
 
 
 
 

 

 
SOTKAMO SILVER AB Pörssitiedote   2013-02-15 
(NGM:SOSI; NASDAQ: SOSI1) Kello 10.00 Suomen aikaan 
 
 
OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU - JOULUKUU 2012, YHTEENVETO 
 
 
TILIKAUSI 2012 

 Kauden nettotulos oli -5 888 KSEK (-6 895) ja osakekohtainen tulos  
oli -0,48 SEK (-0,66). 

 Konsernin nettoliikevaihto 909 KSEK (101) 

 Likvidit varat 31. joulukuuta 2012 olivat 41 178 KSEK (15 077 KSEK). 

 Oma pääoma 31. Joulukuuta 2012 oli 113 584 KSEK (74 388), mikä vastaa 8,03 
kruunuun (7,17) euroa osakkeelta 

 Investoinnit vuonna 2012 olivat 18 773 KSEK (16 043). 

 Hopeakaivoksen esiintymä jatkuu todennäköisesti ainakin 1 000 metrin syvyyteen asti, ja 
sen pituus on mahdollisesti ainakin kolminkertainen verrattuna aiempaan tietoon. 

 Toteutettavuus- ja kannattavuustutkimus (Bankable Feasibility Study) Taivaljärven 
hopeakaivokselle valmistui. 

 Hopeakaivoksen mineraalivarantoarvio ja taloudellinen ennuste päivitettin. 

 Sotkamo Silver allekirjoitti sopimuksen Taivaljärven hopeakaivoksen voimalinjan 
suunnittelusta, valmistelutöistä ja rakentamisesta. 

 Sotkamo Silver Oy on saanut Taivaljärven hopeakaivokselle yhteensä 2,5 MEUR 
investointiavustuksia Suomen hallitukselta ja Kainuun ELY-keskukselta. 

 Etuoikeutettu osakeanti, suunnatun osakeanti, merkintäoikeuksien anti toteutettiin. 

 Sotkamo Silver listautuu tänään NASDAQ OMX Helsinki –pörssiin ja osakkeiden 
yhdistäminen (käänteinen split) totetettiin. 

 Syksyn aikana yhtiö aloittanut rekrytoinnit valmistautuakseen Hopeakaivoksen rakennus- 
ja tuotantovaiheeseen. 

 

NELJÄS VUOSINELJÄNNES 

 Kauden nettotulos oli -425 KSEK (-1 717 KSEK) ja osakekohtainen tulos  
oli -0,03 SEK  (-0,17). 

 Muut tuotot olivat -363 KSEK (24) 

 Kauden investoinnit olivat 3 762 KSEK (6 633). 

 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on ilmoittanut Sotkamo Silverille, että yhtiön 
ympäristölupa myöhästyy johtuen viraston suuresta työkuormasta. Yhtiön hakemus 
saatetaan päätökseen niin pian kuin työtilanne sen sallii. 

 Sotkamo Silver vahvistaa organisaatiotaan ympäristöpäälliköllä. Yhtiö on myös palkannut 
kaksi insinööritoimistoa, tekemään hopeakaivoksen lopullisen infrastruktuurin 
rakentamisen ja arkkitehtuurisuunnittelun 

 Sotkamo Silverin merkintäoptiot NASDAQ OMX Helsinki –pörssiin. 



 
 
 
 

 

 Sotkamo Silver AB:n osakkeiden ja äänien lukumäärä on kasvanut 2 25:lla osakkeella 
lokakuussa 2012 merkintäoptioilla tehdyn merkinnän johdosta. Osakkeiden rekisteröinnin 
jälkeen Sotkamo Silver AB:n osakkeiden kokonaismäärä on 14 152 856 osaketta ja 
osakepääoma on 141 528 561,47 Ruotsin kruunuun. Osakkeen ”kvotvärde” (vastearvo) 
on 10 Ruotsin kruunua. 

 

Ulkona olevien merkintäoptioiden määrä on 940 506 kappaletta, joista kukin oikeuttaa 
merkitsemään yhden osakkeen 30. marraskuuta 2013 mennessä kurssiin 17,50 SEK. 

Vastaavan ajanjakson vertailuluvut vastaavat edellisen vuoden lukuja ja vuoden 2011 
tuloslaskelman taseen lukuja. Kaikki osakekohtaiset luvut on oikaistu takautuvasti 
osakkeiden 1:25 yhdistämisen osalta. 

 

Stockholm, 15 helmikuuta, 2013. 

Timo Lindborg, konserninjohtaja 

 

 

Tietoa Sotkamo Silver AB:sta 

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla 
yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa tytäryhtiönsä välityksellä 
hopeaa ja kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa. Yhtiön tärkein kehityshanke on Taivaljärven 
hopeakaivos.  

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja 
malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti 
hyväksytyn JORC tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting 
Standards -järjestelmää (IFRS)  Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.  

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 NASDAQ OMX 
Helsingissä. ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910 ja merkintäoptioille 
SE0004635290.  

Lue lisää Sotkamo Silveristä verkkosivustolla http://www.sotkamosilver.com tai http://www.silver.fi 

Lisätietoja: konserninjohtaja Timo Lindborg +358-40-5083507 

 

Viralliset pörssitiedotukset ovat ruotsin kielellä; käännetyissä versioissa saattaa olla vähäisiä eroja 
alkuperäisiin 


