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Stockholm den 27 augusti 2021 

 

Delårsrapport för första halvåret 2021  

Styrelsen i Arctic Minerals AB (publ) (”Arctic Minerals”, ”Bolaget” eller ”Moderbolaget” 
och med dess dotterbolag ”Koncernen”) (Styrelsen) avger härmed rapport för 
perioden januari – juni 2021. 

Första halvåret (januari – juni) 2021  
• Diamantborrning har genomförts vid tre olika målområden vid Arctic 

Minerals joint venture-kopparprojekt Peräpohja i Finland. 
• Nya provtagningsresultat har bekräftat ett kluster av guldbärande 

jordprov, troligen av lokalt ursprung, vid Bolagets guldprojekt Nutukka i 
Finland. 

• Arctic Minerals har ansökt om undersökningstillstånd både vid 
guldprojektet Nutukka och batterimetallprojektet Kiiminki i Finland. 
Tillstånden möjliggör, när de beviljas, mer omfattande prospektering vid 
projekten. 

• Aktiverade prospekteringskostnader för halvåret uppgick till 0,0 (4,2) Mkr. 
• Resultat efter skatt för halvåret uppgick till -6,3 (-5,5) Mkr. 
• Resultatet per aktie för halvåret uppgick till -0,05 (-0,06) SEK. 
• Kassa och bank uppgick till 26,0 (3,9) Mkr vid periodens slut.  

Väsentliga händelser under första halvåret 2021 
• Den 4 januari 2021 höll Arctic Minerals extra bolagsstämma. Stämman 

godkände styrelsen beslut om riktade nyemissionerna, vilka tillförde 
Bolaget sammanlagt högst cirka 30,7 Mkr, före transaktionskostnader, 
samt kvittade sammanlagt högst cirka 8,8 Mkr i skulder. Se vidare 
avsnittet Riktade nyemissioner i Arctic Minerals. 

• Den 23 mars 2021 uppdaterade Arctic Minerals, genom ett 
pressmeddelande, om Bolagets guldprojekt Nutukka i Finland. Nya 
provtagningsresultat bekräftar ett kluster av guldbärande jordprov, 
troligen av lokalt ursprung. Se vidare avsnittet Nutukka guldprojekt. 

• Den 13 april 2021 uppdaterade Arctic Minerals om Bolagets koppar joint 
venture-projekt med Rio Tinto i Finland. Diamantborrning har genomförts 
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vid tre olika målområden och resulterat i värdefull information för att 
prioritera målområden och för att utveckla geologiska 3D-modeller i mer 
detaljerad skala. Se vidare Peräpohja joint venture-kopparprojekt. 

• Den 18 maj 2021 uppdaterade Arctic Minerals om Bolagets 
batterimetallprojekt Kiiminki. Se vidare Kiiminki batterimetallprojekt. 

• Den 29 juni 2021 avhöll Bolaget årsstämma. Se vidare Årsstämma i Arctic 
Minerals. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 
• Den 26 augusti 2021 uppdaterade Arctic Minerals om Bolagets guld-

kopparprojekt Bidjovagge i Norge. Se vidare Bidjovagge guldprojekt i 
Norge.  
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VD har ordet 

Vi har under inledningen av 2021 fortsatt utveckla våra projekt i Finland, såväl 

helägda som joint venture-projekt. 

Peräpohja joint venture-kopparprojekt 
Diamantborrning har genomförts vid tre olika målområden vilket resulterat i 
värdefull information för att prioritera målområden och för att utveckla 
geologiska 3D-modeller i mer detaljerad skala. Den nu genomförda 
diamantborrningen har givit värdefull information till det övergripande 
prospekteringsarbetet med målet att identifiera en mineralfyndighet i 
Peräpohja. De senaste resultaten visar på de framsteg som vi och vår partner 
Rio Tinto nu gör vid kopparprojektet i Peräpohja. Baserat på de positiva 
resultaten har vi tillsammans med Rio Tinto ansökt om 15 nya 
malmletningstillstånd täckande 532 km2 (53 200 hektar). 

