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Till Er aktieägare
Styrelsen arbetar mycket hårt för att kapitalisera en rad möjligheter som har genererats i Sverige inom batterimetall/batterikemikaliesektorn. I
slutändan är vårt mål att skapa ett hållbart värde för bolaget och därigenom höja värdet på eget kapital och skapa likviditet för aktieägarna genom
notering i värdepappersbörsen så snart som möjligt.
Ursprungligen planerade bolaget att vara noterat på en värdepappersbörs i mitten av 2017 men noteringen har senarelagts för att möjliggöra
fullbordandet av en rad transaktioner som involverar bolagets litium-, järn- och koppar-guldprojekt. Den nya tidsplanen är att en notering förväntas
ske i början av 2018.
En av de viktigaste faktorerna som påverkar bolagets strategi är att Northvolt AB nyligen beslutat att bygga Europas största Gigafactory i
Skellefteå, Sverige cirka 10 kilometer från bolagets Varuträsk litiumprojekt. Denna utveckling har potential att skapa en rad möjligheter för Critical
Metals (och andra) kring produktion av batterimetaller/kemikalier för användning vid tillverkning av uppladdningsbara batterier i Sverige. För mer
information besök www.northvolt.com. Vi kommer hålla aktieägarna informerade allt eftersom mer information blir tillgänglig angående vårt
engagemang i tillverkningen av batterimetaller/kemikalier för användning vid produktion av uppladdningsbara batterier i Sverige.
Kortfattat angående våra Rakkuri järnmalmsprojekt i närheten av den största järngruvan i Europa, bolaget har kontaktats av en tredje part
angående potentiellt förvärvande av dessa projekt. Styrelseledamöterna önskar föra dessa diskussioner i vanlig verksamhetsordning eftersom en
försäljning av järnprojekten till ett välmeriterat och finansierat bolag har potential att skapa det största värdet för aktieägarna och utveckling och
brytning av projekten på ett hållbart sätt som är acceptabelt för sakägarna.
Vårt Pahtohavare koppar-guldprojekt som ligger nära Kiruna i norra Sverige utvecklas av vår väl erkända svenska samarbetspartner. En ansökan
om bearbetningskoncession förväntas lämnas in för detta projekt i november 2017, en händelse som kommer att bli en milstolpe för projektet.
Critical Metals har ett fritt intresse i detta projekt, vilket innebär att vi inte behöver bidra till finansieringen förrän ett beslut om gruvbrytning har
tagits.
Jag är övertygad om att förseningen av noteringen i slutändan kommer att visa sig som en fördel för alla aktieägare, eftersom den
uppladdningsbara batteribommen börjar ta fart i Europa.
Vänligen fortsätt följa oss på www.criticalmetals.eu och sök upp "Critical Metals" på Twitter.
Om ni har några frågor är ni alltid välkomna att kontakta mig.

Vänliga hälsningar,
Damian Hicks
Verkställande Direktör

