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LOVISAGRUVAN AB (PUBL.) 
Kvartalsrapport 3 2017  

 
Kvartal 3, juli - september 2017 i moderbolaget 
! Intäkterna från malmleveranser blev 31,7 MSEK (mot 0,2 MSEK för motsvarande period 2016).  
! Gruvresultatet, rörelseresultatet av själva gruvproduktionen före avskrivningar, blev 15,1 MSEK (2,9).  
! Rörelseresultatet efter avskrivningar blev 13,1 MSEK (1,5).  
! Resultatet efter finansnetto blev 13,1 MSEK (1,5).  
! Vinsten per aktie blev 2,98 SEK (0,33). 
 
Inom kvartalet har fyra båtlaster skeppats till Boleslaw i Polen med sammanlagt 18 307 ton (0). Intäkter-
na blev 31,7 MSEK mot (0,2 MSEK föregående år avseende en retroaktiv prisjustering).  
 
Produktionen blev något bättre än plan med 10 888 ton och lagret minskade under kvartalet från 17 000 
till 12 000 ton (25 353 ton i slutet av september 2016).  
 
Slutuppgörelse har under tredje kvartalet träffats med Boliden avseende tidigare års anrikningskostnader 
vilket innebär att Lovisagruvan återfår ytterligare ett mindre belopp. 
 
Samtidigt har i kvartalet efter diskussioner konstaterats att den överdebitering för resultatbortfall som 
Zinkgruvan fakturerat för provanrikningen 2016 kommer att fastställas i skiljedomsförfarande. Beloppet 
som diskuteras är på nivån 1 MSEK. 
 
Övriga produktionskostnader hölls sammantaget på en fortsatt låg nivå räknat per ton.  
 
Rörelseresultatet efter avskrivningar blev 13,1 MSEK (1,5).  
 
Tre kvartal, januari - september 2017 i moderbolaget 
! Intäkterna från malmleveranser blev 68,4 MSEK (mot 3,4 för samma period 2016).  
! Gruvresultatet, rörelseresultatet av själva gruvproduktionen före avskrivningar, blev 34,0 MSEK (1,0).  
! Rörelseresultatet efter avskrivningar blev 29,0 MSEK (-3,4).  
! Resultatet efter finansnetto blev 28,9 MSEK (-3,6).  
! Vinsten per aktie blev 6,60 SEK (-0,81). 
 
Hittills i år har 40 755 ton levererats (2 989). Intäkterna under de första tre kvartalen blev 68,4 MSEK.  
 
Produktionskostnaderna har hållits under kontroll.  
 
Kostnader för utvecklingsprojektet X-mine uppgår till 0,5 MSEK.  
 
Investeringsnivån har varit låg och mest bestått av tillredningar i gruvan med 1,7 MSEK. 
 
Rörelseresultatet efter avskrivningar blev 29,0 (-3,4). 
 
Utdelning till aktieägare har betalts med 10,3 MSEK (0).  
 
Likvida medel uppgick till 18,2 MSEK vid periodens slut (0,1). Checkkrediten på 5 MSEK har sagts upp 
och räntebärande skulder har minskat till 5,5 MSEK mot 11,5 MSEK vid årets början. 
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Leveranskontraktet med Boleslaw har förlängts med 2 år och gäller nu perioden ända fram till slutet av 
2019. Villkoren beträffande smältlöner och metallutbyten för 2018 har fastställts och är i linje med den 
allmänna marknadsutvecklingen något bättre än de som gäller för 2017. 
 
Metallprissäkring har gjorts avseende 2018 års leveranser för 1250 ton zink på i genomsnitt 3 097 USD per 
ton och 200 ton bly på i genomsnitt 2 500 USD per ton. Kvantiteten motsvarar ca 44 % respektive 11 % av 
betalbar kvantitet i de leveranser som planeras för 2018. Någon valutasäkring har inte gjorts avseende 2018. 
 
Finansiell och ekonomisk information avseende 2017 
⋅ Bokslutskommuniké och kvartalsrapport 4 lämnas 8 februari 2018 

 
Dessutom informeras varje månad om levererade/producerade kvantiteter och metallprisutveckling. All 
informationen förmedlas till media av Aktietorget. Informationen läggs även ut på bolagets hemsida 
www.lovisagruvan.se.  
 