Helägda projekt i Finland  
Vid vårt guldprojekt Nutukka har nya resultat från provtagning bekräftat ett 
kluster av guldbärande jordprov, troligen av lokalt ursprung. Vi har därför ansökt 
om malmletningstillstånd i Nutukka, där klusterområdet ingår. Ansökan 
handläggs nu hos Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) i Finland. Vid 
godkännande från Tukes planerar vi att genomföra undersökningsborrning med 
lätt borrigg för att provta de djupaste delarna av bottenmoränen och av 
bergytan. Fortsatt prospektering kan också komma att omfatta 
undersökningsdikning med grävare liksom än mer moränprovtagning syftandes 
till att kartlägga områdena mellan de anomalier som identifierades under 
provtagningsprogrammet 2020. 

Vid Bolagets batterimetallprojekt Kiiminki har vi ansökt om ett nytt 
malmletningstillstånd på 45 km2 i målområdet Martimo, som en följd av de 
lovande resultaten från geokemisk och geofysisk modellering baserad på GTK-
data. Tillståndet möjliggör, när det beviljats, mer avancerad prospektering i 
området, däribland prospekteringsborrning med lätt borrigg för 
djupmoränsprovtagning (Base-of-Till). Målsättningen är att identifiera 
målområden för diamantborrning. 
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Nya projekt i Finland 
Arctic Minerals letar alltid efter nya intressanta områden för prospektering. I 
norra Finland har vi ansökt om ett nytt förbehåll för prospektering, Lohi, om 371 
km2 i Kittilä och Kolari kommun. De sökta metallerna är nickel, koppar och 
platinagruppens metaller (PGE). Bolaget har även ansökt om två förbehåll för 
prospektering i Inari kommun, där den sökta metallen är nickel. Geologisk, 
geokemisk och geofysisk data sammanställs nu för såväl Lohi som Inari 
förbehållsansökningar. 

Bidjovagge guldprojekt i Norge 
Efter periodens utgång har vi även ansökt om förlängning av våra äldsta 
utvinningsrätter i Bidjovagge, vilka ska förnyas under 2021. Vi har också beviljats 
sex nya undersökningstillstånd från norska myndigheten för mineralrättigheter. 
Nyligen genomförda granskningar av geologiska data och äldre borrhål i 
Bidjovagge tyder på att den malmbärande zonen i Bidjovagge fortsätter norr om 
det gamla gruvområdet. Malmzonen verkar också vara öppen mot djupet. Till 
hösten 2021 har vi anlitat externa konsulter till att uppdatera projektets 
mineraltillgång. Vi har även inlett en process för att söka en partner för att 
vidareutveckla Bidjovaggeprojektet. 

Finansiering 
Kopparprojektet i Peräpohja är de närmsta åren finansierat genom joint 
venture-samarbetet med Rio Tinto. Genom en så kallad Earn-in princip 
förvärvar Rio Tinto först 50 procent av kopparprojektet genom att investera fyra 
miljoner dollar i prospektering och har sedan möjlighet att förvärva upp till 75 
procent av projektet genom att investera ytterligare fem miljoner dollar i 
prospektering. 

För Bolagets helägda projekt i Finland har Arctic Minerals säkrat finansiering 
genom de riktade nyemissionerna som slutfördes tidigt 2021. Emissionerna 
stärker betydligt Bolagets finansiella ställning genom att tillföra ett 
kapitaltillskott om 30,7 Mkr före transaktionskostnader, samt kvittar 8,8 Mkr i 
skulder. 
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Attraktiv position 
Arctic Minerals befinner sig nu i en attraktiv position med säkrad finansiering 
och en väldiversifierad och attraktiv prospekteringsportfölj, med såväl helägda 
mineralprojekt samt ett joint venture-samarbete med den världsledande 
gruvkoncernen Rio Tinto. 

Med Bolagets nuvarande prospekteringsportfölj och fastslagna strategi har vi 
för avsikt att ge god avkastning på investerat kapital för alla våra aktieägare 
under de kommande åren. 

 

Stockholm, 27 augusti 2021 

 
Jonatan Forsberg 
VD Arctic Minerals AB (publ) 
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En nordisk gruvjunior 
Arctic Minerals är en nordisk gruvjunior vars huvudsakliga verksamhet är 
prospektering efter koppar, zink, guld och andra batterimetaller i norra och 
mellersta Finland. Koncernen har även mineralrättigheter i Norge. 

