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Väsentliga händelser under det andra kvartalet 2017 
 

• Nickel Mountain Resources AB (publ) (”NMR” eller ”Bolaget”) har genomfört en affär med 
Interfox Resources AB (publ), numera namnändrat till IFOX Investments AB (publ) (”IFOX”) 
genom att förvärva samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Mezhlisa Resources Cyprus Ltd 
(”Mezhlisa”) och således indirekt Mezhlisas andel av ett petroleumprojekt i Tomsk-regionen i 
Ryssland (”Tomskprojektet”).   
 
Förvärvet godkändes på extra bolagsstämmor i båda bolagen. På stämman fattades även 
beslut om till IFOX riktade emissioner omfattande 69 751 544 respektive 162 753 603 aktier 
och 11 939 297 tvingande konvertibler som ett led i betalningen av förvärvet av Mezhlisa. 
Samma dag tecknade sig IFOX för 69 751 544 aktier och konvertibler som skall konverteras 
till 11 939 297 aktier i Bolaget.  
 
Vidare tecknade Bolaget mandatavtal med IFOX, vilket ger IFOX uppdraget att fortsatt driva 
arbetet med att hitta köpare eller investeringspartners till Tomskprojektet, samt till Bolagets 
nickelprojekt. Fullständig information om Tomskprojektet finns på Bolagets hemsida. 
 

• I maj erhöll bolaget en sammanställning av geofysiska mätningar vid Bolagets nickelprojekt 
Orrbäcken i Västerbotten, resultaten av dessa mätningar har granskats i detalj av Bolagets 
personal. De geofysiska resultaten har använts som delunderlag för planeringen av ett 
borrprogram som genomförs under tredje kvartalet 2017. 

 
Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång 
 

• I juli tecknade IFOX sig för de återstående 162 753 603 aktierna som emitterades av Bolaget 
den 24 maj som slutlig betalning av förvärvet av Mezhlisa, därmed totalt 232 505 147 aktier, 
vilket är samtliga aktier IFOX kommer teckna sig för, borträknat den återstående tvingande 
konvertibeln. Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår därefter till 275 181 189 st.  
De av IFOX i juli tecknade aktierna i Bolaget planeras delas ut till IFOX aktieägare kring slutet 
av september.  
 

• Bolaget meddelade i juli sin avsikt att accelerera testprogrammet på oljefältet 71-1 ägt av 
dotterbolaget OOO Bakcharneftegaz (”BNG”). Närmast förestår ett testprogram omfattande 
upp till 5 olika intervall i Juratidens formationer. Avsikten är att försöka hinna med detta innan 
vintersäsongen inleds. Arbetet förbereds för närvarande, ytterligare information om sådana 
tester meddelas när ny information föreligger. NMR har i syfte att finansiera detta upptagit ett 
kortfristigt lån med löptid till den 31 oktober 2017 från svensk kreditgivare uppgående till 7,0 
MSEK.  

 
• I mitten av augusti inleddes borrningar på Bolagets nickelprojekt i Orrbäcken i Västerbotten. 

Resultaten från borrningarna kommer att rapporteras löpande under hösten. Borrningarna 
finansieras av befintliga medel i Bolaget.  

 
Ytterligare information om Bolagets projekt kan erhållas från Anders Thorsell när det gäller 
petroleumprojektet i Tomsk eller Johan Sjöberg om det gäller nickelprojekten.  
 
Anders Thorsell anders@nickelmountain.se   tel 070 773 20 45  
Johan Sjöberg  johan.sjoberg@nickelmountain.se  tel 0708 341432 
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Finansiell översikt perioden april till juni 2017 
 
• Nettoomsättningen uppgick till 0 TSEK (0 TSEK) 
• Rörelseresultatet uppgick till -2 637 TSEK (-241) 
• Resultatet efter skatt uppgick till -2 637 TSEK (-241) 
• Resultat per aktie -0,06 SEK (-0,02) 
 
Alla belopp avser koncernen, siffror inom parentes avser koncernen för motsvarande period 2016. 
 
