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Bokslutskommuniké 2020 
 

Fjärde kvartalet 2020 (oktober – december) 

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

▪ Prospekterings- och utvärderingskostnader för fjärde kvartalet uppgick till -1,6 (0,0) mkr 

▪ Resultatet efter skatt för fjärde kvartalet uppgick till –3,8 (-7,2) mkr 

▪ Resultatet per aktie för fjärde kvartalet uppgick till -0,01 (-0,02) kr 

 

Helåret 2020 (januari – december) 

▪ Intäkterna för helåret 2020 uppgick till 1,2 (0,0) mkr 

▪ Prospekterings- och utvärderingskostnader för helåret 2020 uppgick till -3,8  (-0,2) mkr 

▪ Resultatet efter skatt för året uppgick till -274,1 (-5,8) mkr 

▪ Resultatet per aktie under helåret uppgick till -0,48 (-0,01) kr 

 

Väsentliga händelser under perioden 

▪ Länsstyrelsen i Västerbotten har meddelat att Natura 2000 prövning behöver genomföras för slutlig bedömning av ansökan om 

bearbetningskoncession 

▪ Bolaget har anlitat en geologikonsult för att genomföra arbetet med en s k hålrumsmodell för Jomagruvan som är en nödvändig del i 

arbetet med att ta fram en uppdaterad mineralresursberäkning 

▪ Bolaget har överfört de ryska oljetillgångana till ett nybildat svenskt dotterbolag samt aviserat planer på att dela ut aktierna i detta 

dotterbolag till aktieägarna under våren 2021 

▪ Bolaget har vid extra bolagsstämma i december 2020 fattat beslut om ny bolagsordning med bl a  nytt bolagsnamn, sammanläggning 

av aktier och minskning av aktiekapitalet 

▪ Bolaget har meddelat att det under första kvartalet 2021 planerar att erbjuda resterande aktieägare i Vilhelmina Mineral AB (publ) att 

sälja sina aktier till Bolaget på i huvudsak samma villkor som den försäljning av aktier i Vilhelmina Mineral till Bluelake Mineral som 
genomfördes i juli 2020, beaktat sammanläggningen av aktier. 
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Väsentliga händelser efter periodens utgång 

▪ SRK Consulting har anlitats för en uppdaterad mineralresursberäkning för Joma och Stekenjokk-Levi i enlighet med NI 43-101 

▪ Konsekvensutredningar avseende vattenkvalitet och akvatisk miljö publicerade i samband med arbete kring reguleringsplan i 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 och Ryssland.  
 
Koppar och zink i Sverige och Norge: dotterbolaget Vilhelmina Mineral AB (publ) (”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 innehålla en ytterligare indikerad mineraltillgång om ca 5,7 miljoner 
ton malm med halter om 1,55 % koppar och 0,82 % zink (vid cut-off halt 0,8 % koppar). 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 moderbolaget Vilhelmina Mineral AB (publ) 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 ca 574 miljoner ton med halten 0,174% 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, som är ett helägt dotterbolag till 
dotterbolaget Palmex Mineral AB (”Palmex Mineral”) 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. 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. 
 
Olja i Ryssland: Bolaget förvärvade under 2017 det cypriotiska dotterbolaget Mezhlisa Resources Cyprus Ltd 
(”Mezhlisa”). Bolaget har i slutet av 2020 överfört ägandet av samtliga aktier i Mezhlisa till det nybildade 
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dotterbolaget Mezhlisa Resources AB. Mezhlisa kontrollerar genom det ryska dotterbolaget OOO 
Bakcharneftegaz (”BNG”) prospekterings- och produktionslicens 71-1 i Tomskregionen i Ryssland. Mezhlisa är 
per idag registrerad som ägare av 72,4 procent av BNG. Bolaget har dock efter senaste registrering av ägande 
investerat i BNG i sådan utsträckning att rätt till fullt ägande om 74 procent föreligger. 
 

