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Jämförelsetal från motsvarande period under det föregående verksamhetsåret anges inom parentes (). Siffror avseende resultat och kassaflöde 

för räkenskapsåret 2022 (1 januari – 31 december) är emellertid inte jämförbara med motsvarande siffror för räkenskapsåret 2021 (5 juli – 

31 december) mot bakgrund av att bolaget bildades den 5 juli 2021. 
 

Fjärde kvartalet 2022 (oktober – december) 
 

• Intäkterna för fjärde kvartalet uppgick till 0 (0) MSEK 

• Resultatet efter skatt för fjärde kvartalet uppgick till -2,60 (-0,01) MSEK 

• Resultatet per aktie för fjärde kvartalet uppgick till -0,24 (-0,00) SEK 

 
Helåret 2022 (januari – december) 
 

• Intäkterna för helåret 2022 uppgick till 0 (0) MSEK 

• Resultatet efter skatt för helåret 2022 uppgick till -4,30 (-0,01) MSEK 

• Resultatet per aktie för helåret 2022 uppgick till -0,40 (-0,00) SEK 
 

Väsentliga händelser under perioden 
 

• Bolaget har genomfört en sammanläggning av aktier 

• Bolaget noterades på Nordic Growth Market, NGM den 18:e november 

• Bolaget presenterade en första modell över Mofjellet i Mo i Rana 
 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång 
 

• Bolaget har presenterat två ”position papers” avseende två av Bolagets huvudsakliga 
värdemetaller, bly och zink.  
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Verksamheten 
 
Mahvie Minerals i korthet  
 
Mahvie Minerals AB (publ) (”Bolaget” eller ”Mahvie Minerals”), grundat år 2021, är ett nordiskt 
prospekterings- och gruvutvecklingsbolag med fokus på basmetaller, ädelmetaller och 
specialmetaller. Bolagets huvudsakliga tillgångar återfinns i det norska Mo i Rana som är ett 
välkänt industri- och gruvområde omfattande såväl smältverk som brytning av järnmalm. Mahvie 
Minerals planerar att via sin prospektering utöka potentiella mineraltillgångar samt på medellång 
sikt påbörja utveckling av gruvverksamhet. Därutöver innehar Mahvie Minerals det finska 
guldprojektet Haveri. Mahvie Minerals innehar undersökningstillstånd i det norska Mo i Rana-
projektet som tidigare har producerat främst basmetaller. Bolagets båda projekt befinner sig idag 
i en sen rekognoserings- och undersökningsfas. Fokus ligger framgent på definition av 
tillgångarna i projektområden. Bolaget är verksamt på marknader som är stadda i stor omvandling 
och tillväxt. Den sammantagna bilden är att det sällan varit så goda förutsättningar att utveckla 
gruvor, bland annat drivet av den gröna omställning som pågår, med ökande elektrifiering, 
batteriproduktion och utfasning av fossila bränslen. Flera publikationer pekar på att alla just nu 
planerade metallprojekt bör betraktas som kritiska givet läget. Mahvie Minerals har påbörjat en 
tillväxtresa med målet att på ett ansvarsfullt sätt utveckla hållbara gruvor med goda förutsättningar 
för långsiktigt värdeskapande. 
 

VD-ord 
 
Så långt har verksamheten utvecklats enligt plan. Vi har tillgång till en mycket stor mängd data 
och denna måste sammanställas och struktureras till information som är användbar i 
verksamheten. En första sådan sammanställning, en 3D-modell över förekomsten i Mofjell, 
presenterades i november. Arbetet med att skapa underlag för borrning, en uppdaterad mineraltill-
gångsbedömning och därefter en preliminär ekonomisk bedömning av förekomsten pågår. 
Närmast kommer Bolaget att påbörja ett borrprogram i syfte att verifiera framtagna modeller och 
parallellt arbeta med tillgångsbedömningen. Projektet befinner sig ännu i ett tidigt skede men 
utvecklingen kan gå relativt snabbt framåt beroende på den stora tillgången till data och påbörjad 
borrning. Vi ser också att för varje genomfört arbetspaket blir vi alltmer övertygade om projektets 
långsiktiga ekonomiska bärighet.   

