
 
 
 

 
 

1 

 Delårsrapport för tredje kvartalet 2021 
 

Tredje kvartalet 2021 (juli – september) 

▪ Intäkterna för tredje kvartalet uppgick till 0,0  (1,2) mkr 

▪ Prospekterings- och utvärderingskostnader för tredje kvartalet uppgick till -1,0 (-2,2) mkr 

▪ Resultatet efter skatt för tredje kvartalet uppgick till –2,4 (-87,6) mkr 

▪ Resultatet per aktie för tredje kvartalet uppgick till -0,05 (-0,15) kr  

 

Första nio månaderna 2021 (januari – september) 

▪ Intäkterna för första nio månaderna uppgick till 0,7 (1,2) mkr 

▪ Prospekterings- och utvärderingskostnader för första nio månaderna uppgick till -2,2 (-2,3) mkr 

▪ Resultatet efter skatt för första nio månaderna uppgick till -12,1 (-265,9) mkr 

▪  Resultatet per aktie för första nio månaderna uppgick till -0,28 (-0,46) kr 

 

Väsentliga händelser under perioden 

▪ Länsstyrelsen i Västerbotten meddelade att Bolagets Natura 2000-utredning behöver kompletteras 

▪ SRK Consulting AB (”SRK”) anlitades för genomförande av lönsamhetsstudie rörande nickelprojekt Rönnbäcken 

▪ Bolaget upptog i början av augusti ett lån om 5 mkr från privata investerare 

▪ I september genomfördes en riktad nyemission om  4 mkr för återbetalning av huvuddelen av tidigare upptaget lån 

▪ SRK presenterade resursberäkning för Joma innehållande indikerade mineraltillgångar om 5,6 miljoner ton med halter 

1,04% Cu och 1,67% Zn, samt antagna mineraltillgångar om 0,3 miljoner ton med halter 0,9 % Cu och 1,3% Zn 

▪ Presentation av planförslag avseende planerad återstart av Jomagruvan har genomförts i Røyrvik kommun 
▪ Slutlig komplettering genomförd i samband med ansökan om sakbehandling av reguleringsplan för Jomagruvan 
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Väsentliga händelser efter periodens utgång 

▪ 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 

 

 

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: dotterbolaget Vilhelmina Mineral AB (”Vilhelmina Mineral”) är ett svenskt 
bolag verksamt inom prospektering och gruvutveckling i Norden med fokus på basmetaller, främst koppar och 
zink. Målsättningen är att utveckla de nuvarande fyndigheterna och igångsätta gruvverksamhet inom de 
närmaste åren. Huvudprojekt utgörs av de svenska projekten Stekenjokk och Levi i Västerbotten samt det 
norska projektet Jomafälten beläget i Trøndelag. Under perioden 1976 till 1988 bröts i Stekenjokk sammanlagt 
ca 7 miljoner ton malm av Boliden. Det beräknas finnas en kvarvarande indikerad mineraltillgång på̊ ca 7,4 
miljoner ton med halter om 1,17 % koppar, 3,01% zink och 47 g/ton silver (vid cut-off halt 0,9 % koppar). För 
Stekenjokk och Levi finns en ansökan om bearbetningskoncession inlämnad hos svenska myndigheter. 
Jomafälten innehåller bland annat de tidigare gruvorna i Joma och Gjersvik som under driftsperioden 1972 till 
1998 producerade ca 11,5 miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1,49 % koppar och 1,45 % zink. 
Jomafältet (exklusive Gjersvik) uppskattas enligt en ny beräkning av SRK innehålla en indikerad mineraltillgång 
om ca 5,6 miljoner ton med halter 1,04% Cu och 1,67% Zn, samt antagna mineraltillgångar om 0,3 miljoner ton 
med halter 0,9 % Cu och 1,3% Zn (vid cut-off halt 50 USD/ton). För Jomagruvan och närliggande områden 
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 till 75% ägda norska dotterbolaget Joma Gruver AS. 
 
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. 