Verksamhetens utveckling under rapportperioden  

Meddelande från länsstyrelsen i Västerbotten rörande Natura-2000 prövning 
 
I rapportperioden  har länsstyrelsen i Västerbotten meddelat att en Natura-2000 prövning behöver genomföras 
innan slutligt besked om bearbetningskoncession kan meddelas för mineraliseringarna Levi K  nr 1 och 
Stekenjokk K nr 1 i Vilhelmina kommun. Som tidigare meddelats har Bluelake Mineral via sitt svenska 
dotterbolag Vilhelmina Mineral tidigare ansökt om bearbetningskoncession inom undersökningstillstånden 
Levi K nr 1 och Stekenjokk K nr 1 i Vilhelmina kommun. Länsstyrelsen i Jämtland har tidigare tillstyrkt att 
bearbetningskoncession meddelas för Stekenjokk K nr 1 som delvis är belägen i Jämtland. Länsstyrelsen i 
Västerbotten har nu, efter omfattande kompletteringar från Vilhelmina Minerals sida, meddelat att en prövning 
enligt Natura 2000 behövs för bägge de ansökta bearbetningskoncessionerna innan en slutlig bedömning kan 
ske. Vilhelmina Mineral avser därför inkomma med en särskild MKB (miljökonsekvensbeskrivning) med 
avseende på de frågor som är relaterade till Natura 2000. Vilhelmina Mineral har förutsatt en prövning enligt 
Natura 2000 under tillståndsprocessen men bedömt att detta sannolikt skulle ske under 
miljötillståndsprövningen. Nu kommer denna prövning ske redan i samband med ansökan om 
bearbetningskoncession. 
 
Bergsstaten, som är ansvarig myndighet och handlägger ansökan om bearbetningskoncession, har tidigare 
begärt att Vilhelmina Mineral skulle komplettera ansökan om bearbetningskoncession med uppgifter om 
verksamhetsperiod för den planerade verksamheten, uppgifter om transporter och dess effekter på rennäring 
som bedrivs i området, samt uppgifter om Natura 2000-området Vardo-, Laster- och Fjällfjällen. Med avsikten 
att minimera påverkan på rennäringen har Vilhelmina Mineral arbetat fram ett förslag till brytning som innebär 
underjordsbrytning under vinterperioden november/december till april/maj. Dessutom avser Vilhelmina 
Mineral att utföra grovkrossning under jord inom undersökningsområdena med efterföljande transport av 
malm till Joma i Norge för anrikning och framställning av ett koppar- och zinkkoncentrat samt deponering av 
restprodukter. Efter inlämnade kompletteringar meddelade Länsstyrelsen i Västerbotten till Bergsstaten att ett 
samråd gällande Natura 2000 måste genomföras. 
 
Därför genomfördes under våren 2020 ett undersökningssamråd mellan Länsstyrelsen i Västerbotten och 
Vilhelmina Mineral, varefter en samrådsrapport inlämnades. Länsstyrelsen i Västerbotten har nu beslutat att 
det behövs en Natura 2000-prövning för båda koncessionsområdena innan slutgiltigt ställningstagande 
gällande ansökta bearbetningskoncessioner kan ske. Vidare har Länsstyrelsen i Västerbotten gjort 
bedömningen att den samrådsrapport som skickades in efter undersökningsområdet håller omfattning och 
kvalitet som ett avgränsningssamråd. Länsstyrelsen anser därför att inlämnad samrådsrapport är att anse som 
avgränsningssamråd enligt 6 kap. 29 – 32 §§ miljöbalken, inom ramen för en specifik miljöbedömning. 
Länsstyrelsen i Västerbotten anger för den fortsatta processen följande steg: 
 

• Länsstyrelsens beslut i avgränsningssamrådet gällande vad ansökan och miljökonsekvensbeskrivning bör 
innehålla (det beslut som meddelats i detta pressmeddelande) 

• Ansökan tillsammans med miljökonsekvensbeskrivning (enligt 6 kap 4 § 3,4 stycket miljöbalken) skickas in 
till Länsstyrelsen 

• Länsstyrelsen godkänner MKB, direkt eller efter kompletteringar 

• Länsstyrelsen prövar ärendet och beslutar om tillstånd kan medges samt beslutar i så fall om eventuella 
villkor 

 
Påbörjat arbete med uppdaterad mineralresursberäkning 
 
I rapportperioden har Bolaget anlitat en extern geologikonsult för att genomföra arbetet med en s k 
hålrumsmodell för Jomagruvan. Detta sker i samråd med lokal norsk expertis och är en nödvändig del i arbetet 
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med att ta fram en uppdaterad mineralresursberäkning (MRE). Arbetet med hålrumsmodellen innebär att en 
tredimensionell kartläggning sker av det gamla gruvområdet så att samtliga gruvgångar, utbrutna rum och 
andra håligheter identifieras och koordinatsätts för att ingen mineralisering felaktigt ska medräknas från dessa 
områden i den uppdaterade mineralresursberäkningen. För att genomföra detta arbete används tillgänglig 
information från tidigare borrning och brytning som finns tillgänglig i både i digital och analog form. 
 
