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SOTKAMO SILVER AB  
 
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN JANUARI - DECEMBER 2012 
 
 
RÄKENSKAPSÅRET 
 Årets resultat uppgick till -5 888 kSEK (-6 895) och resultat per aktie uppgick till -0,48 SEK (-0,66). 
 Koncernen redovisade en nettoomsättning på 909 kSEK (110). 
 Likvida medel uppgick per 2012-12-31 till 41 178 kSEK (15 077). 
 Eget kapital uppgick per bokslutsdagen till 113 584 kSEK (74 388) vilket motsvarar 8,03 SEK (7,17) 

per aktie. 
 Investeringarna under året uppgick till 18 773 kSEK (16 043).  
 Silvergruvans fyndighet visade sig fortsätta till ett sannolikt djup av minst 1 000 meter och med 

åtminstone tredubblad längd i förhållande till vad som tidigare varit känt. 
 Feasibility-studien färdigställdes för Silvergruvan.  
 Silvergruvans mineralreserver och ekonomisk prognos uppdaterades. 
 Avtal tecknades om planering, förberedande arbeten och byggnation av kraftledning fram till 

Silvergruvan. 
 Sotkamo Silver tilldelades ett investerings- & utvecklingsbidrag om 2,5 M€ från finska staten och den 

lokala Närings-, trafik- och miljöcentralen i Kajanaland för att användas vid Silvergruvan. 
 Företrädes-, riktade- och teckningsoptionsemissionen beslutades och genomfördes. 
 Sotkamo Silver parallellnoterades på NASDAQ OMX Helsinki och genomförde sammanläggning av 

aktier. 
 Under hösten påbörjade Sotkamo Silver rekrytering inför konstruktion och produktion vid 

Silvergruvan.  
 

FJÄRDE KVARTALET 
 Kvartalets resultat uppgick till -425 kSEK (-1 717) och resultat per aktie till -0,03 SEK (-0,17).  
 Övriga intäkter uppgick till 363 kSEK (24). 
 Investeringarna under oktober - december 2012 uppgick till 3 762 kSEK (6 633). 

 Myndigheten informerade Sotkamo Silver att dess miljötillståndsansökan blir försenad på grund av 
myndighetens höga arbetsbelastning. Bolagets ansökan kommer att behandlas så snart 
arbetsbelastningen så medger. 

 Sotkamo Silver förstärkte sin organisation med en miljöchef och engagerade ingenjörsbolag för att 
göra den slutliga infrastuktur- konstruktions- och arkitektplaneringen i Silvergruvan. 

 Sotkamo Silvers teckningsoptioner noterades på Nasdaq OMX Helsinki 
 Antalet aktier och röster i Sotkamo Silver AB ökade med 225 aktier under oktober månad efter 

teckning av Teckningsoption 3. Efter registrering av aktierna ökade antalet aktier och röster i Sotkamo 
Silver AB till 14 152 856 och aktiekapitalet ökade till 141 528 561,47 kronor. Kvotvärdet är SEK 10. 

Jämförelsesiffror avser motsvarande period föregående år för resultat- och kassaflödesposter och 31 
december 2011 för balansräkningsposter. Samtliga uppgifter avseende belopp per aktie har räknats om 
även retroaktivt efter sammanslagning av aktier om 1:25. 
 
Företagets pressreleaser och finansiella rapporter distribueras via NGM och finns tillgängliga på bolagets 
hemsida www.silver.fi 
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VD HAR ORDET 
 
För att kunna beskriva Bolagets potential vill jag påpeka att av de tidigare kommunicerade 3,5 miljoner 
ton kända och indikerade mineraltillgångar har 3,1 miljoner ton överförts till kategorin bevisade och 
sannolika mineralreserver (tidigare: malmreserver). Ovan nämnda mineraltillgångar och -reserver baserar 
sig på lägsta använda silverekvivalenthalt på 50 g/t (cut-off).  Bergvolymer under denna haltnivå har 
alltså inte tagits med i kalkylen. Fyndighetens totala mineraltillgångar är 13 miljoner ton med silverhalt 
30 g/t (cut-off). Detta betyder att bolaget har en ”svällande” mineraltillgång. När silverpriset ökar och 
lägre halter kan brytas lönsamt, då ökar också mineraltillgångens storlek. Utnyttjandet av denna potential 
med ökad brytningskapacitet och -volym medför oftast också lägre brytningskostnad per bruten ton 
malm. Vid ökat silverpris ger detta ytterligare möjligheter att utveckla produktionen och lönsamheten. 
Det är också glädjande att fyndigheten är öppen mot djupet och att den geologiska formationen fortsätter 
nedanför 550 meters djup och ner till minst 1 000 meters djup och med åtminstone tredubblad längd i 
förhållande till vad som tidigare varit känt. Bolaget har även ett antal intressanta prospekteringsobjekt för 
silver, guld, nickel, zink och kyanit samt kvarts på Tipas grönstensbälte i närhet av Silvergruvan. Detta 
ökar ytterligare Bolagets potential och möjligheter. 
 
Regionförvaltningsverket meddelade att behandling av Bolagets ansökan om miljötillstånd för 
Silvergruvan i Sotkamo kommer att bli försenad på grund av myndighetens höga arbetsbelastning. 
Projektets förberedande arbeten fortsätter, men större insatser kan inte genomföras innan miljötillstånd 
har erhållits. Bolaget har dock fortsatt att arbeta med miljöarbeten, planering, byggnation av en 
kraftledning inför färdigställandet av gruvan och efter det att investeringsbeslut tagits.  
 
Att Sotkamos kommun tog beslutet som gäller tillstånd för planeringsbehov och vägförbindelse, innebar 
att Bolaget startade den detaljerade byggnadstekniska planeringen för Silvergruvan. Beslutet är viktigt då 
det tillåter fortsatt planering och bygglovförfarande. För att ytterligare vara förberedda inför 
gruvinvesteringsbeslutet har Bolaget öppnat ett tekniskt kontor i Sotkamo och påbörjat rekrytering för att 
förbereda inför konstruktion och produktion vid Silvergruvan. Förstärkningen av personal, deras 
kunskaper och gruverfarenhet ger ledningen viktig och användbar kunskap för att kunna fortsätta den 
positiva utvecklingen.  
 
Styrelse och ledning fortsätter att leta efter ytterligare finansieringsmöjligheter såsom förstärkande av 
eget kapital, lånefinansiering, leasing, leverantörsfinansiering, exportgarantier. Min förvissning är att 
finansiering av Silvergruvan ska vara klar under år 2013. Både styrelsen och jag själv arbetar intensivt för 
att finansiering ska ske på så attraktiva och förmånliga villkor som det bara kan för våra aktieägare.  
 
Sotkamo Silver AB 
 
Timo Lindborg 
Verkställande direktör  
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VERKSAMHETEN 
 
Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna mineralfyndigheter i Norden. Verksamheten 
bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet i 
Sotkamo kommun, Finland. Sotkamo Silvers vision är att ta del av en framtida strukturutveckling och 
konsolidering av den nordiska gruvbranschen. 
 
