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Bokslutskommuniké 2021 
 
Fjärde kvartalet 2021 (oktober - december) 

▪ Intäkterna för fjärde kvartalet uppgick till 0,0  (0,0) mkr 

▪ Prospekterings- och utvärderingskostnader för fjärde kvartalet uppgick till -2,8  (-1,6) mkr 

▪ Resultatet efter skatt för fjärde kvartalet uppgick till –2,2 (-3,8) mkr 

▪ Resultatet per aktie för fjärde kvartalet uppgick till -0,04 (-0,01) kr  
 

Helåret 2021 (januari – december) 

▪ Intäkterna för helåret uppgick till 0,7 (1,2) mkr 

▪ Prospekterings- och utvärderingskostnader för helåret uppgick till -5,0 (-3,8) mkr 

▪ Resultatet efter skatt för helåret uppgick till -14,4 (-274,1) mkr 

▪  Resultatet per aktie för helåret uppgick till -0,07 (-0,47) kr 
 

Väsentliga händelser under perioden 

"# Livscykelanalys av miljöeffekter från nickelprojektet Rönnbäcken påbörjad 
"# Røyrviks kommun har beslutat att skicka ut förslag till detaljreglering av Jomagruvan för samråd 

"# Komplettering av ansökan om Natura 2000-tillstånd inlämnad 

"# Uppdaterad mineraltillgångsberäkning publicerad för Stekenjokk-Levi 
"# Uppdaterad mineraltillgångsberäkning publicerad för Joma 

"# Riktad nyemission och återbetalning av lån  
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Väsentliga händelser efter periodens utgång 

"# Kompletterande vattenutredning inlämnad inom tillståndsprocessen kring reguleringsplan i Norge 

"# Livscykelanalys slutförd för Rönnbäcken med positivt resultat rörande potential för miljöförbättring 

▪"# Ökat ägande till 100% i Joma Gruver AS 

"#  Upptagande av lån om 5 mkr för finansiering av fortsatt projektutveckling och för att stärka likviditet 

"#  Bolaget har tillförts 2 mkr i finansiering via bidrag från Innovasjon Norge 

 
 

Verksamheten 
 

Bluelake Mineral i korthet 
 
Bluelake Mineral AB (publ) (”Bolaget” eller ” Bluelake Mineral”) är ett svenskt bolag verksamt inom 
prospektering och utveckling av metaller och råvaror i Norden. 
 
Koppar och zink i Sverige och Norge: Bolaget äger ca 99% av dotterbolaget Vilhelmina Mineral AB (”Vilhelmina 
Mineral”) som är ett prospekterings- och gruvutvecklingsbolag  med fokus på utveckling av koppar- och 
zinkfyndigheter i Norden. I Sverige innehar Bolaget projektet Stekenjokk-Levi i Västerbotten där det mellan 
1976 och 1988 bröts sammanlagt ca 7 miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1,5 % Cu och 3,5 % Zn. 
Stekenjokk-Levi innehåller, enligt en nyligen genomförd mineralresursberäkning av SRK Consulting, antagna 
mineraltillgångar på cirka 6,7 miljoner ton med 0,9 % Cu, 2,7 % Zn, 0,6 % Pb, 55 Ag g/t och 0,2 g/t Au för 
Stekenjokk och antagna mineraltillgångar på 5,1 miljoner ton med 1 % Cu, 1,5 % Zn, 0,1 % Pb, 22 Ag g/t och 0,2 
g/t Au för Levi (vid cut-off på 60 USD/ton). I Norge är Bolaget via dotterbolaget Joma Gruver AS (”Joma Gruver”) 
innehavare till projektet Jomafältet beläget i Trøndelag, där cirka 11,5 miljoner ton malm bröts mellan 1972 och 
1998 med en genomsnittlig halt på 1,5 % Cu och 1,5 % Zn. Jomafältet (exklusive Gjersvik) innehåller, enligt en 
nyligen genomförd mineraluppskattning av SRK Consulting, indikerade mineraltillgångar på 6 miljoner ton med 
halter uppgående till 1,00 % Cu och 1,66 % Zn och antagna mineraltillgångar på 1,2 miljoner ton med halter 1,2 
% Cu och 0,7 % Zn (vid cut-off på 50 USD/ton). Vilhelmina Mineral har ansökt om bearbetninsgkoncession för 
Stekenjokk-Levi. Via Joma Gruver innehas sedan 2017 ”utvinningsrett” (första steget i norska motsvarighet till 
bearbetningskoncession) eller undersökningstillstånd. Utöver huvudprojekten finns ett antal mindre 
satellitprojekt i form av svenska Jormlien och Ankarvattnet samt norska Gjersvik. Verksamheten är organiserad 
i det svenska dotterbolaget Vilhelmina Mineral och i det helägda norska dotterbolaget Joma Gruver. 
 
Nickel i Sverige: dotterbolaget Nickel Mountain AB (”Nickel Mountain”) innehar nickelprojektet Rönnbäcken 
som enligt en preliminära ekonomisk studie från 2011 av konsultbolaget SRK Consulting omfattar en 
mineraltillgång om 668 miljoner ton med halten 0,176% nickel (”measured and indicated”). SRK förutser i denna 
studie en produktion om 26 000 ton höggradigt nickelkoncentrat per år under 20 år, vilket skulle vara en 
betydande andel av Sveriges totala årliga användning av nickel och ha ett strategiskt värde. Nickel Mountain 
innehar även projektet Orrbäcken som utgörs av en prospekteringslicens som bedöms ha potential som 
nickelfyndighet. 
 