Vid utgången av juni 2021 hade Arctic Minerals fem registrerade 
prospekteringsförbehåll i Finland motsvarande totalt 1 631 km2 (163 100 hektar) 
samt 18 registrerade ansökningar för malmletningstillstånd (egna och i joint 
venture) motsvarande totalt 603 km2 (60 300 hektar). 

Peräpohja joint venture-kopparprojekt 
Baserat på förra årets prospekteringsprogram, där ytterligare kopparrika 
malmblock påträffades, och på NSAMT-mätningar (Natural Source Audio-
magnetotelluric), så har Arctic Minerals nu även genomfört diamantborrning vid 
Peräpohjas joint venture-kopparprojekt i Finland. Diamantborrning har hittills 
utförts i tre målområden i Peräpohja där fem borrhål om totalt 1 195 meter 
borrats. Borrprogrammet resulterade i värdefull information för att prioritera 
målområden och för att utveckla geologiska 3D-modeller i mer detaljerad 
skala. I planerna för 2021 ingår nu borrning med en lätt borrigg för att provta de 
djupaste delarna av moränen (Base-of-Till), vidare undersökning och 
provtagning av borrkärnor samt ytterligare geologiskt fältarbete. Ytterligare 
diamantborrning kan också komma att utföras. Bolaget har för projektet ansökt 
om totalt 15 nya malmletningstillstånd täckande 532 km2 (53 200 hektar). 

Geologin i Peräpohja skifferbälte i sydvästra finska Lappland visar många 
likheter med det så kallade Kopparbältet i Zambia, ett av världens viktigaste 
produktionsområden för koppar och viktigt område också för kobolt. Bolagets 
främsta prospekteringsmodell i Peräpohja är att hitta mineraliseringar av 
typen ”SSC” (Strafiform Sediment-hosted Copper), vilka typiskt förekommer i 
Kopparbältet i Zambia. Arctic Minerals har prospekterat efter koppar i Peräpohja 
sedan 2017 och har påvisat att mineraliseringar av den sorten finns i både 
lösblock och i berghällar. 

Den 21 januari 2020 informerade Bolaget att det har gjort ett avtal om ett 
samarbete (joint venture) med Rio Tinto Group, enligt earn in-principen och 
gällande fortsatt prospektering i Peräpohja skifferbälte. 15 maj 2020 informerade 
Bolaget att Rio Tinto har anmält att bolaget har slutfört en due diligence 
gällande samarbetsavtalet med positivt utfall. För mer detaljerad information 
om samarbetsavtalet med Rio Tinto, se pressmeddelandena från 21 januari 2020 
och 15 maj 2020. 
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Nutukka guldprojekt 
Arctic Minerals har under perioden uppdaterat om nya resultat från 
provtagningen i Nutukka, vilka bekräftar ett kluster av guldbärande jordprov, 
troligen av lokalt ursprung. Därefter har ytterligare provtagning påbörjats i juni 
2021 med målet att provta upp till 400 jordprov. Provtagningen syfter till att 
kartlägga områdena mellan de anomalier som identierades under 
provtagningsprogrammet 2020. Baserat på de positiva resultaten från 
prospekteringen 2020 har Arctic Minerals ansökt om malmletningstillstånd i 
Nutukka, där klusterområdet ingår. Ansökan handläggs nu hos Säkerhets- och 
kemikalieverket (Tukes) i Finland. Vid godkännande från Tukes planerar Bolaget 
att genomföra undersökningsborrning med lätt borrigg med målet att provta de 
djupaste delarna av bottenmoränen och av bergytan. Fortsatt prospektering 
kan också komma att omfatta undersökningsdikning med grävare liksom än 
mer moränprovtagning. 