Silverfyndigheten i Sotkamo har varit känd i mer än 25 år och under denna tid har det investerats i 
borrningar, undersökningar och förberedelser för gruvdrift. De tidigare ägarna utförde ett omfattande 
arbete inför produktion, men tvingades upphöra med verksamheten på grund av dåtida prisfall. 
Borrningarna och utvecklingsarbetet vid Taivaljärvifyndigheten bekräftade både silver-, guld-, zink- och 
blyhalter samt malmens sannolika kontinuitet och dess lämplighet för traditionella brytnings- och 
anrikningsmetoder. Genomförda tester samt Sotkamo Silvers databas av analyser och borrhålsdata 
motsvarar de krav som stipuleras för en tillförlitlig beräkning av mineraltillgångar enligt JORC-koden. 
Analyserna visar också på intressanta guldhalter och bredder längs borrkärnan. Dessa bör dock 
undersökas ytterligare för att öka tillförlitligheten i analysdata p.g.a. guldets nugget-effekter.  
I dagsläget finns tre kända mineraliserade zoner som innehåller silver, guld, zink och bly. Avståndet 
mellan borrhålen i den övre delen är fem till tio meter i alla riktningar. Totalt har 573 hål borrats vilket 
motsvarar 53 000 meter. Gruvan har en snedbana ned till ett djup på 350 meter. Denna har, tillsammans 
med befintliga undersökningsorter, en längd på totalt 2 569 meter. Endast resultat från kärnborrning har 
använts i redovisade tonnage- och haltberäkningar.  Fem el-centraler har installerats på gruvans 
huvudnivåer och i rampen. En huvudventilationsfläkt har installerats på toppen av ventilationsschaktet. 
Snedbanan hålls torr tills vidare och under hela produktionsperioden. Det har därför installerats totalt tio 
länspumpar och ca 1 100 meter vattenledning i tunneln för att avleda det pumpade vattnet. Genom dessa 
investeringar och arbeten har man ökat kunskapen om fyndigheten betydligt och därmed minskat de 
geologiska och tekniska risker som tillhör gruvprojekt. Man har genomfört en feasibility-studie, som 
ligger till grund för kommande investeringsbeslut. 
 
De kända delarna av mineraliseringarna är väl undersökta. Mineraliseringarnas geologi, form och läge 
samt de borrsektioner som övertvärar silverförande zoner på 600 meters djup, gör det troligt att 
förekomsten är mer omfattande än de i feasibility-studien redovisade 5 004 000 ton mineraltillgångar, 
enligt Tabell 2. Nya tolkningar av data öppnar för möjligheter att finna ytterligare mineraliseringar i 
samband med den befintliga fyndigheten, både på ytan och mot djupet. Förutsättningarna för att öka 
områdets mineraltillgångar bedöms som goda.  
 
Den mineraltillgångskalkyl som visas i Tabell 2 beskriver den idag bäst kända och tätast borrade delen av 
fyndigheten. Denna kalkyl ingår i den fram till idag undersökta och borrade geologiska potentialen för 
fyndigheten, vars omfattning ner till 600 meter bäst kan beskrivas med en annan mineraltillgångskalkyl, 
se Tabell 1 nedan. Den kalkylen beskriver i sin tur fyndighetens i dag kända storlek, vilken har 
klassificerats som antagen och har en omfattning av cirka 13 miljoner ton. Denna kalkyl baserar sig på 
glesare borrning och längre avstånd mellan borrhålen, varmed den statistiska noggrannheten och 
pålitligheten är lägre. 
 

Taivaljärvi fyndigheten, mineraltillgång (NI 43 101), cut off halt 30 g/t Ag, spec. vikt 2.8,  
Dr. Parkkinen, Qualified Person EFG 

Klassifi-
cering Tonnage Silverhalt g/t  

Ingen övre cut off 
zinkhalt  

% 
Blyhalt  

% 
Silver 
M oz 

Antagen 13 Mt 65 0.5 0.2 26 

Tabell 1. Silverfyndighetens mineraltillgång (NI 43 101) visar på cut off- halt 30 gram/ton Ag, spec. vikt 
2,8, enligt dr. Parkkinen, Qualified Person EFG. 
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Den geofysiska undersökningen visar att det anomala området sammanfaller med den geologiska 
strukturen där Silverfyndigheten ligger. Resultat av dessa metoder visar att en stark elektromagnetisk 
anomali ligger på den direkta fortsättningen av fyndigheten och sträcker ner till ett djup av 1 000 meter. 
Gefinex-undersökningen visar också att det undersökta anomala området ligger någonstans inom 600 -1 
000 meters nivå och att det anomala områdets strykning fortsätter i längd i minst 1 000 meter.  
 
 
Bankable Feasibility Study 
 
Bolaget lät färdigställa en feasibility-studie (Bankable Feasibility Study) för Silvergruveprojektet. Studien 
visade på god lönsamhet även vid silverpriser under dagens nivåer. Produktion förväntas kunna starta 
under andra halvåret 2014. Total finansiering beräknades till cirka 35 - 40 MEUR.  
Studien har sammanställts, bedömts och godkänts av den oberoende konsultgruppen Wardell Armstrong 
(WAI) England tillsammans med specialistingenjörer på avdelningen vid Geologiska Forskningscentralen 
i Finland. CTS Engtech deltog tillsammans med Geologiska Forskningscentralen i Finland med en 
detaljerad utrustningslista och gjorde uppskattning av bearbetnings- investerings- och driftskostnader. 
CTS Engtech har även framställt planerna för gruvområdets infrastruktur, vattenrening, elleverans, 
uppvärmning och kostnadsberäkningar för dessa. 
 
För närvarande uppgår Bolagets bäst kända del av mineraltillgångar till sammanlagt 5 004 000 ton, varav 
i kategorin Känd och Indikerad till sammanlagt 3 530 000 ton med silverekvivalenthalt på 127 gram/ton 
AgEq (JORC code). Se Tabell 2 nedan. Dessa mineraltillgångar ingår i de mineraltillgångar som också 
visas i tabell 1. 
 

Tabell 2. Mineraltillgångar per 2011-12-14 
 
Beräkningarna är utförda med en cut-off på 50 gram/ton AgEq med en minimumbredd av 3 meter i 
borrhål och en ”top-cut” på 550 gram/ton Ag. Den utförda tonnage- och haltberäkningen är genomförd 
med s.k. ordinär kriging-metod. Beräkningen följer den australiska JORC-koden.  
 
Mineraltillgångsberäkningar baserar sig på en silvermetallekvivalent (AgEq). De parametrar som används 
för att härleda AgEq visas i tabellen nedan med faktorer enligt formeln: 
Eq-faktor = (metall enhetspris * (metall utbyte/100)) / (Ag enhetspris * (Ag utbyte/100)) 
 
Själva AgEq-värdena beräknades in i borrhålsdatabasen och den efterföljande blockmodellen som bygger 
på formeln: 
AgEq = Ag + (Au * Au-faktor) + (Pb * Pb-faktor) + (Zn * Zn-faktor) 
 
 
 
 

SOTKAMO SILVER OY
Taivaljarvi Silver Mine Bankable Feasibility Study

ZT61-0783/MM656
March 2012

Final V1.0 Page 3

Ag Equivalent Calculation Parameters
Metal Metal Price (US$) Recovery (%) Payment received (%)
Ag 28/Oz 85 95
Au 1200/Oz 90 95
Pb 2000/t 80 70
Zn 2100/t 85 70

Wireframe generation was undertaken in two stages, initially a global model was produced

and a variographic study of all the samples was undertaken, Ageq grades were then

estimated into the block model defining the locations of mineralisation, these areas were

then defined using wireframes.

Grade estimation has been undertaken using Inverse Power Distance Squared (IPD2) as the

principal estimation method. A summary of the resource estimation results is shown in the

table below.

