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1. Virksomhetens art og hvor den drives 
 
Selskapets virksomhet er oppkjøp av mineralrettigheter og leting etter og utvikling av 
gullforekomster. Både direkte og gjennom management av datterselskaper utfører selskapet 
denne oppgaven. 
 
Selskapets hovedkontor er på Lysaker i Oslo kommune. 
 
2. Selskapets aktiviteter og drift i 2011 
 
Selskapets drift i 2011 ble sterkt påvirket  av at Skattekontoret i 2010 hevdet at selskapet ikke  
kunne få refundert innbetalt merverdiavgift. Selskapet ble i tillegg til tilbakeholdt 
merverdiavgift pålagt en tilleggsavgift på 60%. Dette medførte store likviditetsproblemer, og 
selskapet overlevde kun på grunn av forståelsesfulle kreditorer. 
 
Store ressurser ble brukt på å forsvare selskapet og aksjonærenes interesser mot påstander 
fremsatt av Skattekontorets saksbehandlere. I begynnelsen av oktober 2011 ble 
Skattekontorets vedtak tilbakekalt og selskapet vant en total seier over Skattekontoret. 
Dermed ble tilleggsavgiften og merverdiavgift tilbakebetalt til selskapet. I tillegg fikk vi 
refundert deler av våre kostnader til juridisk assistanse. All gjeld er oppgjort og ved utgangen 
av 2011 er selskapet gjeldfritt. 
  
Saken mot Skattekontoret hadde virkning på fremdriften på vårt regionale mineralfelt i 
Samreboi Nkwanta i Wassa Amenfi distriktet. I 2011 ble det gjennomført feltarbeid i mindre 
skala og feltet ble vedlikeholdt slik at myndighetene i Ghana gjennom Mineral Commission 
var tilfreds med fremdriften. Reconnaissance License er betalt for inneværende år. 
 
Selskapet Echo Valley Inc er avviklet og utmålene i California oppgitt, da selskapets styre har 
konsentrert all virksomhet om å utvikle feltet i Ghana. 
  
3. Aksjekapital og emisjoner 
 
Selskapet har en aksjekapital på 4.113.025,50 kr. til pålydende 0,05 kr. pr. aksje, med totalt 
82.260.510 aksjer. Det ble gjennomført to emisjoner i 2011 på totalt NOK 1.788.245,-. 
 
4. Valutarisiko. 
 
Selskapets kostnader og utvikling blir påvirket av kursen på amerikanske dollar. Dette gjelder 
områder som kjøp av utstyr og maskiner, betaling til innleid personell og salgsprisen på gull 
som gjerne regnes i antall dollar pr. unse. 
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5. Selskapets planer og utsikter for fortsatt drift. 
 
Selskapets nåværende aksjonærer har bidratt over lang tid med kapital til virksomheten. På 
grunn av finanskrisen og andre uheldige norske gullprosjekter, ser det ut til å være vanskelig å 
fremskaffe nødvendig kapital i den størrelsesorden selskapet må ha for å gjennomføre 
undersøkelser for å fastlegge størrelsen på de funn som er gjort. Vi har presentert Hudson Bay 
for norske investorer og finansrådgivere uten at det har ført frem. Selskapets styre og ledelse 
tror derfor at vi må utenlands for å finne industrielle eller finansielle partnere. 
 
I den forbindelse har selskapet utarbeidet en prosjektplan for videre fremdrift som beskriver i 
detalj omfanget av det vi må gjennomføre for å få frem de første ressursestimater. Det trengs 
omkring USD 2,5 mill  i 2012 for å nå dette målet. 
 
Forutsetningen for fortsatt drift er tilstede forutsatt at nødvendig egenkapital kan hentes i 
markedet, Årsregnskapet bygger på denne forutsetningen. 
 
6. Arbeidsmiljø, likestilling og det ytre miljø. 
 
Selskapet hadde ingen ansatte i 2011.  
Selskapets holdning er å arbeide for likestilling ved ansettelse av personell. 
 
Når det gjelder miljø, har selskapet bevisst valgt produksjons- og arbeidsmetoder som i 
minimal grad endrer opprinnelig miljø eller forurenser de steder vi har aktivitet. Vår 
virksomhet i 2011 har ikke påvirket miljøet i negativ retning. 
 
7. Aksjonærforhold. 
 
Selskapet har nå 174 aksjonærer, hvorav omkring 85 utenlandske. Aksjen omsettes privat. 
Siste kurs er 0,67 kr. pr. aksje. 
 
8. Økonomisk resultat. 
 
Resultatregnskapet for Hudson Bay Resources AS viser et årsresultat på NOK 155.413,- som 
foreslås overført til udekket underskudd.  
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