VD-kommentar 
 
Bäste aktieägare, 
 
Våren och sommaren har varit spännande och fyllda med nya utmaningar; vi har genomfört den 
största affären i Bolagets historia och därigenom diversifierat oss in i ett helt nytt affärsområde, 
närmare bestämt petroleumbranschen. Förvärvet av Mezhlisa Resources Ltd har gett oss en 
betydande andel av ett intressant petroleumprojekt i Tomsk, Ryssland. Utöver den rent ekonomiska 
tillgången som detta är har vi också fått ett rejält tillskott av nya aktieägare och jag vill ta tillfället i akt 
att hälsa er alla hjärtligt välkomna till Nickel Mountain Resources AB. Jag hoppas att vår tid 
tillsammans skall bli både intressant och lönande.  
 
Inom nickelprospekteringen har vi fortsatt arbetet på vårt projekt vid Orrbäcken, all geofysik är klar för 
den här gången och nu väntar vi på att borrningen skall ge resultat. Som geolog så måste jag säga att 
just borrning är något av det mest spännande man kan göra och jag hoppas och tror att vi kommer att 
få intressanta resultat. 
 
Vi planerar också att genomföra tester av de sista intervall som inte testats i brunn 4 i Tomsk. Den 
bedömning som vårt lokala team i Tomsk gjort är att de återstående intervallen har god potential att 
vara olje- och gasförande och det ska bli spännande att se resultaten av dem, när vi kommer dit.  
 
Vi fick också under sommaren den goda nyheten att det stora ryska oljebolaget Gazprom Neft har 
börjat utveckla ett närliggande fält till fullskalig produktion, ett fält som har många likheter med vår 
tillgång. Det är också en fördel på sikt att viktig infrastruktur utvecklas ytterligare i vårt närområde.  
 
Vi kommer att hålla er uppdaterade om framgång, motgång och medgång under hösten.  
 
Göteborg i augusti 2017 
 
Johan Sjöberg 
 
Förvärvet av Mezhlisa Resources Cyprus Ltd 
 
NMR och IFOX tecknade i slutet av mars 2017 ett avtal om förvärv av IFOX helägda dotterbolag 
Mezhlisa. Förvärvet godkändes på en extra bolagsstämma i NMR och IFOX den 24 maj 2017.  
 
Transaktionen genomfördes genom att NMR förvärvade samtliga aktier i Mezhlisa, samt alla 
eventuella fordringar IFOX hade på Mezhlisa samt BNG vid tillträdet, från IFOX mot dels kontant 
betalning om 0,40 kr och dels genom reverser på 219 999 999,60 kronor. IFOX äger enligt avtalet rätt 
att kvitta dessa reverser mot aktier och konvertibler i NMR till en kvittningskurs om 0,90 
kronor/aktie/konvertibel resulterande i att antalet aktier i NMR som emitteras totalt inom ramen för 
förvärvet, efter det att full konvertering av emitterade konvertibler skett, är 244 444 444.  
 
På NMR’s bolagsstämma den 24 maj fattades beslut om emission av 69 751 544 respektive 162 
753 603 aktier och 11 939 297 tvingande konvertibler som ett led i betalningen av förvärvet av 
Mezhlisa. Samma dag tecknade sig IFOX för 69 751 544 aktier och 11 939 297 tvingande 
konvertibler. Betalning erlades genom kvittning av del av de fordringar som IFOX hade på NMR som 
ett resultat av NMR’s förvärv av Mezhlisa. IFOX har en skyldighet att någon gång under tiden från och 
med 2017-08-01 till och med 2018-07-31 påkalla konvertering av konvertiblerna till nya aktier i NMR till 
en konverteringskurs (före eventuell omräkning) om 0,90 kronor/aktie. IFOX har i juli 2017 tecknat sig 
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för de sista 162 753 603 aktierna i enlighet med beslut från NMRs extra bolagsstämma den 24 maj 
2017. Betalning erlades genom kvittning av det återstående fordringsbeloppet som IFOX hade på 
NMR som ett resultat av NMR’s förvärv av Mezhlisa. Hittills har 232 505 147 aktier emitterats, de 
resterande 11 939 297 aktierna ska senast den 31 juli 2018 utges inom ramen för den konvertibeln 
som innehas av IFOX. 
 
