
Delårsrapport för andra kvartalet 2022
Andra kvartalet 2022 (april – juni)
•  Intäkterna för andra kvartalet uppgick till 0,07  (0,7) mkr

• Prospekterings- och utvärderingskostnader för andra kvartalet uppgick till -1,1 (-1,7) mkr

•  Resultatet efter skatt för andra kvartalet uppgick till –2,9 (-6,4) mkr

• Resultatet per aktie för andra kvartalet uppgick till -0,05 (-0,14) kr 

Första halvåret 2022 (januari – juni) 
•  Intäkterna för det första halvåret uppgick till 0,1  (0,7) mkr

• Prospekterings- och utvärderingskostnader för det första halvåret uppgick till -3,1 (-3,2) mkr

•  Resultatet efter skatt för det första halvåret uppgick till –7,5 (-9,5) mkr

• Resultatet per aktie för det första halvåret uppgick till -0,14 (-0,02) kr 

Väsentliga händelser under perioden
•  Riktad nyemission om 5 mkr genomförd samt återbetalning av lån om 5 mkr 

•  Lönsamhetsstudie för koppar- och zinkprojektet Joma och Stekenjokk-Levi slutförd med positivt    
nuvärde om 90–200 miljoner USD

•  Tillstånd beviljat för gruvverksamhet inom Natura 2000-området Vardo-, Laster- och Fjällfjällen i Vilhelmina kommun

•  Avsiktsförklaring rörande försäljning av dotterbolaget Palmex Mining Oy samt efterföljande investeringar i Mahvie Minerals AB

•  Bolaget har hållit årsstämma den 12 maj 2022

Väsentliga händelser efter periodens utgång
•  Tillstånd för gruvverksamhet inom Natura 2000-området Vardo- Laster- och Fjällfjällen har överklagats

•  Slutförd försäljning av dotterbolaget Palmex Mining Oy och efterföljande investeringar i Mahvie Minerals AB

•  Bolaget har upptagit lån om 8 MSEK

•  Förlängning av undersökningstillstånd erhållen med ett år för Kattisavan nr 4 (guld), Orrbäcken nr 4 (nickel) 
 och Ankarvattnet nr 2 (koppar och zink)

•  Sakbehandling av reguleringsplan för Jomagruvan i Norge fortlöper

•  Arbete med finansiering av Rönnbäckenprojektet fortlöper
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Verksamheten

Bluelake Mineral i korthet
Bluelake Mineral AB (publ) (”Bolaget” eller ” Bluelake Mineral”) är ett svenskt bolag verksamt inom pro-
spektering och utveckling av metaller och råvaror i Norden.

Koppar och zink i Sverige och Norge: Bolaget äger ca 99 % av dotterbolaget Vilhelmina Mineral AB 
(”Vilhelmina Mineral”) som är ett prospekterings- och gruvutvecklingsbolag  med fokus på utveckling av 
koppar- och zinkfyndigheter i Norden. I Sverige innehar Bolaget projektet Stekenjokk-Levi i Västerbotten 
där det mellan 1976 och 1988 bröts sammanlagt ca 7 miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1,5 % 
Cu och 3,5 % Zn. Stekenjokk-Levi innehåller, enligt en nyligen genomförd mineralresursberäkning av SRK 
Consulting, antagna mineraltillgångar på cirka 6,7 miljoner ton med 0,9 % Cu, 2,7 % Zn, 0,6 % Pb, 55 Ag g/t 
och 0,2 g/t Au för Stekenjokk och antagna mineraltillgångar på 5,1 miljoner ton med 1 % Cu, 1,5 % Zn, 0,1 % 
Pb, 22 Ag g/t och 0,2 g/t Au för Levi (vid cut-off på 60 USD/ton). I Norge är Bolaget via dotterbolaget Joma 
Gruver AS (”Joma Gruver”) innehavare till projektet Jomafältet beläget i Trøndelag, där cirka 11,5 miljoner 
ton malm bröts mellan 1972 och 1998 med en genomsnittlig halt på 1,5 % Cu och 1,5 % Zn. Jomafältet 
(exklusive Gjersvik) innehåller, enligt en nyligen genomförd mineraluppskattning av SRK Consulting, 
indikerade mineraltillgångar på 6 miljoner ton med halter uppgående till 1,00 % Cu och 1,66 % Zn och 
antagna mineraltillgångar på 1,2 miljoner ton med halter 1,2 % Cu och 0,7 % Zn (vid cut-off på 50 USD/
ton). Vilhelmina Mineral har ansökt om bearbetningskoncession för Stekenjokk-Levi. Via Joma Gruver 
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 dotterbolaget 
Vilhelmina Mineral och i det helägda norska dotterbolaget Joma Gruver.

Nickel i Sverige: dotterbolaget Nickel Mountain AB (”Nickel Mountain”) innehar nickelprojektet Rönn-
bäcken som enligt en preliminära ekonomisk studie från 2011 av konsultbolaget SRK Consulting omfattar 
en mineraltillgång om 668 miljoner ton med halten 0,176 % 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: I juli 2022 överlät Bolaget samtliga aktier i Palmex Mining OY till Mahvie 
Minerals AB (”Mahvie Minerals”) och tecknade i samband med överlåtelsen aktier i Mahive Minerals 
varvid Bolaget som ett resultat därav numera äger 50,1 % av samtliga aktier i Mahvie Minerals. 
Mahive Minerals är ett nordiskt prospekterings- och gruvutvecklingsbolag med fokus på basmetaller, 
ädelmetaller och batterimetaller. Det numera ägda finska dotterbolaget Palmex Mining OY innehar 
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. Tidigare ägdes Palmex Mining Oy av Palmex Mineral AB (”Palmex 
Mineral”). Palmex Mineral genomförde 2014 via konsultbolaget SRK Consulting en s k Preliminary 
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Economic Assessment (PEA). I denna rapport anges en beräkning om 1,56 miljoner oz och en historisk 
antagen mineraltillgång i form av guldekvivalenter med halten 0,93 g/t guld. Mahvie Minerals har även  
verksamhet i Mo i Rana i Norge som är ett välkänt industri- och gruvområde omfattande såväl smältverk 
som brytning av järnmalm. Mahvie Minerals innehar ett 40-tal undersökningstillstånd i Mo i Rana 
där det finns en nedlagd gruva med kvarvarande mineralisering innehållande zink, koppar och andra 
metaller och en enligt Mahvie Minerals bedömd nuvarande potential om över 5 Mton med en halt 3,8 % 
zinkekvivalenter. Mahvie Minerals planerar att via prospektering utöka potential och mineraltillgångar 
samt påbörja utveckling av gruvverksamhet. Bolaget planerar att dela ut aktierna i Mahvie Minerals 
till aktieägarna i Bluelake Mineral under hösten 2022. 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.

Verksamhetens utveckling under rapportperioden
Riktad nyemission om 5 mkr genomförd samt återbetalning av lån om 5 mkr

Bolaget har under rapportperioden, med stöd av bemyndigande från årsstämman 26 maj 2021, genom-
fört en riktad nyemission av aktier till en grupp privata investerare (”Investerarna”) om högst 1 396 647 
aktier till en teckningskurs om 3,58 kronor per aktie, det vill säga till ett sammanlagt värde om cirka 5 mkr 
(”Nyemissionen”). Nyemissionen innebär att aktiekapitalet kan komma att öka med högst 139 664,70 
kronor genom nyemission av högst 1 396 647 aktier. Teckning av aktier görs på separat teckningslista 
senast den 14 april 2022 varvid även betalning ska ske. Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant. 
Nyemissionen har fulltecknats.