Nutukka guldprojekt är beläget i finska Lappland, cirka 100 kilometer nordost om 
Kittilä kommuncentrum och cirka 20 kilometer sydväst om den välkända 
guldgrävarbyn Tankavaara. Prospekteringsförbehållet Nutukka, som täcker 366 
km2, är beläget vid östra ändan av Mellersta Lapplands Grönstensbälte i norra 
Finland. I grönstensbältet är även Europas största guldgruva belägen, 
Kittilägruvan. Kittilägruvan ägs av den kanadensiska gruvkoncernen Agnico 
Eagle och producerade 2020 cirka 208 000 uns guld (cirka 6 473 kg). Inom 
grönstensbältet har under senare år även flera nya guldförekomster 
lokaliserats. Bolaget anser att geologin i Nutukka visar stora likheter med 
guldprovinserna i västra Australien och med Abitibi-bältet i östra Kanada, 
bägge betydande guldproducerande regioner. 

Kiiminki batterimetallprojekt 
Bolaget har två gällande förbehåll för prospektering, täckande totalt 1 092 km2,  i 
Kiiminki batterimetalleprojekt, nordost om staden Uleåborg i mellersta Finland. 
Till följd av de lovande resultaten från geokemisk och geofysisk modellering 
baserad på GTK-data har Arctic Minerals ansökt om ett nytt 
malmletningstillstånd på 45 km2 i målområdet Martimo. Detta tillstånd 
möjliggör, när det beviljats, mer avancerad prospektering i området, däribland 
prospekteringsborrning med lätt borrigg för djupmoränsprovtagning (Base-of-
Till). Målsättningen är att identifiera målområden för diamantborrning. 

Arctic Minerals prioriterade målområde i Kiiminki är Martimo. Bolagets 
bedömning är att Martimo har potential för stora ”Sedex” (Sedimentary-
Exhalative) zink-bly-mineraliseringar. Den sortens mineraliseringar står för mer 
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än 50% av den globala produktionen av bly och zink med tillkommande 
biprodukter av silver, guld och koppar. Därutöver finns även indikationer på att 
målområdet Martimo har potential for koppar-zink-”VMS” (Volcanogenic Massive 
Sulphide) mineraliseringar. I Martimo visar geokemisk data två distinkta kluster 
med bly-zink-silver-guld anomalier, vilka även sammanfaller med geofysiska 
anomalier.  

Paasivaara (kromit och platinametaller) 
Paasivaara-området är beläget cirka 14 km öster om Kemi stad och 7 km 
nordost om Kemi kromgruva, ägd av Outokumpu Oyj. De sökta metallerna är 
krom och platinagruppens metaller (PGE). Arctic Minerals har utfört geofysisk 
och geologisk modellering och projektet är nu under utvärdering. 

Nya projekt: Ansökan om förbehåll för prospektering vid Lohi och Inari 
Ansökan om förbehåll för prospektering Lohi täcker 371 km2 i Kittilä och Kolari 
kommun. De sökta metallerna är nickel, koppar och platinagruppens metaller 
(PGE). Bolaget har också ansökt om två förbehåll för prospektering i Inari 
kommun, där den sökta metallen är nickel. Geologisk, geokemisk och geofysisk 
data sammanställs nu för såväl Lohi som Inari förbehållsansökningar. 

Bidjovagge guldprojekt 
Arctic Minerals har efter periodens utgång ansökt om förlängning av Bolagets 
utvinningsrätter (Bidjovagge 1-5) för guldkopparprojektet Bidjovagge i Finnmark, 
Norge. Ansökan har lämnats in till DMF (myndigheten som ansvarar för 
mineralrättigheter i Norge). Arctic Minerals har totalt nio utvinningsrätter vid 
Bidjovaggeprojektet, varav dessa fem ska förnyas 2021. 

Bolaget har även ansökt om, samt beviljats, fem nya undersökningstillstånd 
(Buljovarri 1-5) i Bidjovagge, vilka täcker den troliga nordliga förlängningen av 
den malmbärande zonen. Därutöver har Arctic Minerals även ansökt om, samt 
beviljats, det nya undersökningstillståndet Laemssejåkka 32, som täcker en 
parallell malmzon. 