Mineral Resource Estimate for the Taivaljärvi Ag-Zn-Pb-Au Deposit as at 14.12.11
(in accordance with the Guidelines of the JORC Code (2004))

(50g/t Ag(eq) COG Applied)
JORC

Classification
Volume
(m3)

Ore Tonnes
(kt)

Density
(t/m3)

Ageq
(g/t)

Ag
(g/t)

Pb
(%)

Zn
(%)

Au
(g/t)

Measured 490,889 1,374 2.8 133.24 96.06 0.36 0.70 0.30
Indicated 767,303 2,148 2.8 122.68 87.18 0.34 0.73 0.25

Measured +
Indicated 1,258,193 3,523 2.8 126.80 90.65 0.35 0.72 0.27

Inferred 529,035 1,481 2.8 128,70 95.93 0.26 0.70 0.25

Mining

Ore Reserves

Ore Reserves were estimated by WAI for each deposit in conjunction with a mine design and

by applying economic factors to the Mineral Resources to demonstrate their economic

viability. A summary of the Ore Reserves are presented in the Table below. Total Ore

Reserves equate to 3.08Mt of ore at a grade of 0.57% Zn, 0.29% Pb, 0.20g/t Au and 74.36g/t

Ag.
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Tabell 3. Parametrar för beräkning av AgEq 
 
Fyndighetens mineraltillgångar bygger på information som är sammanställd av Mark Owen. Han är 
European Geologist och Chartered Geologist i Geological Society of London (Recognised Overseas 
Professional Organisation) vilket ingår i den lista som utfärdats av ASX (Australian Securities Exchange). 
Mark Owen är anställd av Wardell Armstrong International. Han har tillräcklig erfarenhet av denna typ av 
mineralisering och denna typ av fyndighet för att kvalificera sig som en Competent Person enligt 
definitionen i 2004 års upplaga av den australiska koden för rapportering av prospekteringsresultat, 
mineraltillgångar och mineralreserver (Australian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral 
Resources and Ore Reserves). 
 
Som en del av feasibility-studien har ett anrikningstest utförts av Geologiska Forskningscentralens 
(GTKs) mineraltekniska pilotanläggning. Målet var att utveckla en process för att kunna ta fram en 
ekonomisk och effektiv anrikningsmetod för gruvans silvermalm. Anrikningstestet var en nyckelfaktor 
vid utformningen och planeringen av gruvans anrikningsverk och en viktig del av feasibility-studien. I 
detta pilottest anrikades 88 ton malm. När processen var optimerad var det sammanlagda totala utbytet av 
silver 90,5 procent och guld 93,7 procent, vilket är utmärkta resultat. Silverkoncentratet hade en silverhalt 
på 1,72 procent med 77,3 procent i utbyte, guldhalten var 89,4 g/ton med 84,5 procent i utbyte och 
blyhalten var 60,7 procent med 75,7 procent i utbyte. Utbytet av zinkkoncentrat var 89,7 procent för zink 
med en zinkhalt av 54,2 procent, för silver 9,1 procent med en silverhalt av 679 g/ton och för guld 6,3 
procent med en guldhalt av 2,2 g/ton. Svavelhalten i pyritkoncentratet var 30,35 procent, samt 
silverhalten 238 g/ton med 4,1 procent i utbyte och guldhalten 0,8 g/ton med 2,9 procent i utbyte. 
Pyritkoncentratet bildar också det tredje silverkoncentratet. 
 
Outotec (Finland) Oy utförde en översyn av den gruvtekniska delen av Silvergruvans feasibility-studie. 
Översynen utfördes av Pekka Lovén, hos Outotec (Finland) Oy. Pekka Lovén är en Qualified Person 
enligt Joint Ore Reserves Committee (JORC, 2004). De uppdaterade mineralreserverna (malmreserver) 
baserar sig på information från feasibility-studien och information från Sotkamo Silver. 
 
Total mängd silver i de bevisade och sannolika mineralreserverna har ökat med 11,6 procent till 
8 228 494 troy ounce Ag (2,97 miljoner ton malmreserver: 86,1 gram/ton silver, 0,25 gram/ton guld, 0,32 
procent bly och 0,65 procent zink). 
 

Tabell 4. Silvergruvans mineralreserver 2012 
 
Outotec (Finland) Oys rapport och en sammanfattning av feasibility-studien presenteras på Bolagets 
hemsida www.silver.fi 
 
 

 
 

REPORT 
Confidential 

Sotkamo Silver Oy 

 
Pekka Lovén 
 

 
April, 20th 2012 
 

3 (4)

 
 
 

The Ore Reserve by Sotkamo Silver Oy shown in the Table below is derived from the stope 
by stope mining plan taking into account the mining recovery of 90% (95% , open pit) and 
waste rock dilution of 10% (5%, open pit). The diluting grade has been defined from block 
model; Ag 31.3, Au 0.078, Zn 3600 and Pb 1300 ppm. This diluting grade represents 
average mineralized rock outside planned stopes. 
 
 

Grade Metal Grade Metal Grade Metal Grade Metal

Mt % t % t g/t oz g/t oz

Proven 1.19 0.65 7�740 0.34 4�011 0.28 10�620 90.18 3�442�141
Probable 1.78 0.65 11�562 0.31 5�500 0.23 13�128 83.40 4�786�353
Total�Proven�&�Probable 2.97 0.65 19�301 0.32 9�511 0.25 23�748 86.11 8�228�494

Sotkamo�Silver�Oy�Ore�Reserve�Statement�for�the�Taivaljärvi�Silver�mine

Gategory
Ore�Tonnes

SilverGoldLeadZinc

 
Table. Taivaljärvi Ore Reserve by Sotkamo Silver Oy.  
 
  
The conversion factors, mining recovery and waste rock dilution applied, are considered to 
be challenging but achievable with good mine planning and execution practices and taking 
the good to fair ground conditions into account.  
 
 
As a whole the mining plan together with the production schedule of Sotkamo Silver Oy is 
well in line with the experience of the author from similar type of deposits, fulfills the 
requirements of the JORC code and is suitable for economic and financial calculations. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Espoo 20.4.2012 
 

 
 
Pekka Lovén 
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN JANUARI - DECEMBER 2012 
 
 
 
PERIODEN JANUARI – MARS 2012 
 
 
Silvergruvans fyndighet visade sig fortsätta till ett sannolikt djup av minst 1 000 meter och med 
åtminstone tredubblad längd i förhållande till vad som tidigare varit känt 
 
Sotkamo Silver genomförde två geofysiska undersökningar vid Silvergruvan och dess närhet. En 
audiomagnetotelluric undersökning (AMT) och en elektromagnetisk undersökning (Gefinex 400S), vilken 
även är känd som Sampo-metoden. Syftet med mätningarna var att undersöka Silverfyndighetens djup 
och relaterade ledande strukturer i berggrunden. 
 
EM-undersökningen visade tydligt att det anomala området sammanfaller med den geologiska strukturen 
där Silverfyndigheten ligger. Resultat av dessa metoder visar att en stark elektromagnetisk anomali ligger 
på den direkta fortsättningen av Silverfyndigheten och sträcker ner till ett djup av 1 000 meter. Gefinex-
undersökningen visar också att det undersökta anomala området ligger någonstans inom 600 - 1 000 
meters nivå och att det anomala områdets strykning fortsätter i minst 1 000 meter.  
 
Bild nedan. Elektromagnetisk djupanomali som sträcker sig från den kända Silvermineralisationen mot 
sydost. 
 

 
 

 
 
 
 
 

Known ore lenses (AgEq > 50 g/t)
Low resistivity (0 - 1100 ohms)
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Feasibility-studien färdigställdes för Sotkamo Silvers Silvergruva 
 
Bolaget färdigställde Bankable Feasibility-studien för sitt Silverprojekt i Finland. Studien visar på god 
lönsamhet även vid silverpriser under dagens nivåer. Produktion väntas starta efter halvårsskiftet 2014. 
 
Av de tidigare kommunicerade 3,5 miljoner ton känd och indikerad malm har 3,1 miljoner ton överförts 
till kategorin bevisade och sannolika mineralreserver. Detta ger en 10-årig livslängd på gruvan, istället för 
de tidigare kommunicerade 7 åren. Bankable Feasibility studien inkluderar även en malmproduktionsplan 
för åren 2013 till 2023. Enligt den planen kommer ca 350 000 ton att brytas årligen. 
 