Påbörjad process med avsikt att genomföra utdelning till aktieägarna av de ryska oljetillgångarna 
 
I rapportperioden har Bolaget konkretiserat planerna på att renodla verksamheten i koncernen genom att 
fokusera på basmetaller som är kritiska insatsvaror för den nya, eldrivna ekonomin, t ex koppar, zink och nickel. 
Målet är som tidigare kommunicerats att avyttra, ingå partnerskap eller på annat sätt hitta en långsiktig lösning 
för Bolagets ryska oljeprojekt innehållande prospekterings- och produktionslicens 71–1 i Tomskregionen i 
Ryssland (”Tomskprojektet”) med en ny huvudman för projektet och långsiktig finansiering utan ytterligare 
kapitaltillskott från Bolaget. Parallellt med planerna på att avyttra alternativt ingå partnerskap avseende 
Tomskprojektet har Bolaget initierat en process för att separera ut ägandet av Tomskprojektet från Bolaget 
genom utdelning, oavsett om, när och hur en eventuell affär med en ny huvudman har kommit på plats.  Med 
anledning av detta har Bolaget i rapportperioden bildat och registrerat ett dotterbolag, Mezhlisa Resources AB 
("MRAB") till vilket samtliga aktier i Mezhlisa Resources Cyprus Ltd ("Mezhlisa") har överförts. Målet är att under 
våren 2021, efter beslut om vinstutdelning på en bolagsstämma, dela ut aktierna i MRAB till aktieägarna i 
Bolaget ("Utdelningen"). Bolaget har i rapportperioden, efter registrering hos Bolagsverket av det nybildade 
svenska dotterbolaget MRAB, överfört samtliga sina aktier i Mezhlisa till MRAB ("Transaktionen"). Mezhlisa 
kontrollerar Tomskprojektet genom det ryska dotterbolaget OOO Bakcharneftegaz ("BNG"). Mezhlisa är för 
närvarande registrerad som ägare till 72,4 procent av BNG. Bolaget har dock efter senaste registrering av 
ägande investerat i BNG i en sådan utsträckning att rätt till fullt ägande om 74 procent föreligger. MRAB äger 
därmed via Mezhlisa indirekt Tomskprojektet. Preliminär övergripande tidsplan för genomförande av utdelning 
av ägande av Tomskprojektet: 
 
Tillstånd att verkställa minskning av aktiekapital  mars 2021 
Bolagsstämma (Utdelningen)     andra kvartalet 2021 
 
Erbjudande till resterande aktieägare i Vilhelmina Mineral AB (publ) 
 
Bluelake Mineral äger per den 19 februari 2021 ca 98,1 procent av samtliga aktier och röster i Vilhelmina Mineral. 
Bolaget har i rapportperioden aviserat planerar på att under slutet av första kvartalet 2021 och innan 
Utdelningen genomförs, erbjuda resterande aktieägare i Vilhelmina Mineral att sälja sina aktier i Vilhelmina 
Mineral till Bolaget mot erhållandet av nyemitterade aktier i Bolaget (apportemission) på i huvudsak samma 
villkor som den försäljning av aktier i Vilhelmina Mineral till Bluelake Mineral som genomfördes i juli 2020, 
beaktat Sammanläggningen. Detaljerna för ett sådant erbjudande har ännu ej fastställts men kommer att 
offentliggöras så snart de fastställts under första kvartalet 2021. De aktieägare i Vilhelmina Mineral som väljer 
att acceptera sådant erbjudande kommer således, tillsammans med övriga aktieägare i Bolaget, att erhålla 
aktier i Dotterbolaget genom Utdelningen.  
 
Beslut vid extra bolagsstämma den 17 december 2020 

I rapportperioden har Bolaget hållit en extra bolagstämma den 17 december 2020. Stämman beslutade om 
sammanläggning av Bolagets aktier varvid 20 befintliga aktier lades samman till en (1) ny aktie, i syfte att uppnå 
ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier ("Sammanläggningen"). Om en aktieägares innehav av aktier inte 
motsvade ett fullt antal nya aktier, erhöll denne av Garanten (som definieras nedan), vederlagsfritt, så många 
aktier (1-19 stycken) att dennes innehav, efter tillägg av Garanten tillhandahållna aktier, blev jämnt delbart med 
20, så kallad avrundning uppåt. Efter Sammanläggningen uppgår aktiens kvotvärde till 2 kronor per aktie. 
Styrelsen beslutade, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman, att fastställa avstämningsdagen 
för Sammanläggningen till den 11 januari 2021. 

