling aB, sveaskog aB och ginger Oil aB.

adress: 113 97 stockholm

carl-åke lundberg
auktoriserad revisor. Ledamot i faR sRs.
Bolagets revisor 1990-2007.

adress: Box 351, 651 08 Karlstad

styrelse, ledande befattningshavare och revisorer
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övriga upplysningar avseende styrelsen och ledning
samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare kan 
nås via Bolagets adress: gexco aB, Box 195 17, 104 32 stockholm 
eller via e-post info@gexco.se.
 ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har 
dömts i något bedrägerirelaterat mål under de senaste fem 
åren. ingen av dessa personer har varit inblandad i någon kon-
kurs, likvidation eller konkursförvaltning under de senaste fem 
åren med undantag för följande. Björn Wolrath har varit styrel-
seledamot i Håwoma aktiebolag som trädde i frivillig likvidation 
år 2005. Vidare har Björn Wolrath varit styrelseledamot i svenska 
Kreditförsäkringsaktiebolaget som har varit föremål för kon-
kursförfarande. 
 jon fangel har varit styrelseledamot i Eloxal aB som i mars 
2009 försattes i konkurs. jon fangel blev i juni 2009 dömd till 
böter för vårdslös skatteredovisning för omständigheter i Eloxal 
under 2007.
 ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare är 
anklagade eller föremål för någon sanktion och ingen av dessa 
har förbjudits av domstol att ingå som medlem i ett bolags för-
valtnings-, lednings- eller kontrollorgan eller att ha ledande eller 
övergripande funktioner eller har så varit under de senaste fem 
åren.
 ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har 
något privat intresse som kan stå i strid med gexco förutom 
Bengt näslund som i egenskap av delägare och befattningsha-
vare i fagelfenix aB som genom fullmakt kontrollerar cirka 24 % 
av antalet aktier i gexco. 
 som angivits ovan har ett flertal styrelseledamöter och le-
dande befattningshavare ekonomiska intressen i gexco genom 
aktieinnehav. Det har inte träffats någon särskild överenskom-
melse med större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra 
parter enligt vilken någon befattningshavare har valts in i sty-
relsen eller tillsatts i annan ledande befattning förutom Bengt 
näslund som valts in i styrelsen genom fullmakter till fagelfenix 
aB. Det finns ingen styrelseledamot eller ledande befattnings-
havare som åtagit sig begränsningar i sina möjligheter att av-
yttra sina innehav av värdepapper i gexco inom viss tid. Det före-
ligger inga familjeband mellan styrelseledamöter eller ledande 
befattningshavare. 

ersättning till styrelse och ledande befattningshavare

ERSÄttNING tILL StyRELSEN
till styrelsens ordförande och ledamöter har utgått arvode en-
ligt bolagsstämmans beslut. ingen ytterligare ersättning utgår 
för arbete i styrelsekommittéer. styrelsens ersättning för räken-
skapsåret 2009 (2008) fastställdes till 350 000 sEK (280 000 
sEK), varav 150 000 sEK (120 000 sEK) till styrelsens ordförande 
och resterande att fördelas mellan övriga styrelseledamöter för-

utom VD. Varken styrelsens ordförande eller övriga ledamöter 
har rätt till pensionsersättning, avgångsvederlag eller bonus.
 Bolaget har inte träffat avtal om avgångsvederlag eller lik-
nande förmåner till styrelseledamot, verkställande direktören 
eller andra personer i ledande befattning efter det att uppdra-
get avslutats.

ERSÄttNING tILL LEDANDE BEFAttNINGSHAVARE

för år 2008 har ersättning till verkställande direktören utgått i 
form av fast årslön om 753 312 sEK, pensionsförmån om 171 184 
sEK totalt 924 496 sEK. 
 Under 2008 har ersättning avseende konsulttjänster till mi-
kael Karlin utgått med 691 700 sEK och till Lars E Loe med 1 333 
800 sEK. Det har betalats ersättning som lön till Perry Kaspersen 
med 642 977 sEK.
 någon ytterligare ersättning till ledande befattningshavare 
har ej utgått.
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Bolagsstyrning

gExcO aktiebolag är ett svenskt publikt bolag noterat på ngm 
Equity. Kollegiet för svensk bolagsstyrning har presenterat en 
reviderad svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) att tillämpas 
av svenska aktiebolag vars aktier är upptagna på en reglerad 
marknad i sverige, det vill säga Omx nordic Exchange och ngm 
Equity. Den reviderade Koden trädde ikraft per den 1 juli 2008.
 Koden behandlar bland annat grundläggande regler om Bo-
lagets organisation (och då främst som ett komplement till 
aktiebolagslagen), det vill säga bolagsstämma, valberedning, 
styrelsens uppgifter, sammansättning och arbetsformer samt 
även till exempel ersättning till ledande befattningshavare el-
ler revision. Liksom den tidigare Koden gäller principen ”följ eller 
förklara”, vilken innebär att bolagen inte vid varje tillfälle måste 
följa varje regel i Koden utan kan välja andra lösningar som be-
döms bättre svara mot omständigheterna i det enskilda fallet, 
dock förutsatt att bolagen redovisar och förklarar avvikelsen i 
bolagsstyrningsrappor-ten.  

Bolagsstyrningsrapport 2009
gexco tillämpar och uppfyller svensk kod för bolagsstyrning. 
styrningen sker via bolagsstämman, styrelsen och verkstäl-
lande direktören. Bolagets revisorer, som utses av bolagsstäm-
man, granskar redovisningen och styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning av Bolaget. gexco har en valberedning 
bestående av johan Lindwall som ordförande och Björn Wallin 
och Björn Wolrath som ledamöter.

Bolagsstämma 
Bolagsstämman är Bolagets högsta beslutande organ. Vid den 
ordinarie bolagsstämman (årsstämman) väljs styrelse, valbered-
ning och i förekommande fall revisorer, fastställs arvoden och 
fastställs resultaträkning och balansräkning för moderbolaget 
och koncernen. 

extra bolagsstämma
En extra stämma den 10 november beslutade att till styrelsele-
damot välja Bengt näslund. jon fangel lämnade styrelsen och 
fokuserar på sin roll som VD i gexco.
 stämman beslutade att ge styrelsen bemyndigande att inom 
tiden fram till nästa ordinarie årsstämma att utge upp till 8 953 
995 nya aktier att tecknas med företräde för befintliga aktieä-
gare. stämman beslutade också att ge styrelsen bemyndigande 
att inom tiden fram till nästa ordinarie årsstämma att utge upp 
till 8 953 995 nya aktier att tecknas utan företräde för befintliga 
aktieägare. Bemyndigandet om emission utan företräde får bara 
användas av en enig styrelse.

årsstämma
Årsstämma hölls den 24 april 2009 på gexcos kontor i stock-
holm. stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna 
Björn Wolrath, Elisabet Palm-Werner, joakim gip och jon fangel. 
Björn Wolrath omvaldes till styrelsens ordförande.

stämman beslutade vidare:
•att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresul-
tat- och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2008-01-01—
2008-12-31 samt att disponera åretsresultat enligt styrelsens 
förslag innebärande att detta överföres i ny räkning.

• att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för 2008.

• att anta ny bolagsordning innebärande att gränserna för an-
tal aktier är 8 000 000 – 32 000 000 och att gränserna för 
aktiekapitalet är 16 000 000 sEK – 64 000 000 sEK.

• att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor till ordföran-
den och med 100 000 kronor till ledamot som inte är anställd 
i Bolaget. Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

• att ersättningen till ledamöterna i koncernledningen ska be-
stå av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga förmåner 
samt pension enligt styrelsens förslag.

• att för tiden till nästa årsstämma utsågs johan Lindwall (ord-
förande), Björn Wallin och Björn Wolrath till valberedning.

styrelsen och dess arbete under 2009
styrelsen bestod efter val på årsstämman av fyra ledamöter. 
Personer ur koncernledningen närvarar som föredragande vid 
mötena.
 av styrelsens nuvarande ledamöter är tre att betrakta som 
oberoende i förhållande till Bolaget, större aktieägare och bo-
lagsledningen. 
 styrelsen ansvarar ytterst för hur Bolaget är organiserat och 
för förvaltningen av Bolagets angelägenheter. information om 
verksamheten och dess ekonomiska och finansiella status ges 
regelbundet vid styrelsemöten och genom rapporter till styrel-
sen och därutöver vid behov. Verkställande direktören och sty-
relsens ordförande för en kontinuerlig dialog om verksamheten. 
styrelsen följer också upp hur den interna kontrollen fungerar.
 arbetsfördelningen mellan styrelsen, styrelsens ordförande 
och verkställande direktören tydliggörs i den skriftliga instruk-
tion till verkställande direktören, som styrelsen årligen faststäl-
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ler vid det konstituerande styrelsemötet efter årsstämman. 
Under våren 2009 genomfördes en utvärdering av styrelsens 
arbete.
 styrelsen har hittills under 2009 haft nio styrelsemöten i 
stockholm.
 styrelsen har diskuterat Bolagets kapitalstruktur, framtida 
strategi och operativa frågor av speciellt viktig natur.

ersättningsutskott 
gexco har inget ersättningsutskott eftersom Bolaget sysselsät-
ter få personer.

revisionsutskott 
gexco har inget revisionsutskott eftersom Bolaget sysselsätter 
få personer.

affärsstyrning 
gexco arbetar med aktiv målstyrning från styrelse via VD och 
ledning till operativa enheter. 

företagsledningen 
i gexcos ledning ingick under början av 2009 verkställande di-
rektören, finanschefen, operativt ansvarig för norge samt pro-
spekteringschefen. VD för gexco är även VD för dotterföretaget 
gexco norge as. sedan 1 maj 2009 består företagsledningen av 
den verkställande direktören.
 Ledningen ansvarar för framtagande och genomförande av 
gexcos strategier för att uppnå beslutade mål. 

Internkontroll 
syftet med den interna kontrollen med avseende på den finan-
siella rapporteringen är att ge rimlig säkerhet avseende tillförlit-
ligheten i denna och säkerställa att de finansiella rapporterna är 
framtagna i överensstämmelse med god redovisningssed, till-
lämpliga lagar och förordningar samt övriga krav på noterade 
bolag.
 styrelsen har det övergripande ansvaret för att koncernen 
har en effektiv intern kontroll. VD ansvarar för att det finns en 
process och organisation som säkerställer den interna kontrol-
len och kvalitén i den finansiella rapporteringen till styrelse och 
marknad. 

särskild granskningsfunktion 
gexco har ingen särskild granskningsfunktion (internrevision) 
eftersom Bolaget är förhållandevis litet.

riskanalys 
gexcos verksamhet påverkas av ett antal risker som har effekter 
på gexcos resultat och finansiella styrka. Vid bedömning av gex-
cos framtida utveckling är det av vikt att bedöma möjligheter till 

resultattillväxt vägt mot riskerna. De riskfaktorer som har störst 
betydelse för gexcos framtida utveckling finns beskrivna i detalj 
på annan plats på websidan och gexcos ledning har som policy 
att beakta dessa riskers inflytande på beslut som fattas.

Information och kommunikation 
intern information om policys, riktlinjer och manualer finns till-
gängliga i ett webbbaserat informationsverktyg . information 
om uppdateringar och förändringar av rapporterings- och redo-
visningsprinciper sker via e-post all information ska kommuni-
ceras på ett omdömesgillt, öppet och tydligt sätt.

revisorer 
Vid årsstämman den 22 april 2008  valdes auktoriserade revi-
sorn martin johansson till Bolagets revisorer intill slutet av års-
stämman 2011. Vid sidan av gexco har martin johansson revi-
sionsuppdrag i bl a storaEnso-koncernen, melker schörling aB, 
sveaskog aB och ginger Oil aB.  

Ersättning till Bolagets revisorer utgår enligt godkänd räkning. 
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gexcos aktier är registrerade hos Euroclear sweden aB, som 
också för Bolagets aktiebok. Bolagets aktier har utgivits enligt 
svensk lagstiftning. aktiekapitalet i gexco uppgår till 17 907 990 
sEK fördelat på 8 953 995 aktier. samtliga aktier är fullt inbe-
talda. Det finns bara ett aktieslag. aktiernas kvotvärde är 2 sEK. 
samtliga aktier ger lika rösträtt, lika rätt till andel i gexcos vinst 
och andel av eventuella överskott vid likvidation. aktien är note-
rad på den reglerade marknaden ngm Equity med kortnamnet 
gxcO samt isin-kod sE0001057910.
 genom förestående nyemission kommer antalet aktier att 
öka med högst 8 953 995 aktier till högst 17 907 990, vilket kom-

aktiekapital och ägarstruktur

mer att medföra att gexcos aktiekapital kommer att öka med 
högst 17 907 990 kronor till högst 35 815 98 kronor. aktieägare, 
som avstår från att teckna sin andel i emissionen, kommer att få 
sitt ägande i gexco utspätt med upp till 50 procent. 

aktiekapitalet
nedan redovisas information om utvecklingen av gexcos aktie-
kapital sedan 2004. tabellen visar även effekterna av föreståen-
de företrädesemission om cirka 4,5 miljoner sEK.

emIssIoner Under PerIoden 2004-2009

aktiekapitalets utveckling

transaktion  Vederlag  Förändring i  Förändring i  totalt antal  totalt  Aktiens

kSEK  antal aktier aktiekapital aktier aktiekapital kvotvärde

2004  apportemission, riktad  22 550  132 646 800  2 652 936,00  189 330 092  3 786 601,84  0,02

2005  nyemission   30 000 000  600 000,00  219 330 092  4 386 601,84  0,02

2005  nyemission   109 665 046  2 193 300,92  328 995 138  6 579 902,76  0,02

2006  nyemission, riktad   30 000 000  600 000,00  358 995 138  7 179 902,76  0,02

2006  nyemission, riktad   886 452  17 729,04  359 881 590  7 197 631,80  0,02

2006  nyemission  71 976 318  1 439 526,36  431 857 908  8 637 158,16  0,02

2007  nyemission, riktad   4 879 505  97 590,10  436 737 413  8 734 748,26  0,02

2007  nyemission, riktad   195 620  3 912,40  436 933 033  8 738 660,66 0,02

2007  apportemission, riktad  94 400  160 000 000  3 200 000,00  596 933 033  11 938 660,66  0,02

2007  nyemission   298 466 516  5 969 330,32  895 399 549  17 907 990,98  0,02

2008  Omvänd split  - 886 445 554  8 953 995 17 907 990,00 2,00

2009  Förestående nyemission  8 953 995 17 907 990,00 17 907 990 35 815 98,00 2,00
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AKtIEÄGARE
Den 4 november är antalet aktieägare cirka 3 150. Bolaget har 
inga utestående teckningsoptioner.

Ägarstruktur per den 4 november 2009

Namn Antal aktier Innehav %
avanza Pensions försäkringsaB 1 340 983 15,0
svenska Handelsbanken aB 589 708 6,6
jon fangel, familj, bolag 532 745 5,9
swedbank aB 466 293 5,2
sEB 413 565 4,6
nordnet Bank aB 386 670 4,3
göran Rehn, familj, bolag o truster 311 700 3,5
skandiabanken aB 199 515 2,2
folke Hillberg 175 000 2,0
curt Lundgren 155 800 1,7
ingemar Henriksson 147 500 1,6
Per-Olof Persson 120 000 1,3
E*trade Bank a/s 112 203 1,3
stefan tell 100 000 1,1
Övriga 3 902 313 43,6
totalt utestående aktier 8 953 995 100,0

storleksfördelning innehav i gexco per den 30 september 2009

  Antal aktieägare  Antal Aktier   Innehav (%)

1 - 50  1 021  22 581  0,2

51 - 500  2 073  453 862  5,1

501 - 5000  1 066  1 708 850  19,1

5001 - 50000  207  3 023 704  33,8

50 001 - 22  3 744 998  41,8

Summa 4 389  8 953 995  100,0

Utdelningspolicy
gexco lämnar för närvarande inte någon utdelning och avser 
inte att göra det förrän Bolaget genererar vinst. framtida ut-
delning till aktieägarna är beroende av utvecklingen av gexcos 
verksamhet, finansiella ställning, kassaflöden, rörelsekapitalbe-
hov och andra faktorer, varför det ej går att med säkerhet förut-
säga omfattningen av framtida utdelningar.

