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Leading Edge Materials Ansöker om Undersökningstillstånd i 
Rumänien 

Vancouver, Canada, 4 oktober 2019 – Leading Edge Materials Corp. (“Leading Edge Materials” 
eller “Bolaget”) (TSXV: LEM) (OTCQB: LEMIF) (Nasdaq First North: LEMSE) meddelar att man lämnat 
in en ansökan för undersökningstillstånd (”Exploration License”) till den rumänska myndigheten för 
mineraltillgångar (”Agenţia Natională pentru Resurse Minerale, NAMR”).   

Ansökan gäller för samma område som det prospekteringstillstånd (”Prospecting License”), Bihor Sud, i 
västra Rumänien som LEM Resources SRL tidigare erhållit (se pressmeddelande daterat 6 november 2018). 
LEM Resources SRL är ett rumänskt Joint Venture-bolag där Leading Edge Materials har rätten att öka sin 
ägarandel till upp till 90% villkorat av att vissa etappmål för projektet uppnås. 

Ansökan för undersökningstillståndet är för ett område som täcker 25 kvadratkilometer i Norra 
Apusenibergen i Transylvanien (se bifogad karta). Området ligger inom det som kallas ”the Western Tethyan 
Metallogenic Belt”, ett välmineraliserat område som inkluderar andra fyndigheter som Timok koppar/guld-
projektet, Skouries, Chelopech, Bor och Majdanpek. Norra Apusenibergen är kända för sina höggradiga 
skarn och karbonat ersättningsmineraliseringar med historisk produktion av Cu, Mo, Ag, Au, Zn, U och Pb 
associerade med Tethyan Arc intrusioner. Det ansökta området inkluderar även en substantiell historisk 
gruva som stängdes 1998. 

Mr. Mark Saxon, tfVD säger, ”Leading Edge Materials har var aktiva i Rumänien ett antal år nu, och genom 
vårat arbete har vi försäkrat oss att vara i en så stark position som möjligt för att erhålla 
undersökningstillståndet under de nästkommande veckorna. Vi ser frame mot att dela detaljer kring 
ansökningsprocessen och tidslinjer över den närmaste tiden.” 
Ansökningsförfarandet för ett undersökningstillstånd i Rumänien är ett konkurrensutsatt anbudsförfarande, 
utifrån en publik utlysning av de licenser som erbjuds för anbud. I denna utlysningsrunda erbjuds 21 olika 
undersökningstillstånd. De anbund som inkommer bedöms på tekniska och finansiella meriter, med särskilt 
beaktande för arbete som tidigare gjorts under ett prospekteringstillstånd på samma område. Bolaget 
genom LEM Resources SRL är det enda bolaget som har innehavt ett prospekteringstillstånd på hela det 
område som nu utlysts för anbud. Leading Edge Materials kommer under de närmaste veckorna bli 
informerade utifall det finns konkurrerande anbud, samt hur tidslinjen ser ut för ett eventuellt beviljande av 
bolagets anbud. 
 
På styrelsens vägnar, Leading Edge Materials Corp. 
Mr. Mark Saxon, tfVD 
 
För mer information, kontakta bolaget på: 
1.604.685.9316  
info@leadingedgematerials.com  
www.leadingedgematerials.com  

 
Om Leading Edge Materials 

Leading Edge Materials är ett kanadensiskt publikt bolag fokuserat på innovationskritiska mineraler för den 
europeiska marknaden. Bolagets tillgångar och aktiviteter fokuserar på metaller och mineraler för Li-ion 
batterier, hög termisk effektivitet och andra tillämpningsområden för en effektiv energiomställning.  
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Ytterligare information 
Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 
oktober 2019 klockan 08:00 am Vancouver tid  
Leading Edge Materials är noterat på TSXV under symbolen LEM och på Nasdaq First North Stockholm under 
symbolen ”LEMSE”. Mangold Fondkommision AB är bolagets Certified Adviser och kan nås på +46(0)8 503 
01 550. 
Vid avvikelser hänvisar Bolaget till den engelska versionen av detta pressmeddelande. 
 

Figure 1: Location of the Bihor Sud Exploration License Application 
 

 
 
Reader Advisory 
 
This news release may contain statements which constitute “forward-looking information”, including 
statements regarding the plans, intentions, beliefs and current expectations of the Company, its directors, or 
its officers with respect to the future business activities of the Company. The words “may”, “would”, “could”, 
“will”, “intend”, “plan”, “anticipate”, “believe”, “estimate”, “expect” and similar expressions, as they relate to 
the Company, or its management, are intended to identify such forward-looking statements. Investors are 
cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future business activities and 
involve risks and uncertainties, and that the Company’s future business activities may differ materially from 
those in the forward-looking statements as a result of various factors, including, but not limited to, 
fluctuations in market prices, successes of the operations of the Company, continued availability of capital 
and financing and general economic, market or business conditions. There can be no assurances that such 
information will prove accurate and, therefore, readers are advised to rely on their own evaluation of such 
uncertainties. The Company does not assume any obligation to update any forward-looking information 
except as required under the applicable securities laws. 
 
Neither the TSX Venture Exchange nor its Regulation Services Provider (as that term is defined in the 
policies of the TSX Venture Exchange) accept responsibility for the adequacy or accuracy of this news 
release.  
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