Som tidigare meddelats ingick Bolaget i februari 2022 ett avtal (”Avtalet”) med en grupp privata invester-
are innebärande att Bolaget upptog ett lån om sammanlagt 5 mkr (”Lånet”) för att dels finansiera 
Bolagets och dess dotterbolags fortsatta projektutveckling, dels för att stärka Bolagets likviditet. Lånet 
lämnades av Investerarna. Nyemissionen genomförs efter påkallande av Investerarna i enlighet med 
villkoren i Avtalet. Emissionslikviden från Nyemissionen ska i sin helhet användas för att återbetala hela 
Lånet om 5 mkr.

Styrelsen anser att teckningskursen om 3,58 kronor per aktie är marknadsmässig då den motsvarar 
Bolagets akties volymviktade genomsnittskurs (VWAP) på NGM Nordic SME under fem sammanhängande 
handelsdagar (22–28 mars 2022) under de senaste 15 handelsdagarna efter avdrag för 10 procents rabatt. 
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att fullgöra Bolagets förpliktelser enligt Avtalet. 
Vidare syftar Nyemissionen till att trygga den fortsatta finansieringen av Bolaget då emissionslikviden 
ska användas för att återbetala hela Lånet om 5 mkr. Mot bakgrund av det ovan nämnda bedömer 
styrelsen att den till Investerarna riktade Nyemissionen är till fördel för Bolaget och dess aktieägare.

Lönsamhetsstudie för koppar- och zinkprojektet Joma och Stekenjokk-Levi slutförd med 
ett positivt nuvärde om mellan 90 – 200 miljoner USD

I rapportperioden har resultaten offentliggjorts av en preliminär lönsamhetsstudie (”PEA”) genomförd 
av konsultbolaget SRK Consulting (”SRK”) för det 100 % innehavda koppar- och zinkprojektet Joma och 
Stekenjokk-Levi (”Joma och Stekenjokk-Levi” eller ”Projektet”) i norska Trøndelag och Västerbotten. PEA 
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innehåller ett uppdaterat utlåtande om mineraltillgång och en ekonomisk bedömning för en planerad 
gruvdrift med ca 750 000 ton årlig brytning under en period om 17 år med produktion av tre separata 
koncentrat (koppar, zink och bly) och doré (guld och silver).

Gruvans livslängd på 17 år är baserat på en sammanlagd produktionshastighet om 750 000 ton under 
de första 11 åren, nedtrappning till 500 000 ton till slutet av gruvans livslängd baserat på den nuvarande 
uppskattningen av mineraltillgångar. Under hela gruvprojektets livslängd uppskattas produktionen 
till 446 000 ton kopparkoncentrat, 321 000 ton zinkkoncentrat, 43 000 ton blykoncentrat, silver (in 
doré) 3 445 000 oz och guld (in doré) 21 000 oz. Mineraltillgångsberäkningen för Joma-fyndigheten 
(ikraftträdandedatum 9 december 2021) omfattar 6,0 miljoner ton indikerade mineraltillgångar med 
1,0 % koppar och 1,66 % zink samt 1,2 miljoner ton antagna mineraltillgångar med 1,2 % koppar och 
0,7 % zink. Mineraltillgångsberäkningen för fyndigheten Stekenjokk-Levi (ikraftträdande 23 november 
2021) omfattar 11, miljoner ton antagna mineraltillgångar med 0,9 % koppar, 2,2 % zink, 0,4 % bly, 0,2 g/t 
guld och 40,7 g/t silver. I PEA har två olika scenarios för metallpriser tillämpats:

• LTC scenario: beaktar medianpriset för långsiktig konsensus (”LTC”) marknadsprognos under andra 
kvartalet 2022 på 7 700 USD/t koppar, 2 250 USD/t zink, 1 950 USD/t bly, 1400 USD/oz guld och 18,25 
USD/oz silver.

• Strategiskt scenario: beaktar spotpriserna på metall under andra kvartalet 2022 rabatterade med 12 % 
baserat på Bluelake Minerals lednings syn på att priserna kommer att ligga kvar på dessa nivåer under 
en längre period inklusive 8 620 USD/t koppar, 3 692 USD/t zink, 2002 USD/ t bly, 1 659 USD/oz guld 
och 20 USD/oz silver.

I LTC scenariot beräknas Projektets nuvärde vid 8 % diskonteringsränta till ca 90 miljoner USD. I det 
Strategiska scenariot beräknas Projektets nuvärde vid 8 % diskonteringsränta till ca 200 miljoner USD.

Tillstånd beviljat för gruvverksamhet inom Natura 2000-området Vardo-, Laster- och 
Fjällfjällen i Vilhelmina kommun

I rapportperioden har Bolaget via sitt dotterbolag Vilhelmina Mineral AB den 2 juni 2022 beviljats 
Natura 2000-tillstånd för gruvverksamhet. Länsstyrelsen i Västerbotten beslutar att bevilja Vilhelmina 
Mineral AB tillstånd enligt 7 kap. 28a § miljöbalken för gruvverksamhet i anslutning till och inom Natura 
2000-området Vardo-, Laster- och Fjällfjällen (SE0810394) i Vilhelmina kommun. Länsstyrelsen bedömer 
att miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller kraven i 6 kap. miljöbalken. Detta tillstånd är giltigt i 30 
(trettio) år från beslutsdatum. Länsstyrelsen har fattat beslutet med stöd av 16 kap. 9 § miljöbalken att 
intrånget i området och i allmänna intressen ska kompenseras. För tillståndet gäller följande villkor:

• Om inte annat framgår av nedanstående villkor ska verksamheten bedrivas i huvudsaklig överenstäm-
melse med vad sökande angett i ansökningshandlingarna, i övrigt uppgivit eller åtagit sig i ärendet.

• Bolaget ansvarar för att eventuella underentreprenörer har kännedom om detta beslut och vilka 
skyldigheter och begräsningar som följer av beslutet.

• Gruvverksamhet får endast bedrivas inom området under perioden november–maj.

• Transporter av material som uppstår i samband med verksamheten får endast ske med täckta flak. Vid 
behov ska ytterligare skyddsåtgärder såsom vattenbegjutning vidtas för att motverka damning.
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• Verksamheten får inte medföra utsläpp till luft eller vatten som negativt påverkar de inom Natura 
2000-området utpekade naturtyperna eller arterna. Verksamheten ska säkerställa erforderlig rening 
av luft och vatten. Kontroll av utsläppsnivåer ska ske regelbundet.

• Verksamheten får inte medföra att våtmarksmiljöer torkar ut, växer igen eller minskar i areal. 
Frekvensen av bottenfrysning eller torrläggning av Stikkenjukke eller Saxån får inte öka som en 
konsekvens av verksamheten. För att säkerställa att så inte sker ska grundvattennivåer i berg och 
jord övervakas genom att grundvattenrör installeras. Grundvattenrören ska vara installerade minst 1 
(ett) år innan verksamheten påbörjas. Metoden för övervakning ska slutligt fastställas i samband med 
miljöprövningen.

