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Nytt antal aktier efter registrering 
 

3 juli 2020 
 
Registrering innebär nytt antal aktier i Bolaget 
 
Det totala antalet aktier i Nickel Mountain Resources AB (publ) (”Bolaget”) har ökat med 
10 211 671 till 523 012 261 till följd av registrering hos Bolagsverket av den per den 29 juni 
2020 av styrelsen (med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma 3 april 2020) 
beslutade riktade kvittningsemissionen till Crafoord Capital Partners AB.  
  
Samtliga aktier i Bolaget är av samma slag. Aktiekapitalet ökade med 1 021 167,10 kronor till 
52 301 226,10 kronor. 
 
Vidare registrerades de samtidigt, till samma tecknare, utgivna 44 000 000 teckningsoptionerna 
som  berättigar till teckning av högst 44 000 000 aktier i Bolaget varmed aktiekapitalet kan 
komma att öka med högst 4 400 000 SEK. En (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en 
(1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,35 SEK per aktie. Teckning av aktier i Bolaget 
med stöd av Teckningsoptioner kan äga rum under perioden 2020-07-01 – 2022-06-30.  
 
 
Styrelsen 
 
För mer information kontakta Anders Thorsell, VD, via telefon eller epost.  
Anders Thorsell: 
Telefon 0707732045 
Anders@nickelmountain.se 
 
 
Denna information är insiderinformation som Nickel Mountain Resources AB är skyldig att 
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom 
ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 3 juli 2020 kl. 17:15. 

 
Nickel Mountain Resources är ett oberoende bolag verksamt inom prospektering av primärt olja, 
gas, nickel och guld. Bolagets förvärvade under 2017 det cypriotiska bolaget Mezhlisa Resources 
Cyprus Ltd (”Mezhlisa”). Mezhlisa kontrollerar genom det ryska dotterbolaget OOO 
Bakcharneftegaz (BNG) prospekterings- och produktionslicens 71–1 i Tomskregionen i Ryssland. 
Mezhlisa är per idag registrerad som ägare av 72,3809 procent av BNG. Mezhlisa har därmed 
tillgång till det prospekterings- och utvärderingsprojekt som BNG förvärvade på publik auktion i 
augusti 2010, licens 71–1 ”Ellej-Igajskoje” i Tomsk Oblast, Ryssland. Bolaget bedriver ett 
prospekteringsprogram av olja – och gastillgångar på licens 71–1 inom vilket Bolaget visat på en 
betydande potential.  
Vidare äger Bolaget nickelprojekten Rönnbäcken (som är Europas största kända outvecklade 
nickeltillgång) och Orrbäcken samt guldprojekten Haveri i Finland samt Kattisavan i Sverige.  
Nickelprojekten: Rönnbäckenprojektet innefattar enligt SRK en resurs om 668 miljoner ton enligt 
kategorierna ”measured & indicated”. Den preliminära ekonomiska studie som SRK färdigställt 
förutser 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.  
Orrbäcken är en prospekteringslicens som bedöms ha potential som nickelfyndighet.  
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Guldprojekten: Haveri ligger i dotterbolaget Palmex Mineral AB, som 2014 genomförde via 
konsultbolaget SRK Consulting en s k Preliminary Economic Assessment (PEA). I denna rapport 
anges en beräkning om 1,56 miljoner oz. historisk antagen mineraltillgång i form av 
guldekvivalenter med halten 0,93 g/t guld.) Kattisavan bedöms främst ha potential som 
guldtillgång och ligger inom den s k guldlinjen, i närheten av projekt som Svartliden och Fäboliden 
samt Barsele.   

 
Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med 
avseende på Nickel Mountain Resources AB:s (“NMR”) nuvarande planer, prognoser, strategier, 
tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k ”forward 
looking statements” om NMR:s 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 råvarupriser, i synnerhet vad gäller nickel, olja eller gas. 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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