Stämman beslutade vidare att öka Bolagets aktiekapital med högst 10 000,10 kronor genom nyemission av 
högst 100 001 aktier till en teckningskurs om 0,10 kronor/aktie. Rätt att teckna de nya aktierna tillkom, med 
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avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Dividend Sweden AB ("Garanten") vilken var garant i 
Sammanläggningen. Teckning och betalning skulle ske senast den 17 december 2020. Skälet till avvikelsen från 
aktieägarnas företrädesrätt var att uppnå ett antal aktier för respektive aktieägare vilket var jämnt delbart med 
20 efter det att Garanten vederlagsfritt överlåtit nytecknade aktier enligt ovan, vilket möjliggjorde 
Sammanläggningen. Teckningskursen, motsvarande aktiens kvotvärde, motiverades mot bakgrund av att 
emissionen var av administrativ karaktär. 

Stämman beslutade om att ändra bolagsordningen med bl a ändrad firma (namn) till Bluelake Mineral AB (publ). 
Vidare beslutades om ändrade aktiekapitalgränser där aktiekapitalet ska vara lägst 4 000 000 kronor och högst 
16 000 000 kronor, samt att antalet aktier skall vara lägst 40 000 000 och högst 160 000 000. 

Stämman beslutade även att bemyndiga styrelsen, att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen 
med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemission med högst 10 000 000 
aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (beräknat efter Sammanläggningen). 

Stämman beslutade slutligen att Bolagets aktiekapital ska minskas med 78 468 901,80 kronor för avsättning till 
fri fond att användas enligt beslut av bolagsstämman. Minskningen genomfördes utan indragning av aktier, 
varigenom aktiens kvotvärde minskades till från 2 kronor till 0,10 kronor (beaktat Sammanläggningen). 
Bolagets aktiekapital kommer efter minskningen uppgå till 4 129 942,20 kronor. 

Händelser efter rapportperiodens utgång 

SRK Consulting anlitade för uppdaterad mineralresursberäkning i Joma och Stekenjokk-Levi 
 
Efter rapportperiodens utgång har Bolaget meddelat att det norska dotterbolaget Joma Gruver AS, ingått avtal 
("Avtalet") med SRK Consulting AB ("SRK Consulting") avseende genomförande av en uppdaterad 
mineralresursberäkning ("MRE") för mineraliseringar Joma i Norge samt för Stekenjokk-Levi i Sverige. Enligt 
Avtalet ska en MRE tas fram för var och en av mineraliseringarna i Joma och Stekenjokk-Levi. Dessa MRE ska 
genomföras i enlighet med riktlinjer från Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum ("CIM") 
Mineral Resource and Mineral Reserves och som definieras av National Instrument 43-101 ("NI 43-101"). MRE 
ska innehålla elementen koppar och zink för Joma och koppar, zink, guld och silver för Stekenjokk-Levi. SRK 
Consulting kommer att undersöka om silver också kan uppskattas för Joma, antingen direkt eller som en 
korrelation, och om detta kan inkluderas i MRE. Avsikten är att resursuppskattningarna främst ska baseras på 
historiska data och ny provtagning av befintlig borrkärna från tidigare borrning och som finns i borrkärnarkiv i 
Sverige och Norge. Behovet av ny borrning kommer att utvärderas, men ska undvikas om möjligt. 
Målsättningen är att MRE-studien ska generera uppskattningar av mineraltillgångar enligt klassificeringarna 
indikerad och / eller antagen mineraltillgång. Vilken klassificering som är möjlig kommer att bestämmas efter 
det att provtagningsprogram och resursberäkningar är slutförda. Om inte ny borrning är nödvändig beräknas 
MRE vara klar inom en period av tre månader. Projektansvarig är Dr Lucy Roberts, som är heltidsanställd hos 
SRK Consulting (UK) Ltd. Dr Roberts är medlem av Australian Institute of Mining and Metallurgy, och har 
Chartered Professional-status (MAusIMM (CP)). För provtagning av borrkärnor kommer lokala geologer i Norge 
och Sverige att vara engagerade. 
 