• Åtgärder ska vidtas för att minimera risken för att fjällräv, lodjur, järv och rovfåglar dras till och 
omkommer vid den del av väg 1067 (Vildmarksvägen) som under verksamhetens driftperiod kommer 
hållas öppen.

• Vid plogning ska plogvallarna släntas av för att underlätta för djur att ta sig upp ifrån vägen.

• Ett förslag till kontrollprogram för verksamhetens påverkan på Natura 2000-området ska lämnas in 
till tillsynsmyndigheten senast tre månader innan verksamheten påbörjas. I kontrollprogrammet ska 
mätmetoder, mätfrekvenser och utvärderingsmetoder anges. Möjliga effekter av verksamheten på 
utpekade våtmarksmiljöer och fjällräv ska särskilt belysas.

• Kompensationsförslag för intrånget i området ska tas fram i samråd med och godkännas av tillsyns-
myndigheten. Kompensationsåtgärderna ska vara utförda senast ett år efter att gruvverksamheten 
har påbörjats.

Avsiktsförklaring rörande försäljning av dotterbolaget Palmex Mining Oy samt 
efterföljande investeringar i Mahvie Minerals AB

Bolaget  har i rapportperioden ingått en icke-bindande avsiktsförklaring med Mahvie Minerals AB 
(”Mahvie Minerals”) och majoritetsaktieägarna i Mahvie Minerals angående försäljning av samtliga 
aktier i Bolagets dotterbolag Palmex Mining Oy till Mahvie Minerals (”Försäljningen”). Bluelake Mineral 
kommer i Försäljningen att erhålla en köpeskilling om 14 800 000 kronor i form av ett skuldebrev, som ska 
användas för att teckna nyemitterade aktier i Mahvie Minerals genom kvittning (”Kvittningsemissionen”). 
Vidare ska Bluelake Mineral investera ytterligare 4 000 000 kronor i kontanter i Mahvie Minerals 
i en riktad nyemission av aktier (”Kontantemissionen”, och tillsammans med Försäljningen och 
Kvittningsemissionen, ”Transaktionerna”). Efter genomförandet av Transaktionerna kommer Bluelake 
Mineral att äga 50,1 % av aktierna i Mahvie Minerals och avsikten är att dela ut aktierna i Mahvie Minerals 
till aktieägarna i Bluelake Mineral genom en så kallad Lex Asea-utdelning, i samband med vilken aktierna 
i Mahvie Minerals också avses att noteras på en multilateral handelsplattform (”Noteringen”).

Mahvie Minerals är ett nordiskt prospekterings- och gruvutvecklingsbolag med fokus på basmetaller, 
ädelmetaller och batterimetaller. Mahvie Minerals är bl a verksamt i Mo i Rana i Norge som är ett välkänt 
industri- och gruvområde omfattande såväl smältverk som brytning av järnmalm. Mahvie Minerals innehar 
ett 40-tal undersökningstillstånd i Mo i Rana där det finns en nedlagd gruva med kvarvarande mineralisering 
innehållande zink, koppar och andra metaller och en enligt Mahvie Minerals bedömd nuvarande potential 
om över 5 Mton med en halt 3,8 % zinkekvivalenter. Mahvie Minerals planerar att via prospektering utöka 
potential och mineraltillgångar samt påbörja utveckling av gruvverksamhet. Mahvie Minerals VD Per Storm 
har lång erfarenhet från gruvbranschen och har tidigare bland annat varit VD för Copperstone Resources.
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Genom Försäljningen överlåter Bluelake Mineral alla utestående aktier i Palmex Mining Oy (inklusive 
guldprojektet Haveri i Finland) till Mahvie Minerals. Transaktionerna innebär en värdering av alla 
utestående aktier i Palmex Mining Oy motsvarande 14 800 000 kronor och en bolagsvärdering (före 
finansiering) av alla utestående aktier i Mahvie Minerals på 12 210 000 kronor. Genomförandet av 
Transaktionerna är bland annat villkorat av att Mahvie Minerals upptar finansiering om minst 4 000 000 
kronor från andra investerare (den ”Externa Kontantemissionen”), att Bluelake Mineral erhåller ett lån 
från investerare om 8 000 000 kronor varav hälften kan användas för att finansiera Transaktionerna, samt 
genomförandet av en tillfredsställande bolagsgranskning av Mahvie Minerals. Genom Kontantemissionen 
och den Externa Kontantemissionen kommer Mahvie Minerals att erhålla 8 000 000 kronor i kontanter.

Bolaget har hålllit årsstämma den 12 maj 2022

I rapportperioden höll Bolaget den 12 maj 2022 årsstämma i Stockholm, varvid följande huvudsakliga 
beslut fattades. Resultat- och balansräkning fastställdes enligt framlagd årsredovisning. Vinstmedlen 
beslutades disponeras så att i ny räkning överförs 49 722 695 kronor. Styrelsen och verkställande 
direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes My 
Simonsson, Patric Perenius, Peter Hjorth, Jonas Dahllöf och Neil Said. Vid det efterföljande konstituerande 
styrelsesammanträdet omvaldes Neil Said till styrelsens ordförande. Arvode till styrelsen för tiden intill 
nästa årsstämma utgår med 120 000 kronor till vardera ordinarie styrelseledamot och 140 000 kronor 
till styrelsens ordförande. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till Bolagets revisor varvid 
Henrik Boman utsågs till huvudansvarig revisor. Revisorn ska ersättas mot godkänd räkning. Stämman 
beslutade att bemyndiga styrelsen att utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för 
nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/
eller konvertibler. Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt 
ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom nuvarande bolagsordningens gränser. Stämman 
beslutade vidare att lämna styrelsen bemyndigande att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, 
intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av högst 9 300 000 
aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.  Samtliga beslut fattades enhälligt. Årsredovisning för år 
2021 finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.bluelakemineral.com.
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Händelser efter rapportperiodens utgång
Tillstånd för gruvverksamhet inom Natura 2000-området Vardo- Laster- och Fjällfjällen i 
Vilhelmina kommun har överklagats

Efter rapportperiodens utgång har Bolagets tillstånd att bedriva gruvverksamhet inom och i närheten 
av Natura 2000-område överklagats. Bolaget har tidigare via dotterbolaget Vilhelmina Mineral AB den 
2 juni 2022 beviljats Natura 2000-tillstånd för gruvverksamhet. Länsstyrelsen i Västerbotten beslutade 
att bevilja Vilhelmina Mineral AB tillstånd enligt 7 kap. 28a § miljöbalken för gruvverksamhet i anslutning 
till och inom Natura 2000-området Vardo-, Laster- och Fjällfjällen (SE0810394) i Vilhelmina kommun. 
Beslutet har kunnat överklagas under fem veckor fram t o m den 7 juli. Tillståndet har överklagats inom 
utsatt tid av Vilhelmina Södra sameby. Länsstyrelsen i Västerbotten har skickat ärendet till Mark- och 
miljödomstolen i Umeå för att de ska avgöra om de beviljar prövningstillstånd för överklagan.