 
Verksamhetens utveckling under rapportperioden 
 
Mahvie Minerals genomför sammanläggning av aktier 
 
I rapportperioden, vid en extra bolagsstämman i Mahvie Minerals den 9 september 2022 
beslutades om en sammanläggning av Bolagets aktier varvid tio (10) befintliga aktier ska läggas 
samman till en (1) aktie (sammanläggning 1:10). Styrelsen i Bolaget beslutade den 7 oktober 
2022, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 9 september 2022, att 
avstämningsdagen för sammanläggningen ska vara den 14 oktober 2022.  
 
Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder för att delta i sammanläggningen. 
Aktieägarna kommer automatiskt att erhålla ett nytt, lägre, antal aktier i proportion till sitt innehav 
per avstämningsdagen den 14 oktober 2022. De aktieägare vars innehav av aktier på 
avstämningsdagen inte är jämnt delbart med sammanläggningskvoten tio (10) kommer 
vederlagsfritt att erhålla aktier från de större aktieägarna EccaNordic Ab, Omnivation AB och 
Gradisca Invest AB för att innehavet ska bli jämnt delbart i sammanläggningen. Efter genomförd 
sammanläggning av aktier minskade antalet aktier i Mahvie Minerals från 108 111 106 till 10 811 
110 aktier. Till följd av sammanläggningen ökade kvotvärdet från cirka 0,005 SEK till cirka 0,050 
SEK. 

 
Mahvie Minerals godkändes för notering på NGM Nordic SME 
 
I rapportperioden godkände Nordic Growth Market NGM AB Mahvie Minerals ansökan om 
upptagande till handel av Bolagets aktier på Nordic SME. Första dag för handel var fredagen den 
18 november 2022. Mahvie Minerals aktie handlas under kortnamnet MAHVIE med ISIN-kod 
SE0018768210. Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med 
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noteringen. Med anledning av noteringen på Nordic SME har Mahvie Minerals upprättat ett 
informationsmemorandum som finns tillgängligt på Bolagets hemsida: 
www.mahvieminerals.se/investerare. 

 
Mahvie Minerals presenterade en första modell av Mofjellprojektet 
 
I rapportperioden presenterade Mahvie Minerals en första 3D-modell över Mofjellprojektet i Mo i 
Rana som bygger på historiska borrhål och datapunkter. Modellen utgör en grund för den 
inledande borrning som kommer att påbörjas inom kort.  
 
Mahvie Minerals har sedan tillträdet av projektet arbetat med att samla in och sammanställa den 
stora mängd information som Bolaget erhållit och införskaffat sedan förvärvet av det norska 
projektet i februari 2022. Informationen har sammanställts och en första modell för Mofjellprojektet 
kan därmed presenteras. Tanken är att modellen kommer att ligga till grund för initial borrning 
som kan komma att genomföras antingen från markytan (dagen) eller från en äldre tunnel givet 
att säkerhet och effektivitet kan säkerställas. Borresultaten ska bidra till att generera en 
mineraltillgångsbedömning enligt gängse standarder. Modellen bygger på över 1 400 historiska 
borrhål (över 65 000 m), kemiska analyser och gruvsektioner. Planerad provborrning kommer att 
testa kontinuteten av påvisade mineraltillgångar, säkerställa mineralhalterna och bekräfta den 
geologiska modellen. 
 

Händelser efter rapportperiodens utgång 
 
Mahvie Minerals har presenterat två ”position papers” 
 
Efter rapportperiodens utgång har Bolaget presenterat två ”position papers” som belyser varför 
Bolaget valt att utveckla mineralförekomster som innehåller bly och zink. En kort 
sammanfattning av dokumentation följer nedan.  
 