Mezhlisa kontrollerar genom det ryska dotterbolaget BNG prospekteringslicensen 71-1 i 
Tomskregionen i Ryssland. Mezhlisa har ingått avtal avseende att succesivt förvärva upp till 74 
procent av BNG, Mezhlisa är per idag registrerade som ägare av 50,18 procent av BNG som befinner 
sig i Tomsk, Ryssland. Mezhlisas tillträde till ägarandelarna kommer ske stegvis i takt med att 
prospekteringsprogrammet finansieras, linjärt i förhållande till fullgörandet av Mezhlisas åtagande att 
erlägga totalt 12,4 MUSD i form av ovillkorade aktieägartillskott till BNG. Mezhlisas ägande i BNG ökar 
således som exempel med cirka 5,968 procent för varje investerad MUSD upp till maximalt 
motsvarande 74 procent av ägandet i BNG. Varje investerad USD ger rätt till ägande. Mezhlisa har 
därmed tillgång till det prospekteringsprojekt som BNG förvärvade på publik auktion i augusti 2010, 
licens 71-1 ”Ellej-Igajskoje” i Tomsk Oblast, Ryssland. Bolaget bedriver för närvarande ett 
prospekteringsprogram på licens 71-1 inom vilken Bolaget visat på en större potential än 
ursprungligen väntat. Det första steget var att genomföra återinträde och tester i ett av två gamla 
borrhål på licensen i fråga.  
  
Kommentarer till räkenskaperna 
 
Balansräkningens omfång har ökat avsevärt till följd av förvärvet av Mezhlisa som beskrivs ovan. 
Balansposten ”Koncessioner, mineralintressen” omfattar nu i huvudsak bearbetningskoncessionerna i 
Rönnbäcken och petroleumlicensen 71-1 som ägs av OOO Bakcharneftegas och därmed indirekt av 
NMR. Minoritetsintresset om 73 MSEK avser den ryske lokale partnern Malyarenkos andel av OOO 
Bakcharneftegas. Kortfristiga skulder har ökat från 0,3 MSEK vid utgången av 2016 till 129,5 MSEK 
per sista juni 2017. Denna post avser till övervägande del de icke-konverterade konvertiblerna som 
ägs av IFOX Investments AB resulterande i att denna post kommer att försvinna under 3:e kvartalet 
2017 och slutligen helt under 2018. Motsvarande belopp kommer att stärka upp det egna kapitalet i 
NMR genom emittering av nya aktier i samband med konverteringen.  
 
Bolaget har tagit upp kortfristiga lån under det andra kvartalet om 7 MSEK för fortsatt finansiering av 
verksamheten. 
 
Per den 30 juni 2017 innehade NMR aktier i två andra bolag, Nordic Iron Ore AB och Leading Edge 
Materials Corporation, tidigare Tasman Metals Ltd. 
 
Aktieinnehavet i Nordic Iron Ore uppgår till 280 000 aktier och innehavet i Leading Edge Materials 
Corporation till 9 436 aktier.  
 
Investeringar under perioden 
 
Bolaget har förvärvat bolaget Mezhlisa Resources Ltd under perioden. Betalningen sker genom en 
apportemission om totalt 244 444 444 st aktier i NMR AB att slutbetalas under hösten 2017. Per 
utgången av räkenskapsperioden motsvarade köpeskillingen ett värde om 163 777 777 SEK. 
Köpeskillingen utgörs av en fordran om totalt 92 216 272 SEK samt aktier om 71 561 505 SEK. 
Projektet har ett bokfört värde i dotterbolaget om ca 154 MSEK. Förvärvet resulterar i ett 
övervärde/goodwill i koncernredovisningen om 71,8 MSEK. 
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Aktien och antal ägare 
 
Antalet aktier per den 23 augusti 2017 uppgår till 275 181 189 st. Bolaget har ca 7800 registrerade 
aktieägare. 
 
Anställda 
 
I organisationen finns en heltidsanställd person. Resurser i form av tekniska och administrativa 
tjänster tillhandahålls på konsultbasis. Projektanställd fältpersonal anställs vid behov under 
sommarhalvåret. Geologiska tjänster, till exempel borrning, geofysiska mätningar och kemiska 
analyser av jord- och bergprover utförs av konsulter, entreprenörer och certifierade laboratorier. 
 