Slutförd försäljning av dotterbolaget Palmex Mining Oy, efterföljande investeringar i 
Mahvie Minerals AB samt upptagande av lån om 8 MSEK

Bolaget har efter rapportperiodens utgång ingått ett bindande avtal med Mahvie Minerals AB 
(”Mahvie Minerals”) rörande försäljning av samtliga aktier i Bolagets dotterbolag Palmex Mining Oy 
(”Försäljningen”).  Bolaget har vidare avtalat om att uppta ett lån om 8 MSEK (”Lånet”) från privata 
investerare. Syftet med Lånet är dels att, som ett led i Bolagets teckning av aktier i Mahvie Minerals, 
finansiera Mahvie Minerals, dels att stärka Bolagets likviditet.

Transaktionerna

Bluelake Mineral kommer i Försäljningen att erhålla en köpeskilling om 14 800 000 kronor i form av ett 
skuldebrev, som ska användas för att teckna nyemitterade aktier i Mahvie Minerals genom kvittning 
(”Kvittningsemissionen”). Vidare ska Bluelake Mineral investera ytterligare 4 004 000 kronor i kontanter 
i Mahvie Minerals i en riktad nyemission av aktier (”Kontantemissionen”, och tillsammans med 
Försäljningen och Kvittningsemissionen, ”Transaktionerna”). Genom Försäljningen kommer Bluelake 
Mineral att överlåta alla utestående aktier i Palmex Mining Oy (inklusive guldprojektet Haveri i Finland) 
till Mahvie Minerals. Transaktionerna innebär en värdering av alla utestående aktier i Palmex Mining Oy 
motsvarande 14 800 000 kronor och en bolagsvärdering (före finansiering) av alla utestående aktier i 
Mahvie Minerals på 12 210 000 kronor.

Lånet

Lånet löper fram t o m den 30 april 2023. Lånet har 5 % uppläggningsavgift och en månatlig räntesats om 
1,4 % varvid upplupen ränta vid månadens slut inte skall kapitaliseras och därmed inte bli räntebärande i 
sig. Långivarna har rätt att under låneperioden, dock vid det tidigaste av dagen efter avstämningsdagen 
för Utdelningen (som definieras nedan) eller efter den 1 december 2022 (beroende på vilket som infaller 
först), förutsatt styrelsens beslut om nyemission av aktier med stöd av bemyndigande från bolagsstämman 
alternativt förutsatt bolagsstämmans efterföljande godkännande av sådan nyemission, påkalla att hela eller 
delar av Lånet kvittas mot nyemitterade aktier i Bluelake Mineral om minst 1 000 000 kronor per tillfälle. 
Teckningskursen för aktierna ska motsvara 90 % av det lägsta volymviktade genomsnittspriset (VWAP) för 
Bolagets aktie enligt NGM Nordic SMEs officiella kurslista under en sammanhängande period om fem (5) 
handelsdagar under de senaste femton (15) handelsdagarna närmast före beslutet om nyemission.
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Finansiering av Mahvie Minerals

Mahvie Minerals har bekräftat att åtaganden om finansiering uppgående till 4 004 000 kronor till Mahvie  
Minerals har erhållits från investerare (den ”Externa Finansieringen”), vilket innebär att Mahvie 
Minerals kommer att erhålla totalt 8 008 000 kronor i kontanter genom den Externa Finansieringen och 
Kontantemissionen. Därutöver avser en av Mahvie Minerals aktieägare, EMX Scandinavia AB, som är ett 
helägt dotterbolag till det kanadensiska noterade bolaget EMX Royalty Corp., att teckna aktier i Mahvie 
Minerals genom kvittning av en fordran till samma teckningskurs som i den Externa Finansieringen 
motsvarande ett sammanlagt värde om 2 508 000 kronor.

Efter genomförandet av Transaktionerna, den Externa Finansieringen och kvittningsemissionen till EMX 
Scandinavia AB kommer Bluelake Mineral att äga 50,1 % av aktierna i Mahvie Minerals och avsikten är 
att dela ut aktierna i Mahvie Minerals till aktieägarna i Bluelake Mineral genom en så kallad Lex Asea-
utdelning (”Utdelningen”), i samband med vilken aktierna i Mahvie Minerals också avses att noteras på 
en multilateral handelsplattform.

Bolagets verkställande direktör, Peter Hjorth, äger indirekt 30 % av aktierna i Mahvie Minerals innan 
fullgörandet av Transaktionerna och 10 % efter fullgörandet av Transaktionerna och den Externa Finansie-
ringen. Transaktionerna utgör inte närståendetransaktioner enligt aktiebolagslagen eller enligt god sed 
på aktiemarknaden (AMN 2019:25).

Utdelningen

Utdelningen förväntas genomföras under fjärde kvartalet 2022. Innan genomförandet av Utdelningen 
kommer Mahvie Minerals att utföra en aktiesplit för att möjliggöra utdelning av en aktie i Mahvie 
Minerals per innehavd aktie i Bluelake Mineral (1:1). Efter genomförandet av Utdelningen kommer 
Mahvie Minerals att genomföra en sammanläggning av aktier för att uppnå ett mer ändamålsenligt 
totalt antal aktier i Mahvie Minerals i samband med noteringen.

Bolagets bedömning är att Utdelningen kommer att kunna genomföras som en Lex Asea-utdelning, 
vilket innebär att utdelningen inte kommer att vara direkt beskattningsbar i Sverige. I stället kommer den 
ursprungliga anskaffningskostnaden för aktier innehavda i Bluelake Mineral att fördelas mellan aktierna 
som innehas i Bluelake Mineral och de aktier som erhålls i Mahvie Minerals. Efter genomförandet av 
Utdelningen kommer Bolaget att efterfråga utfärdandet av en rekommendation från Skatteverket 
rörande fördelningen av anskaffningskostnaden mellan aktier i Bluelake Mineral och Mahvie Minerals.

En kallelse till extra bolagsstämma i Bluelake Mineral för att besluta om Utdelningen kommer att public-
eras separat efter genomförandet av Transaktionerna.

Förlänging av undersökningstillstånd erhållen med ett år för Kattisavan (guld), 
Orrbäcken (nickel) och Ankarvattnet (koppar och zink)

Bolaget har efter rapportperiodens utgång via sitt svenska dotterbolag Nickel Mountain AB (”Nickel 
Mountain”) från Bergsstaten meddelats att följande undersökningstillstånd förlängs med ett år: Kattisavan 
nr 4 (guld) och Orrbäcken nr 4 (nickel).  Bergsstaten har beslutat att följande undersökningstillstånd som 
innehas av Bolaget, Kattisavan nr 4 i Lycksele kommun och Orrbäcken nr 4 i Skellefteå kommun, båda i 
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Västerbottens län, bägge automatiskt förlängs med ett år p g a en lagändring, beroende på effekterna 
av Covid-19, som förlänger giltigheten för alla undersökningstillstånd som var i kraft den 9 juni 2022. 
Bergsstaten har meddelat att undersökningstillstånden förlängs enligt följande:

• Kattisavan nr 4 nu giltig t o m 14 juli, 2024

• Orrbäcken nr 4 nu giltig t o m 23 juni, 2024

Bolaget efter rapportperiodens utgång även meddelat att det via sitt svenska dotterbolag Vilhelmina 
Mineral AB (”Vilhelmina Mineral”) från Bergsstaten meddelats att följande undersökningstillstånd 
förlängs med ett år: Ankarvattnet nr 2 (koppar och zink) i Strömsunds kommun i Jämtland, automatiskt 
förlängs med ett år p g a en lagändring, beroende på effekterna av Covid-19, som förlänger giltigheten för 
alla undersökningstillstånd som var i kraft den 9 juni 2022. Bergsstaten har meddelat att undersöknings-
tillstånden förlängs enligt följande:

