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         ARCTIC MINERALS 
 
ARCTIC MINERALS AB (publ) 

Rapport för första halvåret (januari-juni) 2019  
 

Första halvåret (januari - juni) 2019  

• Resultatet efter skatt för första halvåret 2019 uppgick till - 1,9 (- 1,1) MSEK.  

• Resultat per aktie (EPS) för första halvåret var -0,03 (-0,02) SEK.  

• Eget kapital per aktie vid periodens slut var 0,86 (0,93) SEK.  

• Banktillgodohavanden vid periodens slut uppgick till 3,2 (9,6) MSEK  

 

Väsentliga händelser under första halvåret 2019  

• 14 januari informerade Arctic Minerals att kopparmineraliseringar av så kallade 

Zambia-typ har påträffats i Peräpohja skifferbälte i finska Lappland. 

I det geologiska fältarbetet 2018 påträffades koppar på flera platser, tillsammans med 

förhöjda halter av silver och guld. Bolaget anser att Peräpohja skifferbälte utgör ett 

utmärkt målområde för Zambia-typens kopparmalmer (”SSC”, Stratiform Sediment-

hosted Copper), varför fortsatt prospektering planerades för fältsäsongen 2019.  

• Bolaget Arctic Gold AB, som innehar mineralrättigheterna i Norge, deltog i ett 

viktigt seminarium i Oslo 13 februari 2019. Inför mötet skickade bolaget ett brev till 

norska näringsministern, där påpekades den juridiskt-politiskt besvärliga situation 

bolaget befinner sig i. 

På seminariet informerades ministern om läget i Bidjovagge – att kommunen tidigare 

vägrat behandla bolagets ansökan om av planprogram med konsekvensutredning – 

utan relevant motivering. Näringsministern svarade bolaget muntligt och återkom per 

brev i maj.   

• Arctic Minerals informerade 1 mars att bolaget, genom sitt dotterbolag 

Norrbotten Exploration AB, har ansökt om ett malmletnings-tillstånd i Vihanti-

området i mellersta Finland och har beviljats två nya förbehåll i Peräpohja 

skifferområde i finska Lappland. Bolaget har tidigare informerat att första 

borrobjekten har identifierats inom Vihanti förbehållet. Vihanti-förbehållet är 

beläget söder om den nedlagda Vihanti-gruvan, 40 km sydost om 

Raahe/Brahestad. 

• Bolaget Norrbotten Exploration AB lämnade 26 mars 2019 två ansökningar om 

malmletningstillstånd i Vihanti-området i mellersta Finland till Tukes, myndig-

heten för tillståndsärenden enligt finska gruvlagen. Arctic Minerals informerade 

också att bolaget har identifierat ett tredje borrobjekt, kallat Kuuhkamo, och att 

bolaget har ingått ett avtal angående markmätningar, som skall utföras andra 

halvåret 2019. Resultaten i prospekteringen i Brahestad-Ladoga malmbältet 

motiverade dessa ansökningar i det gamla gruvområdet.  
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• Arctic Minerals informerade 29 april att bolaget har identifierat ny 

prospekteringspotential för kobolt och andra batterimetaller i Kiiminki-området 

i centrala Finland och ett första objekt är identifierat för kärnborrning. 

Bolaget ansökte därför om ett förbehåll för prospektering i Kiiminki-området, beläget 

nordost om Uleåborg och täckande 802 km2. Målet är att hitta kobolt och koppar men i 

området finns också potential att hitta zink, bly och guld. 

• Baserat på de positiva resultaten under fältsäsongen 2018 startade bolagets 

prospekteringsteam, förstärkt med två sommargeologer, planenligt fältarbetet i 

Peräpohja-området i maj. 

 

Händelser efter rapportperiodens slut den 30 juni 2019.  

• Styrelsen beslutade i enlighet med av bolagsstämman lämnat bemyndigande den 

15 juli om en riktad nyemission av 25 000 000 aktier tillförande bolaget 15 MSEK 

före kostnader för emissionen.   Emissionen riktade sig till såväl nya investorer 

och som större befintliga aktieägare till teckningskursen om 0,6 SEK/aktie. Den 

framgångsrika emissionen genomfördes av United Bankers och Mangold AB. 

• Bolaget informerade 8 augusti om resultat från prospekteringen i Peräpohja 

området i norra Finland. 

