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Bluelake Mineral ökar ägande till 100% i Joma Gruver AS 
 
Bluelake Mineral AB (publ) (”Bolaget” eller ”Bluelake Mineral”) har via det 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. 
 
Joma Gruver äger rättigheterna till Bolagets koppar- och zinkprojekt Jomafälten i Røyrvik, Norge. I 
Jomafälten har det första steget i den norska motsvarigheten till bearbetningskoncession erhållits 
("utvinningsrett"). 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 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. 
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 
Aktieteckningen och Förvärvet i Joma Gruver. 
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Offentliggörande av information  
 
Denna information är sådan information som Bluelake Mineral AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt 
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för 
offentliggörande den 17 februari 2022 klockan 12.30 CET. 
 
Ytterligare information  
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Peter Hjorth, verkställande direktör, Bluelake Mineral AB (publ), tel. +46-725 38 25 25 
Email: info@bluelakemineral.com  
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Ytterligare information om Bolaget 
 
Bluelake Mineral AB (publ) är ett oberoende bolag verksamt inom prospektering och gruvutveckling av 
mineraliseringar innehållande koppar, zink, nickel och guld. 
 
Bolaget äger ca 99% i dotterbolaget Vilhelmina Mineral AB som är ett gruvutvecklingsbolag med fokus på utveckling 
av koppar- och zinkfyndigheter i Norden. I Sverige innehar Bolaget projektet Stekenjokk-Levi 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 delägare i Joma Gruver AS som äger Jomafältet där det mellan 
1972 och 1998 bröts ca 11,5 miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1,5 % Cu och 1,5 % Zn. Jomafältet 
(exklusive Gjersvik) uppskattas enligt en ny beräkning av SRK innehålla en indikerad mineraltillgång om ca 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 (vid cut-off halt 50 USD/on). 
 
Vidare äger Bolaget nickelprojekten Rönnbäcken (som är en av Europas största kända outvecklade nickeltillgångar) 
och Orrbäcken i Sverige. Rönnbäckenprojektet omfattar enligt konsultbolaget SRK en mineraltillgång om 668 
miljoner ton med halten 0,176% nickel ("measured and indicated"). Enligt en tidigare preliminär ekonomisk studie 
färdigställd av SRK förutses en möjlig 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. 
Orrbäcken är en prospekteringslicens som bedöms ha potential som nickelfyndighet. 
 
Bolaget äger även guldprojektet Haveri som ligger i dotterbolaget Palmex Mining Oy. 2014 genomförde 
konsultbolaget SRK Consulting en preliminär lönsamhetsbedömning (Preliminary Economic Assessment). 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. Utöver detta innehar Bolaget projektet Kattisavan som bedöms ha potential som guldtillgång 
och som ligger inom den s k guldlinjen, i närheten av projekt som Svartliden, Fäboliden och Barsele. 
 