• Ankarvattnet nr 2 nu giltig t o m 5 augusti, 2023

Status avseende ansökan om reguleringsplan för Jomagruvan

Efter rapportperiodens utgång har processen kring sakbehandling av reguleringsplanen för Jomagruvan 
fortlöpt. Under våren har processen kring ansökan om reguleringsplan för Jomagruvans industriområde 
genomgått en remissrunda och där ett 10-tal remissvar från myndigheter, markägare, privatpersoner 
och andra organisationer inkommit. De flesta av dessa remissvar har av Bolaget enkelt kunnat bemötas 
genom kompletterande svar till tidigare inlämnade utredningar. Några av remissvaren har dock krävt 
en mer ingående process med möten och dialog. Detta rör remissvar med s k invändningar (norska 
innsigelser) från Statsförvaltaren i Trøndelag och från det norska Sametinget. I bägge dessa fall rör 
invändningarna gruvverksamhetens möjliga påverkan på det lokala renbetesdistriktet (Tjåehkere 
sijte) och frågan hur Bolaget har tänkt att minimera negativ inverkan. Statsförvaltaren påpekar att 
området kring Jomagruvan har en viktig funktion som flytt- och transportled, uppsamlingsplats och 
viss utsträckning även plats för kalvning. Statsförvaltaren menar att gruvverksamhetens påverkan 
på rennäringen genom bl a vibrationer från sprängning och hur transport av malm från Stekenjokk 
påverkar naturliga flyttleder bör utredas närmare. Sametingets invändning är mer generell och de 
anser att flera åtgärder som krävs för att minska negativ inverkan på rennäringen baseras på framtida 
dialog och överenskommelser. De önskar att nödvändiga åtgärder bör överenskommas i dialog med 
renbetesdistriktet och skrivas in i planförslag och reguleringsplan redan nu samt förtydligas i separat 
avtal mellan Bolaget och renbetesdistriktet.

Bolaget vidimerar att många av synpunkterna från Statsförvaltaren och Sametinget är relevanta men 
att tidpunkten för att genomföra samtliga utredningar och ta fram alla svar och förslag på åtgärder inte 
nödvändigtvis kan eller bör ske i samband med beslut om reguleringsplan utan snarare i senare skede 
och senast innan dess att en driftskoncession erhålles. Syftet med reguleringsplan enligt den norska 
plan- och bygglagen är inte att i detalj definiera alla förutsättningar för gruvdriften utan att bestämma 
hur industriområdet kring gruvan får anläggas, vilka mark- och vattenområden som får nyttjas för vilken 
typ av verksamhet. Även om detta är Bolagets grundläggande syn har inställningen varit att i möten och 
dialog med Statsförvaltaren, Sametinget och det lokala renbetesdistriktet försöka komma så långt som 
möjligt och se om förutsättningar för närmare förtydliganden och överenskommelse med den lokala 
rennäringen finns. Denna process har pågått under vår och sommar och förväntas fortsätta under hösten 
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2022 med målet att invändningar från Statsförvaltaren och Sametinget ska dras tillbaka och att därmed 
Røyrviks kommun ska kunna lägga fram och slutligt godkänna reguleringsplanen. För att detta ska ske 
kommer Bolaget dels genomföra kompletterande utredningar vad avser gruvverksamhetens påverkan 
på den lokala rennäringen p g a vibrationer genom sprängning och malmtransporter från Sverige, dels 
fortsätta dialog med det lokala renbetesdistriktet för att nå en lösningen där det finns samsyn och en 
överenskommelse kring gruvverksamheten som är acceptabel för det lokala renbetesdistriktet.

Vad gäller hanteringen av sakbehandling av planprogram och reguleringsplan så ska enligt den norska 
plan- och bygglagen Røyrviks kommun som ägare av ärendet utse en ansvarig person som lägger fram 
saken för behandling och beslut av kommunens s k förmanskap (motsvarar ungefär kommunfullmäktige 
i Sverige). I denna roll hade Røyrviks kommun utsett sin kommundirektör. P g a nära koppling till 
det lokala renbetesdistriktet genom släktförhållanden och olika uppdrag ifrågasatte Bolaget om 
kommundirektören inte kunde vara jävig i denna roll. Under sommaren kom kommundirektören själv 
till samma slutsats och avsade sig därför rollen att lägga fram saken till förmanskapet för beslut. Därför 
har nu Røyrviks kommun istället utsett en annan ansvarig för sakbehandlingen av detta ärende som är 
en tjänsteman i grannkommunen Grong. För att ytterligare säkerställa att ärendet ej kan klandras p g a 
eventuellt jäv så kommer troligen saken skickas på ny remissrunda under hösten men en förkortad sådan 
som varar i uppskattningsvis ca sex veckor. I denna runda kommer dock bara de utestående kvarvarande 
frågorna hanteras.

Bolagets bedömning är att godkänd reguleringsplan är den enskilt viktigaste faktorn för att kunna 
återetablera gruvverksamheten i Joma och att miljöprövning och driftskoncession efter det även bör 
kunna erhållas. Bolaget bedömer även att nu pågående processerna med berörda parter kring kvarvarande 
frågor kring rennärning är positiva och konstruktiva och ser optimistiskt på förutsättningarna till ett 
positivt utfall vad gäller godkänd reguleringsplan.

Status avseende utveckling och finansiering av Rönnbäckenprojektet

Efter rapportperiodens utgång har processen kring finansiering av Rönnbäckenprojektet fortlöpt. 
Huvudscenariot är att finansiering sker direkt via dotterbolaget Nickel Mountain AB. Bolaget har 
tillsammans med en extern rådgivare identifierat ett flertal potentiella investerare som omfattar både 
internationella industriella aktörer och finansiella institutioner. Ett antal av de kontaktade investerarna 
har gått vidare med en fördjupad bolagsgranskning. Då det finns ett omfattande material kring projektet 
är investerarnas granskning av bolag och projekt tidskrävande och förväntas pågå in under hösten. 
Parallellt undersöker Bolaget möjligheter till kompletterande mjuk finansiering i form av olika stöd, 
bidrag och utvecklingsprogram på nationell, regional och EU-nivå för etablering av en verksamhet som 
syftar till produktion av kritiska metaller för den gröna omställningen.
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Finansiell och övrig information

Nettoomsättning och resultat
Koncernen har omsatt 0,07 mkr (0,7) under rapportperioden (det andra kvartalet 2022). Resultatet efter 
skatt var under rapportperioden –2,9  (-6,4) mkr. 

Nedskrivningar
Under rapportperioden har inga nedskrivningar skett. 

Finansiell ställning och kassaflöde
Koncernens egna kapital uppgick per den 30 juni till 49,3  (51,6) mkr. Det ger en soliditet på 82,4 % (81,8). 
Likvida medel uppgick till 2,8 (6,7) mkr vid periodens slut. Kassaflödet från den löpande verksamheten 
efter förändringar i rörelsekapital för det andra kvartalet uppgick till -4,6 (-8,2) mkr. Kassaflödet 
från investeringsverksamheten för det andra kvartalet uppgick till -0,0 (0,0) mkr. Kassaflödet från 
finansieringsverksamheten för det andra kvartalet uppgick till 0,0 (8,0) mkr. Det totala kassaflödet under 
det andra kvartalet uppgick till -4,6 (-0,2) mkr.