Bemyndigande
På en extrastämma den 10 november 2009 beslöts att bemyn-
diga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om 
nyemission. styrelsen skall kunna besluta om nyemission med 
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet om-
fattar upp till 8 953 995 aktier och gäller som längst till kom-
mande årsstämma. 

aktieägaravtal
såvitt gexco aBs styrelse känner till, existerar inga aktieägarav-
tal eller motsvarande i syfte att skapa ett gemensamt inflytande 
i Bolaget utöver fullmakter för cirka 24 % av kapital och röster 
som är utställda på fagelfenix aB. fullmakterna från ett antal 
aktieägare i gexco innebär att fagelfenix aB, med ställföreträda-
ren Bengt näslund, äger rätt att utöva rösträtt i gexco under ett 
år från den 10 november 2009 eller tills fullmakten återkallas.

storleksfördelningen innefattar juridiska eller fysiska personer som har gexcoaktier hos fler en ett kontoförande institut (bank eller 
fondkommissionär) och/eller har aktier på mer en ett VP-konto och/eller i fler än en depå.
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Bolagsordning

antagen av årsstämman i gexco den 24 april 2009.

§ 1. firma
Bolagets firma är gexco aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

§ 2. styrelsens säte
styrelsen har sitt säte i stockholms kommun, stockholms län.

§ 3. Verksamhet
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att huvudsakli-
gen exploatera georesurser med särskild inriktning på malmer 
och mineraler. Bolaget får därutöver bedriva handel med kon-
cessioner och rättigheter inom råvarusektorn. Bolaget får slut-
ligen bedriva handel med finansiella instrument, fast och lös 
egendom och annan med ovan angivna verksamheter
förenlig verksamhet.

§ 4. aktiekapital
aktiekapitalet skall vara lägst 16 000 000 kr och högst 64 000 
000 kr.

§ 5. antal aktier
antal aktier skall vara lägst 8 000 000 och högst 32 000 000.

§ 6. avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister 
enligt lagen (1998:1479) om
kontoföring av finansiella instrument.

§ 7. styrelse
styrelsen består av lägst tre och högst sju ledamöter. styrelsen 
väljs årligen på ordinarie
bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstäm-
ma hållits.

§ 8. revisorer
En till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller revi-
sionsbolag väljs på ordinarie
bolagsstämma för tiden intill ordinarie bolagsstämma under 
det fjärde räkenskapsåret efter
revisorsvalet.

§ 9. kallelse
Kallelse till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) samt kallelse 
till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordning-
en kommer att behandlas skall ske tidigast sex och senast fyra 

veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma 
skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.
Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och inrikes tidning-
ar samt Dagens nyheter.
 

§ 10. årsstämma
Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) hålls årligen inom sex (6) 
månader efter varje räkenskapsårs utgång.
 Bolagsstämma skall hållas i stockholm eller i göteborg.
 På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekom-
ma till behandling:

1.  Val av ordförande vid stämman.
2.  Upprättande och godkännande av röstlängd.
3.  godkännande av dagordning.
4.  Val av en eller två justeringsmän.
5.  Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad.
6.  framläggande av årsredovisning och koncernrevisionsberät-

telse.
7.  Beslut om
  a)  fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i 
  förekommande fall koncernresultaträkning och koncern-

balansräkning.
  b)  Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust en-

ligt den fastställda balansräkningen.
  c)  ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören.
8.  Bestämmande av antalet styrelseledamöter och, i förekom-

mande fall, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssupp-
leanter som skall väljas på stäm-man.

9.  fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande 
fall, revisorerna.

10.  Val av styrelse och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter, 
revisorer, revisorssuppleant eller revisionsbolag.

11.  Val av styrelsens ordförande.
12.  fastställande av principer för ersättning till bolagsledningen.
13.  annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebo-

lagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11. räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara 0101-1231.

övrig information
Rätt att delta i bolagsstämma tillkommer den som har tagits 
upp som aktieägare i en sådan utskrift eller annan framställning 
av aktieboken som avser förhållandena fem vardagar före bo-
lagsstämman. En aktieägare som inte är personligen närvaran-
de vid bolagsstämman får utöva sin rätt vid stämman genom 
ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och date-
rad fullmakt. En aktieägare eller ombud får ha med sig högst två 
biträden till bolagsstämman.
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Bildande och associationsform
gexco aB (publ) är ett publikt aktiebolag med organisations-
nummer 556224-1892. Bolagets säte är i stockholm. gexco bilda-
des 24 november 1982 i stockholm och registrerades 20 januari 
1983. Bolagets firma registrerades 23 oktober 1990. Den senaste 
bolagsordningen antogs vid årsstämma i Bolaget 24 april 2009. 
stiftelseurkund finns tillgänglig på Bolagets kontor. Bolagets as-
sociationsform regleras av aktiebolagslagen (2005:551).

koncernstruktur
gexco aB är moderbolag till det helägda norska dotterbolaget 
gexco norge as med organisationsnummer 950 456 485.

Viktiga avtal
gexco har i bearbetningstillstånd i Harnäs, Värmland, ett åta-
gande att återställa skog och mark. för att säkra åtagandet har 
gexco tillsett att bankgaranti har utställts till förmån för Läns-
styrelsen i Värmland på 250 000 sEK. Återställningen ska ske 
snarast efter att bearbetningstillståndet i Harnäs har löpt ut. 
gexco gör bedömningen att återställningskostna-den understi-
ger 250 000 sEK och har gjort reservation för denna kostnad.
gexco har ingått borgensförbindelse till förmån för dotterbola-
get gexco norge as. Borgen är begränsad till ett belopp om 3 
725 000 nOK. 
 gexco norge as har avtal för hyra av mark, kaj och barack med 
berörda mark- och fastighetsägare. avtalen löper årsvis.
 Bindal gruver as har ingått leasingavtal med sg finans as om 
en ursprungsinvestering på totalt 12 500 000 nOK. avtalet löper 
under en femårsperiod med start under 2007. Lösenpris, det vill 
säga om gexco önskar avyttra hela eller delar av utrustning, är 
ca 8 mnOK i oktober 2009. Det bedömda marknadsvärdet ligger 
i samma storleksordning som lösenpriset.
 gexco har avtal för hyra av mark avseende bearbetningstill-
ståndet i mo i Rana. avtalet löper enligt villkoren tills vidare och 
intill dess att provdrift påbörjas. Då så sker, ska avtalet omför-
handlas. i dagsläget är avtalet vederlagsfritt.
 gexco har hyresavtal avseende lokaler i stockhom och mo i 
Rana. Båda avtalen är uppsagda till i januari 2010.
 gexco har ett låneavtal med consolaris aB på 2 miljoner sEK. 
som säkerhet har Bolaget pantförskrivit produktionsutrustning-
en och bearbetningstillståndet för guldfyndigheterna i Kolsvik.

tvister och rättsliga processer
gexco eller dess dotterbolag är för närvarande inte och har inte 
varit part i, och har inte heller kännedom om, något rättsligt för-

farande i övrigt, som har eller kan förväntas få väsentlig betydel-
se för bolagens verksamhet, resultat eller finansiella ställning.

efterlevnad av regler
styrelsen bedömer att gexco och dess dotterbolag uppfyller 
gällande regler och bestämmelser samt innehar erforderliga 
tillstånd med avseende på dess verksamhet. 

tillstånd
gexco med dotterbolaget gexco norge har samtliga för nuva-
rande verksamhet erforderliga tillstånd. i Bindal innehar gexco 
97 undersökningstillstånd (löptid huvudsakligen till 2010) och 
ett bearbetningstillstånd för centrala delar av Kolsvik. i och kring 
mo i Rana innehar gexco 254 undersökningstillstånd (löptid hu-
vudsakligen till 2013) och fem bearbetningstill-stånd (löptid till 
2011). Undersökningstillstånd har en giltighetstid på sju år och 
bearbetningstillstånd en giltighetstid på fem år. giltighetstiden 
påbörjas per ansökningsdagen. samtliga tillstånd kan därefter 
förlängas efter ansökan om detta. 
 Därutöver har gexco bearbetningstillstånd i Harnäs i Årjängs 
kommun och ytterligare 62 undersökningstillstånd i nordland 
fylke i nordnorge. 

miljöfrågor
gexco och dess dotterbolag följer gällande miljökrav och lagar 
från myndigheter och innehar erforderliga tillstånd för verk-
samhetens nuvarande omfattning.

transaktioner med närstående
gexco har ingått ett konsultavtal med marknadstorget aB där 
jon fangel har uppdrag som VD. avtalet löper till och med 31 de-
cember 2009 och har en uppsägningstid på 1 månad. Per den 
30 september 2009 har marknadstorget aB fakturerat 782 ksEK 
enligt konsultavtalet.

försäkringar
Det är styrelsens bedömning att gexco och dess dotterbolag 
har ett tillfredsställande försäkringsskydd med hänsyn tagen 
till dels de i verksamheten hittills uppkomna riskerna, dels den 
verksamhet och med de förenliga risker som gexco bedriver och 
kommer att bedriva.

Legala frågor och kompletterande information
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Information från tredje man
information från tredje man i detta prospekt har återgivits kor-
rekt och har, såvitt gexco kan känna till och försäkra genom 
jämförelse med annan information som offentliggjorts av be-
rörd tredje man, inte utelämnats på ett sätt som skulle göra den 
återgivna informationen missvisande. 

rådgivares intressen
thenberg & Kinde fondkommission aB är emissionsinstitut  och 
Ramberg advokater aB har varit juridiska rådgivare till Bolaget i 
samband med denna emission. ingen av dessa har ekonomiska 
intressen i Bolaget.

handlingar tillgängliga för granskning
Kopior av följande dokument kan under hela registreringsdoku-
mentets giltighetstid på begäran granskas på gexcos huvud-
kontor på Holländargatan 22 i stockholm, sverige, på ordinarie 
kontorstid under vardagar.

1. Bolagsordning för gexco
2. alla rapporter, brev och andra handlingar, värderingar eller ut-

låtanden som utfärdats av sakkunnig på emittentens begäran 
och som till någon del ingår i eller hänvisas till i detta pro-
spekt

3. Delårsrapport för de nio månader som avslutades den 30 sep-
tember 2009

4. Reviderade årsredovisningar för åren 2006, 2007 och 2008 för 
gexco

5. Reviderade årsredovisningar för åren 2006, 2007 och 2008 för 
samtliga dotterbolag till gexco

6. Detta prospekt
7. finansinspektionens beslut avseende prospektet på svenska.

Dokument 1, 3, 4 samt 6 finns även tillgängliga i elektronisk form 
på gexcos hemsida, www.gexco.se.

revisorernas granskning
Den historiska finansiella informationen för 2006, 2007 och 
2008 har granskats av Bolagets revisorer utan anmärkning eller 
avvikelser från standardutformningen av en revisionsberättelse. 
Bolagets rapport för perioden januari – september 2009 har 
översiktligt granskats av revisorerna och granskningsrapporten 
är upprättad med följande avvikelse:
 ”Delårsrapporten är upprättad baserad på antagandet om 
fortsatt drift. Koncernens förmåga till fortsatt drift är beroende av 
att extern finansiering kan erhållas.” 
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skattefrågor i sverige

nedanstående sammanfattning av vissa svenska skatteregler 
är baserad på nu gällande lagstiftning. sammanfattningen är 
endast avsedd som allmän information för innehavare av aktier 
och teckningsrätter som är obegränsat skattskyldiga i sverige 
om inte annat anges. Redogörelsen avser inte situationer där 
värdepapper innehas som lagertillgång i näringsverksamhet el-
ler innehas av handelsbolag. sammanfattningen omfattar inte 
aktier som innehas direkt eller indirekt av personer som själva 
eller genom närstående har varit verksamma i Bolaget på så-
dant sätt att de särskilda reglerna för fåmansföretag kan vara 
tillämpliga. Den skattemässiga behandlingen av varje enskild 
innehavare av värdepapper beror delvis på dennes speciella si-
tuation. Varje aktieägare och innehavare av teckningsrätter bör 
därför rådfråga skatterådgivare om de skattekonsekvenser som 
erbjudandet kan medföra för dennes del inklusive tillämplighe-
ten och effekten av utländska regler och dubbelbeskattningsav-
tal.

nyemissionen

BESKAttNING VID AVyttRING AV AKtIER
Fysiska personer
fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i sverige be-
skattas för utdelning och kapitalvinst som inkomst av kapital 
med 30 procent skatt. Vid beräkning av kapitalvinst respektive 
kapitalförlust skall omkostnadsbeloppet för samtliga aktier av 
samma slag och sort beräknas gemensamt med tillämpning av 
genomsnittsmetoden. Betalda tecknade aktier (”Bta”) anses där-
vid inte vara av samma slag och sort som de befintliga aktierna 
i gexco förrän beslutet om nyemissionen registrerats av Bolags-
verket. för marknadsnoterade aktier får omkostnadsbeloppet 
alternativt bestämmas enligt schablonmetoden till 20 procent 
av försäljningsersättningen efter avdrag för försäljningsutgifter. 
aktierna i gexco handlas på nordic growth market (ngm) och 
klassificeras därmed ur skatterättslig synpunkt som marknads-
noterade.
 Kapitalförlust på marknadsnoterade aktier är fullt avdragsgill 
mot kapitalvinster som uppkommer samma år på aktier samt 
mot kapitalvinster som uppkommer samma år på marknads-
noterade värdepapper som beskattas som aktier (dock inte an-
delar i investeringsfonder som innehåller endast svenska ford-
ringsrätter, så kallade räntefonder). Överskjutande kapitalförlust 
är avdragsgill med 70 procent mot annan inkomst av kapital. 
Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges skat-
tereduktion, det vill säga avdrag på skatten på inkomst av tjänst 
och näringsverksamhet samt fastighetsskatt. skattereduktion 

medges med 30 procent av underskottet upp till 100 000 kronor 
och däröver med 21 procent. Underskott kan inte sparas till ett 
senare beskattningsår.

Förmögenhetsbeskattning
aktier i gexco är för närvarande befriade från förmögenhetsbe-
skattning.