Baserat på de lovande resultaten i fältarbetet 2018 påbörjades provtagningen av 

berghällar och lösblock i mitten av maj, från mitten av juni också geokemisk ytnära 

provtagning (A-zonen).  

Första resultaten från geokemiska provtagningen är lovande; förhöjda kopparhalter har 

påträffats, i vissa fall inkluderande intressanta zink- och blyhalter och ställvis anomala 

guld- och silverhalter. Provtagningen och annat fältarbete fortsätter.   

 

Om Arctic Minerals AB (publ) 

Arctic Minerals-koncernen består av moderbolaget Arctic Minerals med de två dotterbolagen 

Norrbotten Exploration AB och Arctic Gold AB.  

 

Arctic Minerals AB, moderbolaget, har tidigare varit verksamt inom området prospektering 

och gruvutveckling. Från hösten 2017 har bolaget dock närmast fungerat som administrerande 

och koordinerande moderbolag.   

 

Koncernen har idag två verksamhetsområden. Norrbotten Exploration AB bedriver aktivt 

prospekteringsverksamhet i Finland. Arctic Gold AB innehar mineralrättigheter i 

Bidjovaggefältet i Finnmark i Nordnorge.   

 

Norrbotten Exploration AB  

Arctic Minerals har genom sitt dotterbolag Norrbotten Exploration AB (NEAB) tidigare 

förvärvat en stor och värdefull prospekteringsdatabas. I databasen ingår omfattande 

geologiska, geokemiska och geofysiska data täckande stora delar av centrala Finland och 

södra finska Lappland. Under 2018 förvärvad data från GTK (Geologiska forsk-

ningscentralen) kompletterades i början av 2019 med ytterligare geokemisk och geofysisk 

data från GTK, vilket inkluderas i tidigare databaser och används för nya tolkningar och 

planering av nästa steg i prospekteringen. Geokemi-databasen genomgås sommaren-hösten 

2019. Arctic Minerals använder dessa värdefulla databaser för att lokalisera nya potentiella 

områden, för att begränsa de tidigare vidsträckta reserverade målområdena. I valda mindre 

områden utförs mer detaljerade arbeten. Där resultaten motiverar det, görs vid behov mer 
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geokemiska provtagningar, eventuellt geofysiska markmätningar, ansöks om malmletnings-

tillstånd, och utförs till slut eventuellt också kärnborrning. 

 

Förbehåll och malmletningstillstånd i Finland 

Ett förbehåll/reservation för prospektering är en specifik finsk term. Den innebär att 

innehavaren har rätt att "förundersöka" reserverade områden under en period av två år och 

under den tiden med förtur kunna ansöka om malmletningstillstånd. Ett förbehåll medger 

datautvärdering och begränsat fältarbete enligt allemansrätten. Förbehållen gäller två år från 

den dag de ansöks, varför läget kontinuerligt förändras i och med att vissa förbehåll går ut 

men kontinuerligt söks också nya.  

 
Ett malmletningstillstånd tillåter ett mer ingående fältarbete t.ex. markgeofysik och 

kärnborrning. Enligt finska gruvlagen kan ett prospekteringsbolag utföra dylika fältarbeten 

också utan malmletningstillstånd, med markägarens tillstånd.  
 

Norrbotten Exploration AB (NEAB) innehar i slutet av juni 2019 åtta förbehåll/reservationer 

(för prospektering) i Finland, belägen i tre områden; Brahestad-Ladoga-malmbältet, Peräpohja 

skifferbälte och Kiiminki-området, se Fig.1.  

    

 

Fig. 1. De två för Arctic Minerals AB viktigaste malmbältena, kompletterat med det tredje målområdet 

d.v.s. Kiiminki-området. 

Målområdet Kiiminki 
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Under 2018 koncentrerades prospekteringen till två huvudområden i Finland: Till Brahestad-

Ladoga malmbältet (ibland kallat "Central Finland Ore Belt"), och till det s.k. Peräpohja 

skifferbältet. Under första halvåret 2019 tillkom ett tredje område i Kiiminki, beläget nordost 

om Uleåborg i mellersta Finland, se Fig. 1. 

 
Genom Norrbotten Exploration förfogar koncernen 30.6.2019 över 8 förbehåll / ”reserva-

tioner för malmletning”, omfattande 3 280 km2 mark med stor potential för upptäckt av nya 

fyndigheter. Som en jämförelse kan nämnas att Gotlands yta är 3 184 km2.  