Investeringar
Investeringar under det andra kvartalet 2022 uppgick till 0,0 (0,0) mkr.

Finansiering
Under rapportperioden  har riktad nyemission om 5 mkr genomförts som använts för återbetalning av 
lån om 5 mkr. Efter rapportperiodens utgång har lån om 8 mkr upptagits.

Aktien 
Bolaget har enligt Euroclear ca 4 700 aktieägare som har innehav av minst 500 aktier. Bolagets aktie är 
listad på NGM Nordic SME under kortnamnet BLUE. Vid utgången av rapportperioden uppgick det totala 
antalet utestående aktier till 54 166 485.

Optionsprogram
Bluelake Mineral emitterade under 2021 teckningsoptioner till ledande befattningshavare respektive 
styrelseledamöter baserat på ett beslut från årsstämman den 26 maj 2021. Ledande befattningshavare 
bestående av Bolagets verkställande direktör, ekonomiansvarige och chefsgeolog har tecknat totalt 
1 560 000 teckningsoptioner berättigade till nyteckning av 1 560 000 aktier i Bolaget varvid aktiekapitalet 
vid full teckning kan öka med högst 156 000 kronor. Nyemitterade aktier kan tecknas baserat på dessa 
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teckningsoptioner omedelbart efter dagen för offentliggörandet av Bolagets kvartalsrapport för första 
kvartalet 2024 samt tvåveckorsperioden som inleds omedelbart efter dagen för offentliggörandet av 
Bolagets kvartalsrapport för andra kvartalet 2024. Teckningskursen är 1,38 kr/aktie. Vid fullt nyttjande 
av teckningsoptionerna tillförs Bolaget ca 2,2 mkr. Full konvertering av teckningsoptionerna innebär ca 
2,9 % utspädning beräknat på antalet aktier i Bolaget vid rapportperiodens utgång.

Personal
I koncernen fanns vid periodens utgång inga anställda. Personalen i koncernen är i nuläget engagerade 
på konsultbasis.

Transaktioner med närstående
Under perioden april till och med juni 2022 har transaktioner med närstående skett enligt följande: 
Styrelseledamoten My Simonsson, har via bolag erhållit ersättning för tjänster relaterade till affärsjuridik 
om 168 tkr och VD/styrelseledamoten Peter Hjorth har via bolag erhållit ersättning för tjänster relaterade 
till företagsledning om 320 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 andra kvartalet redovisas ett 
rörelseresultat om -1,3 (-4,4) mkr. Det totala resultatet efter skatt under det andra kvartalet uppgick till 
-1,3 (-4,4) mkr. Antal anställda i moderbolaget var i perioden noll (0). 

Framtida utveckling
Verksamheten fortsätter utvecklas med avsikt att påvisa kommersiella tillgångar. Utvecklingen av Bola-
gets 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. 

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens all-
männa råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). För mer utförliga redovisnings-
principer se Bolagets årsredovisning för 2021.

Risker
Väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar framförallt, men inte uteslutande, resultat av pro-
spektering, 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 2021.
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Kommande rapporttillfällen
•  Delårsrapport för perioden januari – september 2022 lämnas den 18 november 2022

•  Bokslutskommuniké för perioden januari – december 2022 lämnas den 17 februari 2023

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 augusti 2022 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 augusti 2022

Neil Said Peter Hjorth Patric Perenius
Ordförande VD och ledamot Ledamot

Jonas Dahllöf My Simonsson  
Ledamot Ledamot  

För ytterligare information kontakta:
Peter Hjorth, VD, Bluelake Mineral AB (publ)
E-post: info@bluelakemineral.com
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(TSEK) 2022 2021 2022 2021 2021

apr-juni apr-juni jan-juni jan-juni     jan-dec

Övriga intäkter 69 733 95 725 -

Summa rörelsens intäkter 69 733 95 725 0

Rörelsekostnader

Prospekterings- och utvärderingskostnader -1 116 -1 738 -3 104 -3 186 -4 974

Övriga externa kostnader -1 297 -5 220 -3 764 -6 555 -8 182

Personalkostnader -197 -217 -395 -454 -829

Av- och nedskrivningar på materiella och immateriella tillgångar - - - - -12

Rörelseresultat -2 541 -6 442 -7 168 -9 471 -13 997

Finansiella kostnader

Valutakursdifferenser - 8 -1 -12 2

Räntor och liknande resultatposter -367 - -367 - -362

Resultat efter finansiella poster -2 909 -6 434 -7 536 -9 483 -14 357

Skatt på periodens resultat - - - - -

Periodens resultat -2 909 -6 434 -7 536 -9 483 -14 357

Hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare -2 905 -6 071 -7 528 -8 863 -13 680

Innehav utan bestämmande inflytande -4 -371 -8 -620 -677

Koncernresultaträkning
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(TSEK) 2022-06-30 2021-06-30 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Koncessioner, mineralintressen 54 545 54 375 56 526

Summa immateriella anläggningstillgångar 54 545 54 375 56 526

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intressebolag 145 145 145

Depositioner 31 31 31

Summa finansiella anläggningstillgångar 176 176 176

Summa anläggningstillgångar 54 720 54 551 56 702

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar 1 901 1 769 1 134

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 429 82 125

Summa kortfristiga fordringar 2 330 1 851 1 259

Kassa och bank 2 811 6 687 5 246

Summa omsättningstillgångar 5 141 8 538 6 505

SUMMA TILLGÅNGAR 59 861 63 089 63 207

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital  

Aktiekapital 5 417 4 832 5 162

Fritt eget kapital

Övrigt tillskjutet kapital/Överkursfond 297 519 285 378 290 122

Annat eget kapital -246 171 -232 428 -232 360

Resultat för perioden -7 528 -8 863 -13 680

Summa eget kapital 49 237 48 919 49 244

Minoritetsintresse 97 2 674 2 659

Summa Eget Kapital 49 334 51 593 51 903

Uppskjuten skatteskuld 8 742 8 742 8 742

Leverantörsskulder 524 1 450 1 085

Övriga skulder 906 717 859

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 355 587 618

Summa kortfristiga skulder 10 527 11 496 11 304

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 59 861 63 089 63 207

Koncernbalansräkning
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(TSEK) 2022-06-30 2021-06-30 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Koncessioner, mineralintressen 54 545 54 375 56 526

Summa immateriella anläggningstillgångar 54 545 54 375 56 526

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intressebolag 145 145 145

Depositioner 31 31 31

Summa finansiella anläggningstillgångar 176 176 176

Summa anläggningstillgångar 54 720 54 551 56 702

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar 1 901 1 769 1 134

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 429 82 125

Summa kortfristiga fordringar 2 330 1 851 1 259

Kassa och bank 2 811 6 687 5 246

Summa omsättningstillgångar 5 141 8 538 6 505

SUMMA TILLGÅNGAR 59 861 63 089 63 207

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital  

Aktiekapital 5 417 4 832 5 162

Fritt eget kapital

Övrigt tillskjutet kapital/Överkursfond 297 519 285 378 290 122

Annat eget kapital -246 171 -232 428 -232 360

Resultat för perioden -7 528 -8 863 -13 680

Summa eget kapital 49 237 48 919 49 244

Minoritetsintresse 97 2 674 2 659

Summa Eget Kapital 49 334 51 593 51 903

Uppskjuten skatteskuld 8 742 8 742 8 742

Leverantörsskulder 524 1 450 1 085

Övriga skulder 906 717 859

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 355 587 618

Summa kortfristiga skulder 10 527 11 496 11 304

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 59 861 63 089 63 207

Koncernbalansräkning (fortsättning) 