Över tiden är zink (och järnmalm) de två ämnen som ökat minst i tillgänglighet i världen baserat 
på den amerikanske ekonomen Julian Simons sätt att bedöma samhällelig tillgänglighet. I 
zinkfallet beror det på att zink är svårt att hitta och att mängden zinkmalm helt enkelt inte ökat 
motsvarande andra ämnen. Ett annat skäl är att av det metalliska zink som produceras är det 
endast åtta (8) % som är återvunnet. Zink används huvudsakligen för rostskydd via galvanisering. 
Något som är ytterst viktigt t ex för off-shore vindkraft. Installationen av vindkraft förväntas öka 
radikalt när mer fossilfri el skall produceras och för att nå 1,5°C-målet. För att möta den ökande 
efterfrågan som då uppstår kommer tillförseln av zink från olika former av prospektering, att 
behöva öka med upp till 30 % av den nuvarande produktionsvolymen. Totalt skulle investeringar 
på 390 miljarder dollar, i storleksordningen 4 000 miljarder kronor, behövas. 
 
Att bly är en central metall i en cirkulär ekonomi är kanske inte självklart. Bly är giftigt och stora 
insatser görs för att fasta ut användningen i naturen och i samhället. Att helt fasa ut bly är dock 
otänkbart. Bly är en metall som är nödvändig för att framställa andra metaller vi behöver i vår 
vardag. Blysmältor ”fångar upp” andra viktiga metaller som Tellur, Gallium, Vismut, Indium och 
Tenn när de skall reduceras från en komplexmalm och sedan raffineras för vidare användning. 
Den stora användningen av bly är för blybatterier inom bilindustrin där el-bilar har blybatterier för 
strömförsörjningen av tändning, ljus och andra funktioner på kontrollpanelen. Elbilens litium-
jonbatteri reagerar inte snabbt nog för dessa funktioner. Blybatterier används också i truckar, i 
data-center och i telekomapplikationer för sk UPS (Uniterupted Power Supply). Tillväxten i dessa 
marknader är påtaglig, i vissa fall uppskattar närmare 20 % årligen. 
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Finansiell och övrig information 
 
Nettoomsättning och resultat 
 
Koncernen har omsatt 0 TSEK (0) under helåret 2022. Resultatet efter skatt för 2022 uppgick till 
-4 349 (-11) TSEK.  
 
Finansiell ställning och kassaflöde 
 
Koncernens egna kapital uppgick per den 31 december 2022 till 21 515 (39) TSEK. Det ger en 
soliditet på 62,2 (20,4) %. Likvida medel uppgick till 2 353 (24) TSEK vid periodens slut. 
Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapital för 2022 uppgick 
till -4 169 (-26) TSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten för 2022 uppgick till -736 (0) 
TSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten för 2022 uppgick till 7 234 (50) TSEK. Det 
totala kassaflödet under rapportperioden uppgick till 2 329 (24) TSEK. 
 
Investeringar 
 
Investeringar under helåret 2022 uppgick till 736 TSEK. 
 
Aktien  
 
Bolaget har enligt Euroclear vid utgången av rapportperioden ca 9 200 aktieägare. Bolagets aktie 
är noterad på NGM Nordic SME under kortnamnet MAHVIE. Aktien har ISIN-kod: SE0018768210. 
Vid utgången av rapportperioden uppgick det totala antalet utestående aktier i Bolaget till 
10 811 110 vilket också är ett genomsnitt över perioden.  
 
Personal 
 
I koncernen fanns vid utgången av rapportperioden en (1) anställd.  
 
Moderbolaget 
 
Verksamheten i Mahvie Minerals tillhandahåller koncernledningsfunktion samt koncern-
gemensam finansiering för den svenska och utländska verksamheten. För helåret 2022 redovisas 
ett rörelseresultat för moderbolaget om -4 082 (-11) TSEK. Resultatet efter skatt under perioden 
uppgick till -4 090 (-11) TSEK. Antal anställda i moderbolaget var i perioden en (1).  
 
Årsstämma 2023 
 
Mahvie Minerals årsstämma kommer att hållas den 10 maj 2023, tid och plats kommer att 
kommuniceras i god tid innan stämman. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på 
bolagets hemsida, www.mahvieminerals.com, senast tre veckor innan stämman.  
 
Utdelning 
 
Styrelsen har för avsikt att föreslå̊ årsstämman att ingen utdelning ska lämnas för räkenskaps-
året 2022.  
 