Guld i Sverige och Finland: via det finska dotterbolaget Palmex Mining OY innehas guldprojektet Haveri som 
ligger i Tammerfors guldbälte i sydvästra Finland. Guldbrytning bedrevs i Haveri under åren 1942 till 1962 då 1,5 
miljoner ton bröts med halter om 3,5 g/t guld och 0,5 % koppar. En omfattande prospektering har genomförts 
sedan gruvans stängning, vilken omfattade bland annat 126 diamantborrhål och 30 000 borrmeter. Tidigare 
ägdes Palmex Mining Oy av Palmex Mineral AB (”Palmex Mineral”). Palmex Mineral genomförde 2014 via 
konsultbolaget SRK Consulting en s k Preliminary Economic Assessment (PEA). I denna rapport anges en 
beräkning om 1,56 miljoner oz. historisk antagen mineraltillgång i form av guldekvivalenter med halten 0,93 g/t 
guld. Bluelake Mineral innehar i Sverige genom Nickel Mountain även guldprojektet Kattisavan. Kattisavan 
ligger inom den s k guldlinjen, i närheten av projekt som Svartliden och Fäboliden samt Barsele. 
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Verksamhetens utveckling under rapportperioden 

Livscykelanalys av miljöeffekter från nickelprojektet Rönnbäcken påbörjad 

Under rapportperioden har Bolaget, via sitt svenska dotterbolag Nickel Mountain, ingått avtal med 
konsultbolaget Minviro Ltd (”Minviro”) för att genomföra en s k livscykelanalys (”Life Cycle Assessment” eller 
”LCA”) inklusive analys av koldioxidavtryck och annan miljöpåverkan från Bolagets nickelprojekt Rönnbäcken i 
Västerbotten (”Rönnbäckenprojektet”). Denna analys är en viktigt del av den lönsamhetsstudie (”Preliminary 
Economic Study” och ”PEA”) rörande Rönnbäckenprojektet som annonserats tidigare och som sker genom 
konsultbolaget SRK Consulting AB (“SRK Consulting”). Resultatet av Minviros studie kommer att vara en LCA-
rapport, enligt standarden ISO 14040/14044: 2006, som belyser miljöavtryck från gruv- och anrikningsprocesser 
vid planerad utvinning av nickel i Rönnbäckenprojektet. LCA ska innehålla en total analys av projektets hela 
livscykel från etablering, via produktion och till slutlig avveckling.  LCA-studien sker parallellt med PEA med 
ambitionen att färdigställas samtidigt så att slutsatser från LCA kan ingå i PEA. Innan hela LCA-rapporten kan 
spridas till allmänheten krävs dock en extern granskning. Denna granskning utförs av en panel med oberoende 
LCA-experter från forskningsvärlden och näringslivet. Denna panelgranskning, beroende av expertresursernas 
tillgänglighet, förväntas genomföras under våren 2022. 
 
Røyrviks kommun har beslutat att skicka ut förslag om detaljreglering av Jomagruvan för samråd 

Under rapportperioden har Røyrviks kommun i Trøndelag beslutat att skicka ut förslag till detaljreglering av 
Jomagruvan för samråd. Remisstiden för de svarande parterna är lägst 12 veckor. Beslutet innebär även att 
Joma Gruver anmodas inkomma med en ny konsekvensutredning rörande risker för negativ vattenpåverkan 
från gruvverksamheten. Den ansökta reguleringsplanen innebär en detaljreglering av det industriområde som 
Joma Gruver avser ta i bruk för den planerade gruvverksamheten i Joma.  
 
Då Røyrviks högsta beslutade organ ordförandeskapet (formannskapet) sammanträdde fattades följande 
beslut i detta ärende: Enligt plan- och bygglagen §12-10 och 12 - 11 beslutar Røyrviks ordförandeskap att skicka 
ett förslag till detaljreglering för Joma Gruver med tillhörande bestämmelser, daterat 2021-05-31, planID 
504320188001, för samråd. Tidsfrist för ärendet är satt till lägst 12 veckor.  
 
Enligt 12-14 § i plan- och bygglagen meddelar Røyrviks ordförandeskap arbetet med att upphäva de delar av det 
nuvarande områdesplanen för Joma industriområde, planID 1997001, som kommer att beröras av det nya 
planförslaget. Røyrviks ordförandeskap anmodar även Joma Gruver att genomföra en ny konsekvensutredning 
rörande risker för negativ vattenpåverkan. Røyrviks ordförandeskap anser att denna problematik inte har 
besvarats adekvat i det redan presenterade ärendet och vill att bolaget inger en mer detaljerad beskrivning av 
denna fråga. En ny konsekvensutredning ska vara klar senast fyra veckor före remisstidens utgång i ärendet och 
skickas ut till samtliga berörda remissinstanser som ett komplement till ärendet. 
 
Komplettering av ansökan om Natura 2000-tillstånd inlämnad 

Under rapportperioden har Bolagets dotterbolag Vilhelmina Mineral till Länsstyrelsen i Västerbotten lämnat in 
en komplettering till ansökan om Natura 2000-tillstånd kopplat till tidigare inlämnad ansökan om 
bearbetningskoncession för Stekenjokk K nr 1 och Levi K nr 1. Den huvudsakliga slutsatsen i denna 
komplettering är att den potentiella negativa påverkan från planerad gruvdrift är ytterst begränsad på Natura 
2000-området och att ett Natura 2000-tillstånd därför bör beviljas.  
 