Framtida utveckling 
 
Verksamheten skall fortsätta utvecklas med avsikt att påvisa kommersiella råvarubaserade tillgångar. 
Arbetet bedrivs antingen direkt i moderbolaget eller via något av de ägda dotterbolagen, den svenska 
prospekteringsverksamheten drivs genom dotterbolaget Nickel Mountain AB. Nickelprojekten, med 
fokus på Rönnbäcken, kombinerat med petroleumverksamheten, bedöms av styrelsen på kort till 
medellång sikt ha förutsättningar att ge en fortsatt positiv utveckling för Bolaget. Genom förvärvet av 
Mezhlisa har Bolaget tillförts ett projekt med stor potential och all verksamhet i Tomskprojektet drivs 
genom Mezhlisa.  
 
Redovisningsprinciper 
 
Nickel Mountain Resources AB (publ) tillämpar årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens 
allmänna råd 2012:1 (K3) vid upprättandet av finansiella rapporter. För mer utförliga 
redovisningsprinciper, se årsredovisningen för 2016. 
 
Riskfaktorer 
 
Bland huvudsakliga risker avseende Bolaget och branschen kan nämnas att verksamheten är föremål 
för alla de risker och osäkerheter som verksamheter inriktade på prospektering samt förvärv, 
utbyggnad, produktion och försäljning av naturresurser är förknippade med. Alla värderingar av 
råvaruresurser innehåller mått av osäkerhet. I många fall leder prospekteringsaktiviteter aldrig till 
utbyggnad och produktion. Bolagets eventuella oförmåga att behålla och expandera sina reserver 
skulle kunna få en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella 
ställning. Verksamheten kan även drabbas av olyckor och skador på anläggningar, miljö och 
människor samt naturkatastrofer. Varje större skada kan komma att få en negativ effekt på värdet av 
tillgångarna.  
 
Bolaget kan även i framtiden behöva vända sig till kapitalmarknaden för ytterligare kapitalanskaffning. 
Såväl storleken som tidpunkten för bolagets potentiella framtida kapitalbehov beror på ett antal 
faktorer. Det finns alltid risk för att erforderlig finansiering av verksamheten inte finns tillgänglig i rätt tid 
och till rimlig kostnad.  
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Kommande rapporttillfällen 
 
Tredje kvartalsrapport  22 november 2017 
Bokslutskommuniké 2017  21 februari 2018 
 
Granskningsrapport 
 
Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorns granskning. 
 
Göteborg den 23 augusti 2017 
 
 
 
Styrelsen 
 
 
Aktsamhetsuppmaning: Aktsamhetsuppmaning: Aktsamhetsuppmaning: Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Nickel Mountain 

Resources ABs (“NMR”) nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta 

är bedömningar eller s k ”forward looking statements” om NMRs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden 

inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som ”kan komma”, ”avser”, ”planerar”, ”förväntar”, 

”uppskattar”, ”tror”, ”bedömer”, ”prognostiserar” och liknande uttryck.  Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens 

för NMR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och 

förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) 

förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari NMR har verksamhet, ii) förändringar i den 

geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) NMRs förmåga att kontinuerligt 

säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en ”going concern”, iv) framgången vad avser 

koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) förändringar i 

råvarupriserna, i synnerhet vad gäller olja och nickel. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje 

mineralprojekt på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för NMR komma att väsentligt avvika från den i 

bolagets informationsgivning förväntade. NMR påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana 

framtidsbedömningar.  
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Resultaträkning – Koncernen 
 

(TSEK) 
2017 
Q2 

2016 
Q2 

2017 
Jan-juni 

2016 
jan-juni 

2016 
Jan-dec 

   
 

  
  

Nettoomsättning - - - -  - 
Summa rörelsens intäkter 0 0 0 0 0 

 

  
 

  
  

Rörelsekostnader        

Råvaror och förnödenheter -  -22 -22 -80 -165 
Övriga externa kostnader -2 406 -86 -2 888 -203 -573 
Personalkostnader -197 -99 -394 -171 -402 
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 