 

Verksamhetens utveckling under rapportperioden 
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Ansökan Natura 2000-tillstånd 

I rapportperioden har Länsstyrelsen i Västerbotten meddelat att bolagets ansökan om Natura 2000-tillstånd 

behöver kompletteras. Som tidigare meddelats har Bluelake Mineral via sitt svenska dotterbolag Vilhelmina 

Mineral ansökt om bearbetningskoncession inom undersökningstillstånden Levi K nr 1 och Stekenjokk K nr 1 i 

Vilhelmina kommun. Länsstyrelsen i Jämtland har i sitt yttrande till Bergsstaten tidigare tillstyrkt att 

bearbetningskoncession för Stekenjokk K nr 1 ska beviljas. Länsstyrelsen i Västerbotten har under pågående 

prövning av koncessionsansökan dock som tidigare meddelats angett att en prövning enligt Natura 2000 

behövs för bägge de ansökta bearbetningskoncessionerna innan en slutlig bedömning kan ske. Vilhelmina 

Mineral lämnade därför den 3 maj 2021 in en separat ansökan om Natura 2000-tillstånd enligt miljöbalken. 

Länsstyrelsen i Västerbotten har nu efter genomgång av denna utredning meddelat att en komplettering 

behöver ske. 

En viktig del av denna komplettering avser bl a påverkan på omkringliggande vattensystem. Bolaget har därför 

i rapportperioden beslutat att anlita konsultbolaget Pelagia Nature & Environment (”Pelagia”) för att 

genomföra biotopkartering och våtmarksinventering vid Stekenjokk och övre Saxån under hösten 2021. 

Inventeringsområdet omfattar delar av Övre Saxån, uppströms Stikkenjukke inflöde samt Stikkenjukke upp till 

det gamla gruvområdet. Med anledning av ytterligare fältstudier och utredningsarbete har Bolaget ansökt om 

och beviljats förlängd svarsfrist vilket innebär att komplettering av Natura 2000-prövning ska vara Länsstyrelsen 

i Västerbotten tillhanda senast den 30 november 2021. 

Lönsamhetsstudie Rönnbäcken 

I rapportperioden har Bolaget, via sitt svenska dotterbolag Nickel Mountain, ingått avtal med SRK Consulting 
AB avseende genomförande av en preliminär lönsamhetsstudie rörande Bolagets nickelprojekt Rönnbäcken. 
Genom att genomföra en lönsamhetsstudie bedöms möjligheterna väsentligt förbättras att ordna långsiktig 
finansiering för Rönnbäckenprojektet. Denna studie kommer att generera en konceptuell förståelse av 
projektet och dess olika alternativ för att Bolaget baserat på detta ska kunna utvärdera och planera nästa 
projektfas som innebär en genomförbarhetsstudie. 
 
Lån upptaget 
 
I rapportperioden har Bolaget i början av augusti upptagit ett lån om 5 mkr (”Lånet”) från privata investerare 
(”Investerarna”). Syftet med lånet är dels att finansiera genomförandet av en lönsamhetsstudie rörande 
Bolagets nickelprojekt Rönnbäcken, dels att stärka Bolagets likviditet. Lånet löper fram t o m den 30 maj 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, 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 0,5 mkr per gång med 
10% rabatt på 5 handelsdagars volymvägda genomsnittskurs (VWAP) av de senaste femton (15) 
handelsdagarna.  
 
Nyemission genomförd för återbetalning av huvudel av lån 
 
I rapportperioden har Bolaget under september beslutat om nyemission av aktier riktad till Investerarna till ett 
sammanlagt värde om 4 mkr. Nyemissionen genomfördes efter påkallande av Investerarna i enlighet med 
villkoren i låneavtalet. Emissionslikviden från nyemissionen användes i sin helhet för att återbetala 4 MSEK av 
det tidigare upptagna Lånet om 5 mkr. Nyemissionen skedde med stöd av bemyndigande från årsstämman 26 
maj 2021 genom en riktad nyemission av 3 305 784 aktier till en teckningskurs om 1,21 kronor per aktie. 
Styrelsen ansåg att teckningskursen om 1,21 kronor per aktie var marknadsmässig då den motsvarade Bolagets 
akties volymviktade genomsnittskurs (VWAP) på NGM Nordic SME under fem sammanhängande handelsdagar 
(18-24 augusti 2021) under de senaste 15 handelsdagarna efter avdrag för 10 procents rabatt. Skälet till 
avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemissionen syftade till att trygga den fortsatta 
finansieringen av Bolaget då emissionslikviden användes för att återbetala 4 MSEK av Lånet. 
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Uppdatering av mineralresursberäkning Joma 
 