 
Årstämma 
 
Årsstämman som hölls den 29 mars 2012 beslutade att Bolagets styrelse ska bestå av fyra ordinarie 
ledamöter. Stämman beslutade att omvälja Mauri Visuri och Teuvo Jurvansuu samt att välja Kimmo 
Viertola och Joanna Kuntonen-van´t Riet till nya ledamöter. Mauri Visuri valdes till styrelsens 
ordförande. Stämman beslutade även att omvälja revisionsbolaget PwC med huvudansvarig revisor 
Martin Johansson intill slutet av årsstämman 2013. 
 
Årsstämman fastställde styrelsens och verkställande direktörens förslag till resultatdisposition om att den 
ansamlade förlusten överförs i ny räkning. Årsstämman beslutade vidare att ingen utdelning ska lämnas 
för år 2011. Riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare fastställdes enligt styrelsens förslag. 
 
Riktlinjer för valberedningens utseende fastställdes utifrån styrelsens förslag. Den ägare som, baserat på 
ägarstatistik från Euroclear Sweden AB har flest aktier och röster per den 31 augusti ska efter samråd med 
de tre därefter största ägarna utse en valberedning på tre personer. Lämnar ledamot valberedningen eller 
sker väsentlig förändring i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande ska också valberedningens 
sammansättning ändras. Stämman fastställde valberedningens förslag om att styrelsens arvode ska utgå 
med sammanlagt 450 000 kronor. 
 
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen intill nästa årsstämma, att vid ett eller flera tillfällen emittera 
nya aktier eller andra finansiella instrument. Bemyndigandet begränsades till högst 25 000 000 aktier. 
 
 
 
PERIODEN  APRIL - JUNI 2012 
 
 
Uppdaterade mineralreserver och ekonomisk prognos för Silvergruvan  
 
Outotec (Finland) Oy utförde en översyn av den gruvtekniska delen av Silvergruvans Bankable 
Feasibility. Studien utarbetades av Wardell Armstrong International (WAI) och färdigställdes i 
månadsskiftet mars/april. Översynen utfördes av Pekka Lovén, MSc (Mining), MAusIMM (CP) hos 
Outotec (Finland) Oy. De uppdaterade malmreserverna baserar sig på information från slutförd Bankable 
Feasibility Study och information från Sotkamo Silver. 
 
Enligt brytningsplanen ska produktion påbörjas samtidigt både från dagbrott och från 140-metersnivån i 
den underjordiska gruvan. Genom att arbeta med denna brytningsplan blir halten i malmen högre, 
transportkostnaden lägre och därmed blir den totala driftskostnaden lägre jämfört med tidigare plan. De 
lägre utvinningskostnaderna beror på förändringen av brytningsmetod, vilket kräver mindre 
underjordsbrytning och tunneldrivning än tidigare plan. Total mängd silver i de bevisade och sannolika 
malmreserverna har ökat med 11,6 % till 8 228 494 Oz Ag och silverhalten har ökat med 15,8 % till 86,1 
g/t Ag.2,97 Mt mineralreserver: 86,1 g/t silver, 0,25 g/t guld, 0,32 % bly och 0,65 % zink. 
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Enligt Outotec: "Som helhet ligger Sotkamo Silvers brytningsplan med produktionsschema väl i linje med 
författarens erfarenhet från liknande typ av fyndigheter och uppfyller kraven enligt JORC koden. Den är 
lämplig för ekonomiska och finansiella beräkningar." 
 

 
Tabell 5. Mineralreserv i april 2012 
 
Mineralreserven har ett brytningsutbyte på 90 %, varav 95 % i dagbrott och gråbergsutspädning på 10 % 
(5 % i dagbrott). Silverhalten i den utspädda mineraliseringen har uppskattats till 31 ppm Ag. 
 
Bolaget upptäckte ett fel i den oberoende konsultgruppen Wardell Armstrong International (WAI) Ltds 
beräkningar av de finansiella analyserna i Bolagets Bankable Feasibility-studie. KPMG Oy Ab har använt 
Wardell Armstrong International Ltds kalkyler för att utföra reviderade finansiella analyser, som också 
inkluderar en uppdaterad gruvplan som färdigställts av de oberoende ingenjörerna från Outotec (Finland) 
Oy. Det finns inga förändringar i de tidigare meddelade mineralresurserna eller mineralreservsuppskatt-
ningarna.  
 
Ett uttalande från Wardell Armstrong International (WAI) Ltd, Director of Mining Minerals, Phil Newall, 
BSc (ARSM), PhD (ACSM), CEng, FIMMM, Director of Minerals: “WAI ber oreserverat om ursäkt för 
detta fel och de olägenheter det kan ha förorsakat Bolaget. Dessutom, anser WAI att den negativa 
inverkan som felet har på de finansiella analyserna inte förringar projektets ekonomiska bärkraft”. 
 
KPMG Oy Ab har på uppdrag av Bolaget gjort en ekonomisk uppskattning baserad på feasibility-studien 
och Outotec (Finland) Oys gruvtekniska översyn samt reviderade mineralreserver. Efter korrigering av 
felet blir uppskattade intäkter i KPMGs finansiella analys 235 M€ och uppskattad IRR 62 %, vid ett 
genomsnittligt silverpris på 33.9 USD/oz mellan åren 2014 till 2022 (vid konsensus prissättning). Vid ett 
silverpris på $ 28/oz konservativ prissättning är KPMGs intäktsuppskattning 186 M€ och IRR 29 %. Se 
även Bolagets hemsida www.silver.fi 
 
 
Sotkamo Silver tecknade avtal om planering, förberedande arbeten och byggnation av kraftledning 
till Silvergruvan 
 
Sotkamo Silver tecknade ett avtal med ABB Finland, som gäller planering och byggnation av en 22 km 
lång kraftledning till Silvergruvan.  
 
Kraftledningen, som är på 45 kV, planeras att vara färdigställd före utgången av 2013. Planeringen av 
ellinjen och förberedande arbeten har påbörjats under andra kvartalet. Efter genomförd byggnation, 
kommer Sotkamo Silver att vara ensam ägare till den nya kraftledningen. Ledningen kopplar ihop 
Silvergruve-området med Katermas vattenkraftverk och dess 110 kV- nät. Kapaciteten medger en 
framtida expansion av processverk. 
 
 
Sotkamo Silver Oy tilldelades sammanlagt 2,5 M€ i investeringsbidrag av den finska staten och den 
lokala Närings-, trafik- och miljöcentralen i Kajanaland för Silvergruvan 
 
Finlands regering och Samkommunen för landskapet Kajanaland samt Närings-, trafik- och 
miljöcentralen i Kajanaland beslutade om ett investerings- och utvecklingsbidrag om sammanlagt 

 
 

REPORT 
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Sotkamo Silver Oy 

 
Pekka Lovén 
 

 
April, 20th 2012 
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The Ore Reserve by Sotkamo Silver Oy shown in the Table below is derived from the stope 
by stope mining plan taking into account the mining recovery of 90% (95% , open pit) and 
waste rock dilution of 10% (5%, open pit). The diluting grade has been defined from block 
model; Ag 31.3, Au 0.078, Zn 3600 and Pb 1300 ppm. This diluting grade represents 
average mineralized rock outside planned stopes. 
 
