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Metallica konkursbegjært Betalte ikke husleien

Tvenge vil slå Metallica konkurs
GRUVE: Torstein Tvenge begjærer Metallica Mining konkurs,

«AKSJONÆROPPRØR»: Torstein
Tvenge eier drøyt én prosent av aksjene
i Metallica Mining, basemetallaktøren
han har begjært konkurs gjennom
eiendomsselskapet Fornebuveien ANS. 

etter at børsaspiranten ikke har betalt husleien på Fornebu i år.
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res når de varmes opp i kontakt med
luft, og som hverken er jern- og jernlegeringsmetaller eller edelmetaller.
■■ Basemetallene omfatter kobber (Cu),
sink (Zn), bly (Pb), tinn (Sn), aluminium
(Al), nikkel (Ni) og kobolt (Co). De to
sistnevnte brukes imidlertid i jernlegeringer og er beskrevet under denne
kategorien.

Lete- og prospekteringsselskapet
Metallica Mining er begjært konkurs av Fornebuveien ANS, et selskap kontrollert av eiendomsinvestor Torstein Tvenge med familie.
Tvenge er også aksjonær i Metallica, som har holdt lokaler i Fornebuveien 1 – lokaler eid av Tvengeselskapet.
«Det har vært en dialog med
kontorutleier, hvor denne gjennom en advokat har indikert at de
er utålmodig på forfalt husleie for
første og andre kvartal i 2010», bekrefter styremedlem Hans-Arne
L’Orange i en mail til Finansavisen,
på vegne av Metallicas styreleder
Arne Bjørlykke.
I morgen skal Metallica avholde
ekstraordinær generalforsamling
i de ubetalte lokalene for å redde
selskapet fra skifteretten.
På agendaen er planer om et
konvertibelt lån samt salg av gruvelisenser i Portugal og Kosovo, som
til sammen kan gi rundt 5 millioner
friske kroner i kassen.

med en kraftig aksjerabatt i forhold
til forrige emisjon.
DnB NOR Markets og Pareto
Securities ble engasjert for å hente
inn 45-60 millioner kroner innen
8. oktober. Prisen ble satt til mellom 2 og 2,50 kroner per aksje, noe
som priset hele selskapet til opptil
90 millioner kroner etter emisjonen.
Det lyktes ikke å få inn pengene
og selskapet valgte derfor å droppe
emisjonen. Samtidig trakk de søknaden om en Oslo Axess-notering.
På innkallingen til generalforsamlingen i morgen går det frem at
Metallica vil skifte selskapsform fra
ASA til AS og børsplanene ser dermed ut til å være skrinlagt for godt.

Siktet mot børs

Skulle ikke produsere

På aksjonærlisten til Metallica Mining mangler det ikke på profilerte
og pengesterke navn. Investor Jan
Haudemann-Andersen er største private aksjonær, mens Eitzen-familien,
reder Arne Blystad, Block Watnearving Lars Nilsen og Rune Rinnan
alle ligger inne på topp-20-listen.
Største eier i Metallica Mining
er det britiske gullselskapet Avocet Mining, som i fjor kjøpte av
Haudemann-Andersens gullbaby
Wega Mining, hvor også Tvenge var
storaksjonær. Metallica ble skilt ut
av Wega Mining i 2008.
Med seg fikk de eiendeler priset
til 55 millioner kroner i oppstartskapital og målet var å få til en snarlig børsnotering.
En emisjon på 19,5 millioner
kroner til 5,54 kroner per aksje tilrettelagt av DnB NOR Markets og
CAR priset selskapet til oppunder
75 millioner like etter utskillelsen.
Til sammenligning lå analytiker
Are Martin Berntzen i First Securities inne med en prising på rundt
50 øre per Wega-aksje for basemetallisensene. Med den tidens antall
aksjer tilsvarte det en verdi på hele
200 millioner kroner.
Et dårlig marked satte imidlertid
en stopper for noteringsplanene.