Juridiska personer
juridiska personer (utom svenska dödsbon) beskattas för utdel-
ning och kapitalvinst i inkomstslaget näringsverksamhet med 
26,3 procent skatt. Vid beräkning av kapitalvinst respektive ka-
pitalförlust skall omkostnadsbeloppet för samtliga aktier av 
samma slag och sort beräknas gemensamt med tillämpning 
av genomsnittsmetoden. Betalda tecknade aktier (”Bta”) an-
ses därvid inte vara av samma slag och sort som de befintliga 
aktierna i gexco förrän beslutet om nyemissionen registrerats 
av Bolagsverket. för marknadsnoterade aktier får omkostnads-
beloppet alternativt bestämmas enligt schablonmetoden till 
20 procent av försäljningsersättningen efter avdrag för försälj-
ningsutgifter. aktierna i gexco handlas på nordic growth mar-
ket (ngm) och klassificeras därmed ur skatterättslig synpunkt 
som marknadsnoterade.
 Kapitalförlust på marknadsnoterade aktier får dras av bara 
mot kapitalvinst på aktier och andra delägarrätter. Om en del av 
en sådan förlust inte kan dras av får den dras av mot en annan 
juridisk persons kapitalvinster på delägarrätter under förutsätt-
ning att var och en av de juridiska personerna med avdragsrätt 
kan lämna koncernbidrag till den andra juridiska personen samt 
att båda företagen begär det vid samma års taxering. Om en ka-
pitalförlust på grund av begränsningarna ovan inte har kunnat 
dras av ett visst beskattningsår får avdraget sparas och dras av 
mot kapitalvinster på marknadsnoterade aktier och andra delä-
garrätter under efterföljande beskattningsår utan begränsning 
i tiden.
 Utdelning och kapitalvinst på marknadsnoterade aktier är 
skattefri under förutsättning att aktien varit näringsbetingad 
under minst ett år hos innehavaren. Dessutom krävs att aktiein-
nehavet motsvarar minst 10 procent av rösterna eller innehavet 
betingas av rörelse. Kapitalförlust på aktier av denna karaktär (så 
kallade näringsbetingade andelar) är inte avdragsgill. Om aktier 
av samma slag och sort anskaffas vid olika tidpunkter anses en 
senare anskaffad aktie ha avyttrats före en tidigare anskaffad. 
Om innehavet omfattar både aktier som inte uppfyller kravet på 
innehavstid och aktier som uppfyller detta krav anses aktierna 
inte vara av samma slag och sort vid beräkning av omkostnads-
beloppet enligt genomsnittsmetoden.
 särskilda skatteregler kan vara tillämpliga på vissa företagska-
tegorier eller vissa juridiska personer, till exempel investerings-
fonder och investmentföretag.
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UtNyttJANDE AV ERHåLLEN tECKNINGSRÄtt
Om aktieägare i gexco utnyttjar erhållna teckningsrätter för 
teckning av aktie utlöses ingen beskattning. anskaffningskost-
naden för aktien utgörs av emissionspriset.

AVyttRING AV ERHåLLEN tECKNINGSRÄtt
aktieägare som inte önskar utnyttja sin företrädesrätt att delta 
i nyemissionen kan avyttra sina teckningsrätter. skattepliktig 
kapitalvinst skall då beräknas, där varje teckningsrätt anses an-
skaffad för noll (0) kronor. schablonmetoden får inte användas 
i detta fall. Hela försäljningsintäkten efter avdrag för omkost-
nader för avyttringen skall således tas upp till beskattning. an-
skaffningsutgiften för den ursprungliga aktien påverkas inte.

HANtERING AV INKÖpt tECKNINGSRÄtt
för den som köper eller på liknande sätt förvärvar teckningsrät-
ter utgör vederlaget anskaffningsutgift för dessa. Vid avyttring 
av teckningsrätter kommer innehavarens anskaffningsvärde för 
samtliga teckningsrätter av samma slag och sort att samman-
läggas och beräknas enligt genomsnittsmetoden. alternativt 
kan schablonmetoden användas vid avyttring av köpta eller på 
liknande sätt förvärvade marknadsnoterade teckningsrätter. Vid 
utnyttjande av teckningsrätter för teckning av nyemitterade 
aktier sker ingen beskattning. Köpeskillingen för teckningsrät-
terna medräknas vid beräkning av anskaffningsutgiften för de 
nyemitterade aktierna.

UtDELNING
Utdelning på aktier är i allmänhet skattepliktig och skatten 
innehålls normalt av Euroclear eller, beträffande förvaltarregist-
rerade aktier, av förvaltaren.
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Gexco har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndighe
ter i Skandinavien. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn 
till människor och miljö. Gexco har som mål är att inom 3 år ha 
öppnat minst en gruva i NordNorge.

delårsrapport  januari – september 2009 för gexco 
(ngm:gXco) 

gexco lägger allt fokus på att säkra finansieringen av en fortsatt 
utveckling av guldtillgångarna i Bindal. 

Extra bolagsstämma kommer att hållas den 10 november där 
styrelsen ber om bemyndigande att utge upp till 8 953 995 nya 
aktier att tecknas med företräde och upp till 8 953 995 nya aktier 
att tecknas utan företräde för befintliga aktieägare. 
  

gexcos mål är att färdigställa ansökan om miljötillstånd och 
koncession och att förbereda en driftstart våren 2010. för 2010 
är målsättningen att starta guldproduktion i provdriftsskala och 
efter att miljötillstånd och koncession har beviljats övergå i re-
guljär produktion med det befintliga anrikningsverket.  Verket 
bör med små investeringar kunna byggas ut till en kapacitet på 
över 8 ton per timme. 

gexco fortsätter arbetet med att lösa finansieringsfrågan och 
arbetar främst mot investerare och mot olika norska statliga 
former av villkorslån och bidrag. Den positiva utvecklingen av 
guldpriset ökar möjligheterna till finansiering. 

gexcos huvudägare har givit bolaget en låneram på 2 miljoner 
sEK. av detta var 1,8 milljoner sEK utnyttjade på balansdagen.  
som säkerhet har bolaget pantförskrivit utrustningen och ut-
målen i Kolsvik.

• använda medel under januari - september 2009 uppgår till 7 
662 ksEK. 

• för perioden januari - september 2009 var koncernens netto-
omsättning 307 ksEK, resultat före skatt  – 10 720 ksEK och re-
sultatet per aktie -1,20 sEK. Under kvartal 3 har redovisnings-
principen för intäkter från försäljning av inventarier ändrats. 
Detta medför att den bokförda omsättningen har minskat 
med 1 023 ksEK och att de externa kostnaderna har minskat 
med motsvarande belopp.

• Likvida medel uppgår per 2009-09-30 till 304 (12 690) ksEK.
• Under januari – september har aktiviteterna dragits ner till ett 

minimum. 

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2009 

• gexco har tagit fram en affärsplan för provdrift och reguljär 
drift i Bindal.

RESULtAtEt FÖR KoNCERNEN
Resultatet för koncernen under januari - september 2009 upp-
går före skatt till –10 720 ( -15 717) ksEK, varav gexco norge as 
–10 197  ( -10 773) ksEK.  Resultatet i koncernen är belastat med 
planenliga avskrivningar på utrustningen i gexco norge as med 
3 246 (3 595) ksEK. 

RESULtAt FÖR MoDERBoLAGEt
Resultatet för moderbolaget under januari – september 2009 
uppgår före skatt till 2 035 (-5 294) ksEK. moderbolagets positiva 
resultat under perioden beror på valutakursomräkning och rän-
teberäkning på koncerninterna fordringar.

VERKSAMHEtEN
gexco har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndig-
heter i skandinavien. Verksamheten bedrivs med långt tagna 
hänsyn till människor och miljö. gexco äger via dotterföretaget 
gexco norge as mineralfyndigheter innehållande guld och bas-
metaller i nord-norge. totalt består gexcos projektportfölj av 
130 identifierade målområden. Omfattningen av verksamheten 
påverkas av utvecklingen på den finansiella marknaden.
 i Bindal har det genomförts prospektering och provdrift med 
syfte att verifiera drivvärdigheten av fyndigheten i Kolsvik. i mo 
i Rana och kringliggande områden har det genomförts omfat-
tande geologiska undersökningar i syfte att komplettera de be-
fintliga mineralresurserna i mofjellet med en eller flera satellit-
fyndigheter. 
 gexco har huvudkontor i stockholm.

AKtIVItEtERNA HAR DRAGItS NER
Kontoret och bemanningen i mo i Rana har under första kvarta-
let 2009 avvecklats, detta medför en kraftig kostnadsbesparing. 
Borrkärnor och annan viktig information har lagrats och finns 
tillgängliga.
 Kontoret i stockholm flyttades den 1 september till mindre lo-
kaler på Holländargatan. 
 samtliga nyckeltillgångar i form inmutningar och utmål (un-
dersöknings- och bearbetningstillstånd) är intakta även om an-
talet mutningar har minskats från årsskiftet 2008/2009.

AFFÄRSpLAN FÖR pRoVDRIFt oCH REGULJÄR DRIFt I BINDAL
gexco har tagit fram en omfattande affärsplan där gexco foku-
serar på guldfyndigheterna i Bindal.
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gexco har en processanläggning i pilotskala på plats i Bindal. 
tidligare provdrift har producerat säljbart guldkoncentrat och 
guldhalten i malmen som kördes i anläggningen var i genom-
snitt 5,6 gram guld per ton.
 investeringsbehovet för uppgradering av den befintliga pro-
cessanläggningen och utveckling av 
malmbasen under 2010 och 2011 understiger 25 miljoner kro-
nor. 
 för att finansiera investeringen kan gexco komma att genom-
föra emissioner på ca 15 msEK till institutionella placerare och 
nuvarande aktieägare. gexco har ansökt investeringslån och bi-
drag på 10 msEK från norska statliga organ för stöd till industri 
och investeringar.
 gexcos princip är oförändrad; ”drill for structure - drift for 
grade”’. affärsplanen visar att även en drift i mindre skala ger 
betydande överskott.
 Erfarenheterna från drift i mindre skala kommer att ge ett ut-
märkt beslutsunderlag för en ökning av produktionen och inves-
tering i processanläggning i full skala. tidiga intäkter gör att det 
blir möjligt att finansiera en fortsatt utveckling av malmbasen 
och en investering i ökad produktion till större del av egen kraft. 

AKtIEN HANDLAS UtAN LIKVIDItEtSGARANtI
gexco har sagt upp avtalet om likviditetsgaranti som medför att 
gexco-aktien från den 1 april 2009 handlas utan likviditetsga-
ranti.

FINANSIELL StÄLLNING
Koncernen hade på balansdagen en likviditet på 304 ksEK. soli-
diteten uppgick till 92,6 %.
Koncernens egna kapital uppgick till 42 016 ksEK, vilket motsva-
rade 4,70 sEK per aktie.

ÖVRIGA pRoJEKt I GEXCo  
Utöver innehaven i nord-norge äger gexco på balansdagen be-
arbetningstillstånd (utmål) avseende Harnäsgruvan i Värmland. 
gexco har genomfört en genomgång av status och tidigare 
dokumentation i och kring Harnäs. mot bakgrund av rådande 
guldpriser pågår en utvärdering av möjligheterna att i samar-
bete med andra utveckla fyndigheten i Harnäs. 
 

ANStÄLLDA
Under jan – mars hade gexco 4 personer anställda eller inhyrda 
på konsultbasis och därefter 1 person.
 sedan januari 2009 är jon fangel engagerad som VD på kon-
sultbasis med kort uppsägningstid. Konsultuppdraget är minst 
på halvtid och har i praktiken varit på heltid under perioden.

pERSoNALKoStNADER

Under kvartal 3 har kostnader för VD i gexco aB och kostnader 
för ställföreträdande chef för gexco as i norge, flyttats från ex-
terna kostnader till personalkostnader. jon fangel har genom 
bolag fakturerat 782 ksEK under perioden jan – sep och Lars E 
Loe har som ställföreträdande chef i norge genom bolag faktu-
rerat ksEK 402 under perioden.

INVEStERINGAR
Under januari - september 2009 har gexco inte gjort några in-
vesteringar.

StyRELSENS ARBEtE     
gexcos styrelse består av fyra ledamöter, valda av bolagsstäm-
man. styrelsen har under januari – september 2009 haft 6 sty-
relsemöten. Därutöver har styrelsen haft löpande kontakt om 
bolagets verksamhet och utveckling.

KoMMANDE FINANSIELL INFoRMAtIoN  
gexco kommer att ge ekonomisk information vid följande tillfäl-
len:

-  Rapport för januari – december 2009 den 18 februari 2010

-  företagets pressreleaser distribueras via ngm och finns till-
gängliga på www.gexco.se.  

EXtRA BoLAGSStÄMMA DEN 10 NoVEMBER 2009  
aktieägarna i gexco kallas till en extra bolagsstämma den 10 
november 2009 kl. 15.00 på Elite Palace Hotel i stockholm. De 
viktigaste punkterna på dagordningen är:

-  information från bolaget med anledning av frågor om verk-
samheten ställda av en större grupp av aktieägare. 

- Val av styrelseledamot. 
-  Beslut om att ge styrelsen bemyndigande att inom tiden fram 

till nästa ordinarie årsstämma att utge upp till 8 953 995 nya 
aktier att tecknas med företräde för befintliga aktieägare. 

-  Beslut om att ge styrelsen bemyndigande att inom tiden fram 
till nästa ordinarie årsstämma att utge upp till 8 953 995 nya 
aktier att tecknas utan företräde för befintliga aktieägare. 

RISKFAKtoRER
De risker och osäkerhetsfaktorer som gäller för gexco finns be-
skrivna i årsredovisningen 2008 för gexco. Årsredovisningen 
finns tillgänglig på www.gexco.se.  
 inga väsentliga förändringar har inträffat som föranleder änd-
ring av dessa beskrivningar. Läsaren bör dock beakta avsnitten 
om finansiella risker och omvärldsrisker mot bakgrund av den 
rådande finansiella oron.
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GoING CoNCERN

Denna delårsrapport har upprättats under förutsättning av att 
gexco är en ”going concern”.  med ”going concern” menas att 
gexco har möjlighet att fortsättningsvis fungera som en affärs-
drivande verksamhet och kunna betala sina skulder som en del 
av den normala verksamheten.
 för det fall att gexco inte inom en närstående framtid förbätt-
rar sin finansiella ställning genom nyemission eller annan form 
av finansiering finns det risk att gexco inte längre kan betraktas 
som en ”going concern”. i ett bolag som inte är ”going concern” 
skall värdet av tillgångar och skulder tas upp till faktiska mark-
nadsvärden. Dessa kan skilja sig avsevärt från de bokförda vär-
dena för en ”going concern”.

öVrIg InformatIon

BÖRSNotERING på NGM EqUIty
gexco är noterad på ngm Equity. gexcos tickerkod är gxcO, 
isin-nummer för gexco-aktien är sE0001057910. En börspost 
uppgår till 1000 aktier.

AKtIEDAtA
gexcoaktien betalades den 30 september 2009 till 0,97 sEK. Det-
ta ger ett börsvärde i gexco på 8,7 msEK. aktiekapitalet uppgick 
till 17 907 991 sEK. antalet aktier registrerade av Bolagsverket är 
8 953 995 aktier. 

NyCKELtAL pER DEN 30 SEptEMBER 2009
Resultat per aktie: -1,20 sEK
Eget kapital per aktie 4,70 sEK
soliditet: 92,6%
Kassalikviditet: 26,3%

REDoVISNINGSpRINCIpER 
Delårsrapporten har för koncernen upprättats i enlighet med 
ias 34 Delårsrapportering, årsredovisningslagen samt lagen om 
värdepappersmarknaden. för moderbolaget har delårsrappor-
ten upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och lagen 
om värdepappersmarknaden vilket är i enlighet med bestäm-
melserna i RfR 2.2 Redovisning för juridiska personer. moderbo-
lagets och koncernens redovisningsprinciper för rapporten är 
oförändrade jämfört med senast avgiven årsredovisning med 
den förändringen att koncernen tillämpar ny uppställningsform 
över resultatet i enlighet med förändringar av ias 1 Utformning 
av finansiella rapporter. införande av ifRs 8 Rörelsesegment har 
inte föranlett någon förändring i koncernens segmentsindel-
ning.
 Valutakursen nOK/sEK har för sammanställningen av bola-
gets räkenskaper beräknats med följande värden:
Balansdagens kurs 30/9 2009: 1,2108 . snittkurs 9 månader ( ja-
nuari-september 2009):1,201

 moderbolagets redovisning har upprättats i enlighet med 
Årsredovisningslagen och RfR 2.2. Redovisning för juridiska per-
soner.

styrelsens försäkran
Det är gexcos styrelses uppfattning att ovanstående delårsrap-
port för perioden januari – september 2009 ger en rättvisande 
över¬sikt av gexco och dess dotterföretags verksamhet, ställ-
ning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäker-
hetsfaktorer som gexco och dess dotterföretag står inför.