 

Grade Metal Grade Metal Grade Metal Grade Metal

Mt % t % t g/t oz g/t oz

Proven 1.19 0.65 7�740 0.34 4�011 0.28 10�620 90.18 3�442�141
Probable 1.78 0.65 11�562 0.31 5�500 0.23 13�128 83.40 4�786�353
Total�Proven�&�Probable 2.97 0.65 19�301 0.32 9�511 0.25 23�748 86.11 8�228�494

Sotkamo�Silver�Oy�Ore�Reserve�Statement�for�the�Taivaljärvi�Silver�mine

Gategory
Ore�Tonnes

SilverGoldLeadZinc

 
Table. Taivaljärvi Ore Reserve by Sotkamo Silver Oy.  
 
  
The conversion factors, mining recovery and waste rock dilution applied, are considered to 
be challenging but achievable with good mine planning and execution practices and taking 
the good to fair ground conditions into account.  
 
 
As a whole the mining plan together with the production schedule of Sotkamo Silver Oy is 
well in line with the experience of the author from similar type of deposits, fulfills the 
requirements of the JORC code and is suitable for economic and financial calculations. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Espoo 20.4.2012 
 

 
 
Pekka Lovén 
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2 500 000 € för Silvergruvan. Investerings- och utvecklingsbidraget ska användas till miljö- och 
infrastrukturinvesteringar. För att utbetalning ska ske måste en särskild ansökan inlämnas för kostnader 
som har uppstått och godkänts enligt beslutet. 
 
 
Den extra bolagsstämman som hölls 22 maj godkände företrädesemission, riktad emission, emission 
av teckningsoptioner och sammanläggning av aktier 
 
En extra bolagsstämma i Sotkamo Silver AB beslutade att godkänna styrelsens förslag, som 
offentliggjordes den 20 april 2012: 
 
• Den beslutade företrädesemissionen berättigar fem (5) befintliga aktier till nyteckning av tre (3) nya 

aktier till ett pris av SEK 0,52 per aktie. Totalt kan högst 155 689 160 aktier emitteras.  
• I den beslutade emissionen som primärt riktades till finska investerare var priset per aktie SEK 0,52. 

Totalt kan högst 155 689 160 aktier emitteras.  
• I den beslutade emissionen av teckningsoptioner, kommer teckningskurs vid nyteckning av aktier att 

vara SEK 0,70 enligt optionsvillkoren. Varje aktietecknare som tecknar 100 aktier i någon av de 
ovan nämnda emissionerna kommer att erhålla en teckningsoption. Därmed kommer högst 3 113 783 
teckningsoptioner att emitteras, som vardera ger rätt att teckna tjugofem (25) aktier för en 
teckningskurs om SEK 0,70 per aktie.  

• Beslutades om sammanläggning av aktier, varigenom tjugofem (25) aktier läggs samman till en (1) 
aktie. Sammanläggningen godkändes och genomfördes i juli. Efter sammanläggningen, kommer 
varje teckningsoption, i enlighet med de omräkningsvillkor som finns för teckningsoptionerna, att 
berättiga till nyteckning av en (1) aktie för en kurs om SEK 17,50 per aktie.  

• Följdjusteringar av aktiekapitalsgränser och antal aktier i bolagsordningen godkändes i syfte att göra 
emissionerna och sammanläggningen möjliga.  

• Bolagsstämman beslutade vidare att bekräfta tidigare bemyndigande avseende emissioner efter 
sammanläggningen, vilket innebär att styrelsen efter sammanläggningen är berättigad att fatta beslut 
om emission av högst en (1) miljon aktier eller andra instrument som berättigar till nyteckning av 
högst en (1) miljon aktier.  

 
 
Sotkamo Silver AB genomförde den tidigare beslutade företrädes- och riktade emissionen. 
 
I företrädesemissionen tecknades 64 333 842 aktier och i den riktade emissionen 30 000 000, totalt 
94 333 842 aktier vilket tillförde Bolaget ca 49,1 MSEK före emissionskostnader. Det tecknade beloppet 
utgör ca 27 % av det totala erbjudandet. Genom emissionerna har antalet aktier ökat till 353 815 776 och 
aktiekapitalet ökade med 37 733 537 SEK till 141 526 311 SEK. 
 
Baserat på de nytecknade aktierna har investerarna erhållit totalt 942 756 Teckningsoptioner som vardera 
ger rätt att teckna en aktie för 17,50 SEK per aktie senast i november 2013. 
 
Antalet emitterade aktier utgör 26,7 % av det totala antalet aktier efter emission. Antalet aktier som kan 
tecknas med stöd av Teckningsoptioner motsvarar omkring 6,7 % av det totala antalet aktier om 
teckningsoptionerna tecknats fullt ut. 
 
Motivet till de föreslagna emissionerna var att säkerställa cirka hälften av det kapital som Bolaget 
behöver för utbyggnad och färdigställande av Sotkamo Silvers fyndighet inför produktionsstart och att få 
nya finska investerare innan den parallella noteringen på NASDAQ OMX, Helsingfors-börsen. 
 
Eftersom en mindre mängd aktier och teckningsoptioner tecknades än planerat, påverkar det förmågan att 
utföra investeringar i Silvergruvan. Styrelsen och ledningsgruppen försäkrar sig därför om möjligheterna 
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att genomföra delar av de viktigaste investeringarna i investeringsplanen, även om emissionerna inte var 
fullt tecknade.  
 
Teckning av nya aktier i de båda nämnda emissionerna skedde under perioden 1 – 15 juni 2012.  
 
 
 
PERIODEN  JULI – SEPTEMBER  2012 
 
 
Sotkamo Silver AB parallellnoterades på NASDAQ OMX Helsinki och genomförde 
sammanläggning av aktier  
 
Sotkamo Silver AB noterades på NASDAQ OMX Helsinki den 17 juli 2012. 
 

• Tickerkod på NASDAQ OMX Helsinki är SOSI1 och på NGM Equity SOSI 
• ISIN-nummer är SE0001057910 

 
Aktier i Sotkamo Silver AB behandlas i det finska värdeandelssystemet genom processlänken. Bolagets 
värdepapper är utländska värdepapper. Euroclear Finland kommer dock att behandla dessa värdepapper 
som finländska värdepapper i det finska värdeandelssystemet. Inga extra avgifter jämfört med inhemska 
värdepapper kommer att debiteras av dem. 
 
I enlighet med Bolagsstämmans beslut genomfördes en sammanläggning av aktier där 25 aktier blev en 
(1) aktie vilket innebär att antalet aktier minskat från 353 815 776 till 14 152 631. Aktiekapitalet är dock 
oförändrat varför Kvotvärdet ändras från 0,40 kr till 10 kr.  
 
De aktieägare vars aktieinnehav inte var jämnt delbart med tjugofem (innehavare av s.k. överskjutande 
aktier) har erhållit kontant ersättning från Bolaget när dessa aktier såldes. Första utbetalningsdag av 
försäljningslikvid var den 27 juli 2012. 
 
Antalet utestående teckningsoptioner uppgick till 942 756 i slutet av kvartalet. Innehavaren har rätt att 
teckna en ny aktie i Bolaget för varje teckningsoption för en teckningskurs om SEK 17,50 senast den 30 
november 2013. 
 
Exempel på hur sammanläggningen genomfördes finns i det material som offentliggjordes före extra 
bolagsstämma den 22 maj 2012 och finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.silver.fi 
 
 
Sotkamo Silver fick positiva beslut som gäller de särskilda förutsättningar inför planeringsbehovet 
av gruvområdet och vägförbindelse från landsvägen 
 
I beslutet angående planeringsbehovet anger Sotkamo kommun de förutsättningar som gäller för att 
bevilja bygglov på gruvområdet. Beslutet är giltigt i två år och gäller en byggnadsyta på 6 050 m2. Innan 
byggnadsarbeten kan påbörjas krävs dock giltigt byggnadslov. 
 