I rapportperioden har Bolaget, via sitt norska dotterbolag Joma Gruver AS, ingått avtal med SRK Consulting AB 
om att genomföra uppdaterad mineralresursberäkning av mineralisering i Joma (Norge) och Stekenjokk-Levi 
(Sverige). I ett första steg har nu SRK färdigställt en mineralresursberäkning för Joma som innehåller indikerade 
mineraltillgångar om 5,6 miljoner ton med halter 1,04% Cu och 1,67% Zn, samt antagna mineraltillgångar om 
0,3 miljoner ton med halter 0,9 % Cu och 1,3% Zn. Net Smelter Return värdet uppgår för de indikerade 
mineraltillgångarna till 94,63 USD per ton och för de antagna mineraltillgångarna till 82,4 USD per ton. 
 
Presentation av planförslag för Jomagruvan 

I rapportperioden har Bolaget via sitt norska dotterbolag Joma Gruver AS (”Joma Gruver”) deltagit möte med 
Røyrvik kommun i Trøndelag för att presentera ett s k planförslag för återstart av koppar- och zinkgruvan Joma. 
Joma Gruver kommer redogöra för den planerade gruvverksamheten och de förväntade sociala, ekonomiska 
och miljömässiga konsekvenserna. Planförslaget och ett 20-tal konsekvensutredningar (som tidigare 
publicerats) kommer att ligga till grund för kommunens beslut under hösten rörande en s k reguleringsplan som 
är ett viktigt steg i den norska tillståndsprocessen. Joma Gruver bedömer att återstart av gruvan kan få 
långtgående positiva konsekvenser på flera områden. Genom en uppskattad investering på över 500 miljoner 
nkr beräknas gruvan kunna skapa många direkta och indirekta arbetstillfällen och fungera som en tillväxtmotor 
lokalt och regionalt. Antalet invånare i kommunen uppskattas öka med ca 25% och skapa ökade ekonomiska 
resurser för vidare tillväxt. Gruvan kommer att etableras och drivas efter strikta principer för hållbarhet med 
minsta möjliga inverkan på lokal miljö och andra skyddsvärda intressen som natur, jakt, fiske och rennäring. 
Genom att koppar och zink kan produceras regionalt istället för att importeras från andra kontinenter kan 
Jomagruvan också bidra till den globala miljön via bland annat lägre koldioxidutsläpp. 
 
Slutlig komplettering i samband med ansökan om sakbehandling av reguleringsplan för Jomagruvan 

I rapportperioden har Bolaget plublicerat ett 10-tal dokument som utgör komplettering av ansökan om 

sakbehandling av reguleringsplan hos Røyrvik kommun där Jomagruvan ligger. Efter att denna inlämning är 

genomförd anser Bolaget att ett komplett underlag har inlämnats och att Røyrvik kommun därmed bör kunna 

igångsätta en offentlig remissrunda i ärendet. Kompletteringen omfattar två dokument som rör en helt ny 

utredning kring deponi av avgångsmassa och sju dokument som avser uppdatering av tidigare inlämnade 

dokument vilken varit nödvändigt p g a utredningen av deponi. Deponiutredningen omfattar en geoteknisk 

markundersökning och en bedömning av stabiliteten i föreslagen temporär deponilösning. Efter att denna 

inlämning är genomförd anser Bolaget att ett komplett underlag har inlämnats och att Røyrvik kommun därmed 

bör kunna igångsätta en offentlig remissrunda i ärendet. 

