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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. 

 

 

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. 

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

Om Arctic Minerals 
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. 

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.  