 
Sotkamo Silver påbörjade rekrytering inför förberedelse av konstruktion och produktion vid 
Silvergruvan 
 
Sotkamo Silver öppnade ett tekniskt kontor i Sotkamo och påbörjade rekrytering för att förbereda inför 
konstruktion och produktion vid Silvergruvan. 
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För att stärka organisationen har Sotkamo Silver utnämnt Hannu Pietilä till Project Manager. Han har mer 
än 20 års industrierfarenhet. Han har skött produktionslinjeexpansioner och arbetat som Energy Manager 
hos UPM Kajaani. De senaste åren har han arbetat vid Talvivaara-gruvan inom olika ledande 
befattningar. Han har en civilingenjörs-examen i Process Engineering från Uleåborgs universitet. 
 
Bolaget har också utsett Erkki Kovalainen till Senior Advisor. Han har arbetat mer än 30 år inom olika 
ledande befattningar inom gruv- och mineralindustrin. Hans erfarenhet täcker områden inom 
konstruktion, underhåll och produktion. Även han har en civilingenjörsexamen i Process Enginering från 
Uleåborgs universitet. 
 
Birgit Bergström började på det nya Sotkamo-kontoret som administratör. Hon har en handelsexamen och 
25 års erfarenhet av administration och personalfrågor..  
 
För att förbereda inför konstruktion och produktion kommer rekryteringsprocessen att fortsätta.  
 
 
 
PERIODEN OKTOBER - DECEMBER 2012 
 
 
Ändring av antalet aktier och röster i Sotkamo Silver AB 
 
Antalet aktier och röster i Sotkamo Silver AB ökades med 225 aktier under oktober månad efter teckning 
av Teckningsoption 3. Detta motsvarar cirka 0,016 % av det totala antalet aktier i Bolaget efter ökningen. 
Efter att Bolagsverket registrerat aktierna, har antalet aktier och röster i Sotkamo Silver AB ökat till 
14 152 856 och aktiekapitalet har ökat till 141 528 561,47 kronor. Kvotvärdet är 10 kr. 
Antalet utestående teckningsoptioner uppgick till 942 531. Innehavaren av teckningsoptioner har rätt att 
teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs av till SEK 17,50 senast den 30 november 2013. 
 
 
Regionsförvaltningsverket i norra Finland informerade Sotkamo Silver att Bolagets miljötillstånd 
blir försenat på grund av verkets höga arbetsbelastning 
 
Regionförvaltningsverket meddelade att behandlingen av Bolagets ansökan om miljötillstånd för 
Silvergruvan i Sotkamo kommer att bli försenat p.g.a. myndighetens höga arbetsbelastning. Bolagets 
ansökan kommer att behandlas så snart arbetsbelastningen så medger. Verket arbetar aktivt med Bolagets 
tillståndsansökan, men kan inte ange det exakta datumet när tillstånd kan erhållas, även om det prioriteras 
högt. 
 
 
Sotkamo Silvers teckningsoptioner noterades även på NASDAQ OMX Helsinki 
 
Handel med Sotkamo Silver ABs teckningsoptioner började i november även på NASDAQ OMX 
Helsinki. Antalet utestående teckningsoptioner uppgick till 942 531. Teckningsoptionen ger rätt att teckna 
en ny aktie till en teckningskurs av SEK 17,50 senast den 30 november 2013. Teckningsoptionerna 
noteras sedan tidigare även i Sverige på NGM Equity-börsen. 
Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner som förvaras i det finska värdeandelssystemet hos 
Euroclear Finland AB sker hos Evli Pankki Oyj. 
De teckningsoptionsägare, som har köpt sina aktier i Sverige och som vill handla med sina svenskköpta 
teckningsoptioner i Finland, ska överföra dem till förvar i det finska värdeandelssystemet. De ska 
kontakta sitt finska värdeandelskontos förvaltare för hjälp med detta. 
Teckningsoptionens ISIN-nummer är SE0004635290 och tickerkod i Finland är SOSI1EW112. 
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Sotkamo Silver förstärkte sin organisation med en miljöchef  
 
Sotkamo Silver förstärkte sitt projekt-team ytterligare inför det förväntade miljötillståndsbeslutet, 
konstruktion och produktion genom att anställa en miljöchef, Arttu Ohtonen vid kontoret i Sotkamo. Han 
har en civilingenjörsexamen i process- och miljöteknik från Uleåborgs Universitet. Bolaget har även 
engagerat ingenjörsbolagen Infrasuunnittelu Oy och Suunnittelutoimisto Määttä Oy för att göra den 
slutliga infrastuktur-, konstruktions- och arkitektplaneringen i Silvergruvan. Avtalen har undertecknats 
för att vara förberedda inför den kommande teknik- och konstruktionsfasen i infrastrukturen och vid 
byggnaderna och i gruvbeslutet. Båda bolagen är välkända teknikbolag från Finland och med god 
dokumenterad erfarenhet från både gruv- och andra konstruktionsprojekt. 
 
 
FINANSIELL STÄLLNING 
 
Koncernen hade på balansdagen en likviditet på 41 178 SEK (15 077). Soliditeten uppgick till 86 % (87). 
Koncernens egna kapital uppgick till 113 584 kSEK (74 388), vilket motsvarade 8,03 SEK (7,17) per 
aktie. 
 
Bolaget planerar inför kommande emission, vilken planeras att kunna ske under år 2013. 
 
 
Investeringar 
 
Under januari – december 2012 uppgick investeringarna till 18 773 kSEK (16 043), varav 7 330 kSEK 
(15 867) i prospekteringstillgångar och 11 122 kSEK (25) i mark, utrustning och övriga finansiella 
tillgångar. 
 
 
Anställda 
 
Under perioden har 8 - 9 personer arbetat inom koncernen, antingen genom anställning eller på 
konsultbasis.  
 
 
Styrelsens arbete 
 
Bolagets styrelse består av fyra ledamöter. Styrelsen har under perioden januari – december 2012 haft 14 
styrelsemöten. Därutöver har styrelsen haft löpande kontakt om Bolagets verksamhet och utveckling. 
 
 
Transaktioner med närstående  
 
VD och CFO har under perioden fakturerat sedvanliga konsultarvoden enligt avtal. 
 
 
 
HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 
 
Det finns inga händelser att rapportera efter periodens utgång. 
  



 
 
 
 
 

Bokslutskommuniké för Sotkamo Silver AB januari – december 2012 Sida 13 

ÖVRIG INFORMATION 
 
Kommande finansiell information  
 
Sotkamo Silver kommer att ge ekonomisk information vid följande tillfällen: 
 

- Årsstämma hålls den 22 mars 2013 klockan 10,00 i Jernkontorets lokaler på 
Kungsträdgårdsgatan 10, Stockholm.  
Årsredovisning hålls tillgänglig på Bolagets hemsida fr.o.m. den 1 mars 2013. 

- Delårsrapport för perioden januari - mars publiceras den 23 maj 2013. 
- Delårsrapport för perioden januari - juni publiceras den 22 augusti 2013. 
- Delårsrapport för perioden januari - september publiceras den 14 november 2013. 
- Bokslutskommuniké för 2013 publiceras 14 februari 2014.  
- Årsstämma hålls den 21 mars 2014. 

 
Riskfaktorer 
 
Externa händelser kan påverka, både positivt och negativt. Bolagets verksamhet måste utvärderas 
motbakgrund av de risker, komplikationer och tillkommande kostnader som bolag inom gruvverksamhet 
och prospektering är utsatt för. Bolaget kan kontrollera och motverka dessa risker i varierande grad. 
 