-34 -34 -68 -68 -137 

Rörelseresultat -2 637 -241 -3 372 -522 -1 277 

     
Finansiella kostnader     
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter - - - - 1 
Räntor och liknande resultatposter - -  -1 -1 -3 
Resultat efter finansiella poster -2 637 -241 -3 373 -523 -1 279 

        

Skatt på periodens resultat - - -  - 

   
 

  
  

Periodens resultat -2 637 -241 -3 373 -523 -1 279 

 
    

Hänförligt till moderföretagets aktieägare -2 637 -241 -3 373 -523 -1 279 

  



 

 

7

Balansräkning – Koncernen 
 
(TSEK) 2017-06-30 2016-06-30 2016-12-31 

     
TILLGÅNGAR     
Anläggningstillgångar     
Immateriella anläggningstillgångar     
Koncessioner, mineralintressen 236 182 10 143 10 098 
Summa immateriella anläggningstillgångar 236 182 10 143 10 098 

     

Materiella anläggningstillgångar     

Maskiner och andra tekniska anläggningar 210 359 278 
Summa materiella anläggningstillgångar 210 359 278 

     

Finansiella anläggningstillgångar     

Andelar i intressebolag 499 499 359 
Depositioner 31 31 31 
Summa finansiella anläggningstillgångar 530 530 390 

     

Summa anläggningstillgångar 236 922 11 032 10 766 
     

Omsättningstillgångar     

Kortfristiga fordringar     

Varulager 5 971 - - 

Övriga fordringar 1 812 232 292 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 98 119 29 
Summa kortfristiga fordringar 7 881 351 321 

     

Kassa och bank 9 096 40 3 676 
     

Summa omsättningstillgångar 16 977 391 3 997 
     

SUMMA TILLGÅNGAR 253 899 11 423 14 763 
     

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

Eget kapital       

Aktiekapital (112 427 586 aktier) 11 243 4 268 4 268 
Fritt eget kapital     

Övrigt tillskjutet kapital/Överkursfond 130 438 90 681 90 681 
Annat eget kapital  -86 950 -83 795 -79 576 
Resultat för perioden -3 373 -329 -914 
Summa fritt eget kapital 40 115 6 557 10 190 
Summa eget kapital  51 358 10 825 14 459 
Minoritetsintresse 73 012 - - 

Summa Eget Kapital 124 370 10 825 14 459 
     

Kortfristiga skulder     

Skuld IFOX Investments 119 234 - - 

Leverantörsskulder 1 226 410 92 
Övriga skulder 8 744 125 119 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 325 63 93 
Summa kortfristiga skulder 129 529 598 304 

     

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 253 899 11 423 14 763 
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 Förändring Eget Kapital – Koncernen 
 

(TSEK) Aktie-
kapital 

Övrigt 
Tillskjutet 

Kapital 

Annat eget 
kapital 

inklusive 
balanserat 

resultat 

Årets 
resultat Summa Minoritets-

intresse 

Totalt 
Eget 

Kapital 

Eget Kapital 2017-01-01 4 268 90 682 -79 577 -914 14 459  14 459 

Omföring föregående års resultat 
  

-914 914 0  0 
Kvittningsemission 6 975 39 756 

  

46 731  46 731 
Periodens resultat 

   

-3 373 -3 373  -3 373 
Omräkningsdifferens 

  

-6 459 
 

-6 459  -6 459 
Tillkommande minoritetsintresse         0 73 012 73 012 

Eget Kapital 2017-06-30 11 243 130 438 -86 950 -3 373 51 358 73 012 124 370 
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Kassaflödesanalys - Koncernen 
(TSEK) 

Jan-juni 
2017 

Jan-juni 
2016 2016 

        
Den löpande verksamheten       
Rörelseresultat -3 372 -522 -1 277 
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m m. - 34 33 
Betald ränta - 13 -2 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar i rörelsekapital -3 372 -475 -1 246 

        
Förändringar av rörelsekapitalet       

Förändring av kundfordringar och andra fordringar -1 589 -39 -53 
Förändring av leverantörsskulder och andra skulder 10 521 612 34 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 5 560 98 -1 265 
        
Investeringsverksamheten       
Förvärv av anläggningstillgångar -140 -185 -98 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -140 -185 -98 
        