(TSEK) 2022-06-30 2021-06-30 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Koncessioner, mineralintressen 54 545 54 375 56 526

Summa immateriella anläggningstillgångar 54 545 54 375 56 526

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intressebolag 145 145 145

Depositioner 31 31 31

Summa finansiella anläggningstillgångar 176 176 176

Summa anläggningstillgångar 54 720 54 551 56 702

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar 1 901 1 769 1 134

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 429 82 125

Summa kortfristiga fordringar 2 330 1 851 1 259

Kassa och bank 2 811 6 687 5 246

Summa omsättningstillgångar 5 141 8 538 6 505

SUMMA TILLGÅNGAR 59 861 63 089 63 207

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital  

Aktiekapital 5 417 4 832 5 162

Fritt eget kapital

Övrigt tillskjutet kapital/Överkursfond 297 519 285 378 290 122

Annat eget kapital -246 171 -232 428 -232 360

Resultat för perioden -7 528 -8 863 -13 680

Summa eget kapital 49 237 48 919 49 244

Minoritetsintresse 97 2 674 2 659

Summa Eget Kapital 49 334 51 593 51 903

Uppskjuten skatteskuld 8 742 8 742 8 742

Leverantörsskulder 524 1 450 1 085

Övriga skulder 906 717 859

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 355 587 618

Summa kortfristiga skulder 10 527 11 496 11 304

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 59 861 63 089 63 207
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Eget Kapital 2021-01-01 47 680 311 187 -54 120 -5 785 298 962 42 345 341 307

Omföring föregående års resultat -231 778 231 778 0 0

Avsättning till fri fond -78 469 78 469 0 0

Nyemission 1 032 11 208 12 240 12 240

Nyemission under registrering 1 045 1 045 1 045

Utdelning -43 325 -43 325 -43 325

Omräkningsdifferens 4 899 4 899 -128 4 771

Årets resultat -13 680 -13 680 -677 -14 357

Eget Kapital 2021-12-31 5 162 290 122 -232 360 -13 680 49 244 2 659 51 903

Omföring föregående års resultat -13 680 13 680 0 0

Registrering av nyemission 255 4 853 5 108 5 108

Förvärv av utestående minoritetsandel 2 555 2 555 -2 555 0

Omräkningsdifferens -11 -131 -142 -142

Periodens resultat -7 528 -7 528 -8 -7 536

Eget Kapital 2022-06-30 5 417 297 519 -246 171 -7 528 49 237 97 49 334

(TSEK)
Aktie-

kapital

Övrigt 
Tillskjutet 

Kapital

Annat eget 
kapital

Periodens 
resultat

Summa
Minoritets-

intresse
Totalt Eget 

Kapital

Förändringar i eget kapital
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2022 2021 2022 2021 2021

apr-juni apr-juni jan-juni jan-juni   jan-dec

Den löpande verksamheten  

Rörelseresultat -2 468 -6 368 -7 168 -9 471 -13 997

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m m. - -934 163 -290 12

Erhållen ränta -367 -12 -367 -12 -360

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar i rörelsekapital

-2 672 -7 314 -7 372 -9 773 -14 345

Förändringar av rörelsekapitalet

Förändring av varulager - 19 - - 26

Förändring av kundfordringar och andra fordringar -698 69 -1 373 15 418

Förändring av leverantörsskulder och andra skulder -1 252 -961 -781 -570 -765

Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 622 -8 187 -9 526 -10 328 -14 666

 

Investeringsverksamheten

Utlåning Vilhelmina Mineral AB - - - - -2 204

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar - - - -101 -2 204

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 0 -101

Finansieringsverksamheten

Nyemission - 8 000 5 000 8 000 13 000

Bidrag Inovasjon Norge - - 2 091 - -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 8 000 7 091 8 000 13 000

Periodens kassaflöde -4 622 -187 -2 435 -2 429 -3 870

Likvida medel vid periodens början 7 433 6 874 5 246 9 116 9 116

Likvida medel vid periodens slut 2 811 6 687 2 811 6 687 5 246

(TSEK)

Kassaflödesanalys  koncernen
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Koncern Koncern Koncern Koncern Koncern

3 mån 3 mån 6 mån 6 mån 12 mån

2022-04-01 2021-04-01 2022-01-01 2021-01-01 2021-01-01

2022-06-30 2021-06-30 2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31

Summa rörelsens intäkter, tkr 69 733 95 725 -

Rörelsemarginal, % neg neg neg neg neg

Vinstmarginal, % neg neg neg neg neg

 neg neg neg

Räntabilitet

Avkastning på totalt kapital, % neg neg neg neg neg

Avkastning på eget kapital, % neg neg neg neg neg

 

Kapitalstruktur

Eget Kapital, tkr 49 334 51 592 49 334 51 592 51 903

Balansomslutning, tkr 59 861 63 089 59 861 63 089 63 207

Soliditet, % 82,40% 81,80% 82,40% 81,80% 82,10%

Investeringar

Nettoinvesteringar i immateriella tillgångar, tkr - - - 101 4 974

Data per aktie

Aktier vid periodens slut, st 54 166 485 48 318 893 54 166 485 48 318 893 51 624 677

Genomsnittligt antal aktier st 54 057 857 44 809 157 53 350 227 437 153 666 194 861 156

Resultat per aktie, kr -0,05 -0,14 -0,14 -0,02 -0,07

Eget kapital per aktie, kr 0,92 1,07 0,92 1,07 1,01

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

Totalt aktiekapital, kr 5 416 648,50 4 831 889 5 416 648,50 82 598 844 51 903 626

Koncern Koncern Koncern Koncern Koncern

3 mån 3 mån 6 mån 6 mån 12 mån

2022-04-01 2021-04-01 2022-01-01 2021-01-01 2021-01-01

2022-06-30 2021-06-30 2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31

Summa rörelsens intäkter, tkr 69 733 95 725 -

Rörelsemarginal, % neg neg neg neg neg

Vinstmarginal, % neg neg neg neg neg

 neg neg neg

Räntabilitet

Avkastning på totalt kapital, % neg neg neg neg neg

Avkastning på eget kapital, % neg neg neg neg neg

 

Kapitalstruktur

Eget Kapital, tkr 49 334 51 592 49 334 51 592 51 903

Balansomslutning, tkr 59 861 63 089 59 861 63 089 63 207

Soliditet, % 82,40% 81,80% 82,40% 81,80% 82,10%

Investeringar

Nettoinvesteringar i immateriella tillgångar, tkr - - - 101 4 974

Data per aktie

Aktier vid periodens slut, st 54 166 485 48 318 893 54 166 485 48 318 893 51 624 677

Genomsnittligt antal aktier st 54 057 857 44 809 157 53 350 227 437 153 666 194 861 156