Bolaget har under perioden undersökt äldre borrhål i Bidjovaggeområdet. 
Genomgången har gett lovande resultat i ett nytt område som omfattas av ett 
av de nyligen beviljade undersökningstillstånden. Ett borrhål i området har en 
höggradig malmskärning om 15,2 meter med 2,0% koppar och 8,55 gram/ton 
guld. Ett annat borrhål, från ett område som omfattas av en befintlig 
utvinningsrätt, har en malmskärning om 27,3 meter med 3,11% koppar och 0,58 
gram/ton guld. 
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Bolaget har även gått igenom och granskat geofysiska data i området. 
Tillsammans med data från de äldre borrhålen indikerar granskningen att den 
malmbärande zonen troligen fortsätter norr om det gamla gruvområdet. 
Malmzonen verkar också vara öppen mot djupet. 

Planer för vidare prospektering inkluderar en ny geofysisk (elektromagnetisk) 
undersökning 2022. Till hösten 2021 har externa konsulter anlitats för att 
uppdatera projektets mineraltillgång. Den senaste uppdateringen av 
mineraltillgången i Bidjovagge genomfördes 2012. Arctic Minerals har även inlett 
en process för att söka en partner för att vidareutveckla Bidjovaggeprojektet. 

Nettoomsättning och resultat 
Under perioden januari – juni 2021 uppgick Koncernens aktiverade 
prospekteringskostnader till 0,0 (4,2) Mkr och resultatet efter skatt till -6,3 (-5,5) 
Mkr. Kostnaderna härrör främst till Arctic Minerals pågående 
prospekteringsarbete i Finland. 

Finansiell ställning och kassaflöde 
Koncernens egna kapital uppgick per den 30 juni 2021 till 75,6 (60,6) Mkr. Likvida 
medel uppgick vid samma tillfälle till 26,0 (3,9) Mkr. Förändringen av likvida 
medel under året utgörs av kassaflöde från den löpande verksamheten efter 
förändring i rörelsekapital om -12,9 (-3,9) Mkr samt från 
finansieringsverksamheten 36,0 (0,0) Mkr. 

Investeringar 
Koncernens investeringar för perioden uppgick till 0,1 (4,3) Mkr. 

Finansiering 
Arctic Minerals är en gruvjunior i princip utan egna intäkter. Bolaget är därför 
beroende av finansiering från kapitalmarknaden. Arctic Minerals har historiskt 
finansierats främst med eget kapital och Bolaget har för avsikt att göra det 
även framgent. Under januari 2021 genomförde Arctic Minerals riktade 
nymemissioner vilket tillfört Bolaget cirka 30,7 Mkr. Det är Bolagets bedömning 
att nuvarande kassa, efter genomförda emissioner, är tillräcklig för att täcka 
Bolagets fasta kostnader för minst tolv månader framöver.  
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Riktade nyemissioner i Arctic Minerals 
Efter årets utgång har Bolaget genomfört två riktade nyemissioner, vilket tillfört 
Bolaget cirka 30,7 Mkr, före transaktionskostnader, samt kvittat cirka 8,8 Mkr i 
skulder. 

De riktade nyemissionerna beslutades av Styrelsen den 14 december 2020 och 
godkändes därefter av extra bolagsstämma i Arctic Minerals den 4 januari 2021. 

Den riktade kontantemissionen (den ”Riktade Nyemissionen”) uppgick till 40 950 
652 aktier, vilket tillförde Bolaget 30 712 989 SEK före avdrag för 
emissionskostnader. Den riktade kvittningsemissionen (”Kvittningsemissionen”) 
om 11 713 337 aktier medförde att Bolagets skuld minskade med 8 785 002,75 
SEK. Teckningskursen i båda emissionerna uppgick till 0,75 SEK per aktie och har 
fastställts genom en accelererad bookbuilding-process inom ramen för den 
Riktade Nyemissionen. 

Bolaget avser att använda likviden från den Riktade Nyemissionen till att stärka 
rörelsekapitalet och finansiera främst pågående prospektering av Bolagets 
guldprojekt Nutukka i finska Lappland samt av Bolagets projekt för 
batterimetaller vid Kiiminki i mellersta Finland. 

Moderbolaget 
Moderbolaget förser hela Koncernen med ledningsfunktioner. För halvåret 
redovisas omsättning avseende fakturerade kostnader på främst dotterbolag 
om 5,3 (1,5) Mkr, rörelsens kostnader om -5,0 (-5,0) Mkr och resultatet efter 
skatt uppgick till -0,3 (-3,5) Mkr.  