Konsekvensutredningar publicerade i samband med framtagande av reguleringsplan i Norge 
 
Efter rapportperiodens utgång har Bolagets norska dotterbolag Joma Gruver AS fortsatt arbetet vidare med 
tillståndsprocessen i Norge och anlitat teknik - och miljökonsulten Multiconsult Norge AS för genomförande av 
s k planprocess, konsekvensutredning och reguleringsplan. Den norska tillståndsprocessen består av flera steg 
och i juni 2020 påbörjades arbetet med den s k reguleringsplanen som består av två delar. Den ena delen utgörs 
av en planbeskrivning som anger vilket industriområde som avses tas i bruk och bestämmelser för detta. Den 
andra delen består av ett antal socioekonomiska och miljömässiga konsekvensutredningar. I detta fall uppgår 
antalet delutredningar till ca 15 stycken och inkluderar bl a utredningar av påverkan på vatten, land, 
naturmångfald, samiska intressen och rennäring, kulturminnen och friluftsliv. Arbetet med ett flertal olika 
konsekvensutredningar har fortlöpt enligt plan liksom processen att förankra gruvprojektet med lokala och 
regionala intressenter. Bolaget har i samband med detta under rapportperioden publicerat de två första 
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konsekvensutredningarna avseende vattenkvalitet och akvatisk miljö i vattendrag kring Jomagruvan. 
Rapporterna innehåller bl a information om vattenprover tagna under sommaren och hösten under innevarande 
år. Enligt rapporterna är den akvatiska miljön i vattendrag runt Joma god eller mycket god med undantag för 
vatten som rinner ut i Orvatn där tillståndet är medelgott (moderat). Vad gäller vattenkvaliteten är den enligt 
tagna prover överlag god och har förbättrats i jämförelse med tillståndet direkt efter avslutad gruvdrift 1998. I 
Östra Hudingsvatnet som fungerade som damm för restupplag vid tidigare gruvdrift och i vatten i dagbrott på 
fjället finns dock förhöjda halter av vissa ämnen främst koppar och zink. 

Finansiell och övrig information 

Nettoomsättning och resultat 
 
Koncernen har under det fjärde kvartalet omsatt 0,0 i mkr (0,0). Resultatet efter skatt var under det fjärde 
kvartalet -3,8  (-7,2) mkr.  För helåret 2020 uppgår koncernens omsättning till 1,2 mkr (0,0). Koncenrnes 
resultatet efter skatt för 2020 är -274,1 mkr (-5,8). 

 
Nedskrivningar 
 
Under det fjärde kvartalet har inga nedskrivningar skett. Under verksamhetsåret 2020 har tidigare under det 
andra och tredje kvartalet nedskrivningar skett relaterat till de ryska oljetillgångarna. I moderbolaget har värdet 
av kundfordringar på dotterbolaget Mezhlisa skrivits ned från 123 mkr till 0 mkr och värdet på aktier i 
dotterbolaget Mezhlisa från 134 mkr skrivits ned till 34 mkr. På koncernnivå har tillgångsslaget koncessioner 
och mineralintressen skrivits ned från 310 mkr till ca 34 mkr. Dessa nedskrivningar har ej haft någon inverkan på 
Bolagets kassaflöde eller likviditet. 
 

Finansiell ställning och kassaflöde 
 
Koncernens egna kapital uppgick per den 31 december till 91,5  (341,3) mkr. Det ger en soliditet på 92 (99) %. 
Likvida medel uppgick till 9,1  (3,4) mkr vid periodens slut. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter 
förändringar i rörelsekapital för det fjärde kvartalet uppgick till -4,5 (-0,7) mkr. Kassaflödet från 
investeringsverksamheten för det fjärde kvartalet uppgick till 0,0 (-2,1) mkr. Kassaflödet från 
finansieringsverksamheten för det fjärde kvartalet uppgick till 0,0 (0,0) mkr. Det totala kassaflödet för det fjärde 
kvartalet uppgick till -4,5 (-2,8) mkr. 
 
Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapital för helåret uppgick till -8,9  
(-11,6) mkr. Kassaflödet från investeringsverksamheten för helåret 2020 uppgick till 14,6 (-2,8) mkr. Kassaflödet 
från finansieringsverksamheten för 2020 uppgick till 0,0 (16,1) mkr. Det totala kassaflödet för helåret 2020 
uppgick till 5,7 (1,7) mkr. 
 

Investeringar 
 
Investeringar under det fjärde kvartalet uppgick till 0,0 (-2,1) och för helåret 14,6 (-2,8) mkr. 
 