Vilhelmina Mineral har inlämnat en ansökan om bearbetningskoncession för Stekenjokk K nr 1 och Levi K nr 1. 
Denna ansökan har sedan kompletterats med en miljökonsekvensbeskrivning (”MKB”) för Natura 2000-
området Vardo-, Laster- och Fjällfjällen, framtagen av Golder Associates AB. Länsstyrelsen i Västerbotten har 
yttrat sig kring denna MKB med ett antal frågor, för vilka det i vissa fall bedömts finnas behov av 
kompletteringar. Bolaget har därför genom konsultbolaget Pelagia låtit genomföra en översiktlig 
biotopkartering av ett inventeringsområde som omfattar en ca 8 km lång sträcka av Övre Saxån, uppströms 
Stikkenjukke inflöde. Därutöver omfattar arbetet även biotopkartering av Stikkenjukke upp till det gamla 
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gruvområdet. Pelagia har även analyserat den eventuella påverkan som tidigare gruvverksamhet kan ha 
medfört på myrarna. Med stöd av Pelagias utredningar och ytterligare bedömningar genomförda av Golder har 
Vilhelmina Mineral sammanfattningsvis lämnat in följande slutsatser till Länsstyrelsen. Risken att den planerade 
gruvverksamheten skulle medföra en negativ påverkan på Natura 2000-området bedöms vara mycket liten, 
både med hänsyn tagen till påverkan på myrarna och på Saxån. Koncessionen för Stenkenjokk K nr. 1 är i sin 
helhet belägen utanför Natura 2000-området och det beräknade påverkansområdet berör endast en mycket 
liten del av Natura 2000-området. Koncessionen för Levi K nr. 1 är belägen inom det skyddade området, men 
samtliga utredningar och bedömningar som Vilhelmina Mineral har låtit genomföra stödjer slutsatsen att den 
planerade gruvverksamheten endast kommer att medföra en begränsad påverkan på de livsmiljöer och arter 
som skyddas i Natura 2000-området. När Länsstyrelsen har tagit del av Vilhelmina Minerals komplettering 
förväntas tillståndsansökan kungöras, vilket innebär att allmänheten och övriga intresserade bereds möjlighet 
att inkomma med synpunkter. 
 
Uppdaterad mineraltillgångsberäkning publicerad för Stekenjokk-Levi 

Under rapportperioden har Bolaget, via konsultbolaget SRK Consulting (”SRK”) färdigställt en uppdaterad 
mineraltillgångsberäkning (”MRE”) för Stekenjokk-Levi som bedöms innehålla antagna mineraltillgångar om 
6,7 miljoner ton med halter 0,9% Cu, 2,7% Zn, 0,6% Pb, 55 g/t Ag och 0,2 g/t Au för Stekenjokk och 5,1 miljoner 
ton med halter 1% Cu, 1,5% Zn, 0,1% Pb, 22 g/t Ag och 0,2 g/t Au för Levi. Net Smelter Return (”NSR”) värdet 
uppgår för de antagna mineraltillgångarna till 128 USD per ton Stekenjokk och 105 USD per ton för Levi. SRK 
har nu slutfört en MRE för Stekenjokk-Levi, innehållande mineralerna koppar, zink, bly, silver och guld, i enlighet 
med CIM Mineral Resource and Reserve Guidelines (2019) som åsyftas i NI 43-101 (2016). MRE för Stekenjokk-
Levi, har sammanställts den 23 november 2021, med en cut-off på 60 USD/ ton malm NSR, som utgår från 
nuvarande scenario för gruvdrift och innehåller de resurser som omfattas av begränsningarna enligt vad som 
antas möjligt att bryta. 
 
Uppdaterad mineraltillgångsberäkning publicerad för Joma 

Under rapportperioden har Bolaget, via konsultbolaget SRK färdigställt en uppdaterad 
mineraltillgångsberäkning (”MRE”) för Joma. SRK hade tidigare den 29 juli 2021 presenterat ett preliminärt 
mineraltillgångsutlåtande för Joma. SRK har efter rapportperidens utgång slutfört en uppdaterad uppskattning 
av mineraltillgångar i Joma baserat på reviderade metallpriser för koppar och zink och även inklusive den så 
kallade sydmalmen i Joma som inte ingick i den ursprungliga uppskattningen. Den därigenom uppdaterade 
beräkningen innehåller indikerade mineraltillgångar om 6,0 miljoner ton med halter 1,00 % Cu och 1,66% Zn, 
samt antagna mineraltillgångar om 1,2 miljoner ton med halter 1,2 % Cu och 0,7% Zn. Net Smelter Return 
(”NSR”) värdet uppgår för de indikerade mineraltillgångarna till 95,95 USD per ton och för de antagna 
mineraltillgångarna till 97,0 USD per ton. 
 
Riktad nyemission och återbetalning av lån 

Under rapportperioden  har Bolaget, med stöd av bemyndigande från årsstämman 26 maj 2021, genomfört en 
riktad nyemission till en privat investerare (”Investeraren”) om 1 145 161 aktier till en teckningskurs om 0,93 
kronor per aktie, det vill säga till ett sammanlagt värde om cirka 1 065 000 SEK (”Nyemissionen”). 
Teckingskursen motsvarade Bolagets akties volymviktade genomsnittskurs (VWAP) på NGM Nordic SME under 
fem sammanhängande handelsdagar (den 25 november till och med den 1 december 2021) under de senaste 15 
handelsdagarna och med avdrag för 10 procents rabatt. Nyemissionen innebar att aktiekapitalet ökade med 
114 516,10 kronor genom nyemission av 1 145 161 aktier. Betalning för tecknade erlades kontant.  
 