Resultatdisposition 
 
Årets resultat föreslås att överföras i ny räkning. 
 
Redovisningsprinciper 
 
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokförings-
nämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). För mer 
utförliga redovisningsprinciper se Bolagets årsredovisning för 2021. 
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Framtida utveckling 
 
Verksamheten fortsätter utvecklas med avsikt att påvisa kommersiella tillgångar. Utvecklingen av 
Bolagets projekt sker i dotterbolagen Mo i Rana VMS AS och Palmex Mining Oy. Bolagets 
fortsatta strategiska inriktning är fokus på Bolagets projekt inom basmetaller och guldprojekt.  
 
Risker 
 
Väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar framförallt, men inte uteslutande, resultat av 
prospektering, erhållande av miljö-, mark-, drifttillstånd och fortsatt finansiering inom koncernen.  
 
Kommande rapporttillfällen 
 

• Årsredovisning 2023-04-17 

• Årsstämma 2023-05-10 

• Delårsrapport Q1 2023 2023-05-10 

• Delårsrapport Q2 2023 2023-08-22 

• Delårsrapport Q3 2023 2023-11-09 
 
Revisorsgranskning 
 
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. 

 
Mentor 
 
Augment Partners AB, tel: +46 8-604 22 55, är bolagets Mentor 
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Resultaträkning – Koncern 
 
Då koncernen inte existerade vid tidpunkten för jämförelseperioderna redovisas moderbolagets siffror för respektive 
jämförelseperiod även för koncernens resultat och balansräkningar nedan. 

 

(TSEK) 
Okt-dec 

2022 
Okt-dec 

2021 
Jan-dec 

2022 
2021-07-05- 
-2021-12-31 

     

Nettoomsättning 0 0 0 0 

     
Rörelsens kostnader     
Övriga externa tjänster -2 084 -11 -3 871 -11 
Personalkostnader -437 - -437 - 
Av- och nedskrivningar -34 - -34 - 

Rörelseresultat -2 555 -11 -4 342 -11 

      
Resultat från finansiella poster     
Finansiella kostnader - - -7 - 

Summa finansiella poster 0 0 -7 0 

     
Resultat efter finansiella poster -2 555 0 -4 349 -11 

     
Skatt på resultatet 0 0 0 0 

     

Periodens resultat -2 555  -11 -4 349 -11 
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Balansräkning – Koncern 
 
(TSEK) 2022-12-31 2021-12-31 

TILLGÅNGAR   
Anläggningstillgångar   
Immateriella anläggningstillgångar   
Koncessioner, mineralintressen 32 060 - 

Summa immateriella anläggningstillgångar 32 060 0 

   
Omsättningstillgångar   
Kortfristiga fordringar   
Övriga fordringar 177 168 
Kassa och bank 2 353 24 

Summa omsättningstillgångar 2 530 191 
     

SUMMA TILLGÅNGAR 34 590 191 

   
EGET KAPITAL   
Bundet eget kapital   
Aktiekapital  541 50 
Summa bundet eget kapital 541 50 
Fritt eget kapital   
Överkursfond 25 334 - 
Balanserat resultat -11 - 
Periodens resultat -4 349 -11 
Summa fritt eget kapital 20 974 -11 

Summa eget kapital 21 515 39 

   
Långfristiga skulder   
Avsättning uppskjuten skatt 6 453 - 
Övriga långfristiga skulder 6 282 - 

Summa långfristiga skulder 12 735 0 

   
Kortfristiga skulder   

Leverantörsskulder 94 - 

Övriga skulder 246 152 
Summa kortfristiga skulder 340 152 

   
Summa skulder 13 075 152 
     

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 34 590 191 
 

Förändringar i eget kapital – Koncern 
 

(TSEK) 

Aktie-
kapital 

Överkurs-
fond 

Balanserat resultat 
inklusive resultat 

för perioden 

Totalt 
Eget 

Kapital 

Bolagets grundande 2021-07-05 50 0  0 50 

Årets resultat   -11 -11 

Eget Kapital 2022-01-01 50 0  -11 39 

Nyemission 491 26 030  26 521 
Transaktionskostnader  -811  -811 
Valutakursdifferens  115  115 
Periodens resultat   -4 349 -4 349 