Finansieringsverksamheten       
Nyemission  - - 4 835 
Upptagna lån avseende finansiering - - 77 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 4 912 
        
Periodens kassaflöde 5 420 -87 3 549 
        
Likvida medel vid årets början 3 676 127 127 
        
Likvida medel vid periodens slut 9 096 40 3 676 
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Resultaträkning – Moderbolaget 
 

(TSEK) 
2017 

Q2 
2016 

Q2 
2017 

Jan-juni 
2016 

jan-juni 
2016     

Jan-dec 

   
 

  
  

Nettoomsättning - - - - - 
Summa rörelsens intäkter 0 0 0 0 0 

 
  

 
  

  

Rörelsekostnader        

Övriga externa kostnader -567 -68 -1 039 -157 -511 
Personalkostnader -197 -98 -394 -171 -402 
Rörelseresultat -764 -166 -1 433 -328 -913 

     
Finansiella kostnader     
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter - - - - 1 
Räntor och liknande resultatposter -  - - -1 -2 
Resultat efter finansiella poster -764 -166 -1 433 -329 -914 

        

Skatt på periodens resultat 0 0 0 0 0 

 
  

 
  

  

Periodens resultat -764 -166 -1 433 -329 -914 
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Balansräkning – Moderbolaget 
 
(TSEK) 2017-06-30 2016-06-30 2016-12-31 

   
TILLGÅNGAR   
Finansiella anläggningstillgångar   
Andelar i koncernföretag 83 419 10 100 10 100 
Fordringar koncernföretag 91 019 - 250 
Andra långfristiga värdepappersinnehav 498 359 359 
Depositioner 31 31 31 
Summa finansiella anläggningstillgångar 174 967 10 490 10 740 

   
Summa anläggningstillgångar 174 967 10 490 10 740 

   
Omsättningstillgångar   
Kortfristiga fordringar   
Fordringar hos koncernföretag -  - 82 
Övriga fordringar 46 5 180 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 81 - 27 
Summa kortfristiga fordringar 127 5 289 

     

Kassa och bank 9 047 15 3 673 

   
Summa omsättningstillgångar 9 174 20 3 962 

   
SUMMA TILLGÅNGAR 184 141 10 510 14 702 

 
  

EGET KAPITAL OCH SKULDER   
Eget kapital     
Aktiekapital (112 427 586 aktier) 11 243 2 681 4 268 
Fritt eget kapital   
Övrigt tillskjutet kapital/Överkursfond 136 547 105 577 96 791 

Balanserat resultat -86 560 -97 680 -85 646 
Resultat för perioden -1 433 -329 -914 
Summa fritt eget kapital 48 554 7 568 10 231 
Summa eget kapital  59 797 10 249 14 499 

     
Kortfristiga skulder   

 Lån   
Leverantörsskulder 105 18 103 

Skuld IFOX Investments 117 046 - - 
Övriga skulder 6 935 180 31 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 258 63 69 
Summa kortfristiga skulder 124 344 261 203 

 
    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 184 141 10 510 14 702 
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Förändring Eget Kapital – Moderbolaget 
 
 Aktie-

kapital 
Övrigt 

Tillskjutet 
Kapital 

Balanserat 
resultat 

Årets 
resultat 

Totalt Eget 
Kapital 

Eget Kapital 2017-01-01 4 268 96 791 -85 646 -914 14 499 
Omföring föregående års resultat -914 914 0 
Kvittningsemission 6 975 39 756 46 731 
Emissionsrelaterade kostnader 0 
Periodens resultat -1 433 -1 433 
Eget Kapital 2017-06-30 11 243 136 547 -86 560 -1 433 59 797 

 
Nyckeltal och Aktiedata - Koncernen 
 
  2017-06-30 2016-06-30 2016 2015 2014 

Res efter finansiella poster (TSEK) -3 373 -523 -1 279 -104 717 -1 547 
Balansomslutning (TSEK) 253 899 11 423 14 763 11 096 114 253 
Soliditet (%) 49 95 98 98 38 
Eget kapital per aktie (SEK) 0,46 0,40 0,36 0,41 1,6 
Totalt antal aktier (st) 112 427 586 26 816 022 39 816 042 26 816 022 26 816 022 

 
 
 
 
 