Som tidigare meddelats ingick Bolaget i augusti 2021 ett avtal ("Avtalet") med en grupp privata investerare 
innebärande att Bolaget upptog ett lån om sammanlagt 5 mkr ("Lånet") för att dels finansiera genomförandet 
av en lönsamhetsstudie rörande Bolagets nickelprojekt Rönnbäcken och dels för att stärka Bolagets likviditet. 
Lånet lämnades bland annat av Investeraren. I början av september 2021 återbetalades 4 mkr av Lånet genom 
en riktad nyemission. Nyemissionen som genomfördes i december 2021 påkallades av Investeraren i enlighet 
med villkoren i Avtalet. Emissionslikviden från Nyemissionen har i sin helhet användts för att återbetala det 
återstående beloppet av Lånet som uppgår till 1 mkr samt upplupen ränta om 65 000 sek. 
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Händelser efter rapportperiodens utgång 

Kompletterande vattenutredning inlämnad inom tillståndsprocessen kring reguleringsplan i Norge 

Efter rapportperiodens utgång har Bolaget via sitt norska dotterbolag Joma Gruver AS (”Joma Gruver”) lämnat 
en kompletterande konsekvensutredning rörande risker för negativ vattenpåverkan från gruvverksamheten i 
Jomagruvan i Røyrviks  kommun, Norge (”Utredningen”). Som tidigare meddelats har Joma Gruver som en del 
av tillståndsprocessen i Norge anlitat teknik– och miljökonsulten Multiconsult Norge AS (”Multiconsult”) för 
genomförande av s k planprocess, konsekvensutredning och reguleringsplan för Jomagruvan. Røyrviks 
kommun beslutade i november 2021 att skicka ut Joma Gruvers förslag till detaljreglering av Jomagruvan för 
samråd. Remisstiden för de svarande parterna sattes till början av mars 2022. Beslutet innebar även att Joma 
Gruver ombads inkomma med den kompletterande Utredningen. Den huvudsakliga slutsatsen i Utredningen är 
att planerad ny gruvdrift inte kommer leda leda till en försämring av vattenförekomsternas ekologiska och 
kemiska tillstånd och att gruvdriften inte bedöms hindra att vattenföreskrifternas miljömål nås. Utredningen är 
framtagen inom utsatt tidsplan på åtta veckor och beräknas ej påverka remisstiden negativt.  
 
Livscykelanalys slutförd för Rönnbäcken med positivt resultat rörande potential för miljöförbättring 

Efter rapportpersiodens utgång har Bolaget via sitt svenska dotterbolag Nickel Mountain AB (”Nickel 
Mountain”) och konsulten Minviro Ltd (”Minviro”) genomfört en s k livscykelanalys (”Life Cycle Assessment” 
eller ”LCA”) inklusive analys av koldioxidavtryck och annan miljöpåverkan från Nickel Mountains nickelprojekt 
Rönnbäcken i Sverige (”Projektet”). Minviro analys har syftat till att för Projektet kvantitativt kunna bedöma 
den globala uppvärmningspotentialen (”GWP”) förknippad med den föreslagna gruvverksamheten. 
Huvudmålet med LCA var att lyfta fram de viktigaste källorna till utsläpp av växthusgaser, huvudsakligen 
koldioxid ("CO2"), för att utveckla en strategi för minskat koldioxidavtryck för Projektet. Sammanfattningsvis 
visar LCA på en lovande potential för minskat koldioxidavtryck från den planerade gruvverksamheten genom 
användning av ny teknik, naturlig inbindning av koldioxid i deponerade restavfall och via andra åtgärder. 
Resultaten av LCA visade i Grundscenariot en förväntad GWP på 10,0 kg CO2-ekv. per kg nickel i koncentrat. 
Detta är uppdelat i tre huvudområden: 3,8 kg från gruvdrift, 6,4 kg från bearbetning och en minskning på -0,2 
kg från kolbindning. I ett elektrifieringsscenario reducerades GWP med 25 % till 7,5 kg CO2-ekv. per kg nickel i 
koncentrat enbart genom minskningen av utsläppen från diesel. Förutom diesel och elektricitet var de 
huvudsakliga bidragsgivarna till GWP från reagenser (såsom uppsamlare och medel för finfördelning) som 
användes i flotationsprocessen genom scope 3-utsläpp. Omfattning av scope 2-utsläppen relaterade till 
energiförbrukningen anses vara relativt låga p g a den höga andelen av nätet som förses av förnybara 
energikällor som vattenkraft och vindkraft. 
 
Ökat ägande till 100% i Joma Gruver AS 

Efter rapportpersiodens utgång har Bolaget via sitt helägda dotterbolaget Vilhelmina Mineral AB ("Vilhelmina 
Mineral") ökat ägandet i det norska dotterbolaget Joma Gruver AS ("Joma Gruver") från 75% till 100%. Ökad 
ägarandel har skett dels genom teckning av aktier med stöd av tidigare utgivna teckningsoptioner samt genom 
förvärv av aktier från det regionala utvecklingsbolaget Joma Næringspark AS ("Joma Næringspark") som fram 
tills nu varit delägare i Joma Gruver tillsammans med Vilhelmina Mineral. Teckning och förvärv av aktier i Joma 
Gruver enligt ovan har ej påverkat likvida medel i Bluelake Mineral-koncernen då Vilhelmina Mineral haft 
fordringar på Joma Gruver som efter återbetalning nyttjats vid förvärv och teckning av aktier i Joma Gruver.  