Antal utstående aktier 
Antalet utestående aktier i Bolaget vid periodens slut var 143 911 852 
(91 247 963). 

Bolagets aktie 
Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm, 
under handelsbeteckningen "ARCT". 

Årsstämma i Arctic Minerals 

Arctic Minerals årsstämma avhölls den 29 juni 2021. Till styrelsen omvaldes Peter 
Walker, Krister Söderholm och Claes Levin. Till styrelsens ordförande valdes Peter 
Walker samt på efterföljande styrelsemöte utnämndes Krister Söderholm till vice 
ordförande. För ytterligare information om årsstämmans beslut hänvisas till 
stämmokommunikén daterat den 29 juni 2021. 
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Transaktioner med närstående 
I de riktade nyemissionerna har Peter Walker tecknat 1 115 265 aktier i Arctic 
Minerals genom kvittning samt 670 000 aktier genom kontant betalning, Risto 
Pietilä har tecknat 798 072 aktier genom kvittning samt så har Jonatan Forsberg 
(genom närstående) tecknat 9 800 000 aktier genom kvittning. 
Teckningskursen i samtliga transaktioner har varit 0,75 SEK per aktie och har 
fastställts genom en accelererad bookbuilding-process inom ramen för den 
Riktade Nyemissionen. Emissionerna har godkänts av den extra bolagsstämma i 
Arctic Minerals, som hölls den 4 januari 2021. Se även avsnittet Riktade 
emissioner i Arctic Minerals. 

Under perioden har inga andra väsentliga transaktioner med närstående skett 
utanför Bolagets löpande verksamhet och på marknadsmässiga villkor. 

Årsredovisning 
Årsredovisningen för 2020 finns tillgänglig på Bolagets hemsida. 

Redovisningsprinciper 
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3).  Tillämpade redovisningsprinciper i delårsrapporten 
överensstämmer med de redovisningsprinciper som tillämpades vid 
upprättandet av koncern- och årsredovisningen för 2019. 

Risker 
Väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar för Arctic Minerals framförallt, 
men inte uteslutande, resultat av prospektering, fortsatt finansiering för 
Koncernen, politisk risk i Norge samt i dagsläget även risker relaterade till 
pandemin Covid-19. 

Riskerna i ett prospekteringsföretag är främst kopplade till utfallet av och 
kostnaderna för prospektering samt prisutveckling på metallmarknaden, men 
även tillståndsfrågor avseende undersökning, bearbetning och miljö. 
Erhållandet av nödvändiga tillstånd och rättigheter i Finland och Norge är 
förenat med risker för Bolaget. Alla uppskattningar av utvinningsbara 
mineraltillgångar i marken bygger till stor del på sannolikhetsbedömningar. Det 
finns därför inga garantier för att uppskattade mineraltillgångar kommer att 
vara oförändrade över tiden. Därtill skall beaktas att Arctic Minerals olika projekt 
befinner sig i tidiga skeden.  

Arctic Minerals är en gruvjunior utan egna intäkter. Bolaget är därför beroende 
av finansiering från kapitalmarknaden. Arctic Minerals har historiskt finansierats 
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främst med eget kapital och Bolaget har för avsikt att göra det även framgent. 
Bolaget behöver kontinuerligt nytt kapital för ytterligare prospektering. Bolagets 
möjlighet att klara av framtida kapitalbehov är i hög grad beroende av hur 
verksamheten utvecklas och inga garantier kan lämnas för att Arctic Minerals 
kommer att lyckas med ny kapitalanskaffning även om verksamheten utvecklas 
positivt. Detta avgörs inte minst av den allmänna situationen på 
kapitalmarknaden. 

Med bakgrund av de lokala politiska beslut som fattades under perioden 2012–
2016 finns i Norge en klar politisk risk. Bolaget bedömer dock att utsikterna för 
Arctic Minerals att på lång sikt erhålla positiva besked när det gäller 
möjligheterna att erhålla nödvändiga tillstånd är realistiska och anser därmed 
att tillgångens värde kan motiveras. Koncernen överväger även att på sikt finna 
en annan ägare till Koncernens norska projekt. Vid en eventuell försäljning av 
projektet finns alltid risken att en köpare gör andra bedömningar av projektets 
värde än vad Arctic Minerals har gjort. 