Emisjon i vasken

I fjor høst annonserte Metallica at
de på nytt ville forsøke seg med en
notering på Oslo Axess, denne gang
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■■ Er definert som metaller som okside-
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Det var leteprosjekter i Portugal og
Kosovo, inkludert den første letefasen i det nye joint venture-programmet selskapet hadde sammen med
gruveselskapet Lundin Mining, som
Metallica skulle hente penger til.
Sammen med Lundin ville selskapet kontrollere et 4.100 kvadratkilometer stort potensielt mineralholdig landområde, og dermed bli
den største innehaveren av leteområder i Portugal.
– Metallica Mining skal ikke
være et produserende selskap. Forretningsideen er å lete etter basemetaller og dokumentere ressurser,
for så å avhende disse mot oppgjør
enten i form av kontanter, eierandeler eller royalties, sa finansdirektør
Sverre Slåttsveen til Finansavisen i
september i fjor.
– Vi vil ikke ta utbyggings- eller
driftsrisiko. Det har vi sett mange
eksempler på at har skjært seg, la
han til.
Metallica har satset på kobber,
sink og jern i sulfider i det iberiske
pyritt-beltet i Portugal. I Kosovoprosjektet, som ble kjøpt i fjor vår,
skulle selskapet lete etter bly, sink
og sølv. På den portugisiske Covaslisensen har de en ressurs på én million tonn med 0,8 prosent tungsten
tidligere antatt verdt 135 millioner
dollar før utvinningskostnader, men
som ikke er dokumentert i henhold
til den nye kanadiske gruvestandarden. De norske prosjektene, Reppar-

HOVEDAKSJONÆR: Jan Haudemann-Andersen er største private eier
i Metallica Mining med over 16 prosent
av selskapet. 
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AKSJONÆR: Hans-Arne L’Orange.
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AKSJONÆR: Rune Rinnan. 

fjord og Nussir Mining, er allerede
solgt med delvis fremtidig oppgjør.

■■Skulle på børs med kjendis investorer i ryggen ■■Fikk ikke inn penger, sliter nå med regningene

Ikke kjent med begjæring

alle krav mot selskapet».
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Metallica Minings regnskap for
2009 er ennå ikke klart, men i 2008
tapte selskapet drøyt 40 millioner
kroner før skatt.
Det lyktes ikke Finansavisen å
få en kommentar fra Tvenge i går
i anledning konkursbegjæringen.
Advokaten som er oppført i saken,
Torstein Burkeland, er heller ikke
særlig snakkesalig:
– Jeg har ingen kommentarer til
denne saken, sier han.
På Metallicas oppgitte telefonnummer er det Metallica-styremedlem og Avocet-direktør L’Orange
som svarer. Han er ikke kjent med
en konkursbegjæring mot selskapet
da Finansavisen først kontakter ham.
Etter å ha konferert med styreleder Bjørlykke og adm. direktør Paul
William Kuhn skriver han følgende
i en mail til Finansavisen, på vegne
av styrets leder som er på reise:
«Selskapet er klar over en potensiell begjæring, har gjennomført tiltak og inngått avtaler som dekker

– Opp til aksjonærene

På spørsmål om hvordan Metallicas
likviditet er i dag svarer selskapet
at de er avhengige av å få på plass
et konvertibelt lån med Everclear
Capital, som de allerede har fått
150.000 kroner fra, og som også vil
kjøpe lisenser av selskapet:
«Etter styrets vurdering og de
inngåtte avtaler er selskapet solvent, men har inntil den foreslåtte
transaksjonen med Everclear meget begrenset likviditet (..)».
«Selskapet arbeider nå med å sikre kreditorenes og aksjonærenes
verdier og etter at kreditorene har
fått sine berettigede krav innfridd,
blir det opp til aksjonærene å bestemme veien videre. Virksomhetene i Portugal og Kosovo vil bli
videreført i Everclear, da de ikke lot
seg finansiere her, men i Canada».
Det lyktes ikke Finansavisen å
få en kommentar fra HaudemannAndersen i går.

Storebrand inviterer til investeringsseminar

Hvordan ta de riktige beslutningene?
Verdens aksjemarkeder har steget betydelig i 2009. Vi har gått fra ﬁnanskrise til
fondsrenessanse. Hør våre betraktninger om veien videre.

AKSJONÆR: Arne Blystad. 
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• Finansmarkedene i endring
v/Idar Kreutzer, konsernsjef i Storebrand ASA

• Norden i et verdensperspektiv
v/Øyvind Fjell, forvalter av Delphi Norden

• Look to Norway – Oslo Børs fortsatt et
attraktivt marked v/Hans Thrane Nielsen, forvalter
av norske aksjer i Storebrand Kapitalforvaltning AS

• Spar Smart
v/Tom Staavi, redaktør i Dine Penger

Tid: Tirsdag 20. april kl 17.00
Sted: Thon Conference Vika Atrium, Munkedamsvn. 45, Oslo.
Tom Staavi, Hans Thrane Nielsen og Idar Kreutzer
er blant foredragsholderne.

AKSJONÆR: Lars Nilsen. 
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Seminaret avsluttes kl 19.00. Deretter starter andelseiermøte for deltakere som er
andelseiere i Storebrand Fondene.

Påmelding: www.storebrand.no/seminarinfo eller solvi.udvang@storebrand.com, telefon 22 31 22 96. Påmeldingsfrist: 16. april