Stockholm den 22 Oktober 2009

gexco aB

  Björn Wolrath joakim gip 
  Styrelseordförande Ledamot

  Elisabet Palm Werner jon fangel
  Ledamot VD och Ledamot

Denna rapport har varit föremål för revisorernas granskning.
 
frågor om denna delårsrapport kan ställas till VD jon fangel på 
telefon 0735 31 00 35.
 
informationen är sådan som gexco ska offentliggöra enligt la-
gen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om han-
del med finansiella instrument. 
 
informationen lämnas för offentliggörande den 22 oktober 
2009 klockan 13.00.
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koncernens rapport över totalresultat
kSEK 2009 2009 2008 2008 2008 
  jan-sep jul-sep jan-sep jul-sep jan-dec

nettoomsättning 307 -876 1 260 422 3 342

Övriga intäkter - - - - -

Rörelsens kostnader     

Prospekteringskostnader -3 322 -945 - - -3 748

Handelsvaror/förändring varulager - - 46 46 147

Övriga externa kostnader -2 689 1 470 -7 636 -2 328 -9 233

Personalkostnader -1 652 -1 177 -5 925 -3 152 -9 350

av- och nedskrivningar -3 260 -966 -3 812 -1 263 -113 403

Rörelseresultat -10 616 -2 494 -16 067 -6 275 -132 245

finansiella kostnader -104 -94 -25 -12 -38

finansiella intäkter - - 375 169 466

finansiella poster netto -104 -94 350 157 428

Resultat efter finansiella poster -10 720 -2 588 -15 717 -6 118 -131 817

pERIoDENS RESULtAt -10 720 -2 588 -15 717 -6 118 -131 817

övrigt totalresultat
Valutakursdifferenser 3 963 -129 -670 -425 -3 834

Summa totalresultat för perioden 6 757 -2 717 -16 387 -6 543 -135 651

totalresultat hänförligt till:

moderbolagets aktieägare 6 757 -2 717 -16 387 -6 543 -135 651

Periodens resultat per aktie före och efter utspädning, sEK -1,20 -0,29 -1,75 -0,68 -14,72

moderBolagets resUltatrÄknIngar
kSEK 2009 2009 2008 2008 2008 
  jan-sep jul-sep jan-sep jul-sep jan-dec

nettoomsättning 137 137 - - -

Övriga intäkter - - - - -

Rörelsens kostnader     

Övriga externa kostnader -1 443 145 -4 040 -1 967 -5 011

Personalkostnader -782 -782 -1 217 -433 -1 545

av- och nedskrivningar -14 -3 -24 -8 -33

Rörelseresultat -2 102 -503 -5 281 -2 408 -6 589

Resultat från finansiella investeringar     

nedskrivning av aktier i dotterbolag - - - - -94 400

finansiella kostnader -7 -5 -353 -351 -3 523

finansiella intäkter 4 144 1 645 340 169 1 472

Resultat efter finansiella poster 2 035 1 137 -5 294 -2 590 -103 040

pERIoDENS RESULtAt 2 035 1 137 -5 294 -2 590 -103 040 
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BalansrÄknIngar

  KoNCERNEN  MoDERBoLAGEt

  09-09-30 08-09-30 08-12-31 09-09-30 08-09-30 08-12-31

tILLGåNGAR      

immateriella anläggningstillgångar 41 432 149 368 38 069 - - -

materiella anläggningstillgångar 2 357 8 326 6 620 355 444 437

finansiella anläggningstillgångar 260 256 260 33 031 48 418 28 288

aktier i dotterbolag - - - 77 135 148 252 77 135

      

Varulager 516 479 546 - - -

Övriga omsättningstillgångar 505 1 781 1 948 3 292 862 2 112

Kassa & Bank 304 12 690 4 928 89 12 020 3 870

      

SUMMA tILLGåNGAR 45 374 172 900 52 371 113 903 209 996 111 842

      

EGEt KApItAL oCH SKULDER      

Eget kapital 42 016 168 233 48 773 112 923 208 829 110 888

      

Långfristiga skulder 250 250 250 250 250 250

Kortfristiga skulder 3 108 4 417 3 348 730 917 704

      

      

SUMMA EGEt KApItAL oCH SKULDER 45 374 172 900 52 371 113 903 209 996 111 842

      

förÄndrIng eget kaPItal

  KoNCERNEN MoDERBoLAGEt

tKr 2009 2008 2008 2009 2008 2008

  jan-sep jan-sep jan-dec jan-sep jan-sep jan-dec

Förändring i eget kapital      

Eget kapital vid periodens ingång 48 773 184 620 184 620 110 888 214 123 214 123

nyemission  - - - - - -

nyemissionskostnader - - -196 - - -195

Periodens resultat - - - 2 035 -5 294 -103 040

summa totalresultat för perioden -6 757 -16 387 -135 651 - - -

      

Eget kapital vid periodens utgång 42 016 168 233 48 773 112 923 208 829 110 888
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kassaflödesanalYs

kSEK  KoNCERNEN MoDERBoLAGEt 

  2009 2008 2008 2009 2008 2008

  jan-sep jan-sep jan-dec jan-sep jan-sep jan-dec

Periodens resultat -10 720 -15 717 -131 817 2 035 - 5 294 -103 040

justeringar för poster som 

ej ingår i kassaflödet: 3 697 3 784 113 127 -2 546 23 94 433

Kassaflöde från den löpande verksam-

heten före förändring av rörelsekapitalet -7 023 -11 933 -18 690 -511 -5 271 -8 607

       

förändring av rörelsefordringar 1 444 6 405 7 954 -1 181 68 -1 181

förändring av rörelseskulder -241 -7 292 -9 909 26 160 -53

Kassaflöde från den löpande verksamheten -5 820 -12 820 -20 645 -1 666 -5 043 -9 841

       

Kassaflöde från investeringsverksamheten 1 094 -17 136 -17 167 -2 115 -13 -27 569

Kassaflöde från finansieringsverksamheten - -338 -196 - -24 400 -196

årets kassaflöde -4 726 -30 294 -38 008 -3 781 -29 456 -37 606

       

Likvida medel vid periodens ingång 4 928 43 032 43 032 3 870 41 476 41 476

Valutakursdifferens i likvida medel 102 -48 -96 - - -

Likvida medel vid periodens slut 304 12 690 4 928 89 12 020 3 870

nYckeltal (koncernen)  2009-09-30 
Räntabilitet på genomsnittligt totalt kapital neg   
Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital neg   
soliditet (%) 92,6 % 
Räntetäckningsgrad neg  
Resultat per aktie -1,20 sEK  
Eget kapital per aktie 4,70 sEK  
Kassalikviditet (%) 26,3%  
antal aktier 8 953 995  
Vägt genomsnitt antal aktier 8 953 995  

nyckeltalsdefinitioner
Räntabilitet på totalt kapital:  Resultat efter finansiella poster och finansiella kostnader i procent av genomsnittligt totalt kapital.
Räntabilitet på eget kapital:  Resultat efter finansiella poster och finansiella kostnader i procent av genomsnittligt eget kapital.
Soliditet:  Eget kapital i procent av balansomslutning.
Räntetäckningsgrad:  Resultat efter finansiella poster plus räntekostnader dividerat med räntekostnader.
Resultat per aktie:  Resultat efter skatt i förhållande till vägt genomsnitt antal aktier.
Eget kapital per aktie:  Eget kapital i relation till antal aktier på balansdagen.
Kassalikviditet:  Omsättningstillgångar exklusive lager i förhållande till kortfristiga skulder.
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granskningsrapport 

tILL StyRELSEN I GEXCo AB (pUBL) oRG NR 556224-1892
 

Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för 
gexco aB (publ) för perioden 1 januari till 30 september 2009. 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinforma-
tion i enlighet med ias 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar 
är att uttala en slutsats om denna finansiella delårsinformation 
grundad på vår översiktliga granskning. 
 Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med stan-
dard för översiktlig granskning (sÖg) 2410 Översiktlig gransk-
ning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda 
revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågning-
ar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frå-
gor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och 
att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig 
granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre om-
fattning jämfört med den inriktning och omfattning som en re-
vision enligt Revisionsstandard i sverige Rs och god revisionssed 
i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig 
granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan 
säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter 
som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. 
 Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning 
har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på 
en revision har. 
 Delårsrapporten är upprättad baserad på antagandet om fort
satt drift. Koncernens förmåga till fortsatt drift är beroende av att 
extern finansiering kan erhållas. 
 grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit 
fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att 
delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncer-
nens del i enlighet med ias 34 och årsredovisningslagen samt 
för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. 

Stockholm den 22 oktober 2009 

Öhrlings Pricewaterhousecoopers aB 

martin johansson 
Auktoriserad revisor
 



 prospekt 2009    5�

informationen och räkenskaperna nedan har återgivits ur årsre-
dovisningen för 2008. för jämförande siffror för 2006 och 2007 
hänvisas till årsredovisningarna för 2006 och 2007 som införli-
vas i detta dokument genom hänvisning. Årsredovisningarna har 
tidigare inlämnats och registrerats hos finansinpektionen. Års-
redovisningarna för 2007 och 2006 finns tillgängliga på www.
gexco.se. alla belopp redovisas, om inte annat anges, i sEK.

förValtnIngsBerÄttelse

Verksamheten
gexco har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndig-
heter i skandinavien. Verksamheten bedrivs med långt tagna 
hänsyn till människor och miljö. gexco äger via dotterföretaget 
gexco norge as mineralfyndigheter innehållande guld och bas-
metaller i nord-norge. totalt består gexcos projektportfölj av 
130 identifierade målområden. Omfattningen av verksamheten 
påverkas av utvecklingen på den finansiella marknaden.
 i Bindal har det genomförts prospektering och provdrift med 
syfte att verifiera drivvärdigheten av fyndigheten i Kolsvik. 
i mo i Rana och kringliggande områden har det genomförts om-
fattande geologiska undersökningar i syfte att komplettera de 
befintliga mineralresurserna i mofjellet med en eller flera satel-
litfyndigheter. 
 gexco har huvudkontor i stockholm och bas för den operativa 
verksamheten med geologiska undersökningar i mo i Rana.

Viktiga händelser under räkenskapsåret

GoDA RESULtAt FRåN pRoSpEKtERINGEN UNDER 2008

i Bindal har kärnborrningar bekräftat fyra guldmineraliserade 
huvudzoner i Bindal med en vertikal utsträckning på över 200 
meter. Zonerna har en utsträckning i längdriktningen på över 
300 meter för Oppgangen, över 300 meter för Klondike, 50 me-
ter för sigma och över 100 meter för Val d´Or. ingen av zonerna 
är avgränsade i längdriktningen eller mot djupet.
 i mo i Rana har det i samarbete med ngU (norges geologiska 
Undersökningar) genomförts ett projekt om malmpotentialen i 
mo i Rana. 
 i mo i Rana har kärnborrningen i Hellerfjellet visat en skärning 
med intressanta halter och en utsträckning mot djupet på cirka 
250 meter. Även ytprovtagning i Hellerfjellet bekräftar minerali-
seringen. geofysiska mätningar indikerar en mineralisering med 
en längd på cirka två kilometer.
nära narvik har ytprovtagning i Rombak-vinduet visat lovande 
guldhalter. Bästa ytprov gav 3,9 gram per ton (ppm) i ett prov på 

Räkenskaper 2008, 2007 och 2006

11,2 kg och 1,97 gram per ton i prov på 5,43 kg. Enligt geologer på 
ngU  kan man anta att strukturen har en betydande utsträck-
ning.

Bearbetningstillstånd i Bindal
Den norska Bergmästaren har beviljat bearbetningstillstånd 
(utmål) för guldfyndigheterna i Kolsvik i Bindal Kommun. i en-
lighet med norsk lag är utmålet en av förutsättningar för att 
kunna starta gruvdrift. för att utmål skal beviljas krävs att man 
kan dokumentera att en fyndighet kan antas att vara drivvärdig, 
eller inom rimlig tid kommer att bli drivvärdig. gexco fortsätter 
arbetet med ansökan om koncession och miljötillstånd som till-
sammans med utmål krävs för reguljär gruvdrift i större skala.

NGM åtERFåR SItt tILLStåND
i och med att ngm, efter ägarbyte av börsverksamheten, har 
återfått sitt tillstånd att bedriva börs kommer gexco att fortsatt 
vara listad på ngm Equity. 

NEDSKRIVNING AV tILLGåNGARNA I Mo I RANA
mineraltillgångarna innehållande zink, bly och koppar i och 
kring mo i Rana drabbas hårt av fallande priser på basmetaller. 
när tillgångarna förvärvades var värdet på exempelvis zink ca 4 
000 UsD per ton och i dag handlas zink kring 1 300 UsD per ton. 
En grov lönsamhetskalkyl visar att det är svårt att få lönsamhet 
på tillgångarna i mo i  Rana vid zinkpriser under 2 000 UsD per 
ton.
 Vid utgången av kvartal 3 2008 var de bokförda värdena för 
gexcos immateriella tillgångar drygt 148 msEK. av dessa avsåg 
ca 108 msEK tillgångarna i mo i Rana och speglar de faktiska 
kostnaderna som gexco har investerat i prospektering och den 
betalning i aktier som skedde vid förvärvet av tillgångarna un-
der 2007. gexco väljer att per balansdagen helt skriva ned värdet 
av tillgångarna i mo i Rana.
 nedskrivningen av tillgångarna speglar gexcos nuvarande 
plan för utvecklingen av tillgångarna men behöver inte spegla 
ett marknadsvärde på tillgångarna i mo i Rana. marknadsvärdet 
på tillgångarna kan ändras drastiskt om metallpriserna stiger i 
framtiden.

FINANSIELL StÄLLNING
Koncernen hade på balansdagen en likviditet på 4 928 ksEK. so-
liditeten uppgick till 93,1 %.
Koncernens egna kapital uppgick till 48 773 ksEK, vilket motsva-
rade 5,45 sEK per aktie.
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Under januari och februari 2009 har gexcos löpande kostnader 
reducerats kraftigt som medför att gexcos verksamhet kan dri-
vas vidare, men på en kraftigt minskad aktivitetsnivå. Ledningen 
arbetar med och bedömer det som möjligt att hitta ytterligare 
finansiering under våren 2009.  
    
RESULtAtEt FÖR KoNCERNEN

Resultatet för koncernen under januari - december 2008 upp-
går före skatt till -131 817 ( -23 901) ksEK, varav gexco norge as 
-33 686 ( -18 099) ksEK.  Resultatet i koncernen är belastat med 
planenliga avskrivningar på utrustningen i gexco norge as med 
5 055 (3 663) ksEK och med nedskrivningar av mineraltillgång-
arna i mo i Rana med 108 316 (0) ksEK. nedskrivningarna skall 
ses mot bakgrund av det kraftiga prisfallet på basmetaller under 
2008. 