 

Målet för 2018 var att identifiera områden för vilka man ansöker om malmletningstillstånd för 

utförande av detaljerade fältarbeten, inkluderande diamantborrning.  

Resultat i Brahestad-Ladoga malmbälte första halvåret 2019 

Prospekteringen under 2018 var framgångsrik och bolaget har tidigare informerat att det har 

identifierat sina första prospekteringsobjekt att undersökas genom kärnborrning inom Vihanti 

förbehåll för prospektering. Området ligger söder om den år 1992 nedlagda Vihanti zink-

gruvan, ca 40 km sydost om Brahestad. Vihanti-gruvan var i produktion i Outokumpu Oy:s 

regi från 1952 till 1992 och producerade då ca 28 miljoner ton massiv - semimassiv 

sulfidmalm med genomsnittshalterna 5,3 % zink, 0,5 % koppar, 0,4 g/t guld, 21,8 g/t silver 

och 0,4 % bly. Orsaken till gruvans nedläggning var att malmen var utbruten och att 

metallpriserna vid den tidpunkten var låga. 

 

Bolaget har tidigare informerat att nu har identifierats totalt tre objekt för kärnborrning, 

Vihanti mot djupet, Vilminko och Kuuhkamo, alla i Vihanti-området i Brahestad-Ladoga 

malmbältet. I mars 2019 ansökte bolaget om två malmletningstillstånd i Vihanti-området i 

Brahestad-Ladoga malmbältet, täckande de tre planerade borrobjekten, se Fig.2.  

 

Fig. 2. Bolaget har i slutet av juni 2019 kvar två gällande förbehåll i Brahestad-Ladoga 

malmbältet; Ylipää och Luohua, täckande totalt 1 192 km2. Två sökta malmletningstillstånd, 

kallade Vilminko och Lampinsaari, visas i brunt.  

 

Bolaget förväntar sig att dessa malmletningstillstånd beviljas av Tukes-myndigheten under 

hösten 2019. 
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Fig. 3 visar planerade borrobjektens läge i förhållande till den nedlagda Vihanti-gruvan. 

De planerade första kärnborrhålen i de tre beskrivna borrobjekten baserar sig i huvudsak på 

detaljerad tolkning av befintliga geofysiska data.  

I fortsättningen av den utbrutna Vihanti-malmen finns borrobjektet ”Vihanti mot djupet”, där 

finns en ”tung kropp”, kombinerat med en seismisk anomali, se Fig.4. 

 

Fig. 3. De tre borrobjekten Vihanti Deeps = Vihanti mot djupet, Vilminko och Kuuhkamo på 

en karta med geologi och linjer i seismisk undersökning.  

En ny och detaljerad omtolkning av geofysiken i Kuuhkamo visar också ny potential. 

Detaljerad tolkning och modellering av magnetisk data ger en ny bild och därmed ett nytt 

lovande borrobjekt, sydväst om den tidigare av Outokumpu undersökta mineraliseringen, se 

Fig. 3. 

För närmare beskrivning av borrobjekten hänvisas till bolagets hemsida, under rubriken 

projekt, rapporten kallad ”Prospekteringen i Finland”. 
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Fig. 4. En vertikal skärning, där den röda ellipsoiden visar borrobjektet ”Vihanti mot djupet”. 

I fortsättningen av utbrutna Vihanti-malmen finns en seismisk anomali, kombinerat med 

andra karaktäristika, objektet skall undersökas med kärnborrning hösten 2019.   

Resultat i Peräpohja skifferbälte  

Peräpohja skifferbälte ligger i sydvästra hörnet av finska Lappland, och börjar norr om Kemi. 

Bolaget har tidigare informerat att prospekteringen och speciellt fältarbetet i Peräpohja under 

2018 var framgångsrikt. Lovande kopparhalter, tillsammans med förhöjda halter av silver och 

guld, påträffades i flera provtagningspunkter.   

 

Prospekteringsarbetena koncentrerades under 2018 till de centrala och södra delarna av 

Peräpohja skifferbältet. Kopparmineraliseringar påträffades i fast berg på flera platser. Under 

2018 togs 22 prov från dessa berghällar och i totalt 11 av dessa prov påträffades 

mineraliseringar typiska för Zambia-typens SSC-förekomster. 