Extra bolagsstämman i Joma Gruver beslutade 2017-08-14 bland annat att emittera 2 000 vederlagsfria 
teckningsoptioner ("Teckningsoptionerna") innebärande en rätt för Vilhelmina Mineral att senast 2022-04-19 
påkalla teckning av 2 000 aktier i Joma Gruver till en teckningskurs om 1 250 NOK/aktie. Teckningsoptionerna 
tecknades samma dag av Vilhelmina Mineral. En förutsättning för påkallande av aktieteckning med stöd av 
Teckningsoptionerna är att Vilhelmina Mineral dessförinnan tecknat och erlagt betalning för ytterligare 666 
respektive 2000 aktier i Joma Gruver med stöd av tidigare utgivna teckningsoptioner vilket också skett under år 
2018 och 2020. Vilhelmina Mineral har, med stöd av Teckningsoptionerna, påkallat teckning av 2 000 aktier i 
Joma Gruver till ett sammanlagt värde om 2 500 000 NOK ("Aktieteckningen"). Aktieteckningen ska registreras 
hos Foretaksregisteret i Norge. Vilhelmina Mineral har därtill, i enlighet med aktieägaravtal från 2017 
("Aktieägaravtalet") med Joma Næringspark, och som en följd av Aktieteckningen förvärvat Joma 
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Næringsparks resterande 1 000 aktier i Joma Gruver för en sammanlagd köpeskilling om 30 000 NOK 
("Förvärvet") vilket motsvarar aktiernas nominella värde. Det förmånliga priset för dessa aktier är stipulerade i 
Aktieägaravtalet och bygger på att Vilhelmina Mineral uppfyllt samtliga övriga villkor enligt detta avtal. 
Aktieteckningen och Förvärvet innebär att Vilhelmina Mineral är ensam ägare av samtliga aktier i Joma Gruver 
och således ökat sitt aktieägande i Joma Gruver från 75 procent 100 procent.  

Upptagande av lån om 5 mkr för finansiering av fortsatt projektutveckling och för att stärka likviditet 

Efter rapportpersiodens utgång har Bolaget avtalat om att uppta ett lån om 5 mkr ("Lånet") från privata 
investerare. Syftet med Lånet är dels att finansiera Bolagets och dess dotterbolags fortsatta projektutveckling, 
dels för att stärka Bolagets likviditet. Lånet löper fram t o m den 17 december 2022. Lånet har 5 procent 
uppläggningsavgift och en månatlig räntesats om 1,3 procent varvid upplupen ränta vid månadens slut inte skall 
kapitaliseras och därmed inte bli räntebärande i sig. Långivarna har rätt att vid valfri tidpunkt under 
låneperioden, dock tidigast 45 dagar efter avtalsdagen för Lånet, förutsatt styrelsens beslut om nyemission av 
aktier med stöd av bemyndigande från bolagsstämman alternativt förutsatt bolagsstämmans efterföljande 
godkännande av sådan nyemission, påkalla att hela eller delar av Lånet kvittas mot nyemitterade aktier i 
Bolaget om minst 1 mkr per gång. Teckningskursen för aktierna ska motsvara 90 procent av den volymvägda 
genomsnittskursen för Bolagets aktie enligt NGM Nordic SMEs officiella kurslista under en sammanhängande 
period om fem (5) handelsdagar under de senaste femton (15) handelsdagarna. 

Finansiell och övrig information 
Nettoomsättning och resultat 
 
Koncernen har omsatt 0,0 mkr (0,0) under rapportperioden (det fjärde kvartalet 2021). Resultatet efter skatt var 
under rapportperioden -2,2  (-3,8) mkr.  
 
Nedskrivningar 
 
Under rapportperioden har inga nedskrivningar skett.  
 

Finansiell ställning och kassaflöde 
 
Koncernens egna kapital uppgick per den 31 december 2021 till 51,9  (91,5) mkr. Det ger en soliditet på 82,1 % 
(88,5). Likvida medel uppgick till 5,2 (9,1) mkr vid periodens slut. Kassaflödet från den löpande verksamheten 
efter förändringar i rörelsekapital för det fjärde kvartalet uppgick till -2,4 (-4,5) mkr. Kassaflödet från 
investeringsverksamheten för det fjärde kvartalet uppgick till -2,0 (0,0) mkr. Kassaflödet från 
finansieringsverksamheten för det fjärde kvartalet uppgick till 0,0 (0,0) mkr. Det totala kassaflödet under det 
fjärde kvartalet uppgick till -4,4 (-4,5) mkr. 
 
Investeringar 
 
Investeringar under det fjärde kvartalet 2021 uppgick till 2,0 (0,0) mkr. 
 
Finansiering 
 
Under rapportperioden  i det fjärde kvartalet har Bolaget genomfört en riktad nyemission om ca 1,1 mkr. Efter 
rapportperioden  har Bolagets tillförts 5 mkr i lån och 2 mkr i bidrag från Innovasjon Norge. 

Aktien  

Bolaget har enligt Euroclear ca 4 700 aktieägare som har innehav av minst 500 aktier. Bolagets aktie är listad på 
NGM Nordic SME under kortnamnet BLUE. Vid utgången av rapportperioden uppgick det totala antalet 
utestående aktier till 51 624 677. Efter raportperiodens utgång har ytterligare 1 145 161 aktier registrerats hos 
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Bolagsverket som en följd av Nyemissionen beslutad under rapportperioden varefter det totala antalet aktier i 
Bolaget uppgår till 52 769 838 aktier. 
 