Eget Kapital 2022-12-31 541 25 334 -4 360 21 515 

 
Aktiekapitalet består vid utgången av rapportperioden av totalt 10 811 110 aktier med ett 
kvotvärde om 0,05 SEK per st. 
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Kassaflödesanalys - Koncern 
 

(TSEK) 
Okt-dec 

2022 
Okt-dec 

2021 
Jan-dec 

2022 
2021-07-05-
-2021-12-31 

     

Periodens rörelseresultat -2 555 -11 -4 342 -11 
Betalda räntor - - -7 - 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital -2 555 -11 -4 349 -11  

    

Förändring av rörelsefordringar 102 -134 -8 -134 
Förändring av rörelseskulder 557 119 188 119 

Kassaflöden från den löpande verksamheten -1 896 -26 -4 169 -26  
    

Investeringsverksamheten     
Investeringar i immateriella tillgångar -631 - -722 - 
Förvärvat dotterbolag - - -14 - 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -631 0 -736 0  
-    

Finansieringsverksamheten     
Bolagets grundande - - - 50 
Nyemission - - 7 234 - 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 7 234 50  
    

Periodens kassaflöde -2 527 -26 2 329 24  
    

Likvida medel vid periodens början 4 880 50 24 0 
      

Likvida medel vid periodens slut 2 353 24 2 353 24 

 
 
Nyckeltal och aktiedata – Koncernen (jan-december) 
 

  2022 2021 

Nettoomsättning, TSEK - - 
Res efter finansiella poster, TSEK -4 342 -11 
Balansomslutning, TSEK 34 590 191 
Soliditet, %  62,2 20,4 
Antal anställda, st  1 - 
Antal aktier 10 811 110 1 000 
Resultat per aktie -0,40 -11 
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Resultaträkning - Moderbolaget 

 

(TSEK) 
Okt-dec 

2022 
Okt-dec 

2021 
Jan-dec  

2022 
2021-07-05- 
-2021-12-31 

     
Nettoomsättning 0 0 0 0 

     
Rörelsens kostnader     
Övriga externa tjänster -1 877 -11 -3 646 -11 
Personalkostnader -437 - -437 - 

Rörelseresultat -2 313 -11 -4 082 -11 

      
Resultat från finansiella poster      
Finansiella kostnader - - -7 - 

Summa finansiella poster 0 0 -7 0 

      
Resultat efter finansiella poster -2 314 -11 -4 090 -11 

      
Skatt på periodens resultat 0 0 0 0 

      
Periodens resultat -2 314 -11 -4 090 -11 
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Balansräkning - Moderbolaget  
 

(TSEK) 2022-12-31 2021-12-31 

TILLGÅNGAR   
Anläggningstillgångar   
Finansiella anläggningstillgångar   
Aktier i intresseföretag 25 522 - 
Fordringar på koncernföretag 269 - 

Summa anläggningstillgångar 25 790 0 

   
Omsättningstillgångar   
Kortfristiga fordringar   
Övriga fordringar 170 168 
Kassa och bank 2 195 24 

Summa omsättningstillgångar 2 365 191 
      

SUMMA TILLGÅNGAR 28 156 191 

   
EGET KAPITAL   
Bundet eget kapital   
Aktiekapital  541 50 
Summa bundet eget kapital 541 50 
Fritt eget kapital   
Överkursfond 25 219 - 
Balanserat resultat -11 - 
Årets resultat -4 090 -11 
Summa fritt eget kapital 21 118 -11 

Summa eget kapital 21 659 39 

   
Långfristiga skulder   
Långfristiga skulder 6 282 - 

Summa långfristiga skulder 6 282 0 

   
Kortfristiga skulder   
Leverantörsskulder 6 - 
Övriga skulder 209 152 
Summa kortfristiga skulder 215 152 

   
Summa skulder 6 497 152 
      

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 28 156 191 
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