Aktieägare som önskar få information till sin egen e-mailadress kan arrangera detta på Aktietorgets hem-
sida www.aktietorget.se genom att gå in där på nyheter och sedan prenumeration.  
 
Rapporten har inte granskats av revisorerna. 
 
 
   



Lovisagruvan AB, org.nr. 556481-0074 

Sidan 4 av 11 

MARKNAD OCH PRODUKTION 

 
Leveranskontraktet för 2017 med polska Boleslaw omfattar 60 000 ton malm plus minus 5 %. 4 313 ton 
levererades i slutet av 2016 och 54 000 ton planeras bli levererade under 2017.  
 
Under det första kvartalet 2017 levererades sammanlagt 8 923 ton (två båtlaster), och under det andra 
13 525 ton (tre båtlaster), och det tredje 18 307 (fyra båtlaster) eller sammanlagt 40 756 ton. Det fjärde 
kvartalet kommer tre båtlaster att levereras.  
 
Produktionen har i stort sett blivit som planerat under de tre första kvartalen 2017. Totalt producerades 
motsvarande 30 086 ton (27 618) en ökning med 9 %. Planen är att producera 42 000 ton 2017.  
 
Produktionsbrytningen sker på olika nivåer i gruvan och den djupaste är nu 235 m under markytan. Till-
redning i form av rampdrivning pågår ner mot 270 metersnivån.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metallpriserna  
Metallpriserna i SEK per ton har vänt upp igen under tredje kvartalet 2017 och har varit klart högre än tredje 
kvartalet 2016. USD har försvagats mot SEK medan metallpriserna uttryckta i USD har stärkts väsentligt. 
 
Bakgrunden bedöms vara en förstärkt tillförsikt om den ekonomiska tillväxten i världen, nu även i 
Europa, samt att det varit produktionsstörningar och andra begränsningar i utbudet genom t.ex. stäng-
ningar i Kina på grund av miljörestriktioner. Följden har blivit lägre lagernivåer och till och med vissa 
bristsituationer som kommit till uttryck genom s.k. backwardation, dvs att spot priset är högre än ter-
minspriset. Detta gäller inte minst zinkmarknaden. 
 
Metallprissäkring 
Grunden för prissäkringsaktiviteten är att Lovisagruvan kostnadsmässigt är bunden för en brytning under 
många år framöver. Intäkterna är genom de varierande metallpriserna osäkra och därmed resultatet. Lovi-
sagruvan strävar därför efter att prissäkra en större andel av intäkterna när priserna bedöms som höga med 
tanke på historisk prisnivå och förväntad konjunkturutveckling. 
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I samband med att det första leveranskontraktet avseende innevarande år 2017 säkrades nästan hela den 
planerade kvantiteten på den relativt höga prisnivå som nåddes i början på december 2016. Även USD säk-
ring gjordes för ca 93 % av kvantiteten 2017. 
 
Prisutvecklingen under den senaste tiden har gjort att de med Boleslaw avtalade kvantiteterna för 2018 börjat 
säkras på de relativt höga prisnivåer i USD som nu gäller. Någon säkring av USD har inte gjorts för 2018. 
 
Säkring har nu gjorts för 1 250 ton zink på i genomsnitt 3 097 USD per ton och 200 ton bly på i genom-
snitt 2 500 USD per ton. Kvantiteten motsvarar ca 44 % respektive 11 % av betalbar kvantitet i de leve-
ranser som planeras för 2018. Ytterligare säkringar övervägs löpande. 
 
Prospektering i närområdet 
Lovisagruvan AB har under tredje kvartalet beviljats de undersökningstillstånd som söktes tidigare under 
våren i två omgångar. Dels i april för områden söder om Storå/Guldsmedshyttan 5-10 km sydväst om 
Lovisagruvan, dels i juni för områden runt den historiska Hällefors Silvergruva ca 70 km nordväst om 
Lovisagruvan. 
 