RESULtAt FÖR MoDERBoLAGEt
Resultatet för moderbolaget under januari - december uppgår 
före skatt till –103 040 (-5 081) ksEK. Resultatet är belastat med 
extraordinära nedskrivningar av värdet på aktier i dotterföreta-
get gexco norge as med 94 400 ksEK.

ÖVRIGA pRoJEKt I GEXCo  
Utöver innehaven i Bindal gruver och momin äger gexco per 
balansdagen bearbetningstillstånd (utmål) avseende Harnäs-
gruvan i Värmland. mot bakgrund av höga rådande guldpriser 
pågår en utvärdering av möjligheterna att i samarbete med an-
dra utveckla fyndigheten i Harnäs.  

INVEStERINGAR
Under januari - december 2008 har gexco investerat 8 943 ksEK 
i prospektering och 336 ksEK i utrustning i för att utveckla fyn-
digheterna i Bindal. för mo i Rana har tidigare aktiverade kost-
nader för prospektering under januari – september 7 887 ksEK, 
nu skrivits ned och inga aktiveringar har gjorts av kostnader 
under oktober – december. Dessa prospekteringskostnader på 3 
748 ksEK har kostnadsförts.

MILJÖpåVERKAN
miljöpåverkan från gruvverksamhet sker genom utsläpp i 
luft, i vatten och genom förorening av mark. gruvverksam-
het medför vanligen stora fysiska ingrepp i naturen. mängden 
restproduk¬ter är betydande och innehåller ofta metaller. gruv-
verksamhet förbrukar även stora mängder energi. 
 Utsläpp i luft sker främst som avgaser från dieseldrivna 
for¬don, dieseldrivna elaggregat och annan utrustning. Utsläpp 
i vatten kan vara i form av restkemikalier från våtanrikning, läck-
age av vatten från gruvgångar som innehåller rester av spräng-
ämnen, sot, stoft och spillolja. förorening av mark kan vara i form 
av spillolja och stoft innehållande metaller. 

 Långsiktig miljöpåverkan från gruvverksamhet uppstår i hu-
vudsak på grund av sulfidoxidation i anrikningssand och upplag 
av gråberg. sulfidoxidationen kan ge upphov till surt och metall-
haltigt lakvatten. 

 MILJÖpoLICy
gexco har en miljöpolicy som syftar till att minimera påver¬kan 
på luft, vatten och mark. Detta ska ske genom att: 
• Utbilda och engagera alla anställda och anlitade underentre-

prenörer i gexcos miljöarbete 
• minimera användandet av energi och vatten 
• använda teknologi som minskar användandet av kemikalier 

och råvaror 
• mäta och kontrollera påverkan på drabbade områden 
• minska bullret från verksamheten genom att förlägga buller-

källor under jord 
• följa lagar och förordningar 
• sträva efter ständiga förbättringar

ANStÄLLDA
medelantalet anställda under perioden var 19 personer på hel-
tid. antalet anställda har kraftigt minskats under januari och 
februari 2009. 

StyRELSENS ARBEtE      
gexcos styrelse består av fyra ledamöter, valda av bolagsstäm-
man. styrelsen har under helåret 2008 haft sju styrelsemöten. 
Därutöver har styrelsen haft löpande kontakt om bolagets 
verksamhet och utveckling.

Viktiga händelser som rapporterats efter 
räkenskapsårets utgång
inga väsentliga händelser har rapporterats efter räkenskapsår-
ets utgång.

framtida utveckling
gexcos mål är att genomföra en större provdrift i guldfyndighe-
ten i Bindal på 10 000 ton under 2009. En provdrift under 2009 
förutsätter att finansieringen är löst. för 2010 är målsättningen 
att fortsätta guldproduktion i provdriftsskala och efter att mil-
jötillstånd och koncession har beviljats övergå i reguljär produk-
tion med det befintliga anrikningsverket.  Verket bör med små 
investeringar kunna byggas ut till en kapacitet på över 8 ton per 
timme. 
 gexco bedömer att det finns goda förutsättningar att lösa 
finansieringsfrågan under våren 2009 och arbetar främst mot 
norska investerare och mot olika norska statliga former av vill-
korslån och bidrag. Den positiva utvecklingen av guldpriset ökar 
möjligheterna till finansiering. gexcos huvudägare har givit bo-
laget en låneram på 2 miljoner sEK för att säkra finansieringsbe-
hovet på kort sikt. 
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åRSStÄMMA       
Ordinarie Årsstämma planeras till den 24 april 2009 kl. 13.00 på 
Wennergren center, sveavägen 166 i stockholm.
 
INFoRMAtIoNSpoLICy    
gexco kommer att ge ekonomisk information vid följande 
tillfällen:

- Bokslutskommuniké för 2008 presenterades den 19 februari 
2009.

- Delårsrapport för jan – mars 2009 presenteras den 14 maj 
2009..

- Halvårsrapport för jan – juni 2009 presenteras den 25 augusti 
2009.

- Delårsrapport för jan - sept 2009 presenteras den 22 oktober 
2009.

- Bokslutskommuniké för 2009 presenteras den 18 februari 
2010.

företagets pressreleaser distribueras via ngm och finns till-
gängliga på www.gexco.se.
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ekonomisk översikt        
         

Koncernen 2008  2007  2006

Resultat per aktie, kr -14,72 -3,54 -2,68

Eget kapital per aktie, kr 5,45 20,62 10,22

soliditet, % 93 93 91

Kassalikviditet, %  205  393   617

         

Moderbolag  2008   2007   2006

soliditet, %  99   99   97

Omräkning av resultat per aktie har gjorts för 2007 och 2006 p.g.a. att en sammanläggning av aktier, 1:100 innebärande att ett hundra 

gamla aktier sammanläggs till en ny aktie, har genomförts under hösten 2008.

.

Förslag till disposition av moderbolagets resultat   

Balanserat resultat  -11 076 541 

Överkursfond  190 947 192 

Årets resultat  -103 040 165 

   76 830 486  

styrelsen föreslår att överkursfonden, det balanserade resultatet och årets resultat, 76 830 486 kronor, balanseras i ny räkning.  
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resultaträkning

  KoNCERNEN MoDERBoLAGEt 

SEK  1/1/2008 1/1/2007 1/1/2008 1/1/2007 

  Not 12/31/2008 12/31/2007 12/31/2008 12/31/2007 

    

nettoomsättning 3 3 341 810 125 385 - -

Övriga rörelseintäkter  - - - -

   3 341 810 125 385 - -

   

Rörelsens kostnader    

Prospekteringskostnader  -3 747 931 - - 

Övriga externa kostnader 4 -9 085 340 -8 128 204 -5 010 552 -4 857 790

Personalkostnader 2 -9 349 564 -13 006 264 -1 545 554 -1 585 831

avskrivningar och nedskrivningar av materiella     

och immateriella anläggningstillgångar 6, 12 -113 403 642 -3 657 371 -32 697 -22 582

summa rörelsekostnader  -135 586 477 -24 791 839 -6 588 803 -6 466 203

Rörelseresultat  -132 244 667 -24 666 454 -6 588 803 -6 466 203

    

Resultat från finansiella poster      

      

nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar 5 - - -94 400 000 -

finansiella intäkter 7 466 054 829 630 1 472 008 1 388 317

finansiella kostnader 8 -38 122 -64 397 -3 523 370 -3 197

summa finansiella poster  427 932 765 233 -96 451 362 1 385 120

   

inkomstskatt 9 - - - -

   

årets resultat hänförligt till moderföretagets ägare  -131 816 735 -23 901 221 -103 040 165 -5 081 083

Resultat per aktie före och efter utspädning 22 -14,72 -3,54 -0,05 

      

          
     
          
     
          

gexco aB, finansiella rapporter 
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  KoNCERNERN MoDERBoLAGEt

  Not 08-12-31 07-12-31 08-12-31 07-12-31

tillgångar

      

Anläggningstillgångar     
    

Immateriella tillgångar      

Balanserade utvecklingsutgifter avseende 

prospektering och utvärderingstillgångar 10 38 068 816 132 784 486 - -

   38 068 816 132 784 486 - -

Materiella anläggningstillgångar      

Biologiska tillgångar 11 333 067 333 067 333 067 333 067

maskiner och inventarier 12 6 286 812 11 584 851 103 613 123 010

   6 619 879 11 917 918 436 680 456 077

Finansiella tillgångar     

andelar i koncernföretag 14 - - 77 135 476 148 251 626

andra långfristiga fordringar 19, 21 259 556 256 255 28 288 456 24 016 25

   259 556 256 255 105 423 932 172 267 881

      

Summa anläggningstillgångar  44 948 251 144 958 659 105 860 612 172 723 958

      

omsättningstillgångar     

    

Varulager     

färdiga varor och handelsvaror  546 323 438 655 - -

   546 323  438 655

    -  -

Kortfristiga fordringar     

Kundfordringar  308 980 483 202 - -

Övriga fordringar 15 1 095 169 7 411 202 586 908 450 594

förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 544 165 2 028 644 1 524 259 480 376

   1 948 314 9 923 048 2 111 167 930 970

Kortfristiga placeringar     

Likvida medel  4 928 506 43 032 405 3 869 969 41 476 102

   4 928 506 43 032 405 3 869 969 41 476 102

      

Summa omsättningstillgångar   7 423 143 53 394 108 5 981 136 42 407 072

      

Summa tillgångar  52 371 394 198 352 767 111 841 748 215 131 030

    

BalansrÄknIng
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  KoNCERNERN MoDERBoLAGEt

SEK Not 08-12-31 07-12-31 08-12-31 07-12-31

Eget kapital och skulder      

    

Eget kapital    

Kapital och reserver som kan hänföras till       

moderföretagets aktieägare     

aktiekapital, antal aktier 8 953 995, (895 399 549) 17 17 907 991 17 907 991 7 907 991 17 907 991

Överkursfond  - - - -

Reservfond  16 149 760 16 149 760 16 149 760 16 149 760

Övrigt tillskjutet kapital  200 894 485 201 090 605 190 947 192 191 143 312

Reserver   -2 888 732 944 906 - -

Balanserat resultat  -51 473 494 -27 572 272 -11 076 541 -5 995 458

Årets resultat  -131 816 735 -23 901 222 -103 040 165 -5 081 083

Summa eget kapital  48 773 275 184 619 768 110 888 237 214 124 522

     

avsättningar     

avsättningar för återställande av mark 19, 21   250 000 250 000

     250 000 250 000

      

Långfristiga skulder     

avsättningar för återställande av mark 21 250 000 250 000  

   250 000 250 000  

Kortfristiga skulder     

Leverantörsskulder  884 374 5 529 255 433 120 307 161

Övriga kortfristiga skulder  935 174 5 511 783 58 504 102 145

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 1 528 571 2 441 961 211 887 347 202

Summa kortfristiga skulder  3 348 119 13 482 999 703 511 756 508

      

Summa eget kapital och skulder  52 371 394 198 352 767 111 841 748 215 131 030

      

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser     

    

ansvarsförbindelser 19   4 110 538 6 179 600

      

ställda säkerheter 19   250 000 250 000

       

  

BalansrÄknIng
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förÄndrIng I eget kaPItal

SEK  Övrigt tillskjutet   Balanserat resultat  totalt

KoNCERNEN  Aktiekapital  kapital Reserver inkl. årets  resultat eget kapital

Eget kapital 2007-01-01 8 637 158 64 499 087 -1 407 562 -27 572 272 44 156 411

       

Omräkningsdifferenser -  -2 352 468 - 2 352 468

Summa förmögenhets förändringar 

redovisade direkt i eget kapital  - 2 352 468 - 2 352 468

Årets resultat - - - -23 901 222 -23 901 222

Summa förmögenhetsförändringar 8 637 158 64 499 087 944 906 -51 473 494 22 607 657

       

nyemission 9 270 833 162 135 018 - - 171 405 851

nyemissionskostnader - -9 393 740 - - -9 393 740

Eget Kapital 2007-12-31 17 907 991 217 240 365 944 906 -51 473 494 184 619 768

     

Omräkningsdifferenser -  -3 833 638 - -3 833 638

Summa förmögenhets förändringar 

redovisade direkt i eget kapital 17 907 991 217 240 365 -3 833 638 -51 473 494 -3 833 638

Årets resultat - - - -131 816 735 -131 816 735

nyemissionskostnader  -196 120 - - -196 120

Eget Kapital 2008-12-31 17 907 991 217 044 245 -2 888 732 -183 290 229 48 773 275

   

Förändring i eget kapital    Balanserat 

SEK    resultat inkl. 

Moderbolaget  Aktie- Överkursfond/ årets   totalt

       kapital  Reservfond resultat  eget kapital

Eget Kapital 2007-01-01  8 637 158 54 551 794 -5 995 458 57 193 494

nyemission  9 270 833 162 135 018  171 405 851

nyemissionskostnader   -9 393 740 - -9 393 740

Årets resultat    -  - -5 081 083 -5 081 083

Eget Kapital 2007-12-31  17 907 991 207 293 072 -11 076 541 214 124 522

       

nyemissionskostnader   -196 120  -196 120

Årets resultat        -103 040 165 -103 040 165

Eget Kapital 2008-12-31  17 907 991 207 096 952 -114 116 706 110 888 237
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  KoNCERNEN MoDERBoLAGEt

SEK Not 08-01-01 07-01-01 08-01-01 07-01-01
   08-12-31 07-12-31 08-12-31 07-12-31
Kassaflöde från den löpande verksamheten     
nettoresultat  -131 816 735 -23 901 221 -103 040 165 -5 081 083
justering för poster som inte ingår i kassaflödet     
av- och nedskrivningar  113 403 641 3 657 371 94 432 697 22 582
 Övriga ej likviditetspåverkande poster  -277 335 -462 000 - -
Betald skatt  - - - -
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -18 690 429 -20 705 850 -8 607 468 -5 058 501 
före förändringar i rörelsekapitalet     
  
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet:     
Ökning (-) / minskning (+) av varulager  - -423 147 - -
Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar  7 954 140 -6 586 697 -1 180 198 -432 805
Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder  -9 909 147 7 441 553 -52 997 -533 259
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -20 645 436 -20 274 141 -9 840 663 -6 024 565

Kassaflöde från investeringsverksamheten     
förvärv av dotterbolag  - - -23 283 850 -16 086 196
Ökning (-) / minskning (+) av långfristiga fordringar  - - - -
förvärv av immateriella tillgångar  -16 830 446 -18 164 287 - -
förvärv av materiella anläggningstillgångar  -336 157 -8 314 791 -13 300 -139 908
Lån till koncernföretag  - - -4 272 201 -23 487 868
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -17 166 603 -26 479 078 -27 569 351 -39 713 972

Kassaflöde från finansieringsverksamheten     
nyemission, netto efter nyemissionskostnader  -196 120 67 612 111 -196 120 67 612 111
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -196 120 67 612 111 -196 120 67 612 111

Årets kassaflöde  -38 008 159 20 858 892 -37 606 134 21 873 574
Likvida medel vid årets ingång  43 032 405 21 847 287 41 476 103 19 602 529
Omräkningsdifferens i likvida medel  -95 740 168 223 - -
förvärvade likvida medel  - 158 000 - -
Likvida medel vid årets utgång  4 928 506 43 032 402 3 869 969 41 476 103

tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys - koncernen      
   
Likvida medel     
följande delkomponenter ingår i likvida medel:     
Kassa och bank  1 830 996 3 343 012 772 459 38 378 593
Räntefond  3 097 510 39 689 393 3 097 510 3 097 510

kassaflödesanalYs
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noter tIll fInansIella raPPorterna

allmän information
gexco aB (moderbolaget) och dess dotterbolag (sammantaget koncernen) är 

verksamma inom gruvnäring. Verksamheten utgörs av utveckling och utvin-

ning av guldfyndigheter i norden.

 moderbolaget är ett publikt aktiebolag registrerat och med säte i stock-

holm. adressen till huvudkontoret är  

sveavägen 166, stockholm. Postadress är Box 19517, 104 32  stockholm.

not 1 
redovisnings- och värderingsprinciper
De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna koncernredo-

visning upprättats framgår nedan. Dessa principer har tillämpats konsekvent 

för alla presenterade år, om inte annat anges.

grund för rapporternas upprättande
Koncernredovisningen för gexco-koncernen har upprättats i enlighet med 

Årsredovisningslagen, Rådet för finansiell Rapporterings rekommendation 

RfR 1:1 – Kompletterande redovisningsregler för koncerner och international 

financial Reporting standards (ifRs) sådana de antagits av EU. 