 

Händelser efter rapportperiodens utgång 

Livscykelanalys av miljöeffekter från nickelprojektet Rönnbäcken påbörjad 

Efter rapportperiodens utgång 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 Rönnbäckenprojektet. Denna analys 
är en viktigt del av den lönsamhetsstudie (”Preliminary Economic Study” och ”PEA”) rörande Bolagets 
nickelprojekt Rönnbäcken som annonserats tidigare och sker genom konsultbolaget SRK Consulting AB (“SRK 
Consulting”). Minviro har anlitats för att genomföra en livscykelanalys rörande nickelprojektet Rönnbäcken i 
Västerbotten. Resultatet av denna 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. 
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Beslut om att skicka ut förslag om detaljreglering av Jomagruvan för samråd 

Efter rapportperiodens utgång 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 

Efter rapportperiodens utgång 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. Bolagets dotterbolag 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 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. 
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Finansiell och övrig information 

Nettoomsättning och resultat 
 
Koncernen har omsatt 0,0 mkr (1,2) under rapportperioden (det tredje kvartalet 2021). Resultatet efter skatt var 
under rapportperioden -2,4  (-87,6) mkr.  
 

Nedskrivningar 
 
Under rapportperioden har inga nedskrivningar skett.  
 

Finansiell ställning och kassaflöde 
 
Koncernens egna kapital uppgick per den 30 september till 53,3  (95,2) mkr. Det ger en soliditet på 81,4 % (91,2). 
Likvida medel uppgick till 9,6 (13,6) mkr vid periodens slut. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter 
förändringar i rörelsekapital för det tredje kvartalet uppgick till -1,9 (-2,3) mkr. Kassaflödet från 
investeringsverksamheten för det tredje kvartalet uppgick till -0,1 (13,6) mkr. Kassaflödet från 
finansieringsverksamheten för det tredje kvartalet uppgick till 5,0 (0,0) mkr. Det totala kassaflödet under det 
tredje kvartalet uppgick till 3,0 (11,3) mkr. 
 

Investeringar 
 
Investeringar under det tredje kvartalet 2021 uppgick till 0,1 (13,6) mkr. 
 
 

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.  
 

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

Transaktioner med närstående 

Under perioden juli till och med september 2021 har transaktioner med närstående skett enligt följande: 
Styrelseledamoten My Simonsson, har via bolag erhållit ersättning för tjänster relaterade till affärsjuridik om 
34,8 tkr och VD/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 tredje kvartalet redovisas ett rörelseresultat 
om -0,8 (-102,0) mkr och finansiella kostnader inklusive valutakursdifferenser om -0,3 (0,3) mkr. Resultatet efter 
skatt under det tredje kvartalet uppgick till -1,1 (-101,7) mkr. Antal anställda i moderbolaget var i perioden noll 
(0).  
 

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. 
 

  

http://www.bluelakemineral.com/
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Kommande rapporttillfällen 

▪ Bokslutskommuniké för perioden januari - december 2021 lämnas den 18 februari 2022 

▪ 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 2022 lämnas den 17 februari 2023 

 

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 19 november 2021 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 19 november 2021. 
 
 
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 

juli-sep 
2020  

juli-sep 
2021    

jan-sep 
2020    

jan-sep 
2020    

jan-dec  
        

Övriga intäkter - 1 200 725 1 219 1 211 

Summa rörelsens intäkter 0 1 200 725 1 219 1 211 

      

Rörelsekostnader      

Prospekterings- och utvärderingskostnader 960 -2 222 -2 218 -2 258 -3 806 

Övriga externa kostnader -3 152 -1 211 -9 707 -2 627 -4 438 

Personalkostnader -177 -336 -631 -1 059 -1 296 
Av- och nedskrivningar på materiella och immateriella 
tillgångar - -85 399 - -261 834 -266 514 

Rörelseresultat -2 369 -87 968 -11 831 -266 560 -274 843 

      

Finansiella kostnader      

Räntor och liknande resultatposter - - -297 - - 

Valutakursdifferenser  8 362  4 715 720 

Resultat efter finansiella poster -2 361 -87 606 -12 132 -265 845 -274 123 

      

Skatt på periodens resultat  - 0 - - 

      

Periodens resultat -2 361 -87 606 -12 132 -265 845 -274 123 

      

Hänförligt till:      

Moderbolagets aktieägare -2 182 -87 373 -11 333 -265 613 -231 778 

Innehav utan bestämmande inflytande -179 -232 -799 -232 -42 345 
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Koncernbalansräkning 
 