Finansiering 
 
Finansiering under det fjärde kvartalet uppgick till 0,0 (0,0). Under helåret slutförde Bolaget förvärvet av 98,07% 
av aktierna Vilhelmina Mineral som dessförinnan genomfört en företrädesemission om ca 22 mkr samt en riktad 
kvittningsemission om ca 0,9 mkr. Genom dessa emissioner i Vilhelmina Mineral tillfördes koncernen efter 
kvittningar ca 16,1 mkr genom teckningslikvid före emissionsomkostnader. 
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Valutakursdifferenser 

Valutakursdifferenser är hänförbara till koncernintern utlåning i USD. Då valutakursen SEK/USD kontinuerligt 
förändras medför detta att moderbolagets fordringar i SEK ökat/minskat och att moderbolaget får tillbaka mer 
eller mindre SEK för sin utlåning i USD. Värdeökningen/-minskningen redovisas i moderbolagets resultatrapport 
som en finansiell intäkt/kostnad. I koncernen redovisas valutakursdifferenser som en särskild post inom det 
egna kapitalet. 

 

Aktien  

Bolaget har ca 8 300 registrerade aktieägare. Bolagets aktie är listad på NGM Nordic SME under kortnamnet 
BLUE. Vid utgången av rapportperioden uppgick det totala antalet utestående aktier till  825 988 439. Efter 
rapportperiodens utgång har Sammanläggningen av aktier sluförts där 20 aktier lagts samman till en (1) aktie, 
varefter det totala antalet utestående aktier uppgår till 41 299 422.  

 

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 5 % utspädning beräknat på 
antalet aktier i Bolaget vid rapportperiodens utgång vilket uppgick till sammanlagt 825 988 439 stycken aktier 
(41 299 422 efter Sammanläggningen). Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till en 
teckningskurs om 0,35 kr/aktie (före omräkning pga Sammanläggningen). 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. 
 

Personal 
 
I koncernen fanns vid periodens utgång två deltidsanställda i det ryska dotterbolaget BNG. Övrig personal i 
koncernen är engagerade på konsultbasis. 

Transaktioner med närstående 

Under perioden oktober till och med december 2020 har transaktioner med närstående skett enligt följande: 
Styrelseledamoten My Simonsson, har via bolag erhållit ersättning för tjänster relaterade till affärsjuridik om 
371 799 tkr, styrelseledamoten Anders Thorsell har via bolag erhållit ersättning för tjänster relaterade till 
företagsledning om 240 000 tkr, VD och styrelseledamoten Peter Hjorth har via bolag erhållit ersättning för 
tjänster relaterade till företagsledning om 480 000 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 -1,6 (-0,6) mkr och finansiella kostnader inklusive valutakursdifferenser om 0,0 (6,3) mkr. Resultatet efter 
skatt under det fjärde kvartalet uppgick till -1,6 (-6,9) mkr. Antal anställda i moderbolaget var i perioden noll (0).  
 
För helåret 2020 redovisas ett rörelseresultat om -228 (-1,2) mkr och finansiella kostnader inklusive 
valutakursdifferenser om 0,7 (4,1) mkr. Resultatet efter skatt för 2020 uppgick till –227,5 (-1,2) mkr. 
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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. Som tidigare meddelats har Bolaget som 
målsättning att sälja eller ingå partnerskap rörande Bolagets oljeprojekt i Ryssland. Diskussioner kring en sådan 
affär pågår. Det finns fortsatt inga garantier för om, när eller hur en sådan process kan slutföras framgångsrikt. 

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 2019. 
 

Årsstämma 

Planerat datum för årsstämma är den 26 maj 2021. Tid och plats kommer att kommuniceras i god tid före 
stämman. Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att publiceras den 30 april 2021, dels via 
pressmeddelande, dels på Bolagets hemsida https://investor.bluelakemineral.com/. 
 

Utdelning 
 
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas utöver den utdelning av aktierna i dotterbolaget Mezhlisa 
Resources AB som planeras och som beskrivits ovan. 
 

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 2019. 
 

Kommande rapporttillfällen 

▪ Årsredovisning 2020 lämnas den 30 april 2021 

▪ Delårsrapport för perioden januari - mars 2021 lämnas den 21 maj 2021 

▪ Årsstämma 2021 hålls den 26 maj 2021 

▪ Delårsrapport för perioden april - juni 2021 lämnas den 20 augusti 2021 

▪ Delårsrapport för perioden juli - september 2021 lämnas den 19 november 2021 

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

 

  

https://investor.bluelakemineral.com/
http://www.bluelakemineral.com/
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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 19 februari 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 februari 2021 
 
 
Neil Said  Peter Hjorth  Anders Thorsell 
Ordförande  VD och ledamot Ledamot 
 
Jonas Dahllöf  My Simonsson  Patric Perenius 
Ledamot  Ledamot  Ledamot 
 
För ytterligare information kontakta: 
Peter Hjorth, VD, Bluelake Mineral AB (publ) 
E-post: info@bluelakemineral.com 
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Koncernresultaträkning 