 Årsredovisningen för moderbolaget gexco aB är upprättad enligt Årsre-

dovisningslagen med beaktande av uttalande från Redovisningsrådets akut-

grupp samt med tillämpning av Rådet för finansiell Rapportering RfR 2:1, 

Redovisning för juridiska personer. Detta innebär som huvudregel att de inter-

nationella redovisningsreglerna ifRs/ias som har antagits av EU tillämpas så 

långt som möjligt inom ramen för Årsredovisningslagen och med hänsyn till 

sambandet mellan redovisning och beskattning. 

 att upprätta rapporter i överensstämmelse med ifRs kräver användning 

av en del viktiga uppskattningar för redovisningsändamål. Vidare krävs att 

ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpning av koncernens redovis-

ningsprinciper. De områden som innefattar en hög grad av bedömning, som 

är komplexa eller sådana områden där antaganden och uppskattningar är av 

väsentlig betydelse för koncernredovisningen anges i not.

 Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden förutom bio-

logiska tillgångar, som redovisas till verkliga värden i enlighet med ias 41 ”jord- 

och skogsbruk” samt finansiella instrument som redovisas till verkliga värden i 

enlighet med ias 39, finansiella instrument , ”Redovisning och värdering”. 

tillämpning av nya eller ändrade standarder
(a) Ändringar av befintliga standarder som har trätt i kraft 2008

ias 39 (ändring) och ifRs 7 (ändring), ”Omklassificering av finansiella instru-

ment” (gäller från 1 juli 2008). Ändringen i ias 39 ger under vissa omständig-

heter företag möjlighet att omklassificera finansiella tillgångar som innehas 

för handel. Ändringen är inte obligatorisk och bedöms främst påverka

banker och andra liknande företag. Koncernen tillämpar inte ändringen i ias 

39 och ifRs 7 (ändring).

(b) Tolkningar som trätt i kraft 2008, men som inte är relevanta för koncernen

ifRic 11, ”ifRs 2 – transaktioner med egna aktier, även koncerninterna” behand-

lar aktierelaterade transaktioner som innefattar egna aktier eller som inbegri-

per koncernföretag (exempelvis optioner avseende ett moderföretags aktier). 

ifRic 11 ger vägledning om huruvida dessa transaktioner ska redovisas som 

aktierelaterade ersättningar som regleras med egetkapitalinstrument eller 

med kontanter i de separata finansiella rapporterna för moderföretaget res-

pektive andra berörda koncernföretag. Denna tolkningar har ingen påverkan 

på koncernens finansiella rapporter.

(c) Standarder, ändringar och tolkningar av befintliga standarder där ändringen 

ännu inte har trätt i kraft och inte har tillämpats i förtid av koncernen

följande standarder och tolkningar av befintliga standarder har publicerats 

och är obligatoriska för koncernens redovisning för räkenskapsår som börjar 

den 1 januari 2009 eller senare, men har inte tillämpats i förtid:

•  ias 23 (Ändring), ”Lånekostnader” (gäller från 1 januari 2009). 

ias 1 (Reviderad), ”Utformning av finansiella rapporter” (gäller från 1 januari 

2009). 

•  ifRs 2 (Ändring), ”aktierelaterade ersättningar” (gäller från den 1 januari 

2009). ias 32 (Ändring) 1, ”finansiella instrument: Klassificering, och ias 

1 (Ändring), ”Utformning av finansiella rapporter” – ”Puttable financial 

instruments and obligations arising on liquidation” (gäller från 1 januari 

2009). 

•  ias 39 (Ändring), ”finansiella instrument: Redovisning och värdering” - ”Eli-

gible Hedged items” (gäller från den 1 juli 2009). ifRs 1 (Ändring) 1, ”första 

gången ifRs tillämpas” och ias 27 ”Koncernredovisning och separata finan-

siella rapporter” (gäller från 1 januari 2009

•  ias 27 (Reviderad), ”Koncernredovisning och separata finansiella rapporter” 

(gäller från 1 juli 2009). 

•  ifRs 3 (Reviderad), ”Rörelseförvärv” (gäller från 1 juli 2009).  ifRs 5 (Ändring) 

”anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verk-

samheter” (och den därav följande ändringen av ifRs 1, ”första gången ifRs 

tillämpas) (gäller från 1 juli 2009). 

• ias 23 (Ändring) ”Lånekostnader” (gäller från 1 januari 2009). ias 28 (Änd-

ring)1, ”innehav i intresseföretag” (och de därav följande ändringarna i ias 

32, ”finansiella instrument: Klassificering” och ifRs 7, ”finansiella instru-

ment: Upplysningar”) (gäller från 1januari 2009). 

•  ias 38 (Ändring), ”immateriella tillgångar” (gäller från 1 januari 2009). 

•  ias 19 (Ändring), ”Ersättningar till anställda” (gäller från 1 januari 2009). 

Ändringen är en del av iasBs årliga förbättringsprojekt som publicerades 

i maj 2008. Koncernen kommer att tillämpa ias 19 (Ändring) från 1 januari 

2009.

•  ias 39 (Ändring), ”finansiella instrument: Redovisning och värdering” (gäl-

ler från den 1 januari 2009). Ändringen är en del av iasBs årliga förbätt-

ringsprojekt som publicerades i maj 2008.
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koncernredovisning
Dotterföretag är alla de företag där Koncernen har rätten att utforma finan-

siella och operativa strategier på ett sätt som vanligen följer med ett aktiein-

nehav uppgående till mer än hälften av rösträtterna. Dotterföretag inkluderas 

i koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytan-

det överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och 

med den dag då det bestämmande inflytandet upphör.

 förvärvsmetoden används för redovisning av Koncernens förvärv av dot-

terföretag. anskaffningskostnaden för ett förvärv utgörs av verkligt värde på 

tillgångar som lämnats som ersättning, emitterade egetkapitalinstrument 

och uppkomna eller övertagna skulder per överlåtelsedagen, plus kostnader 

som är direkt hänförbara till förvärvet. identifierbara förvärvade tillgångar 

och övertagna skulder och eventualförpliktelser i ett företagsförvärv värde-

ras inledningsvis till verkliga värden på förvärvsdagen, oavsett omfattning på 

eventuellt minoritetsintresse. Det överskott som utgörs av skillnaden mellan 

anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på Koncernens andel av identifier-

bara förvärvade nettotillgångar redovisas som goodwill. Om anskaffnings-

kostna-den understiger verkligt värde för det förvärvade dotterföretagets net-

totillgångar, redovisas mellanskillnaden direkt i resultaträkningen.

 Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade vinster 

på transaktioner mellan koncernföretag elimineras. Även orealiserade för-

luster elimineras, om inte transaktionen utgör ett bevis på att ett nedskriv-

ningsbehov föreligger för den överlåtna tillgången. Redovisningsprinciperna 

för dotterföretag har i förekommande fall ändrats för att garantera en konse-

kvent tillämpning av koncernens principer.

segmentrapportering
En rörelsegren är en grupp tillgångar och verksamheter som tillhandahåller 

produkter eller tjänster som är utsatta för risker och möjligheter som skiljer 

sig från vad som gäller för andra rörelsegrenar. geografiska områden tillhan-

dahåller produkter eller tjänster inom en ekonomisk miljö som är utsatt för 

risker och möjligheter som skiljer sig från vad som gäller för andra ekonomiska 

miljöer. gexco verkar inom en rörelsegren, prospektering, och ett geografiskt 

område, norge.

omräkning av dotterbolag i utländsk valuta
(a) Funktionell valuta och rapportvaluta

Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna i Koncer-

nen är värderade i den valuta som används i den ekonomiska miljö där respek-

tive företag huvudsakligen är verksamt (funktionell valuta). i koncernredovis-

ningen används nOK, som är moderföretagets funktionella valuta. Rapportva-

luta är svenska kronor, sEK. 

(b) Transaktioner och balansposter

transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt 

de valutakurser som gäller på transaktionsdagen. Valutakursvinster och -för-

luster som uppkommer vid betalning av sådana transaktioner och vid omräk-

ning av monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens 

kurs, redovisas i resultaträkningen. 

 (c) Koncernföretag

Resultat och finansiell ställning för alla koncernföretag som har en annan 

funktionell valuta än rapportvalutan, omräknas till koncernens rapportvaluta 

enligt följande:

1)  tillgångar och skulder i balansräkningen omräknas till balansdagskurs,

2)  intäkter och kostnader i resultaträkning omräknas till genomsnittlig valu-

takurs (såvida inte denna genomsnittliga kurs inte är en rimlig approxima-

tion av den ackumulerade effekten av de kurser som gäller på transaktions-

dagen, i vilket fall intäkter och kostnader omräknas per transaktionsdagen), 

och

3)  alla valutakursdifferenser som uppstår redovisas som en separat del av 

eget kapital.

Vid konsolideringen förs valutakursdifferenser, som uppstår till följd av omräk-

ning av nettoinvesteringar i utlandsverksamheter och av upplåning och andra 

valutainstrument som identifierats som säkringar av sådana investeringar, till 

eget kapital. Vid avyttring av en utlandsverksamhet redovisas sådana kursdif-

ferenser i resultaträkningen som en del av realisationsvinsten/-förlusten.

 goodwill och justeringar av verkligt värde som uppkommer vid förvärv av 

en utlandsverksamhet behandlas som tillgångar och skulder hos denna verk-

samhet och omräknas till balansdagens kurs.

Valutakurser
följande valutakurser har använts i samband med upprättande av årsredo-

visningen. 

  Balansdagskurs genomsnittskurs

100 nOK motsvarar i sEK                            110  117  

  

Immateriella tillgångar  
Balanserade utvecklingsutgifter avseende prospektering och utvärderingstill

gångar

inmutningar och aktiverade prospekteringsutgifter redovisas i enlighet med 

ifRs 6 Prospektering efter samt utvärdering av mineraltillgångar. inmutningar 

och aktiverade prospekteringsutgifter värderas till anskaffningsvärde och av-

ser alla utgifter direkt hänförliga till prospektering och utvärdering av mine-

raltillgångar. i balanserade prospekterings- och utvärderingstillgångar ingår 

utgifter för inmutningar, provborrningar, tunnelbrytning, labanalyser, anrik-

ningsförsök samt geologiska studier.
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när teknisk möjlighet och kommersiell genomförbarhet att utvinna en mine-

raltillgång kan påvisas, kommer balanserade utvecklingsutgifter inte längre 

att klassificeras såsom prospekterings- och utvärderingstillgång. Omklassifi-

cering kommer då att ske, varpå redovisning sker i enlighet med ias 16 respek-

tive ias 38, beroende av hur tillgångarna omklassificeras.

 nedskrivningsbehov på prospekterings- och utvärderingstillgångar prövas, 

utifrån kraven i ifRs 6, när fakta och omständigheter tyder på att det redovisa-

de värdet för en prospekterings- och utvärderingstillgång kan överstiga dess 

återvinningsvärde. när fakta och omständigheter tyder på att det redovisade 

värdet överstiger återvinningsvärdet görs värdering, klassificering och lämnas 

upplysningar utifrån kraven i ias 36, nedskrivningar.

 

materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier

materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag 

för ackumulerade av- och nedskrivningar. avskrivningen görs utifrån tillgång-

ens bedömda nyttjandeperiod. maskiner och inventarier skrivs av med 20 - 35 

% per år.

 tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prövas varje balansdag och 

justeras vid behov. En tillgångs redovisade värde skrivs genast ner till dess 

återvinningsvärde om tillgångens redovisade värde överstiger dess bedömda 

återvinningsvärde.

Biologiska tillgångar

Den biologiska tillgången består av skog. skogen har värderats till verkligt vär-

de efter avdrag för uppskattade försäljningskostnader. Det marknadsnoterade 

priset för marknaden för skog utgör grunden för beräkningen av tillgångens 

verkliga värde. Vinster och förluster som uppkommer när tillgången redovisas 

till verkligt värde, efter avdrag för uppskattade försäljningskostnader, inklude-

ras i resultatet för den period i vilken den uppkommer.

nedskrivningar
tillgångar som skrivs av bedöms med avseende på värdeminskning närhelst 

händelser eller förändringar i förhållanden indikerar att det redovisade värdet 

kanske inte är återvinningsbart. En nedskrivning görs med det belopp med 

vilket tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. Återvin-

ningsvärdet är det högre av en tillgångs verkliga värde minskat med försälj-

ningskostnader och nyttjandevärdet. Vid bedömning av nedskrivningsbehov 

grupperas tillgångarna på de lägsta nivåer där det finns separata identifier-

bara kassaflöden (kassagenererande enheter).

finansiella instrument
Koncernen klassificerar sina finansiella instrument i följande kategorier: låne-

fordringar, kundfordringar och finansiella tillgångar som kan säljas. Klassifi-

ceringen är beroende av för vilket syfte instrumenten förvärvades. Ledningen 

fastställer klassificeringen av instrumenten vid den första redovisningen och 

omprövar detta beslut vid varje rapporteringstillfälle.

Lånefordringar och Kundfordringar

Kundfordringar är icke-derivata finansiella tillgångar med fastställda eller 

fastställbara betalningar som inte är noterade på en aktiv marknad. Utmär-

kande är att de uppstår när Koncernen tillhandahåller pengar, varor eller 

tjänster direkt till en kund utan avsikt att handla med uppkommen fordran. 

Lånefordringar och kundfordringar ingår i posten Kundfordringar i balansräk-

ningen.

 Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter 

till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, 

minskat med eventuell reservering för värdeminskning. En reservering för 

värdeminskning av kundfordringar görs när det finns objektiva bevis för att 

Koncernen inte kommer att kunna erhålla alla belopp som är förfallna enligt 

fordringarnas ursprungliga villkor. Reserveringens storlek utgörs av skillnaden 

mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av bedömda framtida kas-

saflöden, diskonterade med effektiv ränta. Det reserverade beloppet redovisas 

i resultaträkningen. 

Finansiella instrument som kan säljas

finansiella tillgångar som kan säljas är icke-derivata tillgångar som antingen 

har hänförts till denna kategori eller inte klassificerats i någon av övriga kate-

gorier. De ingår i anläggningstillgångar om ledningen inte har för avsikt att 

avyttra tillgången inom 12 månader efter balansdagen. 