 
Bolagets ledning gjorde våren 2019 ett prospekteringsprogram för att följa upp de lovande 

resultaten under fältsäsongen 2018. I början av året 2019 införskaffade bolaget från GTK en 

värdefull databas innehållande geokemisk och geofysisk data, bl.a. täckande Peräpohja 

skifferbälte. 

 

Sommaren 2019 arbetar i Peräpohja-området två geologer och en geologiestuderande med bla 

geokemisk provtagning, rekognoseringar, blockletning och kartering. Prospekteringschefen 

Risto Pietilä och chefsgeologen Peter Wulff har en lång erfarenhet av prospektering, inte 

minst i subarktiska förhållanden. Målet under 2019 är att identifiera objekt för mer detaljerade 

prospekteringsarbeten.  

 

Fältarbetena 2019 i Peräpohja området påbörjades planenligt i mitten av maj, genast efter 

snösmältningen. Prospekteringsteamet valde på basen av gjorda tolkningar av anomalierna i 

databaserna de mest lovande områdena för årets fältarbeten. Fältarbetena består bla av 

geologisk rekognosering i de mest malmkritiska målområdena och letning efter mineralisering 

av valda malmtyper i berghällar och i lösblock. Mineraliserade berghällar provtas och 

analyseras. 
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Ett viktigt arbete sommaren 2019 är geokemisk provtagning i de mest lovande områdena. Vid 

utgången av juni 2019 hade första geokemiska proven från A-zonen (översta delen av jord-

månen under humuszonen) skickats till laboratorium för analysering. Första resultaten erhölls 

i juli, efter rapportperiodens slut. De första resultaten är delvis över förväntan; vid 

provtagningen ses klart förhöjda kopparhalter, i vissa fall inkluderande intressanta zink- och 

blyhalter och ställvis anomala guld- och silverhalter. 

 

Analyserna och sammanställningarna blir klara under hösten 2019.  

 

Fig. 5 visar bolagets mineralrättigheter vid periodens utgång d.v.s. slutet av juni 2019. 
 

 
 

Fig. 5. Arctic Minerals AB hade i slutet av juni 2019 i sydvästra finska Lappland fem 

förbehåll på totalt 1 282 km2 d.v.s. förbehållen Maula, Rovavaara, Kivilompolo, Lumiaapa 

och Kivalo. Ett första ansökt malmletningstillstånd, kallat Kulmala, visas vid svarta pilen. 

 
Under sommaren 2019 har bolagets prospekteringsteam också hittat nya lovande lösblock. En 

del av lösblocken innehåller signifikanta mängder koppar. En ny observation är, att i vissa 

områden finns också synligt bly som blyglans i lösblocken, vilket är nytt för området. 
 

Resultaten under början av fältsäsongen 2019 stärker bolagets uppfattning att Peräpohja 

skifferbälte visar stora likheter med ”Koppar-bältet” i Zambia, ett av världens viktigaste 

områden för produktion av koppar och kobolt. Bolaget åsikt är fortfarande att Peräpohja 

skifferbälte representerar ett mycket attraktivt målområde för vidare prospektering. 

  

Kiiminki-området, nordost om Uleåborg 

I april 2019 informerade Arctic Minerals att ny prospekteringspotential för kobolt och andra 

batterimetaller har identifierats i Kiiminki-området i Finland och ett första objekt är 

identifierat för kärnborrning. Bolaget ansökte därför om ett förbehåll, täckande ett område på 
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802 km2 i Kiiminki-området, beläget nordost om staden Uleåborg i Finland. Bolaget har också 

identifierat ett första objekt för kärnborrning i detta område. 

 

Bolaget har som mål att i Kiiminki-området främst hitta kobolt- och kopparförekomster men 

området har också en god potential att innehålla förekomster med zink, bly och guld. 

Kobolt är som känt en viktig metall för batterier, speciellt i litium-jon-typens batterier och 

också i andra batterier i t.ex. eldrivna fordon. Koppar används också i sådana batterier, liksom 

i elektriska motorer och i kablar i både eldrivna och andra fordon och maskiner. 

Användningen av zink i batterier är välkänt, både i alkalibatterier och i zink-luft batterier. 