Mineralprospektering och gruvverksamhet är osäkert till sin natur och förenad med ekonomiskt 
risktagande, speciellt vad avser projekt som befinner sig i utvecklings- och lönsamhetsstudie stadium. 
Dessa verksamhets- och marknadsrisker är relaterade bland annat till: metallpriser, 
valutakursförändringar, framtida kapitalbehov, likviditet på aktien, prospektering, beräkningar av 
mineraltillgångar och malmreserver, personal, miljöansvar, olyckor, infrastruktur, tekniska risker, 
myndighets- och andra tillstånd samt till gruvdrift. Risker i ett gruv- och prospekteringsföretag är främst 
kopplade till utfallet av prospekteringsverksamhet samt prisförändringar på metall- och valutamarknaden. 
Dessa faktorer påverkar både negativt och positivt till en resultatutveckling och värdetillväxt. 
 
Beskrivning av Bolagets planerade eller pågående gruvbrytning och prospektering samt dessa 
verksamheters inverkan på Bolagets ekonomiska utsikter är baserade på Bolagets egna bedömningar och 
på extern information. Sådana bedömningar är behäftade med ett stort mått av osäkerhet som Bolaget 
naturligt inte kan råda över, varför inga garantier kan lämnas att det som beskrivs i kvartalsrapporter och 
pressmeddelanden är korrekta, eller kommer att inträffa. 
 
Ägande av aktier är alltid förenat med risk och därför bör man noggrant beakta och bedöma 
dessariskfaktorer. Utöver den information som ges av Bolaget, bör man göra sin egen bedömning av 
nämnda och andra potentiella riskfaktorer och deras betydelse för den framtida utvecklingen av 
Bolagetsverksamheter och värde. 
 
Information om risker och osäkerhetsfaktorer som gäller för Sotkamo Silver finns även beskrivna i 
prospekt 2012. Detta finns tillgängligt på www.silver.fi. Inga väsentliga förändringar har inträffat som 
föranleder ändring av denna beskrivning. 
 
 
Börsnotering på NGM Equity och NASDAQ OMX Helsinki 
 
Bolaget är noterat på NGM Equity i Stockholm och på NASDAQ OMX Helsinki. Bolagets tickerkod är 
SOSI på NGM Equity och SOSI1 På NASDAQ OMX Helsinki. ISIN-nummer för Sotkamo Silver ABs 
aktier är SE0001057910 och SE0004635290 för teckningsoptioner. Teckningsoptionerna finns även 
listade på NASDAQ OMX Helsinki och ISIN-nummer är SE0004635290 och tickerkod är SOSI1EW112 
i Helsinki. 
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Aktien finns även noterad på Börse Berlin, Open Market sedan slutet av november 2012. Där är Bolagets 
Code number A0MMF4 och ISIN-numret är detsamma som på NGM Equity i Stockholm; 
SE0001057910. 
 
Aktiedata 
 
Den 2 juli 2012 registrerades nyemission om 94 333 842 aktier vilket ökade aktiekapitalet med 37,7 
MSEK. Resterande del, 11,3 MSEK, har förts till överkursfond. Det egna kapitalet har, före avdrag för 
emissionskostnader om 3,5 MSEK ökat med 49 MSEK. 
 
Den 4 juli registrerades en omvänd split 1:25 vilket innebär att antalet aktier efter split utgjorde 
14 152 631. Aktiens börskurs var per sista handelsdagen i perioden, dvs. 28 december 2012, 12,70 SEK 
respektive1,42 EUR. 
 
Antalet aktier registrerade av Bolagsverket per bokslutsdagen uppgick, efter teckning av 225 aktier från 
Teckningsoption 3 i oktober, till 14 152 856. Aktiekapitalet uppgick till SEK 141 528 561,47. Bolagets 
börsvärde var på balansdagen ca 179,7 MSEK. 
 
Antalet utestående teckningsoptioner uppgår till 942 531. Innehavaren har rätt att teckna en ny aktie i 
bolaget för varje teckningsoption till en teckningskurs på till SEK 17,50 senast den 30 november 2013. 
 
 
Nyckeltal per den 31 december 2012     
 
Resultat per aktie: -0,48 SEK 
Eget kapital per aktie: 8,03 SEK  
Soliditet:  86 % 
Kassalikviditet:  445,2 % 
 
 
Årsredovisning och finansiella rapporter 
 
Rapporter hålls tillgängliga på Bolagets hemsida: http://www.silver.fi/sivu/en/finansiella_rapporter/ 
 
Stockholm den 15 februari 2013  
 
 
Sotkamo Silver AB 
 
 
Timo Lindborg  Mauri Visuri   
VD   Ordförande 
 
 
Teuvo Jurvansuu   Joanna Kuntonen van t´Riet  Kimmo Viertola 
 
 
Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning 
 
Frågor om denna bokslutskommuniké kan ställas till VD Timo Lindborg på telefon +46 8 30 49 20, eller  
e-mail: timo.lindborg@silver.fi. Informationen är sådan som Bolaget ska offentliggöra enligt lagen om 
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.  
 
Informationen lämnas för offentliggörande den 15 februari 2013 klockan 09.00. 
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET I SAMMANDRAG 

	  
 

	   	   	   	    2012 2012 2011 2011 

Belopp i KSEK okt-dec jan-dec okt-dec jan-dec 

     
Nettoomsättning 363 909 24 110 

     
Övriga externa kostnader -1 035 -5 250 -1 193 -5 288 

Personalkostnader -852 -3 405 -1 065 -3 808 

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -59 -230 -75 -276 

Rörelseresultat -1 583 -7 976 -2 309 -9 262 

     
Finansiella intäkter 613 2 548 628 2 446 

Finansiella kostnader 205 -800 -36 -79 

Finansnetto 818 1 748 592 2 367 

Resultat efter finansiella poster -765 -6 228 -1 717 -6 895 

     
Uppskjuten skatt 340 340 - - 

     
ÅRETS RESULTAT -425 -5 888 -1 717 -6 895 

     
ÖVRIGT TOTALRESULTAT     

     
Omräkningsdifferenser 126 -464 -590 -100 

SUMMA TOTALRESULTAT FÖR ÅRET -299 -6 352 -2 307 -6 995 

     
Hänförligt till:     
Moderbolagets aktieägare -299 -6 352 -2 307 -6 995 

SUMMA -299 -6 352 -2 307 -6 995 

     
Resultat per aktie, vägt genomsnitt före 
utspädning, sek -0,03 -0,48 -0,17 -0,66 

Resultat per aktie, vägt genomsnitt, efter 
utspädning, sek -0,03 -0,48 -0,17 -0,66 
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING I SAMMANDRAG 

 
	   	      

Belopp i KSEK 2012-12-31 2011-12-31 

Tillgångar   
Anläggningstillgångar   
Immateriella tillgångar 30 596 24 500 

Materiella anläggningstillgångar 10 042 412 

Finansiella tillgångar 46 540 44 342 

Uppskjuten skattefordran 340 - 

Övriga omsättningstillgångar 2 762 1 200 

Likvida medel 41 178 15 077 

Summa tillgångar 131 458 85 531 

   
Eget kapital och skulder   
Eget kapital    
Aktiekapital 141 528 103 793 

Övrigt tillskjutet kapital -29 149 -36 962 

Omräkningsdifferenser -2 161 -1 698 

Balanserat resultat 9 254 16 149 

Årets resultat -5 888 -6 894 

Summa eget kapital 113 584 74 388 

   
Långfristiga skulder 8 004 5 247 

Kortfristiga skulder 9 870 5 896 

Summa eget kapital och skulder 131 458 85 531 
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KONCERNENS FÖRÄNDRING EGET KAPITAL 

	   	   	   	   	  
 

	   	   	   	   	   	  

Belopp i KSEK 
Aktie-

kapital 

Ej 
registrerat 

aktiekapital 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital 
Omräknings-

differenser 

Balanserat 
resultat 

inkl. Årets 
resultat 

Totalt 
eget 

kapital 

       

