Uppdatering frå n Bolaget
Nickel Mountain Resources AB publ. (”NMR” eller ”Bolaget”) är sedan den 24 maj 2017 ägare till
Mezhlisa Resources Cyprus Limited, som är registrerad ägare till 65,0115% och innehar en
rättighet att förvärva upp till 74% av OOO Bakcharneftegaz (”BNG”). BNG innehar den
kombinerade prospekterings- och produktionslicensen 71-1 ”Ellej-Igajskoje” i Tomskregionen i
Ryssland.
30 april 2018
Uppdatering från Bolaget

Mandatavtal IFOX Investments
Bolaget har tecknat förlängningsavtal med IFOX Investments AB (publ) avseende de två
mandatavtal för försäljning eller attraherande av investeringspartner för dels olje- och
gasprojektet i Tomsk samt för Bolagets övriga projekt inom nickel och guld som tecknades i
april och maj 2017. Båda avtalen förlängdes till att gälla tills 24 maj 2019 eller då IFOX
eventuella kommission betalts till fullo.
IFOX och Bolaget samarbetar aktivt kring ett flertal spår för såväl Tomskprojektet som de
andra. Kommunikation sker som tidigare meddelat endast då konkreta resultat har uppnåtts.

Beräknat datum för resultat av analyser samt intern geologisk rapport
Bolagets dotterbolag i Tomsk, OOO Bakcharneftegaz lämnade för en tid sedan in prover från
två olika intervall i Juraformationen för analys. Resultaten av detta arbete beräknades ta cirka
två månader. Viss försening har uppstått hos analysinstitutet och resultaten beräknas bli
färdiga omkring den 25-30 maj 2018.
I anknytning till att resultaten från dessa analyser erhålls planerar Bolaget att publicera ett
dokument upprättat av det lokala teamet med en sammanfattning av de interna
bedömningarna om potentialen på licensområde 71-1.

Styrelsen

För mer information kontakta Anders Thorsell eller Johan Sjöberg, VD, via telefon eller epost.
Anders Thorsell:
Telefon 0707732045
Anders@nickelmountain.se
Johan Sjöberg:
Telefon 0708 341432
Johan.sjoberg@nickelmountain.se
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Denna information är insiderinformation som Nickel Mountain Resources AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 april 2018.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med
avseende på Nickel Mountain Resources ABs (“NMR”) nuvarande planer, prognoser, strategier,
tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k ”forward
looking statements” om NMRs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden
inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som ”kan komma”, ”avser”,
”planerar”, ”förväntar”, ”uppskattar”, ”tror”, ”bedömer”, ”prognostiserar” och liknande uttryck.
Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för NMR förväntningar och antaganden mot
bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är
föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade
till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari NMR har
verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av
bolaget drivna projekt, iii) NMRs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för
att bedriva sin verksamhet som en ”going concern”, iv) framgången vad avser koncernens
deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v)
förändringar i råvarupriser, i synnerhet vad gäller nickel, olja eller gas. Mot bakgrund av de
många risker och osäkerheter som existerar i varje mineralprojekt på ett tidigt stadium, kan den
faktiska framtida utvecklingen för NMR komma att väsentligt avvika från den i bolagets
informationsgivning förväntade. NMR påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart
uppdatera sådana framtidsbedömningar.
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