 

Arctic Minerals har tidigare informerat, att framför allt ett visst område inom Kiiminki sökta 

förbehållet visar en tydlig geokemisk kobolt-koppar-anomali, som sammanfaller med en 

magnetisk anomali. Denna anomali är samtidigt bolagets första borrobjekt. Prospekteringen i 

området under 2019 har som målsättning att identifiera flera borrobjekt. 

 

Arctic Gold AB och verksamheten i Bidjovagge i Norge 

Arctic Golds huvudprojekt före 2018 var ett malmfält med guld-koppar-fyndigheter i 

Bidjovagge-området i norra Norge. Bidjovagge ligger i Finnmark, ca 40 km nordväst om 

kyrkbyn Kautokeino med ca 3 000 invånare.  

 

Bolaget informerade i december 2018 att DMF (Direktoratet for mineralforvaltning), den 

norska myndigheten som ansvarar för gruvlagen i Norge, beviljat Arctic Minerals fyra nya 

“utvinningsretter” (motsvarar i Sverige bearbetningskoncession) i området, där Bidjovagge 

koppar-guldgruva tidigare fanns. De nya mineralrättigheterna täcker en yta på totalt 2,3 km2.  

 
Arctic Gold har sedan tidigare fem ”utvinningsretter” och koncernen har därmed nu totalt nio 

utvinningsretter/bearbetningskoncessioner, täckande en yta på 7,16 km2 samt ett undersök-

ningstillstånd på 1 km2. Bolaget har därmed mineralrättigheterna till alla kända minerali-

seringar i tidigare gruvområdet, men också till områdena där möjligheterna att hitta mer malm 

anses vara bäst. 

 

Arctic Gold AB har haft mineralrättigheter i Bidjovagge-området sedan 2010. En uppdaterad 

”Scoping study” gjordes år 2012 av konsultbolaget Outotec Oy. Mineralresursberäkningen 

uppgick då till 2,06 miljoner ton i klassen ”indikerad mineraltillgång” med halterna 1,6 gram 

per ton (g/t) guld och 1,15 % koppar. Vidare fanns i klassen ”antagen mineraltillgång” 0,24 

miljoner ton med halterna 2,6 g/t guld och 0,9 % koppar. I f.d. gruvområdet finns i flera 

upplag ca 0,3 miljoner ton tidigare bruten ”marginalmalm” med beräknade halter på 1,79 g/t 

guld och 0,6 % koppar. 

 
Händelser i Norge första halvåret 2019 

Arctic Gold är medlem i och samarbetar med den norska branchorganisationen Norsk 

Bergindustri, som på nationell nivå arbetar för att förbättra lagstiftningsfrågor, knutna till 

avsaknaden av regler för förutsägbarhet och juridiskt skydd i norska Mineralloven. 
 

Det pågår ett arbete i Norge med att se över och harmonisera den lagstiftningen och bolaget 

deltar för att försöka hitta en lösning och minimera de problem som hittills hindrat bolaget att 

komma vidare i utvecklingen av gruvprojektet. Norge är det enda landet i Norden, där 

kommuner i praktiken har ”vetorätt” och kan idag stoppa gruvprojekt. Arctic Golds lagenliga 

ansökan avvisades av kommunen med motiveringen att ”rendriften är viktigare”. Kritiken mot 

lagstiftningen delas av många berörda i Norge. 
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Bolaget Arctic Gold AB deltog i ett viktigt seminarium i Oslo i februari 2019, med närings-

ministern närvarande. Inför seminariet skickade bolaget ett brev till näringsministern, där 

påpekades den juridiskt-politiskt besvärliga situationen bolaget befinner sig i. På seminariet 

informerades ministern muntligt och offentligt om läget i Bidjovagge-projektet – att 

kommunen tidigare vägrat behandla bolagets ansökan om av planprogram med konsekvens-

utredning – utan relevant motivering. Ministern kommenterade frågan på ett allmänt plan. 

 
Näringsministern besvarade bolagets brev per brev i maj 2019. I brevet påpekar ministern, att 

före fallet med Arctic Gold i Kautokeino visste inte heller norska staten om kommunerna 

hade vetorätt eller inte. Enligt ministern har nu plan- og bygningsloven uppdaterats så, att 

detta blivit klarare. Vad det innebär i praktiken är ännu oklart. 