Optionsprogram 

Ett optionsprogram om 44 miljoner teckningsoptioner är utfärdat till den finansiella rådgivaren Crafoord Capital 
Partner AB. Full konvertering av teckningsoptionerna innebär vid periodens slut ca 4 % utspädning beräknat på 
antalet aktier i Bolaget vid rapportperiodens utgång vilket uppgick till sammanlagt 51 624 677. Beaktat beslutet 
om sammaläggning av aktier vid extra bolagsstämma 2020-12-17, varvid 20 befintliga aktier lades samman till 
en (1) ny aktie ger 20 teckningsoptioner rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 7 kr/aktie. 
Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna tillförs Bolaget 15,4 mkr. Anmälan om teckning av aktie med stöd av 
teckningsoptionen ska ske senast 2022-06-30. 
 
Bluelake Mineral meddelade under 2021  att Bolaget emitterat teckningsoptioner till ledande befattningshavare 
respektive styrelseledamöter baserat på ett beslut från årsstämman den 26 maj 2021. Ledande 
befattningshavare bestående av Bolagets verkställande direktör, ekonomiansvarige och chefsgeolog har 
tecknat totalt 1 560 000 teckningsoptioner berättigade till nyteckning av 1 560 000 aktier i Bolaget varvid 
aktiekapitalet vid full teckning kan öka med högst 156 000 kronor. Nyemitterade aktier kan tecknas baserat på 
dessa teckningsoptioner omedelbart efter dagen för offentliggörandet av Bolagets kvartalsrapport för första 
kvartalet 2024 samt tvåveckorsperioden som inleds omedelbart efter dagen för offentliggörandet av Bolagets 
kvartalsrapport för andra kvartalet 2024. Teckningskursen är 1,38 kr/aktie. 
 

Personal 

I koncernen fanns vid periodens utgång inga anställda. Personalen i koncernen är i nuläget engagerade på 
konsultbasis. 

Transaktioner med närstående 

Under perioden oktober till och med december 2021 har transaktioner med närstående skett enligt följande: 
Styrelseledamoten My Simonsson, har via bolag erhållit ersättning för tjänster relaterade till affärsjuridik om 
50,3 tkr och VD och styrelseledamoten Peter Hjorth har via bolag erhållit ersättning för tjänster relaterade till 
företagsledning om 480 tkr. Överenskommelse om tjänster med närstående sker på marknadsmässiga villkor. 

Moderbolaget 

Verksamheten i Bluelake Mineral tillhandahåller koncernledningsfunktion, samt koncerngemensam 
finansiering för den svenska och utländska verksamheten. För det fjärde kvartalet redovisas ett rörelseresultat 
om -1,0 (-1,6) mkr och finansiella kostnader inklusive valutakursdifferenser om -0,0 (0,0) mkr. Resultatet efter 
skatt under det fjärde kvartalet uppgick till -1,1 (-1,6) mkr. Antal anställda i moderbolaget var i perioden noll (0).  
 

Årsstämma 2022 

Bluelake Minerals årsstämma kommer att hållas den 12 maj 2022, tid och plats kommer att kommuniceras i god 
tid innan stämman. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida, 
www.bluelakemineral.com, senast den 21april 2022.  
 

 

Utdelning 

Styrelsen har för avsikt att föreslå̊ årsstämman att ingen utdelning skall lämnas för räkenskapsåret 2021.  
 

Vinstdisposition 
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Årets resultat föreslås att överföras i ny räkning. 

 
Framtida utveckling 
 
Verksamheten fortsätter utvecklas med avsikt att påvisa kommersiella tillgångar. Utvecklingen av Bolagets 
projekt sker i de olika dotterbolagen. Bolagets fortsatta strategiska inriktning är fokus i första hand på Bolagets 
projekt inom basmetaller och i andra hand Bolagets guldprojekt.  

Redovisningsprinciper 

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). För mer utförliga redovisningsprinciper se 
Bolagets årsredovisning för 2020. 
 

Risker 

Väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar framförallt, men inte uteslutande, resultat av prospektering, 
erhållande av miljö-, mark-, drifttillstånd och fortsatt finansiering inom koncernen. De olika risker som finns 
rörande koncernens verksamhet diskuteras mer utförligt på Bolagets hemsida (www.bluelakemineral.com) och 
Bolagets årsredovisning för 2020. 
 

Kommande rapporttillfällen 

▪ Årsredovisning 2021 lämnas den 21 april 2022 

▪ Årsstämma 2022 hålls den 12 maj 2022 

▪ Delårsrapport för perioden januari - mars 2022 lämnas den 20 maj 2022 

▪ Delårsrapport för perioden januari - juni 2022 lämnas den 19 augusti 2022 

▪ Delårsrapport för perioden januari - september 2022 lämnas den 18 november 2022 

▪ Bokslutskommuniké för perioden januari - december 2021 lämnas den 17 februari 2023 
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Offentliggörande av information 

Denna information är sådan som Bluelake Mineral AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för 
offentliggörande den 18 februari 2022 kl. 8.40.  
 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av koncernens 
verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står 
inför.  
 
Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor. 

Stockholm, den 18 februari 2022. 
 