 Köp och försäljningar av finansiella instrument redovisas på affärsdagen, 

det datum då Koncernen förbinder sig att köpa eller sälja tillgången. finan-

siella instrument värderas inledningsvis till verkligt värde plus transaktions-

kostnader, vilket gäller alla finansiella tillgångar som inte värderas till verkligt 

värde via resultaträkningen. finansiella instrument tas bort från balansräk-

ningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller 

överförts och Koncernen har överfört i stort sett alla risker och fördelar som 

är förknippade med äganderätten. finansiella tillgångar som kan säljas och 

finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen redovi-

sas efter anskaffningstidpunkten till verkligt värde. när instrument som klas-

sificerats som finansiell tillgång som kan säljas säljs, eller då nedskrivnings-

behov föreligger för dessa, förs ackumulerade justeringar av verkligt värde till 

resultaträkningen såsom intäkter från finansiella instrument.

likvida medel
i likvida medel ingår kassa och banktillgodohavanden och tillika kortfristiga 

placeringar med löptid från anskaffningstidpunkten till högst 90 dagar.

aktiekapital
stamaktier klassificeras som eget kapital. transaktionskostnader som direkt 

kan hänföras till emission av nya aktier eller optioner redovisas, netto efter 

skatt, i eget kapital som ett avdrag från emissionslikviden.

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt redovisas i sin helhet, enligt balansräkningsmetoden, på alla 

temporära skillnader som uppkommer mellan det skattemässiga värdet på 

tillgångar och skulder och dessas redovisade värden i koncernredovisningen. 

Om emellertid den uppskjutna skatten uppstår till följd av en transaktion som 

utgör den första redovisning av en tillgång eller skuld som inte är ett företags-

förvärv och som, vid tidpunkten för transaktionen, varken påverkar redovisat 



 prospekt 2009    63

eller skattemässigt resultat, redovisas den inte. Uppskjuten skatt beräknas 

med tillämpning av skattesatser (och – lagar) som har beslutats eller aviserats 

per balansdagen och som förväntas gälla när den berörda uppskjutna skat-

tefordran realiseras eller den uppskjutna skatteskulden regleras.

Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att 

framtida skattemässiga överskott kommer att finnas tillgängliga, mot vilka de 

temporära skillnader kan utnyttjas.

ersättning till anställda
Pensionsförpliktelser

moderbolaget och dotterbolagen har tecknat avgiftsbestämda pensionspla-

ner för sin personal. 

Ersättning vid uppsägning

Ersättningar vid uppsägning utgår när en anställds anställning sagts upp före 

normal pensionstidpunkt eller då en anställd accepterar frivillig avgång från 

anställning i utbyte mot sådana ersättningar. Koncernen redovisar avgångs-

vederlag när den bevisligen är förpliktad endera att säga upp anställda enligt 

en detaljerad formell plan utan möjlighet till återkallande, eller att lämna er-

sättningar vid uppsägning som resultat av ett erbjudande som gjorts för att 

uppmuntra till frivillig avgång från anställning. förmåner som förfaller efter 

mer än 12 månader från balansdagen diskonteras till nuvärde.

avsättningar
avsättningar för miljöåterställande åtgärder, omstruktureringskostnader och 

rättsliga krav redovisas när Koncernen har en befintlig legal eller informell för-

pliktelse till följd av tidigare händelser, det är mer sannolikt att ett utflöde av 

resurser krävs för att reglera åtagande än att så inte sker, och beloppet har 

beräknats på ett tillförlitligt sätt. avsättningar för omstrukturering innefattar 

kostnader för uppsägning av leasingavtal och för avgångsersättningar. inga 

avsättningar gör för framtida rörelseförluster. 

Intäkter
Bolaget har ännu inte haft någon intäkt från sin huvudsakliga verksamhet 

som skall bestå av gruvdrift. Hittillsvarande intäkter har bestått i försäljning 

av tjänster. intäkter innefattar det verkliga värdet av sålda tjänster exklusive 

mervärdesskatt. intäkter redovisas enligt följande:

Försäljning av tjänster

försäljning av tjänster intäktsredovisas i den redovisningsperiod då tjäns-

terna utförs. 

Ränteintäkter

Ränteintäkter intäktsredovisas fördelat över löptiden med tillämpning av ef-

fektivräntemetoden.

leasing
Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna med ägandet behålls 

av leasegivaren klassificeras som operationell leasing. Betalningar som görs 

under leasingperioden kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasings-

perioden. för koncernen gäller dock att kostnader avseende samtliga leasing-

avtal aktiveras i enlighet med ifRs 6. 

finansiell riskhantering
En koncern utsätts vanligtvis genom sin verksamhet för en mängd olika fi-

nansiella risker: marknadsrisk (inklusive valutarisk, ränterisk, och prisrisk), 

kreditrisk, likviditetsrisk och kassaflödesrisk. för närvarande är koncernens 

finansiella risker förhållandevis höga då bolagets likvida medel förbrukas kon-

tinuerligt. styrelsens bedömning är att koncernen är going concern trots den 

höga risken.

(a) marknadsrisk

(i) Valutarisk

Koncernen verkar internationellt och utsätts för olika valutaexponeringar, 

framför allt avseende norska och svenska kronor. Valutarisk uppkommer ge-

nom framtida affärstransaktioner, redovisade tillgångar och skulder, samt 

nettoinvesteringar utlandsverksamheten. Koncernen har valt att för närva-

rande inte säkra någon del av sin valutaexponering.

 moderbolagets innehav i utländskt dotterbolag är exponerat för valutaom-

räkningsdifferenser.

 Om den svenska kronan hade försvagats/förstärkts med 10 % i förhållande 

till nOK och alla andra variabler konstanta, skulle årets resultat per den 31 de-

cember 2008 ha varit 3 369 ksEK lägre/högre (2007, 1 816 ksEK lägre/högre)

(ii) Prisrisk

Koncernens exponeras för prisrisk avseende utvecklingen av råvarupriser. ing-

en säkring sker för närvarande av råvarupriser.

(iii) Ränterisk avseende kassaflöden och verkliga värden

Eftersom koncernen inte innehar några väsentliga räntebärande tillgångar är 

koncernens intäkter och kassaflöde från den löpande verksamheten i allt vä-

sentligt oberoende av förändringar i marknadsräntor.

(b) kreditrisk

Koncernen har inga väsentliga kreditrisker.

(c) likviditetsrisk

försiktighet i hantering av likviditetsrisk innebär att inneha tillräckliga likvida 

medel och säljbara värdepapper för att möta det likviditetsbehov som pro-

spekteringsverksamheten skapar. Koncernens strävan är att i verksamhetens 

nuvarande fas säkerställa likviditeten genom ägarfinansiering (nyemissioner) 

och lånefinansiering (upprätthålla avtal om lyftningsbara krediter).

 Ledningen följer också noga rullande prognoser för koncernens likviditet, 

som består av likvida medel

(d) kapitalrisk

Koncernens mål avseende kapitalstrukturen är att trygga koncernens förmå-

ga att fortsätta sin verksamhet så att den kan generera avkastning till aktieä-

garna och nytta för andra intressenter och upprätthålla en optimal kapital-

struktur för att hålla kostnaderna för kapitalet nere.
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 Då koncernen hittills till största delen varit hänvisad till finansiering via 

emittering av aktier, har inga mål för skuldsättningsgrad satts upp. Denna po-

licy revideras löpande allt eftersom verksamheten utvecklas.

moderbolagets redovisningsprinciper 
moderbolaget har upprättat sin årsredovisning i enlighet med Årsredovis-

ningslagen (1995:1554) och Rådet för finansiell rapporterings rekommenda-

tion  RfR 2.1 Redovisning för juridisk person. RfR 2.1 innebär att moderbola-

get i årsredovisningen för den juridiska personen ska tillämpa samtliga av 

EU godkända ifRs och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för 

Årsredovisningslagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och 

beskattning. Rekommendationen anger vilka undantag och tillägg som ska 

göras från ifRs.

 andelar i dotterföretag redovisas enligt anskaffningsvärdemetoden. Biolo-

giska tillgångar redovisas i moderbolaget till ett belopp motsvarande utgif-

terna för tillgångarnas förvärv med avdrag för eventuell nedskrivning.

Viktiga uppskattningar och bedömningar för 
redovisningsändamål
Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på histo-

risk erfarenhet och andra faktorer, inklusive förväntningar på framtida hän-

delser som anses rimliga under rådande förhållanden.

Viktiga uppskattningar och antaganden för 
redovisningsändamål
Koncernen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De uppskatt-

ningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, defini-

tionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar 

och antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i 

redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande räken-

skapsår diskuteras nedan.

 Prövning av nedskrivningsbehov för balanserade utvecklingsutgifter avse

ende prospektering och utvärderingstillgångar

Koncernen undersöker varje år om något nedskrivningsbehov föreligger för 

balanserade utvecklingsutgifter avseende gruvdrift i enlighet med den redo-

visningsprincip som beskrivs ovan avseende immateriella tillgångar. 

 mineraltillgångarna innehållande zink, bly och koppar i och kring mo i Rana 

drabbas hårt av fallande priser på basmetaller. när tillgångarna förvärvades 

var värdet på exempelvis zink ca 4 000 UsD per ton och i dag handlas zink 

kring 1 300 UsD per ton. En grov lönsamhetskalkyl visar att det är svårt att få 

lönsamhet på tillgångarna i mo i  Rana vid zinkpriser under 2 000 UsD per 

ton.

 Vid utgången av kvartal 3 2008 var de bokförda värdena för gexcos imma-

teriella tillgångar 149,4 msEK. av dessa avsåg 108,3 msEK tillgångarna i mo 

i Rana och speglar de faktiska kostnaderna som gexco har investerat i pro-

spektering och den betalning i aktier som skedde vid förvärvet av tillgångarna 

under 2007. gexco väljer att per balansdagen helt skriva ned värdet av till-

gångarna i mo i Rana enligt ias 36.

 Värdet på de immateriella tillgångarna, balanserade prospekterings- och 

utvärderingsutgifter, uppgår  efter nedskrivning av tillgångarna kring mo i 

Rana till 38,1 msEK (133 msEK för Bindal och mo i Rana) msEK. skulle förutsätt-

ningarna för de underliggande bedömningarna som utgör grunden för värdet 

på de immateriella tillgångarna ändras och fakta och omständigheter fram-

komma som tyder på att nedskrivningstest i enlighet med ias 36 skulle behö-

vas genomföras kan värdet behöva skrivas ned ytterligare. några omständig-

heter eller fakta som tyder på att en nedskrivning skulle vara motiverad har ej 

framkommit avseende tillgången i Bindal.

Värdet på tillgångarna är bl.a. avhängiga:

-  att tillstånd att bryta malm erhålles,

-  att utvinning påbörjas

-  att summan av nedlagda kostnader samt det diskonterade värdet av fram-

tida utgifter för att utvinna mineralerna understiger nuvärdet av de intäk-

ter som utvinningen av mineralerna bedöms generera.

Värdet av tillgångarna i form av balanserade utvecklingsutgifter för gruvdrift 

är beroende att bolaget erhåller brytningstillstånd på de platser där prospek-

tering sker. Dessa platser är Kolsvik, Reppen samt finnlifjellet i norge. Led-

ningens bedömning är att det finns goda möjligheter att erhålla brytnings-

tillstånd.

 Återställande av mark

i nuläget är en avsättning upptagen om 250 000 sEK, vilket enligt ledningens 

bedömning är det maximala belopp som koncernen i nuläget kommer att be-

höva betala för att återställa marken. gexco aB äger bearbetningsstillstånd 

(utmål) avseende Harnäsgruvan i Värmland. för verksamheten i norge har 

ledningen gjort bedömningen att något åtagande för återställande av mark 

ej föreligger.

not 2   
Personal
medelantal anställda  2008  2007
Moderbolaget  
män 1 1
Kvinnor 0 1
totalt i moderföretaget 1 2
Dotterbolaget   
män 13 11
Kvinnor 5 3
totalt i dotterföretag 18 14
Koncernen totalt 19 16

  2008-12-31 2007-12-31
Könsfördelning i  andel  andel 
företagsledningen   kvinnor i %  kvinnor i %
Koncernen  
Andel kvinnor  
styrelsen 25% 25%
företagsledningen 0% 0%
Moderbolaget   
Andel kvinnor   
styrelsen 25% 25%
företagsledningen 0% 0%
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Löner, andra ersättningar 

och sociala kostnader 2008  2007

Koncernen   

styrelse, VD och företagsledning 1 609 329 2 806 080

(varav rörlig ersättning) 0 0

Övriga anställda 10 878 435 6 426 861

Summa 12 487 764 9 232 941

sociala kostnader 2 272 672 1 132 631

(varav pensionskostnader) (1 187 896) (335 596)

Moderbolaget   

styrelse, VD och företagsledning 997 942 977 200

(varav rörlig ersättning) 0 0

Övriga anställda 180 625 208 298

Summa 1 178 567 1 185 498

sociala kostnader 594 805 570 140

(varav pensionskostnader) (171 184) (164 291)

    

Ersättning till ledande befattningshavare under räkenskapsåret:

  Grundlön/  Rörlig Övriga  pensions 

  arvode  ersättning  förmåner kostnad Summa

styrelsens 

ordförande, 

Björn Wolrath 120 000 0 0 0 120 000

styrelseledamot, 

Joakim Gip 80 000 0 0 0 80 000

styrelseledamot, 

Elisabet PalmWerner 80 000 0 0 0 80 000

Verkställande direktör 753 312 0 0 171 184 924 496

Övrig företags-

ledning 2 636 887 0 0 31 590 2 668 477

Totalt styrelse och 

företagsledning 3 670 199  0 0 202 774 3 872 973

i beloppet grundlön/arvode avseende övriga befattningshavare ingår 691 700 

kr fakturerat från firma mikael Karlin, avseende den person som tjänstgör 

som finanschef i koncernen samt styrelsemedlem i dotterbolaget. i samma 

belopp ingår också ett fakturerat arvode om sEK 1 333 800, avseende person i 

företagsledning i norge.

Ledande befattningshavares förmåner

Principer

Ersättningen till styrelsen, inklusive styrelseordföranden, fastställs av aktieä-

garna vid årsstämman och gäller perioden till nästa årsstämma. Den ersätt-

ning som betalas till verkställande direktören och andra ledande befattnings-

havare utgår i form av fast lön.  

Ersättning och förmåner till styrelsen

Den totala ersättningen för räkenskapsåret 2008 till bolagets styrelse uppgick 

till 280 (280) tkr, varav 120 (120) tkr avsåg ersättning till styrelsens ordförande

Ersättning och förmåner till verkställande direktören

Ersättningen till den verkställande direktören uppgick för 2008 till 924 (861) 

tkr, bestående av en fast lön om 753 (697) tkr och en pensionskostnad på 171 

(164) tkr.

Pensionsplaner

Bolaget har en fastställd pensionsplan för personal och ledande befattnings-

havare. Pensionsavgiften är avgiftsbestämd.