 

Intresset för en återetablering av en gruva i Bidjovagge finns hos delar av befolkningen, men 

hittills har även ett klart motstånd konstaterats, främst bland renägarna. Nästa kommunalval i 

Norge är i september 2019. En (okänd) del av lokalbefolkningen ser positivt på gruvverk-

samhet, som skulle innebärande nya arbetstillfällen och borde positivt för kommunen. Bolaget 

avvaktar resultaten av kommunalvalet innan dialogen med kommunen, myndigheterna, 

regeringen och rennäringen fortsätter. 

 

Nettoomsättning och resultat 

Under perioden januari - juni 2019 uppgick koncernens resultat efter skatt till -1,9 (-1,1) 

MSEK. Ingen nettoomsättning fanns. Kostnadsökningen är främst hänförlig till mer 

verksamhet beroende på prospektering.  

 

Finansiell ställning och kassaflöde  

Koncernens egna kapital uppgick per den 30 juni 2019 till 57,0 (61,8) MSEK. Soliditeten är 

fortfarande 98 % (98 %). Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 3,2 (9,6) MSEK.  

 

Investeringar 

Investering i form av aktiverade kostnader uppgick till 1,45 (1,1) MSEK under första halvåret.  

 

Finansiering  

Den 15 juli 2019 beslutade styrelsen en riktad nyemission av 25 000 000 nya aktier. Priset 

uppgick till 0,60 SEK per aktie och emissionen bidrog till bolagets kassa och eget kapital med 

15,0 MSEK före emissionskostnader.  

 

Antal utestående aktier 

Antalet utestående aktier i bolaget uppgick vid utgången av perioden till 66 247 865 st. Efter 

den riktade nyemissionen i juli uppgår antalet aktier till 91 247 865. 

 

Personal  

Det finns för närvarande inga anställda i koncernen. VD Krister Söderholm, Corporate 

Secretary Lennart Kvist, CFO Pelle Lindblad, prospekteringschef Risto Pietilä och geolog 

Peter Wulff är samtliga anställda på konsultbasis.  
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Transaktioner med närstående 

VD Krister Söderholm, tillika styrelseledamot, har genom KrisConsulting Oy utfört VD 

tjänster för 388 TSEK. Arvode som styrelseledamot har ej utgått under första halvåret för tid 

som VD.  

Styrelsens arbetande ordförande, Peter Walker, har för arbete utöver vad som är normalt 

ordförande uppdrag, uppburit 220 TSEK. Detta i enlighet med beslut i styrelsen, 

 

Avtal om relaterade tjänster görs på marknadsvillkor och utlägg återbetalas till verkliga 

kostnader  

 

Moderbolaget 

Arctic Mineral AB:s verksamhet fokuserar på att vara moderbolag för de två 

prospekteringsbolagen. Resultat efter skatt uppgick till -1,3 (-0,9) MSEK. All personal i 

moderbolaget är anställd på konsultbasis.  

 

Större ägare 2019-06-30 

Enligt vad som är känt för bolaget har det inte skett någon större förändring av de största 

ägarna i bolaget under första halvåret 2019. Redovisningen på bolagets hemsida per årsskiftet 

om de 10 största ägarna är därför alltjämt gällande vad avser halvårsskiftet, se 

www.arcticminerals.se 

Genom den riktade nyemissionen i juli har ett antal befintliga större aktieägare utökat sitt 

innehav. 

Redovisningsprinciper 

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 

bokföringsstyrelsens allmänna råd. Från och med budgetåret 2014 utarbetas 

koncernredovisningen och årsredovisningen med BFNAR 2012: 1 årsredovisning och 

koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciper tillämpade på koncernen och moderbolaget 

överensstämmer med de redovisningsprinciper som används för att förbereda den senaste 

årsredovisningen.  

 

Risker 

Betydande risk- och osäkerhetsfaktorer åvilar, men inte enbart, resultatet av prospektering och 

fortsatt finansiering av koncernen. I Norge är den nuvarande situationen besvärlig; den 

politiska behandlingen, som sker enligt norska plan- och bygglagen är en av de större riskerna 

som ett mineralföretag i Norge står inför. Se ovan en beskrivning av läget i Norge. 

Tillståndsproblemen i Finland behandlas i stort på samma sätt som i Sverige och tjänstemän 

från respektive myndighet. Gruvbranchen och prospekterande bolag har i alla nordiska länder 

fått uppleva en förändring; det finns ett motstånd – delvis baserande på bristande information 

och tillståndsfrågor kan ta mer tid i anspråk än tidigare. 