 
Neil Said  Peter Hjorth  Patric Perenius 
Ordförande  VD och ledamot Ledamot 
 
Jonas Dahllöf  My Simonsson   
Ledamot  Ledamot   
 
För ytterligare information kontakta: 
Peter Hjorth, VD, Bluelake Mineral AB (publ) 
E-post: info@bluelakemineral.com 
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Koncernresultaträkning 

(TSEK) 
2021 

Okt-dec 
2020 

Okt-dec 
2021    

Jan-dec 
2020    

Jan-dec  
     

Övriga intäkter - - 675 1 211 

Summa rörelsens intäkter 0 0 675 1 211 

     
Rörelsekostnader     
Prospekterings- och utvärderingskostnader -2 764 -1 556 -4 974 -3 806 
Övriga externa kostnader 450 -1 811 -8 857 -4 438 
Personalkostnader -198 -237 -829 -1 296 
Av- och nedskrivningar på materiella och immateriella 
tillgångar -12 -186 -12 -266 514 
Rörelseresultat -2 524 -3 789 -13 997 -274 843 

     
Finansiella kostnader     
Räntor och liknande resultatposter 299 -1 2 - 
Valutakursdifferenser   - - -362 720 
Resultat efter finansiella poster -2 225 -3 790 -14 357 -274 123 

     
Skatt på periodens resultat - - - - 

     
Periodens resultat -2 225 -3 790 -14 357 -274 123 

     
Hänförligt till:     
Moderbolagets aktieägare -2 347 -3 329 -13 680 -231 778 
Innehav utan bestämmande inflytande 122 -454 -677 -42 345 
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Koncernbalansräkning 
 
(TSEK) 2021-12-31 2020-12-31  

    
TILLGÅNGAR     
Anläggningstillgångar     
Immateriella anläggningstillgångar     
Koncessioner, mineralintressen 56 526 88 121 
Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar - 678 
Summa immateriella anläggningstillgångar 56 526 88 798  

   
Finansiella anläggningstillgångar    
Andelar i intressebolag 145 499 
Depositioner 31 46 
Summa finansiella anläggningstillgångar 176 544  

   
Summa anläggningstillgångar 56 702 89 343  

   
Omsättningstillgångar    
Varulager m.m.    
Råvaror och förnödenheter - 26 
Summa varulager m.m. 0 26  

   
Kortfristiga fordringar    
Övriga fordringar 1 134 4 899 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 125 99 
Summa kortfristiga fordringar 1 259 4 998  

   
Kassa och bank 5 246 9 116  

   
Summa omsättningstillgångar 6 505 14 140  

   
SUMMA TILLGÅNGAR 63 207 103 482  

   
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
Eget kapital      
Aktiekapital 5 162 82 599 
Fritt eget kapital     
Övrigt tillskjutet kapital/Överkursfond 290 122 321 194 
Annat eget kapital  -232 360 -83 950 
Resultat för året -13 680 -231 778 
Summa eget kapital  49 244 88 065 
Minoritetsintresse 2 659 3 464 
Summa Eget Kapital 51 903 91 529  

    
Uppskjuten skatteskuld 8 742 8 627 
Leverantörsskulder 1 085 1 280 
Övriga skulder 859 875 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 618 1 171 
Summa kortfristiga skulder  11 304 11 953  

    
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 63 207 103 482 
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Förändringar i eget kapital 
 

(TSEK) Aktie-
kapital 

Övrigt 
Tillskjutet 

Kapital 

Annat 
eget 

kapital 

Årets 
resultat Summa Minoritets-

intresse 

Totalt 
Eget 

Kapital   
Eget Kapital 2020-01-01 47 680 311 187 -54 120 -5 785 298 962 42 345 341 307  
Omföring föregående års resultat   -5 785 5 785 0  0  
Nyemission 34 919 11 229   46 148  46148  
Transaktionskostnader nyemission  -1 222   -1 222  -1 222  
Tillkommande minoritet efter förvärv     0 3 464 3 464  
Omräkningsdifferens   -24 045  -24 045  -24 045  
Årets resultat       -231 778 -231 778 -42 345 -274 123  
Eget Kapital 2020-12-31 82 599 321 194 -83 950 -231 778 88 065 3 464 91 529  
Omföring föregående års resultat   -231 778 231 778 0  0  
Avsättning till fri fond -78 469  78 469  0  0  
Nyemission 1 032 11 208   12 240  12 240  
Nyemission under registrering  1 045   1 045  1 045  
Utdelning  -43 325   -43 325  -43 325  
Omräkningsdifferens   4 899  4 899 -128 4 771  
Årets resultat    -13 680 -13 680 -677 -14 357  
Eget Kapital 2021-12-31 5 162 290 122 -232 360 -13 680 49 244 2 659 51 903  

 

Kassaflödesanalys 
 

(TSEK) 
2021 

Okt-dec 
2020 

Okt-dec 
2021    

Jan-dec 
2020    

Jan-dec 
     

Den löpande verksamheten      
Rörelseresultat -2 166 -3 789 -13 997 -274 843 
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m m. 222 -355 12 265 095 
Räntor -108 - -360 - 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar i rörelsekapital -2 052 -4 144 -14 345 -9 748 

      
Förändringar av rörelsekapitalet      
Förändring av varulager - 431 26 26 
Förändring av kundfordringar och andra fordringar 403 61 418 -534 
Förändring av leverantörsskulder och andra skulder -768 -854 -765 1 387 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 391 -4 506 -14 666 -8 869 
       
Investeringsverksamheten      
Förvärvad kassa dotterbolag - - - 14 580 
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -2 007 - -2 204 -  

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 007 0 -2 204 14 580 
     
Finansieringsverksamheten     
Nyemission  - - 13 000 - 
Lån - -  - 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 13 000 0 
     
Periodens kassaflöde -4 398 -4 506 -3 870 5 711 

      
Likvida medel vid periodens början 9 644 13 622 9 116 3 405 

      
Likvida medel vid periodens slut 5 246 9 116 5 246 9 116 
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Nyckeltal koncernen 
 Koncern Koncern Koncern Koncern 