Båda ansökningsomgångarna baserades på resultat och slutsatser av det, delvis av statliga Vinnova, finan-
sierade forskningsprojekt som Lovisagruvan under 2015-2017 deltagit i tillsammans med Boliden, Zink-
gruvan Mining AB och med forskare från Luleå Universitet.  
 
Gemensamt för områdena är att de innehåller en bergartssekvens som i mycket påminner om den nära 
Lovisagruvan samt att det tidigare har producerats zink-bly-silver i området.  
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I Guldsmedshytteområdet är det tre tillstånd med en sammanlagd yta av drygt 769 hektar fördelad på tre 
områden som benämns: Silvergruvan Nr 2, Nyhyttan Nr 2 och Dyrkatorp Nr 1, samtliga belägna i Lin-
desbergs kommun, Örebro län.  
 
I området finns flera historiska gruvor. Den största gruvan är den sedan medeltiden, i omgångar bearbe-
tade, Guldsmedshytte Silvergruva där man efter handskrädning kunde leverera blymalm med goda silver-
halter till en lokal liten hytta. Totalt rapporteras att det ur malm från Guldsmedshyttefältet har utvunnits 
4755 ton metalliskt bly och 6154 kg silver fram till att produktionen upphörde år 1874. 
 
I Hälleforsområdet är det två nya undersökningstillstånd benämnda Ulrika Nr 1 och Alfrida Nr 1 med en 
sammanlagd yta av drygt 1 366 hektar, båda belägna i Hällefors kommun, Örebro län. I området finns flera 
historiska gruvor där zink, bly och silver brutits. Hällefors Silvergruvor bröts redan 1639 och området kom 
när det gäller leveranser av silver fram till tidigt 1700-tal, att bli nr två i riket näst efter Sala Silvergruva.  
 
Under följande århundraden bröts flera små malmkroppar med silverhaltig blyglans och zinkblände. Fram 
till 1920 uppges att drygt 15 ton silver levererats från Hällefors Östra och Västra Silvergruvfält. Inom det 
ansökta området “Ulrika nr 1” finns ”Hällefors Västra Silvergruvfält” där silverhaltig blyglansmalm brutits 
ned till, som djupast, 220 meters djup i Ulrikagruvan. 
 
Det andra tillståndet, ”Alfrida Nr 1”, gäller ”Hällefors Östra fält”, där silverhaltig zinkblände och blyglans 
brutits i anslutning till en manganrik järnmalmshorisont. 
 
Under perioden 1870-1896 bröts såväl järnmalm som silverhaltig zink- och blymalm i Jan-Olof-och 
Alfridagruvorna. Dessa sistnämnda gruvor återöppnades en kort tid av Boliden (april 1977- augusti 1978) 
då ramp drevs ned till 114 meters nivå under de historiska gruvorna. Enligt Bolidens rapport till Bergssta-
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ten levererades totalt 67 349 ton malm med en snitthalt av 4,25 % Zn, 4,00 % Pb, 99 gram/ton silver 
samt 0,2 gram/ton guld till Bolidens anrikningsverk i Saxberget. 
 
Uppgifter om Lovisagruvan ABs bearbetningskoncession samt sökta och beviljade undersökningstillstånd 
sammanfattas i tabell 1. 
 
 
Namn Typ Kommun, län Areal (ha) Giltig från  Giltig t.o.m. 
Lovisagruvan K Nr 2 B Lindesberg, Örebro 87,5746 2012-11-20 2037-11-20 
Östanbo Nr 1 U Lindesberg, Örebro 431,8 2016-08-03 2019-08-03 
Jönshyttan Nr 1 U Lindesberg, Örebro 63,27 2016-08-03 2019-08-03 
Åboda Nr 1 U Lindesberg, Örebro 191,45 2016-08-03 2019-08-03 
Silvergruvan Nr 2 U Lindesberg, Örebro 124,64 2017-04-12 2020-04-12 
Nyhyttan Nr 2 U Lindesberg, Örebro 352,36 2017-04-12 2020-04-12 
Dyrkatorp Nr 1 U Lindesberg, Örebro 292,29 2017-04-12 2020-04-12 
Ulrika Nr 1 U Hällefors, Örebro 404,17 2017-06-09 2020-06-09 
Alfrida Nr 1 U Hällefors, Örebro 962,74 2017-06-09 2020-06-09 
Tabell 1. Lovisagruvans bearbetningskoncession och undersökningstillstånd. B=Bearbetningskoncession, U=beviljat undersök-
ningstillstånd. 
 