De olika risker som är förknippade med koncernens verksamhet diskuteras närmare i 

årsredovisningen för 2018, som finns på bolagets hemsida.  

http://www.arcticminerals.se/


Sida 11 av 15 
 

 

 

 

 

Koncernresultaträkning Koncern Koncern Koncern

6 mån 6 mån 12 mån

Resultaträkning 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01

(Belopp i tkr) 2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 0 0 0

Aktiverat arbete 1 455 1 074 2 323

Summa intäkter 1 455 1 074 2 323

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -3 348 -1 972 -4 812

Personalkostnader           0 0 0

Av- och nedskrivningar materiella och immateriella 

anläggningstillgångar 0 -27 -23

Summa kostnader -3 348 -2 000 -4 835

 

Rörelseresultat -1 893 -925 -2 512

Resultat från finansiella investeringar

Finansiella intäkter 0 0 0

Finansiella kostnader -12 -181 -181

Resultat efter finansiella poster -1 905 -1 106 -2 693

Skatt 0 0 0

PERIODENS RESULTAT    -1 905 -1 106 -2 693

Resultat per aktie före och efter utspädning, kr -0,03 -0,02 -0,04

Genomsnittligt antal aktier, st 65 478 635 54 681 904 64 709 404

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, st 65 478 635 54 681 904 64 709 404

Koncernbalansräkningar Koncern Koncern Koncern

(Belopp i tkr) 2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31

Tillgångar

Immateriella anläggningsillgångar 54 661 51 977 53 207

Kortfristiga fordringar 72 1 394 128

Kassa och Bank 3 245 9 569 6 714

Summa tillgångar 57 978 62 940 60 049

Eget kapital och skulder

Eget kapital 57 075 61 817 58 981

Leverantörsskulder 560 401 396

Kortfristiga skulder  343 722 672

Summa eget kapital och skulder 57 978 62 940 60 049
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Förändringar av eget kapital Koncern Koncern Koncern

6 mån 6 mån 12 mån

2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01

(Belopp i tkr) 2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31

Ingående balans 58 981 47 887 47 887

Nyemissioner 0 15 036 15 036

Nyemissionskostnader 0 0 -1 249

Tillskott innehavare utan bestämmande inflytande 0 0 0

Periodens resultat -1 906 -1 106 -2 693

Utgående balans 57 075 61 817 58 981

Kassaflödesanalys Koncern Koncern Koncern

6 mån 6 mån 12 mån

2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01

(Belopp i tkr) 2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31

Kassaflödet från den löpande verksamheten efter 

förändringar i rörelsekapital -2 014 -3 000 -3 384

Kassaflödet från investeringsverksamheten -1 455 -1 102 -2 323

Kassaflödet från f inansieringsverksamheten   0 13 036 11 787

Periodens kassaflöde   -3 469 8 934 6 080

Likvida medel vid periodens början 6 714 634 634

Likvida medel vid periodens slut 3 245 9 569 6 714

Förändring i periodens kassaflöde -3 469 8 934 6 080

Verksamhetsgrenar

Koncern Koncern Koncern

6 mån 6 mån 12 mån

2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01

Aktiverat arbete, (tkr) 2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31

Norge 0 0 0

Finland 1 455 1 074 2 323

Summa 1 455 1 074 2 323

Koncern Koncern Koncern

2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01

Resultat, (tkr) 2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31

Norge -209 -63 -191

Finland -1 696 -1 043 -2 502

Summa -1 905 -1 106 -2 693

Arctic Minerals AB är för närvarande verksam inom området prospektering och 

gruvutveckling i två länder. Nettoomsättning är 0 (0) tkr i båda länderna. I tabellen 

visas aktiverat arbete i de länder koncernen har sin verksamhet.
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Nyckeltal Koncern Koncern Koncern

6 mån 6 mån 12 mån

2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01

2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31

Marginaler

Summa rörelsens intäkter, aktiverat arbete, tkr 1 455 1 074 2 323

Rörelsemarginal % neg neg neg

Vinstmarginal % neg neg neg

 

Räntabilitet

Avkastning på totalt kapital % -0,81% -1,62% -1,21%

Avkastning på eget kapital % -0,82% -2,02% -1,26%

 