(TSEK) 2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31  
     

TILLGÅNGAR      

Anläggningstillgångar      

Immateriella anläggningstillgångar      

Koncessioner, mineralintressen 54 519 83 993 88 121 
Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar - 702 678 

Summa immateriella anläggningstillgångar 54 519 84 695 88 798  
    

Finansiella anläggningstillgångar     
Andelar i intressebolag 145 499 499 
Depositioner 31 46 46 

Summa finansiella anläggningstillgångar 176 544 544  
    

Summa anläggningstillgångar 54 694 85 239 89 343  
    

Omsättningstillgångar     
Varulager m.m.     
Råvaror och förnödenheter - 457 26 

Summa varulager m.m. 0 457 26  
    

Kortfristiga fordringar     
Övriga fordringar 852 4 894 4 899 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 224 165 99 

Summa kortfristiga fordringar 1 075 5 059 4 998  
    

Kassa och bank 9 644 13 622 9 116  
    

Summa omsättningstillgångar 10 719 19 137 14 140  
    

SUMMA TILLGÅNGAR 65 414 104 377 103 482  
    

EGET KAPITAL OCH SKULDER     
Eget kapital       
Aktiekapital 5 162 82 589 82 599 
Fritt eget kapital       
Övrigt tillskjutet kapital/Överkursfond 289 077 321 214 321 194 
Annat eget kapital  -232 186 -84 741 -83 950 
Resultat för perioden -11 333 -265 613 -231 778 

Summa eget kapital  50 720 53 449 88 065 
Minoritetsintresse 2 629 41 705 3 464 
Summa Eget Kapital 53 349 95 154 91 529  

      
Uppskjuten skatteskuld 8 742 5 043 8 627 
Leverantörsskulder 1 303 3 120 1 280 
Övriga skulder 1 520 225 875 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 499 835 1 171 

Summa kortfristiga skulder  12 064 9 223 11 953  
      

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 65 414 104 377 103 482 
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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  
Utdelning  -43 325   -43 325  -43 325  
Omräkningsdifferens   5 073  5 073 -36 5 037  
Periodens resultat    -11 333 -11 333 -799 -12 132  

Eget Kapital 2021-09-30 5 162 289 077 -232 186 -11 333 50 720 2 629 53 349  

 

Kassaflödesanalys 
 

(TSEK) 
2021 

juli-sep 
2020  

juli-sep 
2021    

jan-sep 
2020    

jan-sep 
2020    

jan-dec 
      

Den löpande verksamheten       

Rörelseresultat -2 360 -87 968 -11 831 -266 560 -274 843 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m m. 80 83 861 -210 261 966 265 095 

Räntor -240 -  -252 -  - 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar i rörelsekapital 

-2 520 -4 107 -12 293 -4 594 -9 748 

 
        

Förändringar av rörelsekapitalet         

Förändring av varulager - -17 - -405 26 

Förändring av kundfordringar och andra fordringar - -2 287 15 -595 -534 

Förändring av leverantörsskulder och andra skulder 573 4 154 3 2 241 1 387 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 947 -2 257 -12 275 -3 353 -8 869 

          

Investeringsverksamheten         

Förvärvad kassa dotterbolag - 13 570 - 13 570 14 580 

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -96 - -197 - -  

Kassaflöde från investeringsverksamheten -96 13 570 -197 13 570 14 580 

       

Finansieringsverksamheten       

Nyemission  4 000 - 12 000 -  - 

Lån 1 000 - 1 000 - - 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 5 000 0 13 000 0 0 

       

Periodens kassaflöde 2 957 11 313 528 10 217 5 711 
 

       

Likvida medel vid periodens början 6 687 2 309 9 116 3 405 3 405  
       

Likvida medel vid periodens slut 9 644 13 622 9 644 13 622 9 116 
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Nyckeltal koncernen 
 Koncern Koncern Koncern Koncern Koncern 

 3 mån 3 mån 9 mån 9 mån 12 mån 

 2021-07-01 2020-07-01 2021-01-01 2020-01-01 2020-01-01 

 2021-09-30 2020-09-30 2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31 

Summa rörelsens intäkter, tkr 725 1 200 725 1 219 1 211 

Rörelsemarginal, % neg neg neg neg neg 

Vinstmarginal, % neg neg neg neg neg 

           