För mer information kring risker och osäkerhetsfaktorer, särskilt avseende 
Bolagets norska projekt, hänvisas till Arctic Minerals årsredovisning för 2020, 
vilken återfinns på Bolagets hemsida. 

Kommande rapporttillfällen 
Från och med räkenskapsåret 2013 rapporterar Bolaget endast halv- och helår. 
Bokslutskommunikén för 2021 kommer att publiceras fredagen den 25 februari 
2022. 

___________ 
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Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén ger en 
rättvisande översikt av Koncernens verksamhet, ställning och resultat samt 
beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som Koncernen står inför. 

Denna halvårsrapport har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor. 

Stockholm den 27 augusti 2021 

 

Peter Walker    Claes Levin 

Styrelseordförande   Styrelsemedlem 

 

Krister Söderholm    Jonatan Forsberg 

Vice ordförande    VD 

 

För ytterligare information kontakta: 

 

Jonatan Forsberg, VD 

+46 76 105 1310 
jonatan.forsberg@arcticminerals.se 

 
Certified Advisor 
UB Securities Oy i Helsingfors, Finland, (www.unitedbankers.fi) är Bolagets 
Certified Advisor på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm. 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arctic Minerals AB (publ) 
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 
596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, 
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 
augusti 2021, kl. 08.30. 
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Koncernresultaträkning Koncern Koncern Koncern
6 mån 6 mån 12 mån

Resultaträkning 2021-01-01 2020-01-01 2020-01-01
(Belopp i tkr) 2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 119 0 140
Aktiverat arbete 16 4 239 4 330
Summa intäkter 135 4 239 4 470

Rörelsens kostnader
Rörelsens kostnader -6 446 -9 783 -17 613
Av- och nedskrivningar materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 0 0 -7 926
Summa kostnader -6 446 -9 783 -25 539
 
Rörelseresultat -6 311 -5 544 -21 069

Resultat från finansiella investeringar
Finansiella intäkter -2 39 31
Finansiella kostnader 0 0 0

Resultat efter finansiella poster -6 313 -5 505 -21 038

Skatt 0 0 0

PERIODENS RESULTAT    -6 313 -5 505 -21 038

Resultat per aktie före och efter utspädning, kr -0,05 -0,02 -0,23
Genomsnittligt antal aktier, st 135 134 521 91 247 865 91 247 865
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, st 135 134 521 91 247 865 91 247 865

Koncernbalansräkningar Koncern Koncern Koncern
(Belopp i tkr) 2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31
Tillgångar
Immateriella anläggningsillgångar 52 347 60 158 52 331

Materiella anläggningstillgångar 107 0 0
Kortfristiga fordringar 1 465 602 3 536
Kassa och Bank 25 989 3 939 2 200

Summa tillgångar 79 908 64 699 58 067
Eget kapital och skulder

Eget kapital 75 582 60 572 45 039

Leverantörsskulder 3 204 318 11 650
Kortfristiga skulder  1 122 3 809 1 378

Summa eget kapital och skulder 79 908 64 699 58 067
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Förändringar av eget kapital Koncern Koncern Koncern
6 mån 6 mån 12 mån

2021-01-01 2020-01-01 2020-01-01
(Belopp i tkr) 2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31
Ingående balans 45 039 66 077 66 077
Nyemissioner 39 498 0 0
Nyemissionskostnader -2 641 0 0
Tillskott innehavare utan bestämmande inflytande 0 0 0
Periodens resultat -6 314 -5 505 -21 038
Utgående balans 75 582 60 572 45 039

Kassaflödesanalys Koncern Koncern Koncern
6 mån 6 mån 12 mån

2021-01-01 2020-01-01 2020-01-01
(Belopp i tkr) 2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31

Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i 
rörelsekapital -12 944 -3 866 -5 505
Kassaflödet från investeringsverksamheten -123 -4 265 -4 365
Kassaflödet från finansieringsverksamheten   36 856 0 0

Periodens kassaflöde   23 789 -8 131 -9 870

Likvida medel vid periodens början 2 200 12 070 12 070
Likvida medel vid periodens slut 25 989 3 939 2 200