 
LOVISAGRUVAN UTVECKLING AB  

 
Pahtohavare Joint Venture 
Lovisagruvan ingick under början av 2015 avtal med australiska Hannans Reward Ltd om att utveckla 
kopparfyndigheten Pahtohavare. Lovisagruvan ABs innehav i projektet har under 2016 förts över till 
helägda Lovisagruvan Utveckling AB som därför nu innehar 35 % av projektet. 
 
Arbetet med att samla in de uppgifter och genomföra de undersökningar som behövs för en ansökan om 
bearbetningskoncession pågår och en ansökan beräknas kunna lämnas in till Bergsstaten under fjärde kvarta-
let i år 2017. När tillstånd erhållits kommer Lovisagruvans andel i projektet att öka till 51 %. Om Lovisagru-
van fullföljer sitt arbete fram till färdig s.k. Feasibility Study kommer andelen att ökas till 75 %. 
 
En bearbetningskoncession, dvs rätt att producera, gäller i 25 år enligt minerallagen och är nödvändig för 
att ta risken med fortsatt utvecklingsarbete. 
 
Pahtohavare ligger 8 km söder om Kiruna stad. Fyndigheten hittades 1984 och delar av fyndigheten har 
brutits av Outokumpu 1989-1996, under vilken period, uppskattningsvis 1,7 Mton med en kopparhalt om 
1,9 % Cu och 0,9 g/t guld transporterades till deras anrikningsverk vid Viscariagruvan nordväst om Kiruna. 
Vid Pahtohavare finns både kopparsulfid- och kopparoxidmineraliseringar. Lovisagruvans utvecklingsar-
bete i Pahtohavare koncentreras primärt mot en kopparoxidmineralisering benämnd Centrala Pahtoha-
vare vilken bedöms kunna brytas i dagbrott.  
 
Mineraltillgången i Centrala Pahtohavare har i augusti 2013, på uppdrag av tidigare ägare, beräknats av 
oberoende konsultföretaget SRK och då rapporterats ha en antagen mineraltillgång om 1,4 Mton, (Infer-
red Resource enligt JORC-koden), med 1,81 % koppar och 0,6 g guld per ton. En ny beräkning, baserad på 
även de nya borrningarna i Lovisagruvans regi under sommaren 2015, pågår och kommer inom kort att ge 
en mer nyanserad bild av mineralresursen. 
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Flera metallurgiska försök har indikerat att kopparoxidmineraliseringen sannolikt kan anrikas t.ex. med 
lakning och att färdig koppar sedan kan framställas genom så kallad ”electro winning”. Genom att vi snart 
får en den mer nyanserade bilden av mineralresursen kommer den tidigare brytningsplanen att kunna 
utvecklas och därmed intäktspotentialen. Möjligheterna att även utvinna det inte oväsentliga guldinnehål-
let är i dagsläget oklara. De kommer att undersökas vidare. 
 
Kostnaderna för brytning, utvinning och återställning etc. är ännu osäkra, men generellt kan sägas att 
dagbrottsbrytning är väsentligt billigare än underjordsbrytning. Produktionsstart kan inte förväntas förrän 
om ett antal år. 
 
Under 2015-2016 genomförde Lovisagruvan AB undersökningsborrningar och lakningstest och har även 
under 2015, 2016 0ch 2017 låtit utföra provtagning och analysering av vatten på olika platser i området 
som ett led i den fortsatta undersökningen av miljöproblematiken vid Pahtohavare. 
 
Stekenjokkprojketet i Vilhelmina Mineral AB 
Vårt helägda dotterbolag Lovisagruvan Utveckling AB har sedan flera år varit engagerat i utvecklingen av 
Stekenjokkprojektet som ägs och drivs av Vilhelmina Mineral AB. Lovisagruvans andel i Vilhelmina Mineral 
är f.n. 29 %.  
 