(TSEK) 

2020  
Okt-dec 

2019  
Okt-dec 

2020    
Jan-dec 

2019    
Jan-dec 

 
  

 
  

 

Övriga intäkter - - 1 211 - 

Summa rörelsens intäkter 0 0 1 211 0 

      

Rörelsekostnader      

Prospekterings- och utvärderingskostnader -1 556 -32 -3 806 -218 

Övriga externa kostnader -1 811 -543 -4 438 -5 263 

Personalkostnader -237 -356 -1 296 -1 365 
Av- och nedskrivningar på materiella och immateriella 
tillgångar -186 - 

-266 514 
- 

Rörelseresultat -3 789 -931 -274 843 -6 846 

       

Finansiella kostnader       

Valutakursdifferenser  -1 -6 291 720 1 061 

Räntor och liknande resultatposter - -20 - - 

Resultat efter finansiella poster -3 790 -7 241 -274 123 --5 785 

       

Skatt på periodens resultat - -  - -  

       

Periodens resultat -3 790 -7 241 -274 123 -5 785 

       

Hänförligt till:     

Moderbolagets aktieägare -3 329 -7 241 -231 778 -5 785 

Innehav utan bestämmande inflytande -454 - -42 345 - 
 
 
 
 
 
  



 
 
 

 
 

11 

Koncernbalansräkning 
 

(TSEK) 2020-12-31 2019-12-31  
  

 

TILLGÅNGAR   
 

Anläggningstillgångar   
 

Immateriella anläggningstillgångar   
 

Koncessioner, mineralintressen 88 121 331 738 
Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar 678 3 042 

Summa immateriella anläggningstillgångar 88 798 334 780  
  

Finansiella anläggningstillgångar   
Andelar i intressebolag 499 498 
Depositioner 46 47 

Summa finansiella anläggningstillgångar 544 545  
  

Summa anläggningstillgångar 89 343 335 325  
  

Omsättningstillgångar   
Varulager m.m.   
Råvaror och förnödenheter 26 52 

Summa varulager m.m. 26 52  
  

Kortfristiga fordringar   
Övriga fordringar 4 899 4 363 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 99 101 

Summa kortfristiga fordringar 4 998 4 464  
  

Kassa och bank 9 116 3 405  
  

Summa omsättningstillgångar 14 140 7 921  
  

SUMMA TILLGÅNGAR 103 482 343 246  
  

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER   
 

Eget kapital     
 

Aktiekapital 82 599 47 680 

Fritt eget kapital   
 

Övrigt tillskjutet kapital/Överkursfond 321 194 311 187 

Annat eget kapital  -83 950 -54 120 

Resultat för perioden -231 778 -5 785 

Summa eget kapital  88 065 298 962 

Minoritetsintresse 3 464 42 345 

Summa Eget Kapital 91 529 341 307  
  

 

Uppskjuten skatteskuld 8 627 - 

Leverantörsskulder 1 280 646 

Övriga skulder 875 1 068 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 171 225 

Summa kortfristiga skulder  11 953 1 939  
  

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 103 482 343 246 
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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 2019-01-01 39 733 303 075 -80 222 1 520 264 106 51 811 315 917  

Omföring föregående års resultat   1 520 -1 520 0  0  

Nyemission 7 947 11 920   19 867  19 867  

Förvärv från minoriteten   11 110  11 110 -11 110 0  

Transaktionskostnader nyemission  -3 808   -3 808  -3 808  

Omräkningsdifferens   13 472  13 472 1 644 15 116  

Årets resultat    -5 785 -5 785  -5 785  

Eget Kapital 2019-12-31 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  

 
Bolaget har ansökt om tillstånd hos Bolagsverket att minska aktiekapitalet. Detta registrerades den 22 december och kallelsetiden löper i 
två månader. Först när kallelsetiden löpt ut ger Bolagsverket slutligt tillstånd att minska aktiekapitalet.  