 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån 
 2021-10-01 2020-10-01 2021-01-01 2020-01-01 
 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

Summa rörelsens intäkter, tkr - - 675 1 211 
Rörelsemarginal, % neg neg neg neg 
Vinstmarginal, % neg neg neg neg 

        

Räntabilitet     
Avkastning på totalt kapital, % neg neg neg neg 
Avkastning på eget kapital, % neg neg neg neg 

        
Kapitalstruktur       
Eget Kapital, tkr 51 903 91 529 51 903 91 529 
Balansomslutning, tkr 63 207 103 482 63 207 103 482 
Soliditet, % 82,1% 88,5% 82,1% 88,4% 

      
Investeringar      
Nettoinvesteringar i immateriella tillgångar, tkr - - - - 

      
Medarbetare      
Antal anställda vid periodens slut, st 0 2 1 1 

      
Data per aktie       
Aktier vid periodens slut, st 51 624 677 825 988 439 51 624 677 825 988 439 
Genomsnittligt antal aktier st 51 678 013 578 421 958 194 861 156 578 421 958 
Resultat per aktie, kr -0,043 -0,01 -0,07 -0,47 
Eget kapital per aktie, kr 1,01 0,10 1,01 0,10 
Aktiernas kvotvärde/ nominellt värde, kr 0,10 0,10 0,10 0,10 
Totalt aktiekapital, kr 5 162 468 82 598 844 51 903 626 82 598 844 
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Moderbolagets resultaträkning 

(TSEK) 
2021 

Okt-dec 
2020 

Okt-dec 
2021    

Jan-dec 
2020    

Jan-dec  
    

Nettoomsättning - 450 1 425 1 710 

Summa rörelsens intäkter 0 450 1 425 1 710 

     
Rörelsekostnader     
Övriga externa kostnader -801 -1 738 -8 217 -4 202 
Personalkostnader -198 -237 -829 -1 296 
Av- och nedskrivningar på materiella och 
immateriella tillgångar - -58 - -224 400 

Rörelseresultat -999 -1 584 -7 621 -228 188 

     
Finansiella kostnader     
Valutakursdifferenser  - -1 -4 714 
Räntor och liknande resultatposter -58 - -5 6 

Resultat efter finansiella poster -1 057 -1 577 -7 630 -227 467 

     
Skatt på periodens resultat - - - - 

     
Periodens resultat -1 057 -1 577 -7 630 -227 467  
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Moderbolagets balansräkning 
 
 
(TSEK) 2021-12-31 2020-12-31  

 
 

TILLGÅNGAR  
 

Finansiella anläggningstillgångar  
 

Andelar i koncernföretag 51 391 89 483 
Fordringar koncernföretag 5 974 4 987 
Andra långfristiga värdepappersinnehav 145 499 
Depositioner 31 46 
Summa finansiella anläggningstillgångar 57 540 95 015  

  
Summa anläggningstillgångar 57 540 95 015  

  
Omsättningstillgångar   
Övriga fordringar 112 175 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 125 39 
Summa kortfristiga fordringar 237 214  

  
Kassa och bank 3 575 68  

  
Summa omsättningstillgångar 3 812 282  

  
SUMMA TILLGÅNGAR 61 352 95 297  

   
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
Eget kapital      
Aktiekapital 5 162 82 599 
Reservfond 6 110 6 110 
Summa bundet eget kapital 11 272 88 709 
Fritt eget kapital    
Överkursfond 297 704 321 194 
Balanserat resultat -240 351 -91 353 
Resultat för perioden -7 630 -227 467 
Summa fritt eget kapital 49 724 2 373 
Summa eget kapital  60 996 91 082  

   
Långfristiga skulder    
Skuld till dotterbolag - 3 356 
Summa långfristiga skulder 0 3 356  

   
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder 158 124 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 198 735 
Summa kortfristiga skulder 356 859  

   
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 61 352 95 297 
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Definitioner nyckeltal för koncernen 
 

 
 
 
 
 
 

Nyckeltal  

Marginaler Investeringar

Rörelsemarginal, %
Nettoinvesteringar i immateriella och materiella anläggningstillg. 
tkr

Rörelseresultat i procent av totala intäkter. Periodens investeringar i immateriella och materiella
anläggningstillgångar minskat med periodens försäljningar och
utrangeringar.

Vinstmarginal, % Medarbetare
Resultat efter finansnetto i procent av totala intäkter. Antal anställda, st

Antal anställda beräknad utifrån arbetad heltid vid periodens
slut.

Räntabilitet

Avkastning på eget kapital, % Data per aktie
Nettoresultat i procent av genomsnittligt eget kapital.
Genomsnittligt eget kapital beräknas som ingående plus
utgående eget kapital dividerat med två. Antal aktier, st

Antal utestående aktier vid periodens slut.

Avkastning på totalt kapital, % Genomsnittligt antal aktier, st
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av
genomsnittligt balansomslutning. Genomsnittligt
balansomslutning har beräknats som ingående plus utgående
sysselsatt kapital dividerat med två.

Genomsnittligt antal aktier under perioden.

Resultat per aktie, kr

Kapitalstruktur
Resultat efter skatt, dividerat med genomsnittligt antal aktier
för perioden.

Eget kapital, tkr Eget kapital per aktie, kr
Eget kapital vid periodens slut. Eget kapital vid periodens slut dividerat med antal aktier vid

periodens slut.

Soliditet, %
Eget kapital inkl. minoritet i procent av balansomslutningen.