Resultat per aktie, kr -0,05 -0,14 -0,14 -0,02 -0,07

Eget kapital per aktie, kr 0,92 1,07 0,92 1,07 1,01

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

Totalt aktiekapital, kr 5 416 648,50 4 831 889 5 416 648,50 82 598 844 51 903 626

Nyckeltal koncernen

Investeringar

 Data per aktie



BLUELAKE MINERAL AB    20

DELÅRSRAPPORT FÖR ANDRA KVARTALET 2022

2022 2021 2022 2021 2021

apr-juni apr-juni jan-juni jan-juni jan-dec

Nettoomsättning 318 725 618 1 175 1 425

Summa rörelsens intäkter 318 725 618 1 175 1 425

Rörelsekostnader

Övriga externa kostnader -1 097 -4 907 -2 429 -6 201 -8 217

Personalkostnader -197 -217 -395 -454 -829

Rörelseresultat -977 -4 400 -2 205 -5 480 -7 621

Finansiella kostnader

Valutakursdifferenser - -1 -1 -3 -4

Räntor och liknande resultatposter -366 - -366 - -5

Resultat efter finansiella poster -1 343 -4 400 -2 572 -5 483 -7 630

Skatt på periodens resultat - - - - -

Periodens resultat -1 343 -4 400 -2 572 -5 483 -7 630

(TSEK)

Moderbolagets resultaträkning
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(TSEK) 2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31

TILLGÅNGAR

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 51 391 51 389 51 391

Fordringar koncernföretag 10 194 4 658 5 974

Andra långfristiga värdepappersinnehav 145 145 145

Depositioner 31 31 31

Summa finansiella anläggningstillgångar 61 761 56 223 57 540

Summa anläggningstillgångar 61 761 56 223 57 540

Omsättningstillgångar

Övriga fordringar 174 960 112

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 429 82 125

Summa kortfristiga fordringar 603 1 042 237

Kassa och bank 1 510 5 044 3 575

Summa omsättningstillgångar 2 114 6 086 3 812

SUMMA TILLGÅNGAR 63 874 62 310 61 352

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital  

Aktiekapital 5 417 4 832 5 162

Reservfond 6 110 6 110 6 110

Summa bundet eget kapital 11 527 10 942 11 272

Fritt eget kapital

Överkursfond 302 443 292 978 297 704

Balanserat resultat -247 980 -240 351 -240 351

Resultat för perioden -2 572 -5 492 -7 630

Summa fritt eget kapital 51 890 47 134 49 724

Summa eget kapital 63 417 58 076 60 996

Långfristiga skulder

Skuld till dotterbolag - 2 857 -

Summa långfristiga skulder 0 2 857 0

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 181 735 158

Övriga skulder 156 257 -

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 121 384 198

Summa kortfristiga skulder 458 1 376 356

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 63 874 62 310 61 352

Moderbolagets balansräkning 
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(TSEK) 2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31

TILLGÅNGAR

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 51 391 51 389 51 391

Fordringar koncernföretag 10 194 4 658 5 974

Andra långfristiga värdepappersinnehav 145 145 145

Depositioner 31 31 31

Summa finansiella anläggningstillgångar 61 761 56 223 57 540

Summa anläggningstillgångar 61 761 56 223 57 540

Omsättningstillgångar

Övriga fordringar 174 960 112

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 429 82 125

Summa kortfristiga fordringar 603 1 042 237

Kassa och bank 1 510 5 044 3 575

Summa omsättningstillgångar 2 114 6 086 3 812

SUMMA TILLGÅNGAR 63 874 62 310 61 352

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital  

Aktiekapital 5 417 4 832 5 162

Reservfond 6 110 6 110 6 110

Summa bundet eget kapital 11 527 10 942 11 272

Fritt eget kapital

Överkursfond 302 443 292 978 297 704

Balanserat resultat -247 980 -240 351 -240 351

Resultat för perioden -2 572 -5 492 -7 630

Summa fritt eget kapital 51 890 47 134 49 724

Summa eget kapital 63 417 58 076 60 996

Långfristiga skulder

Skuld till dotterbolag - 2 857 -

Summa långfristiga skulder 0 2 857 0

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 181 735 158

Övriga skulder 156 257 -

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 121 384 198

Summa kortfristiga skulder 458 1 376 356

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 63 874 62 310 61 352

Moderbolagets balansräkning (fortsättning) 

(TSEK) 2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31

TILLGÅNGAR

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 51 391 51 389 51 391

Fordringar koncernföretag 10 194 4 658 5 974

Andra långfristiga värdepappersinnehav 145 145 145

Depositioner 31 31 31

Summa finansiella anläggningstillgångar 61 761 56 223 57 540

Summa anläggningstillgångar 61 761 56 223 57 540

Omsättningstillgångar

Övriga fordringar 174 960 112

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 429 82 125

Summa kortfristiga fordringar 603 1 042 237

Kassa och bank 1 510 5 044 3 575

Summa omsättningstillgångar 2 114 6 086 3 812

SUMMA TILLGÅNGAR 63 874 62 310 61 352

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital  

Aktiekapital 5 417 4 832 5 162

Reservfond 6 110 6 110 6 110

Summa bundet eget kapital 11 527 10 942 11 272

Fritt eget kapital

Överkursfond 302 443 292 978 297 704

Balanserat resultat -247 980 -240 351 -240 351

Resultat för perioden -2 572 -5 492 -7 630

Summa fritt eget kapital 51 890 47 134 49 724

Summa eget kapital 63 417 58 076 60 996

Långfristiga skulder

Skuld till dotterbolag - 2 857 -

Summa långfristiga skulder 0 2 857 0

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 181 735 158

Övriga skulder 156 257 -

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 121 384 198

Summa kortfristiga skulder 458 1 376 356

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 63 874 62 310 61 352
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Definitioner nyckeltal för koncernen

Nyckeltal

Marginaler

Rörelsemarginal, %
Rörelseresultat i procent av totala intäkter.

Vinstmarginal, %
Resultat efter finansnetto i procent av totala intäkter.

Räntabilitet

Avkastning på eget kapital, %
Nettoresultat i procent av genomsnittligt eget kapital.
Genomsnittligt eget kapital beräknas som ingående plus
utgående eget kapital dividerat med två.

Avkastning på totalt kapital, %
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av 
genomsnittligt balansomslutning. Genomsnittligt 
balansomslutning har beräknats som ingående plus 
utgående sysselsatt kapital dividerat med två.

Kapitalstruktur

Eget kapital, tkr
Eget kapital vid periodens slut.

Soliditet, %
Eget kapital inkl. minoritet i procent av 
balansomslutningen.

Investeringar

Nettoinvesteringar i immateriella och materiella 
anläggningstillg. tkr
Periodens investeringar i immateriella och materiella
anläggningstillgångar minskat med periodens 
försäljningar och utrangeringar.

Medarbetare

Antal anställda, st
Antal anställda beräknad utifrån arbetad heltid vid 
periodens slut.

Data per aktie

Antal aktier, st
Antal utestående aktier vid periodens slut.

Genomsnittligt antal aktier, st
Genomsnittligt antal aktier under perioden.

Resultat per aktie, kr
Resultat efter skatt, dividerat med genomsnittligt 
antal aktier för perioden.

Eget kapital per aktie, kr
Eget kapital vid periodens slut dividerat med antal 
aktier vid periodens slut.