Kassaflödesanalys 
(TSEK) 

2020  
Okt-dec 

2019  
Okt-dec 

2020    
Jan-dec 

2019    
Jan-dec 

     

Den löpande verksamheten       

Rörelseresultat -3 789 -931 -274 843 -6 846 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m m. -355 -305 265 095 -2 458 

Ränta - -43 -  213  

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar i rörelsekapital -4 144 -1 279 -9 748 -9 304 

       
Förändringar av rörelsekapitalet       
Förändring av varulager 431 688 26 10 

Förändring av kundfordringar och andra fordringar 61 -837 -534 -2 020 

Förändring av leverantörsskulder och andra skulder -854 747 1 387 -245 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 506 -681 -8 869 -11 559 

        
Investeringsverksamheten       
Förvärvad kassa dotterbolag - -  14 580 - 

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar - -2 104   -2 829 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 -2 104 14 580 -2 829 

        
Finansieringsverksamheten       
Nyemission  - - -  16 059 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 0 16 059 
      

Periodens kassaflöde -4 506 -2 785 5 711 1 671 
       

Likvida medel vid periodens början 13 622 6 153 3 405 1 734 
      

Likvida medel vid periodens slut 9 116  3 368 9 116 3 405 
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Nyckeltal koncernen 
 Koncern Koncern Koncern Koncern 

 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån 

 2020-10-01 2019-10-01 2020-01-01 2019-01-01 

 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

Summa rörelsens intäkter, tkr - - 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 91 529 341 307 91 529 341 307 

Balansomslutning, tkr 103 482 343 246 103 482 343 246 

Soliditet, % 88,5% 99,4% 88,5% 99,4% 

      

Investeringar      
Nettoinvesteringar i immateriella tillgångar, tkr - 2 104 42 602 2 829 

      

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

      
Data per aktie        

Aktier vid periodens slut, st 825 988 439 476 800 590 825 988 439 476 800 590 

Genomsnittligt antal aktier st 578 421 958 429 338 248 572 510 559 429 338 248 

Resultat per aktie, kr -0,01 -0,02 -0,47 -0,01 

Eget kapital per aktie, kr 0,10 0,72 0,10 0,72 

Aktiernas kvotvärde/ nominellt värde, kr 0,10 0,10 0,10 0,10 

Totalt aktiekapital, kr 82 598 844 47 680 059 82 598 844 47 680 059 
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Moderbolagets resultaträkning 
(TSEK) 2020  

Okt-dec 
2019  

Okt-dec 
2020    

Jan-dec 
2019    

Jan-dec      

Nettoomsättning 450 301 1 710 1 201 

Summa rörelsens intäkter 450 301 1 710 1 201 

     

Rörelsekostnader     

Övriga externa kostnader -1 738 -534 -4 202 -5 151 

Personalkostnader -237 -357 -1 296 -1 365 
Av- och nedskrivningar på materiella och 
immateriella tillgångar -58 - -224 400 - 

Rörelseresultat -1 584 -590 -228 188 -5 315 

     

Finansiella kostnader     

Valutakursdifferenser  -1 -6 291 714 4 091 

Räntor och liknande resultatposter - -19 6 55 

Resultat efter finansiella poster -1 577 -6 900 -227 467 -1 169 

     

Skatt på periodens resultat - - - - 

     

Periodens resultat -1 577 -6 900 -227 467 -1 169  
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Moderbolagets balansräkning 
 
(TSEK) 2020-12-31 2019-12-31    

TILLGÅNGAR 
  

Finansiella anläggningstillgångar 
  

Andelar i koncernföretag 89 483 144 433 
Fordringar koncernföretag 4 987 125 462 
Andra långfristiga värdepappersinnehav 499 499 
Depositioner 46 46 

Summa finansiella anläggningstillgångar 95 015 270 440  
  

Summa anläggningstillgångar 95 015 270 440  
  

Omsättningstillgångar   
Övriga fordringar 175 57 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 39 101 

Summa kortfristiga fordringar 214 158  
  

Kassa och bank 68 3 368  
  

Summa omsättningstillgångar 282 3 526  
  

SUMMA TILLGÅNGAR 95 297 273 966 
 

   
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
Eget kapital      
Aktiekapital 82 599 47 680 
Reservfond 6 110 6 110 
Summa bundet eget kapital 88 709 53 790 
Fritt eget kapital   
Överkursfond 321 194 311 187 
Balanserat resultat -91 353 -90 184 
Resultat för perioden -227 467 -1 169 
Summa fritt eget kapital 2 373 219 834 

Summa eget kapital  91 082 273 624  
  

Långfristiga skulder   
Skuld till dotterbolag 3 356 -  

Summa långfristiga skulder 3 356 0  
  

Kortfristiga skulder   
Leverantörsskulder 124 129 
Övriga skulder - 55 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 735 158 

Summa kortfristiga skulder 859 342  
  

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 95 297 273 966 
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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.