Ingående eget kapital 2011-01-01 83 321 8 000 -37 161 -1 597 16 149 68 712 

       

Årets totalresultat    -100 -6 895 -6 995 

Registrering nyemission 8 000 -8 000    0 

Nyemission 12 472  935   13 407 

Nyemissionskostnader   -736   -736 

UTGÅENDE EGET KAPITAL 2011-12-31 103 793 0 -36 962 -1 697 9 254 74 388 

              

Ingående eget kapital 2012-01-01 103 793 0 -36 962 -1 697 9 254 74 388 

       

Årets totalresultat    -464 -5 888 -6 352 

Nyemission 37 735  11 322   49 057 

Emissionskostnader   -3 509   -3 509 

UTGÅENDE EGET KAPITAL 2012-12-31 141 528 0 -29 149 -2 161 3 366 113 584 
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG 

 
  

 
      

Belopp i kSEK 2012-12-31 2011-12-31 

   
Den löpande verksamheten   
Årets resultat -6 228 -6 895 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 194 -1 866 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital -6 034 -8 761 

   

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital   

Förändring av rörelsefordringar -1 641 288 

Förändring av rörelseskulder 4 185 2 128 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 490 -6 345 

   

Kassaflöde från investeringsverksamheten -18 773 -16 043 

   

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 48 518 17 055 

      

Årets kassaflöde 26 255 -5 333 

Likvida medel vid Årets början 15 077 20 424 

Valutakursdifferens -154 -14 

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 41 178 15 077 
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MODERFÖRETAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG 

 
  

 
    2012 2011 

Belopp i kSEK jan-dec jan-dec 

   
Nettoomsättning 2 084 2 141 

   
Övriga externa kostnader -2 495 -2 736 

Personalkostnader -2 811 -2 408 

Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar -2 - 

Rörelseresultat -3 224 -3 003 

   
Resultat avyttring dotterföretag - - 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 3 124 2 469 

Räntekostnader och liknande resultatposter 0 -1 

ÅRETS RESULTAT -100 -535 

   
ÖVRIGT TOTALRESULTAT   

   
Omräkningsdifferenser 0 0 

Summa totalresultat för perioden -100 -535 

   
Hänförligt till:   
Moderbolagets aktieägare -100 -535 

SUMMA -100 -535 
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG 

 
  

 
        

Belopp i kSEK 2012-12-31 2011-12-31 

Tillgångar   
Anläggningstillgångar   
Materiella anläggningstillgångar 356 333 

Finansiella tillgångar 46 540 44 342 

Långfristiga fordringar på dotterföretag 24 002 - 

Aktier i dotterföretag 125 108 125 108 

Övriga omsättningstillgångar 57 7 259 

Likvida medel 37 125 10 972 

Summa tillgångar 233 188 188 014 

   

   
Eget kapital och skulder   
Eget kapital    
Aktiekapital 141 528 103 793 

Reservfond 16 150 16 150 

Överkursfond 241 051 229 729 

Balanserat resultat -166 566 -162 522 

Årets resultat -100 -535 

Summa eget kapital 232 063 186 615 

   
Avsättningar 250 250 

Kortfristiga skulder 875 1 149 

Summa eget kapital och skulder 233 188 188 014 
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MODERBOLAGETS FÖRÄNDRING EGET 
KAPITAL  

	   	   	   	   	  
 

	   	   	   	   	   	  
 

	   	   	   	   	   	  

Belopp i KSEK Aktie-
kapital 

Ej 
registrerat 
aktiekapital 

Reserv-
fond 

Överkurs-
fond 

Balanserat 
resultat 

inkl. Årets 
resultat 

Totalt 
eget 

kapital 

       

INGÅENDE EGET KAPITAL 2011-01-01 83 321 8 000 16 150 229 529 -162 522 174 478 

       

Årets resultat     -535 -535 

Registrering nyemission 8 000 -8 000    0 

Nyemission 12 472   935  13 407 

Nyemissionskostnader    -735  -735 

UTGÅENDE EGET KAPITAL 2011-12-31 103 793 0 16 150 229 729 -163 057 186 615 

              

              

INGÅENDE EGET KAPITAL 2012-01-01 103 793 0 16 150 229 729 -163 057 186 615 

       

Årets resultat     -100 -100 

Nyemission 37 735   11 322  49 057 

Nyemissionskostnader     -3 509 -3 509 

UTGÅENDE EGET KAPITAL 2012-12-31 141 528 0 16 150 241 051 -166 666 232 063 
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MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG 

 
  

 
  

 
      

Belopp i kSEK 2012-12-31 2011-12-31 

   
Den löpande verksamheten   
Årets resultat -100 -535 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 2 -2 095 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital -98 -2 630 

   
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital   
Förändring av rörelsefordringar 7 202 -6 845 

Förändring av rörelseskulder -274 -4 938 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 6 830 -14 413 

   

Kassaflöde från investeringsverksamheten -26 225 -6 

   

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 45 548 12 671 

   
Årets kassaflöde 26 153 -1 748 

Likvida medel vid Årets början 10 972 12 720 

      

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 37 125 10 972 
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NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA 
 
 
Not 1  Redovisningsprinciper 
 
Delårsrapporten har för koncernen upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering, 
årsredovisningslagen samt lagen om värdepappersmarknaden. För moderbolaget har delårsrapporten 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och lagen om värdepappersmarknaden vilket är i enlighet 
med bestämmelserna i RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Moderbolagets och koncernens 
redovisningsprinciper för rapporten är oförändrade jämfört med senast avgiven årsredovisning. 
 
Valutakurser har för sammanställningen av bolagets räkenskaper beräknats med följande värden: 
 
EUR/SEK 
Balansdagens kurs 31 december 2012:   8,6166 
Genomsnittskurs januari-december 2012:   8,6865 
   
 
 
Not 2  Närstående 
 
Under rapportperioden har koncernen inte gjort några väsentliga transaktioner eller åtaganden i 
förhållande till närstående. 
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Not 3  Nyckeltal (koncernen) 1)  
  
      
 2012-12-31 2011-12-31 
   

Räntabilitet på genomsnittligt totalt kapital neg neg 

Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital neg neg 

Soliditet (%) 86,0% 87,0% 

Räntetäckningsgrad neg neg 

Resultat per aktie (vägt genomsnitt), SEK -0,48 -0,66 

Eget kapital per aktie, SEK 8,03 7,17 

Kassalikviditet (%) 445,2% 276,1% 

Antal aktier 14 152 856 10 379 277 

Vägt genomsnittligt antal aktier 12 241 165 10 006 826 
1) Antalet aktier samt nyckeltal har räknats om retroaktivt efter sammanslagning om 1:25 

 
Nyckeltalsdefinitioner 
Räntabilitet på totalt kapital: Resultat efter finansiella poster och finansiella kostnader i 

procent av genomsnittligt totalt kapital. 

Räntabilitet på eget kapital: Resultat efter finansiella poster och finansiella kostnader i 
procent av genomsnittligt eget kapital. 

Soliditet: Eget kapital i procent av balansomslutning. 

Räntetäckningsgrad: Resultat efter finansiella poster plus räntekostnader dividerat 
med räntekostnader. 

Resultat per aktie: Resultat efter skatt i förhållande till vägt genomsnittligt antal 
aktier. 

Eget kapital per aktie: Eget kapital i relation till antal aktier på balansdagen. 

Kassalikviditet: Omsättningstillgångar exklusive lager i förhållande till 
kortfristiga skulder. 

Använda medel: Externa kostnader, personalkostnader, investeringar i 
prospekteringstillgångar och utrustning.  

 
 
 
 
 
 
 
 