Förändring i periodens kassaflöde 23 789 -8 131 -9 870

Verksamhetsgrenar

Koncern Koncern Koncern
6 mån 6 mån 12 mån

2021-01-01 2020-01-01 2020-01-01
Aktiverat arbete, (tkr) 2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31
Norge 0 0 0
Finland 16 4 239 4 331
Summa 16 1 074 4 331

Group Group Group
2020-01-01 2020-01-01 2020-01-01

Resultat, (tkr) 2020-06-30 2020-06-30 2020-12-31
Norge -402 -226 -396
Finland -6 219 -1 752 -13 693
Summa -6 621 -1 106 -14 089

Arctic Minerals AB är för närvarande verksam inom området prospektering och 
gruvutvecklingi två länder. I tabellen visas aktiverat arbete i de länder koncernen harsin 
verksamhet.
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Nyckeltal Koncern Koncern Koncern
6 mån 6 mån 12 mån

2021-01-01 2020-01-01 2020-01-01
2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31

Marginaler
Summa rörelsens intäkter, aktiverat arbete, tkr 135 4 239 4 470
Rörelsemarginal % neg neg neg
Vinstmarginal % neg neg neg
 
Räntabilitet
Avkastning på totalt kapital % neg neg neg
Avkastning på eget kapital % neg neg neg
 
Kapitalstruktur
Eget Kapital, tkr 75 582 60 572 45 039
Balansomslutning, tkr 79 908 64 699 58 067
Soliditet, % 94,6% 93,6% 77,6%

Investeringar
Nettoinvesteringar i immateriella tillgångar, tkr 123 4 265 4 365

Data per aktie
Aktier vid periodens slut 143 911 852 91 247 863 91 247 863
Genomsnittligt antal aktier, st 135 134 521 91 247 863 91 247 863
Resultat per aktie, kr -0,05 -0,02 -0,23
Eget kapital per aktie, kr 0,53 0,66 0,49
Aktiernas kvotvärde/ nominellt värde, kr 0,60 0,60 0,60
Totalt aktiekapital, kr 86 347 111 54 748 718 54 748 718

Resultaträkning - moderbolag (tkr) 6 mån 6 mån 12 mån
2021-01-01 2020-01-01 2020-01-01

(Belopp i tkr) 2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 5 341 1 497 6 003
Summa intäkter 5 341 1 497 6 003

Rörelsens kostnader
Röreslens kostnader -5 031 -5 024 -12 953
Av- och nedskrivningar materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 0 0 0
Summa kostnader 310 -3 527 -12 953
 
Rörelseresultat 310 -3 527 -6 950

Resultat från finansiella investeringar
Finansiella intäkter -2 0 0
Finansiella kostnader 0 0 0

Resultat efter finansiella poster 308 -3 527 -6 950

Skatt 0 0 0

PERIODENS RESULTAT 308 -3 527 -6 950
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Balansräkningar - moderbolag (tkr)
(Belopp i tkr) 2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Aktier i dotterbolag 66 391 56 191 66 391
Fordringar koncernbolag 11 482 11 096 4 867
Kortfristiga fordringar 124 18 2 737
Kassa och Bank 25 012 1 816 491

Summa tillgångar 103 009 69 121 74 486

Eget kapital och skulder
Eget kapital 98 778 65 037 61 614

Leverantörsskulder 3 109 312 11 495
Skuld koncernbolag 0 0 0
Kortfristiga skulder  1 122 3 772 1 377

Summa eget kapital och skulder 103 009 69 121 74 486
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Definitioner nyckeltal för koncernen  

Marginaler Investeringar
Rörelsemarginal, % Nettoinvesteringar i immateriella  anläggningstillg, kSEK
Rörelseresultat i procent av totala intäkter. Periodens investeringar i immateriella 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.

Kapitalstruktur Resultat per aktie, SEK

Eget kapital, kSEK
Resultat efter skatt, dividerat med genomsnittligt antal aktier
för perioden.

Eget kapital vid periodens slut. 

Soliditet, % Eget kapital per aktie, SEK
Eget kapital inkl. minoritet i procent av balansomslutningen. Eget kapital vid periodens slut dividerat med antal aktier vid 

periodens slut.