Kapitalstruktur

Eget Kapital, tkr 57 075 61 817 58 981

Balansomslutning, tkr 57 978 62 940 60 049

Soliditet, % 98,4% 92,8% 98,2%

Investeringar

Nettoinvesteringar i immateriella tillgångar, tkr 1 455 1 102 2 323

Medarbetare

Antal anställda vid periodens slut, st 0 0 0

Data per aktie

Aktier vid periodens slut 66 247 865 66 247 865 66 247 865

Genomsnittligt antal aktier, st 65 478 635 54 681 904 64 709 404

Resultat per aktie, kr -0,03 -0,02 -0,04

Eget kapital per aktie, kr 0,86 0,93 0,89

Aktiernas kvotvärde/ nominellt värde, kr 0,60 0,60 0,60

Totalt aktiekapital, kr 39 748 719 39 748 719 39 748 719

Resultaträkning - moderbolag (tkr) 6 mån 6 mån 12 mån

2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01

(Belopp i tkr) 2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 120 0 172

Summa intäkter 120 0 172

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -1 501 -722 -2 111

Personalkostnader 0 0 0

Av- och nedskrivningar materiella och immateriella 

anläggningstillgångar 0 0 0

Summa kostnader -1 381 -722 -2 111

 

Rörelseresultat -1 381 -722 -1 939

Resultat från finansiella investeringar

Finansiella intäkter 0 0 0

Finansiella kostnader -9 -181 -181

Resultat efter finansiella poster -1 389 -903 -2 119

Skatt 0 0 0

PERIODENS RESULTAT -1 389 -903 -2 119
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Nästa rapporteringsdatum  

Rapport för andra halvåret samt hela året 2019 kommer att meddelas tisdagen den 25 februari 

2020.  

 

Försäkran  

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna halvårsrapport ger en rättvisande 

bild av verksamheten, den ekonomiska situationen och det ekonomiska resultatet samt 

beskriver betydande risker som företaget kan möta.  

 

Stockholm 26 augusti 2019  

 

Styrelsen  

 

Peter Walker   Hanne Markussen Eek   Claes Levin  

Ordförande    Vice ordförande  Ledamot  

 

 

John Pedersen  Krister Söderholm 

Ledamot    Ledamot och Verkställande Direktör  

 

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor.  

 

 

Balansräkningar - moderbolag (tkr)
(Belopp i tkr) 2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0

Aktier i dotterbolag 51 191 48 691 51 191

Fordringar koncernbolag 3 702 2 788 1 598

Kortfristiga fordringar 55 1 388 88

Kassa och Bank 2 510 8 365 6 237

Summa tillgångar 57 458 61 233 59 114

Eget kapital och skulder

Eget kapital 56 778 60 633 58 168

Leverantörsskulder 461 401 372

Skuld koncernbolag 0

Kortfristiga skulder  219 199 573

Summa eget kapital och skulder 57 458 61 233 59 114
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Certified Advisor 

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är Bolagets 

Certified Adviser på Nasdaq First North, Stockholm. 

 

Övrigt 

Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North, Stockholm under handelsbeteckningen 

"ARCT". 

För ytterligare information, se Bolagets hemsida på www.arcticminerals.se eller kontakta: 

Krister Söderholm, VD 

(+358) 50 542 3113 

krister.soderholm@arcticminerals.se 
 

eller 
 

Peter Walker, Ordförande 

+44 771 722 3909 

pw183.geo@gmail.com 

 

Om Arctic Minerals AB 

Arctic Minerals AB är ett svenskt bolag som fokuserar på prospektering efter koppar, zink 

och guld i Finland. Bolaget har två förbehåll för prospektering på 1 192 km2 i mellersta 

Finland i det s.k. Brahestad-Ladoga malmbältet, där också ansökts om två malmletnings-

tillstånd på 24 km2. Vidare har Bolaget i södra finska Lappland, i det s.k. Peräpohja skiffer-

bältet, fem förbehåll täckande1 282 km2. Totalt alltså, inkluderat Kiiminki-förbehållet på 802 

km2, har bolaget därmed förbehåll täckande 3 280 km2. Bolaget har också mineralrättigheter 

vid den nedlagda Bidjovagge koppar-guldgruvan 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 30 augusti 2019 kl. 08.30. 

http://www.partnerfk.se/
http://www.arcticminerals.se/
mailto:krister.soderholm@arcticminerals.se