På initiativ av nuvarande huvudägare i Vilhelmina Mineral har avsiktsförklaring träffats med ett utländskt 
bolag om att i en riktad nyemission finansiera en utvecklingsplan med 15 MSEK mot erhållande av 50 % 
ägande i bolaget och ett bestämmande inflytande i styrelsen. Som ett första steg har under tredje kvartalet 
en emission om 7,5 MSEK riktats till den nye ägaren som erhållit 33 % av aktierna i Vilhelmina Mineral. 
I nästa steg som beräknas tas senast under 2018 kommer resterande 7,5 MSEK att investeras och ge 17 % 
ytterligare i ägarandel för det utländska bolaget som då blir ny huvudägare.  
 
Lovisagruvans representant i styrelsen avgår i samband med en förestående extra bolagsstämma nu i oktober.  
 
Lovisagruvans andel kommer om planen följs att reduceras till hälften eller 14,5 % och det innebär även 
en passiv ägarroll, redan nu.  
 
Utsikter 
Produktionsplanen för 2017 siktar mot en årsproduktion om 42 000 ton. Hittills har 40 755 ton levererats 
och ytterligare ca 13 500 beräknas nu bli levererade i tredje kvartalet, drygt 54 000 ton för året. Villkoren i 
det förlängda leveranskontraktet med Boleslaw under 2018 är något fördelaktigare än de som gäller för 
innevarande år varför det inte finns anledning att leverera mer än nämnda kvantitet under 2017. 
 
Eftersom intäkterna är säkrade beträffande metallpris och valutakurs under 2017 gäller osäkerheten end-
ast metallhalter och kostnader. Osäkerheten i dessa faktorer är begränsad.  
 
Ett resultat efter finansnetto på ca 40 MSEK kan nu förutskickas med relativt hög säkerhet om leverans-
planen fullföljs. 
 
En fortsatt hög resultatnivå även 2018 blir alltmer sannolik genom den starka metallmarknaden och ge-
nom att en inte obetydlig del av intäkten redan säkrats.   
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RESULTATANALYS 2017 2016 2017 2016 2016 
(MSEK) 1 jul-30 sep 1 jul-30 sep 1 jan-30 sep 1 jan-30 sep 1 jan-31 dec 
 3 mån  3 mån  9 mån  9 mån  12 mån  
 
Fakturerat malmvärde 32,0 0,0 68,2 3,3 21,8 
Retroaktiv pris- och haltkorrigering -0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 
Malmintäkter, brutto 31,7 0,2 68,4 3,4 22,0 
 
Prissäkringar -0,2 0,0 1,0 0,0 0,2 
Transport till anrikningsverk -3,4 0,0 -8,5 -0,5 -3,5 
Anrikning -2,0 3,7 -5,4 1,0 0,4 
Tillredningar 0,4 0,8 1,7 2,1 2,5 
Förändring i lager till självkostnad -6,0 2,7 -6,0 9,6 12,2 
Nettointäkt 20,4 7,4 51,1 15,7 33,9 
 
Insatsvaror -1,0 -0,8 -4,2 -3,2 -5,0 
Personalkostnader -2,7 -2,7 -7,6 -7,4 -10,9 
Underhåll mm -0,9 -0,3 -2,3 -1,1 -2,2 
Administration mm. -0,8 -0,8 -2,9 -2,9 -4,2 
Gruvresultat 15,1 2,9 34,0 1,0 11,6 
 
Prospektering 0,0 0,0 -0,2 -0,7 -0,7 
Övriga utvecklingsprojekt -0,6 -0,1 -0,8 -0,2 3,6 
Rörelseresultat före avskrivningar 14,4 2,7 33,1 0,2 14,5 
 
Avskrivningar -1,4 -1,2 -4,1 -3,6 -4,9 
Rörelseresultat efter avskrivningar 13,1 1,5 29,0 -3,4 9,7 
 
Finansnetto 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 
Resultat efter finansnetto 13,1 1,5 28,9 -3,6 9,5 
 
Överavskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 
Avsättning periodiseringsfond 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 
Resultat före skatt 13,1 1,5 28,9 -3,6 10,1 
 