Avgångsvederlag

inga avgångsvederlag har utfästs. Uppsägningstiden för VD uppgår till 6 må-

nader och är ömsesidig både från bolagets sida och från VD’s sida.

not 3   
nettoomsättning   
  2008 2007

Koncernen  

försäljning tjänster 3 341 810 125 271

Moderbolaget   

försäljning tjänster - -

not 4    
ersättning till revisorer   
   2008 2007

Koncernen  

Revisionsuppdrag 272 750 253 574

andra uppdrag 102 490 380 948

summa 375 240 634 522

Moderbolaget   

Revisionsuppdrag 185 000 158 785

andra uppdrag 59 200 380 948

summa 244 200 539 733

all ovanstående ersättning har erlagts till Pricewaterhousecoopers aB. 

not 5     
nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar
  2008 2007

Moderbolaget   

nedskrivning av aktier i dotterbolag 94 400 000 -

  94 400 000 -
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not 6     
av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 
  2008 2007

Koncernen   

maskiner och inventarier, avskrivning 5 087 916 -

immateriella tillgångar, nedskrivning 108 315 726 3 657 371

  113 403 642 3 657 371

Moderbolaget  

maskiner och inventarier, avskrivning 32 697 22 582

  32 697 22 582

not  7     
finansiella intäkter
  2008 2007

Koncernen   

Ränteintäkter, övriga 466 054 829 630

  466 054 829 630

Moderbolaget   

Valutakursdifferens - 296 980

Ränterintäkter koncern 1 050 354 315 711

Ränteintäkter, övriga 421 654 775 626

  1 472 008 1 388 317

not  8     
finansiella kostnader
  2008 2007

Koncernen   

Räntekostnader, övriga           38 122 64 397

  38 122 64 397

Moderbolaget   

Valutakursförluster 3 521 304 -

Räntekostnader, övriga 2 066  3 197

  3 523 370 3 197

not  9     
Inkomstskatt 
Koncernen

Den 31 december 2008 hade koncernen skattemässiga underskott om ca 

79 (45) msEK. Uppskjutna skattefordringar hänförliga till skattemässiga un-

derskott tas upp endast i den utsträckning det är troligt att de kommer att 

utnyttjas. Eftersom bolagets framtida möjligheter till utnyttjande av under-

skottsavdrag är osäkra har någon uppskjuten skattefordran ej redovisats.

   

avstämning av periodens skatt 2008 2007

Redovisat resultat före skatt -131 816 735  -23 901 222

skatt enligt gällande skattesats 36 908 685 6 692 342

skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -26 438 209 -5 300

skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 494  153

skatteeffekt av avdragsgilla kostnader 

som inte påverkat resultatet - -

skatteeffekt av nettoförlust från rörelsen som 

inte redovisats som uppskjuten skattefordran -10 470 970 -6 687 195

skatt på årets resultat - -

    

gällande skattesats uppgår i koncernen till 28%.   

 

Moderbolaget

Den 31 december 2008 hade moderbolaget skattemässiga underskott om ca 

26,6 (18,0) msEK. Uppskjutna skattefordringar hänförliga till skattemässiga 

underskott tas upp endast i den utsträckning det är troligt att de kommer att 

utnyttjas. Eftersom bolagets framtida möjligheter till utnyttjande av under-

skottsavdrag är osäkra har någon uppskjuten skattefordran ej redovisats.

   

avstämning av periodens skatt 2008 2007

Redovisat resultat före skatt -103 040 165 -5 081 083

skatt enligt gällande skattesats 28 851 246 1 422 703

skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -26 438 209 -5 300

skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 494 153

skatteeffekt av avdragsgilla kostnader 

som inte påverkat resultatet - -

skatteeffekt av nettoförlust från rörelsen som 

inte redovisats som uppskjuten skattefordran -2 413 531 -1 417 556

skatt på årets resultat - -

    

gällande skattesats uppgår i moderbolaget till 28%.   

not 10    
Balanserade utgifter avseende prospektering 
och utvärderingstillgångar
  2008-12-31  2007-12-31

Koncernen   

ackumulerade anskaffningsvärden   

 Vid årets början 132 784 486 17 825 965

     förvärvade prospekteringstillgångar - 93 566 344

    Årets aktiveringar 16 830 446 19 878 190

    Omräkningsdifferenser -4 096 506     1 513 987

Utgående ackumulerade 

anskaffningsvärden 145 518 426 132 784 486

ackumulerade nedskrivningar    

    Vid årets början - -

  Årets nedskrivningar -108 315 726 -

    Omräkningsdifferenser 866 116                    -

Utgående ackumulerade nedskrivningar   -107 449 610 -

Redovisat värde vid årets slut  38 068 816 132 784 486
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De balanserade utvecklingsutgifterna hänför sig till dels gexcos dotterbolag 

gexco norge as bergrättighet, guldmineralisering i Kolsvik, Reppen och finn-

fjellet genom 18 inmutningar och dels bearbetningstillstånd och undersök-

ningstillstånd av mineraltillgånar i zink, bly, koppar, nickel, silver och guld i mo 

i Rana och närliggande områden i norge. i balanserade utvecklingsutgifter 

avseende prospektering och utvärderingstillgångar ingår utgifter för inmut-

ningar, provborrningar, tunnelbrytning, labanalyser, anrikningsförsök samt 

geologiska studier. Under året har man beslutat sig att skriva ner prospekte-

ringstillgången i mo i Rana, sEK 108 315 726. 

not 11    
Biologiska tillgångar
  2008-12-31  2007-12-31 

Koncernen   

ackumulerade anskaffningsvärden   

 Vid årets början 333 067 333 067

 förvärv av verksamhet - -

    Vinst till följd av ändringar i verkligt värde, 

 efter avdrag för uppskattade försäljningskostnader  - -

minskningar till följd av försäljning - -

Redovisat värde vid årets slut  333 067 333 067

Moderbolaget   

ackumulerade anskaffningsvärden   

 Vid årets början 333 067 333 067

ackumulerade avskrivningar   - -

   Vid årets början - -

Redovisat värde vid årets slut  333 067 333 067

Den biologiska tillgången består av skog. 

not 12    
maskiner och inventarier
  2008-12-31  2007-12-31 

Koncernen   

ackumulerade anskaffningsvärden   

 Vid årets början 21 147 346 11 576 434

    nyanskaffningar 336 157 8 793 342

    Utrangeringar -4 950 587 -

    Omräkningsdifferenser  - 907 786      777 570

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 15 625 350 21 147 346

   

ackumulerade avskrivningar     

 Vid årets början -9 562 495 -5 905 124

    Årets avskrivning   -5 087 916 -3 657 371

    Utrangeringar 4 950 587 -

    Omräkningsdifferenser 361 286                  -

Utgående ackumulerade avskrivningar -9 338 538 -9 562 495

Redovisat värde vid årets slut  6 286 812 11 584 851

Moderbolaget   

ackumulerade anskaffningsvärden   

 Vid årets början 151 290  11 382

    nyanskaffningar 13 300   139 908

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 164 590 151 290

ackumulerade avskrivningar     

 Vid årets början -28 280 -5 698

    Årets avskrivning   - 32 697   -22 582

  60 977 -28 280

Redovisat värde vid årets slut  103 613 123 010

not 13  
finansiella instrument
nedanstående tabell visar verkligt värde av finansiella instrument

Koncernen

31 december 2008  

tillgångar i 

balansräkningen Låne- och kundfordringar tillgänglig för försäljning

Kundfordringar  308 980 -

Övriga placeringar - 3 097 510

totalt 308 980 3 097 510

  

skulder i balansräkningen  

Upplåning 0 0

totalt 0 0

31 december 2007  

tillgångar i 

balansräkningen Låne- och kundfordringar tillgänglig för försäljning

Kundfordringar  483 202 0

Övriga placeringar - 39 689 393

totalt 483 202 39 689 393

  

skulder i balansräkningen  

Upplåning 0 0

totalt 0 0

not 14    
andelar i koncernföretag
  2008-12-31  2007-12-31 

ackumulerade anskaffningsvärden   

 Vid årets början 148 251 626 37 765 430

Årets anskaffningar 23 283 850 94 400 000

aktieägartillskott - 16 086 196

ackumulerade anskaffningsvärden 171 535 476 148 251 626

  

ackumulerade nedskrivningar 

 Vid årets början - -

Årets nedskrivningar -94 400 000 -

ackumulerade nedskrivningar -94 400 000 -

Redovisat värde vid årets slut 77 135 476 148 251 626
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Under året har de bägge dotterbolagen fusionerats, momin as har fusionerats 

in i gexco norge as, detta  bolag bytte vid detta tillfälle också namn från att 

tidigare hetat Bindal gruver as.

tabellen nedan utgör en specifikation av bolagets innehav av aktier och ande-

lar i koncernföretag per 2008-12-31.

Dotterföretag / Org nr / säte antal andel Eget kapital Bokfört 

  andelar   i % KsEK värde KsEK

gexco norge as, 

950 456 485, 

mo i Rana, norge 330 000 100,0 -23 582 530 77 135 476

not 15   
övriga fordringar
   

  2008-12-31 2007-12-31

Koncernen   

mervärdeskattefordran 522 832 7 091 079

Övriga poster 572 337     320 123

summa övriga fordringar 1 095 169 7 411 202

Moderbolaget   

mervärdeskattefordran 111 538 169 430

Övriga poster 475 370    281 164

summa övriga fordringar 586 908 450 594

not 16   
förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
   

  2008-12-31 2007-12-31

Koncernen   

förutbetalda hyror 120 741 417 422

förutbetalda försäkringar 10 792 13 000

Övriga poster 412 632 1 598 222

summa förutbetalda kostnader 

och upplupna intäkter 544 165 2 028 644

Moderbolaget   

förutbetalda hyror 120 741 121 825

förutbetalda försäkringar 10 792 13 000

Upplupna ränteintäkter 1 366 065 315 711

Övriga poster 26 661    29 840

summa förutbetalda kostnader och 

upplupna intäkter 1 524 259 480 376

not 17   
aktiekapital

i tabellen nedan framgår förändringarna i gexco aktiekapital, bolaget innehar 

enbart stamaktier. Varje aktie berättigar till en röst.

  Antal aktier

Per 1 januari 2004 56 683 292

apportemission 132 646 800

Per 31 december 2004 189 330 092

nyemission 139 665 046

Per 31 december 2005 328 995 138

nyemission 102 862 770

Per 31 december 2006 431 857 908

nyemission 463 541 641

Per 31 december 2007 895 399 549

sammanslagning * -886 445 554

Per 31 december 2008 8 953 995

  

aktierna har ett kvotvärde om 2 kr.

styrelsen har föreslagit att ingen utdelning lämnas för år 2008.

* sammanläggning av aktier 1:100 innebärande att ett hundra gamla aktier 

har lagts samman till en ny aktie. antalet utestående aktier uppgår till 8 953 

995 efter sammanläggningen. 

not 18    
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

  2008-12-31  2007-12-31 

Koncernen   

Upplupna löner och sociala avgifter 1 314 106 1 518 173

Övriga poster 214 465     923 788

summa  1 528 571 2 441 961

   

Moderbolaget   

Upplupna löner och sociala avgifter   61 887 93 819

Övriga poster 150 000    253 383

summa 211 887 347 202

not 19 
ansvarsförbindelser och ställda säkerheter

Ansvarsförbindelser

  2008-12-31 2007-12-31

Moderbolaget

moderbolagsgaranti avseende 

dotterbolagets leasingkostnader 4 110 538 6 179 600

Ställda säkerheter

Moderbolaget

spärrade bankmedel, sHB, ställda till förmån för Länsstyrelsen i Värmlands län 

avseende åtagande att återställa mark. 250 000 250 000
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not 20 
transaktioner med närstående  

Koncernen   

följande transaktioner har s

kett med närstående 2008  2007

   

a) Försäljning av tjänster och tillgångar   

-  försäljning  - -

   

b) Köp av tjänster   

-  företag kontrollerat av ledande 

befattningshavare - 260 658

-  managementtjänster, se även not 2 2 025 500 554 098

   

c) Ersättning till ledande befattningshavare   

- se not 2   

   

Utgående balanser vid årets slut    

- fordringar på närstående bolag - 65 715

   

- skulder till närstående 12 044 46 900

not 21  
andra långfristiga fordringar och avsättningar för 
återställande av mark
andra långfristiga fordringar avser banktillgodohavanden som är spärrade till 

förmån för Länsstyrelsen i Värmlands län.

 Bolaget har inte ännu upptagit några nya dagbrott för gruvdrift varför nå-

gon avsättning avseende återställningskostnader för mark inte avsatts i ba-

lansräkningen. Vid tidigare förvärv av dotterbolag så ingick i balansräkningen 

en upplupen kostnad om 250 KsEK avseende återställningskostnad för dag-

brottet i Harnäs. för denna post finns spärrade bankmedel om 250 KsEK (se 

not 19). Bolagets bedömning är att reserverat belopp räcker för återställning 

av det aktuella dagbrottet.

not 22  
resultat per aktie, före och efter utspädning
Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att det resultat som är 

hänförligt till moderföretagets aktieägare divideras med ett vägt genomsnitt-

ligt antal utestående stamaktier under perioden exklusive återköpta aktier 

som innehas som egna aktier av moderföretaget. Under året har en samman-

läggning av aktier skett och föregående års jämförelsesiffror har räknats om.

Koncernen 2008 2007

Resultat som är hänförligt till 

moderföretagets aktieägare -131 816 735 -23 901 222 

Vägt genomsnittligt antal utestående 

stamaktier (tusental) 8 953 995 674 590

Resultat per aktie, före och efter 

utspädning (SEK) -14,72 -3,54

not 23  
händelser efter balansdagen

Efter räkenskapsårets utgång har gexco fortsatt att minska verksamheten 

och begränsa kostnaderna. Utrustning som inte behövs i verksamheten eller 

i framtiden kan hyras av underentreprenörer har avyttras. En stor del av per-

sonalen har sagts upp och fokus har varit att hitta finansiering för att starta 

gruvdrift i Bindal. gexco har tagit fram en omfattande affärsplan baserat på 

att starta drift med det befintliga anrikningsverket i pilotskala som sedan 

byggs ut till drift i full skala. 

 styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncernredovisningen 

har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder ifRs så-

dana de antagits av EU och ger en rättvisande bild av koncernens ställning och 

resultat. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed 

och ger en rättvisande bild av moderbolagets ställning och resultat. 

 förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger en rättvisan-

de översikt över utvecklingen av koncernens och 

moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga 

risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i 

koncernen står inför. 

 Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas årsstämman den 

24 april 2009 för fastställelse.

Stockholm den 24 april 2009

Björn Wolrath joakim gip Elisabet Palm-Werner  

Ordförande

  jon fangel

  VD

Vår revisionsberättelse har avgivits den 24 april 2009

Öhrlings Pricewaterhousecoopers aB

martin johansson

Auktoriserad revisor 
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Revisionsberättelse

till årsstämman i geXco aB (publ.) org nr 556224-1892

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och 
bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning i gexco aB (publ) för år 2008. Det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshand-
lingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen 
tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen och koncernre-
dovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, 
koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår re-
vision.
 Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i sve-
rige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att 
med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredo-
visningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga 
felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av un-
derlagen för belopp och annan information i räkenskapshand-
lingarna. i en revision ingår också att pröva redovisningsprinci-
perna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning 
av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som 
styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat 
årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera 
den samlade informationen i årsredovisningen och koncernre-
dovisningen. som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet 

har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i 
bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi 
har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagsla-
gen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att 
vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.
 Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i 
enlighet med årsredovisnings-lagen och ger en rättvisande bild 
av bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet med 
god redovisningssed i sverige. förvaltningsberättelsen är fören-
lig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga 
delar.
 Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, behand-
lar förlusten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberät-
telsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direk-
tören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 24 april 2009

Öhrlings Pricewaterhousecoopers aB
martin johansson
auktoriserad revisor 
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Bilderna i detta prospekt har i huvudsak tagits av Rolf Guldström och är från finvaskning och guldgjutning av guld från Bindal under hösten 2009 då Gexco tillverkade 

sin första guldtacka. Rolf är guldentusiast och säljer utrustning för guldletning och guldvaskning. Rolf och hans familj driver också en turistanläggning i Ädelfors nära 

Vetlanda där man kan prova på guldvaskning. Se www.guldstrom.se för mer information.
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