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

Avkastning på eget kapital, % neg neg neg neg neg 

          

Kapitalstruktur         

Eget Kapital, tkr 53 349 95 154 53 349 95 154 91 529 

Balansomslutning, tkr 65 414 104 377 65 414 104 377 103 482 

Soliditet, % 81,6% 91,2% 81,6% 91,2% 88,4% 

       

Investeringar       
Nettoinvesteringar i immateriella tillgångar, tkr 96 - 197 - - 

       

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

       
Data per aktie         

Aktier vid periodens slut, st 51 624 677 825 888 438 51 624 677 825 888 438 476 800 590 

Genomsnittligt antal aktier st 48 833 126 578 421 958 43 866 818 572 510 559 429 338 248 

Resultat per aktie, kr -0,05 -0,15 -0,28 -0,46 -0,006 

Eget kapital per aktie, kr 1,03 0,12 1,03 0,12 0,71 

Aktiernas kvotvärde/ nominellt värde, kr 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Totalt aktiekapital, kr 5 162 467,70 82 588 844 5 162 467,70 82 588 844 47 680 059 
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Moderbolagets resultaträkning 

(TSEK) 
2021 

juli-sep 
2020 

juli-sep 
2021    

jan-sep 
2020    

jan-sep 
2020    

jan-dec  
     

Nettoomsättning 300 641 1 475 1 260 1 710 

Summa rörelsens intäkter 300 641 1 475 1 260 1 710 

        

Rörelsekostnader        

Övriga externa kostnader -915 -1 098 -7 116 -2 464 -4 202 

Personalkostnader -177 -336 -631 -1 059 -1 296 
Av- och nedskrivningar på materiella och 
immateriella tillgångar - -101 200 - -224 342 -224 400 

Rörelseresultat -793 -101 993 -6 273 -226 604 -228 188 

        

Finansiella kostnader        

Valutakursdifferenser  -1 300 -4 715 714 

Räntor och liknande resultatposter -297 -  -297 - 6 

Resultat efter finansiella poster -1 090 -101 693 -6 573 -225 890 -227 467 

        

Skatt på periodens resultat - - - -  - 

        

Periodens resultat -1 090 -101 693 -6 573 -225 890 -227 467  
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Moderbolagets balansräkning 
 
 
(TSEK) 2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31  

  
 

TILLGÅNGAR   
 

Finansiella anläggningstillgångar   
 

Andelar i koncernföretag 51 389 89 458 89 483 
Fordringar koncernföretag 4 852 6 803 4 987 
Andra långfristiga värdepappersinnehav 145 499 499 
Depositioner 31 46 46 

Summa finansiella anläggningstillgångar 56 417 96 806 95 015  
     

Summa anläggningstillgångar 56 417 96 806 95 015  
     

Omsättningstillgångar      
Övriga fordringar 3 69 175 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 224 105 39 

Summa kortfristiga fordringar 226 174 214  
     

Kassa och bank 8 061 10 68  
     

Summa omsättningstillgångar 8 287 184 282  
     

SUMMA TILLGÅNGAR 64 704 96 990 95 297 
 

     
EGET KAPITAL OCH SKULDER      
Eget kapital       
Aktiekapital 5 162 82 589 82 599 
Reservfond 6 110 6 110 6 110 
Summa bundet eget kapital 11 272 88 699 88 709 
Fritt eget kapital    
Överkursfond 296 639 321 214 321 194 
Balanserat resultat -240 351 -91 353 -91 353 
Resultat för perioden -6 573 -225 890 -227 467 
Summa fritt eget kapital 49 715 3 971 2 373 

Summa eget kapital  60 988 92 670 91 082  
    

Långfristiga skulder     
Skuld till dotterbolag 1 770 3 579 3 356 

Summa långfristiga skulder 1 770 3 579 3 356  
    

Kortfristiga skulder     
Leverantörsskulder 597 331 124 
Övriga skulder 1 000 - - 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 350 410 735 

Summa kortfristiga skulder 1 947 741 859  
    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 64 704 96 990 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.
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