Skatt -2,9 -0,3 -6,4 0,8 -2,3 
Periodens redovisade resultat 10,2 1,1 22,5 -2,8 7,9 
 
 
NYCKELTAL 
 
Fakturerad kvantitet, ton 18 307 0 40 755 2 989 16 104 
      
Intäkt per fakturerat ton, SEK 1 718 n.a 1 703 1 153 1 378 
Kostnad per fakturerat ton, SEK -968 n.a -967 n.a -957 
Resultat per ton, SEK 750 n.a 736 n.a 422 
 
Gruvmarginal 44 % n.a 43 % n.a 31 % 
Rörelsemarginal 41 % n.a 42 % n.a 44 % 
Antal utestående aktier  3 416 500 3 416 500 3 416 500 3 416 500 3 416 500 
Vinst per aktie, SEK 2,98 0,33 6,60 -0,81 2,15 
Utdelning, SEK       3,00 
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BALANSRÄKNINGAR   2017-09-30 2016-09-30 2016-12-31 
(MSEK) 
 
Anläggningstillgångar   37,5 43,5 39,9 
 
Kundfordringar   17,8 4,9 8,9 
Övriga kortfristiga tillgångar   17,7 14,4 22,5 
Likvida medel   18,2 0,1 4,8 
Summa omsättningstillgångar   53,8 19,4 36,2 
 
Summa tillgångar   91,3 62,9 76,1 
 
Eget Kapital, bundet   1,3 1,3 1,3 
Eget Kapital, fritt   9,3 11,7 11,7 
Metallhandeln   0,0 0,0 0,0 
Periodens redovisade vinst   22,5 -2,8 7,9 
Summa Eget Kapital   33,2 10,3 20,9 
 
Avsättningar, obeskattade reserver   32,7 33,4 32,7 
Räntebärande långfristiga skulder   4,3 10,8 10,3 
Räntebärande kortfristiga skulder   1,2 1,2 1,2 
Rörelseskulder   19,9 7,2 11,0 
Summa skulder   25,4 19,2 22,4 
 
Summa Skulder och Eget Kapital   91,3 62,9 76,1 
 
 
NYCKELTAL 
 
Sysselsatt kapital i genomsnitt   68,3 52,3 57,0 
Förräntning på sysselsatt kapital   59 % -7 % 12 % 
Skuldsättningsgrad   8 % 22 % 18 % 
Sysselsatt kapital UB   71,4 55,6 65,1 
Räntebärande skulder   5,4 12,0 11,5 
Soliditet   64 % 58 % 61 % 
 
 
FINANSIERINGSANALYS   2017 2016 2016 
(MSEK)   1 jan-30 sep 1 jan-30 sep 1 jan-31 dec 
   9 mån  9 mån  12 mån 
 
Rörelseresultat före avskrivningar   33,1 0,2 14,5 
Finansnetto   -0,1 -0,1 -0,2 
Diverse intäkter / kostnader   0,0 0,0 0,0 
Betald skatt   -1,6 -1,1 -0,7 
Förändring av rörelsekapital, mm   0,0 -8,9 -20,7 
Kassaflöde från verksamheten   31,4 -10,0 -7,1 
 
Investeringar   -1,7 -3,7 -1,3 
Förändring av lån   -6,0 9,5 9,0 
Utdelning   -10,2 0,0 0,0 
Förändring av likvida medel   13,4 -4,2 0,5  
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INSYNSPERSONER I LOVISAGRUVAN AB 
 Innehav  Innehav 
  2016-12-31 Ändring 2017-09-30 
 
Styrelsen 
Göran Nordenhök, m bol aktier 351 300 1000 352 300 
Ingemar Skaret, m fam aktier 276 732 0 276 732 
Stefan Sädbom aktier 8 000 0 8 000 
Oskar Stavrén aktier 0 0 0 
 
VD 
Jan-Erik Björklund aktier 23 000 0 23 000 
 
Ekonomikonsult 
Curt Arenvang aktier 2 100 0 2 100 
 
 
 
 
Revisorer 
Johan Palm aktier 0 0 0 
Benny Svensson aktier 0 0 0 
 
 


