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Nordic Mining ASA – Halvårsrapport for konsernet pr. 30. juni 2012  
 
Nordic Mining ASA (”Nordic Mining” eller ”Selskapet”) er et ressursselskap med operativ 
virksomhet og omfattende, høyverdige metall- og mineralrettigheter nasjonalt og 
internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et 
betydelig økonomisk potensial. Hoveddelen av Selskapets virksomhet er i Norden.   
 
Nordic Mining produserer anortositt i Gudvangen i Sogn og Fjordane gjennom datter-
selskapet Gudvangen Stein AS (”Gudvangen Stein”). Ved datterselskapet Nordic Rutile AS 
(”Nordic Rutile”) driver Nordic Mining omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og 
Fjordane, der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og 
granat. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren 
kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland, og utvikler denne gjennom datterselskapet 
Nordic Quartz AS (”Nordic Quartz”). Gjennom datterselskapet Keliber Oy (”Keliber”) i Finland 
planlegger Nordic Mining utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av 
litiumkarbonat. Nordic Mining har undersøkelsesrettigheter i Seiland-regionen i Troms og 
Finnmark der Selskapet i 2012 har påvist et prospektivt område med sulfidmineralisering. 
 
Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess. 
 
 
Styrets halvårsberetning pr. 30. juni 2012 
 
Viktige hendelser hittil i år: 
 

• Indikasjon på homogen, høyren kvarts i Kvinnherad 
Nye tester har bekreftet høyeste kvalitet og indikerer homogenitet for kvarts-
forekomsten i Kvinnherad. Testene har vist at det kan produseres produktkvaliteter 
på nivå med de beste i markedet fra kvarts fra ulike lokaliteter. Nordic Mining vil i 
løpet av høsten gjennomføre en ”Scoping studie” av markeds-, utvinnings- og 
prosesseringsscenarioer, samt foreta foreløpige økonomiberegninger for prosjektet. 
 

• Positive resultater fra leteboring på Øksfjordhalvøya 
Kjemiske analyser av borkjerner fra undersøkelsesboring i Reinfjord-området på 
Øksfjordhalvøya har vist metallholdige soner som er bredere enn tidligere indikert. 
Metallinnholdet i de beste prøvene er på nivå med gruver i kommersiell produksjon.  
 

• Videre fremdrift for Engebøprosjektet 
Miljøverndepartementet (MD) behandler innsigelsessak knyttet til reguleringsplanen 
for Engebøprosjektet, samt utslippssøknad for prosjektet. Nærings- og handels-
departementet (NHD) tilrår at MD godkjenner reguleringsplanen, og at det i første 
omgang gis utslippstillatelse basert på deponering opp til terskelnivå på -220 meter. 
NHD tilrår videre at det gjennomføres ytterligere strømningsundersøkelser og modell-
beregninger, samt at det innhentes supplerende informasjon om tilsetningsstoffer. 
 

• Langsiktig gode markedsutsikter for rutil 
Markedsprisen for rutil levert i bulk er fortsatt stigende og ligger i området USD 
2.200 – 2.500 pr. tonn, dvs. 4 – 5 ganger høyere enn ved årsskiftet 2010/2011.  
 

• Positive resultater fra leteboring i Finland 
En ny spodumenpegmatittstruktur er indikert i nærheten av Länttä der Keliber 
tidligere har påvist en JORC klassifisert malmreserve. 
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Finansielle forhold 
 
Tall i parentes er sammenlignbare tall for tilsvarende periode i 2011. 
 
Nordic Mining har operativ virksomhet gjennom Gudvangen Stein. Salgsinntektene i andre 
kvartal utgjorde NOK 7,1 millioner (NOK 7,8 millioner). Salgsvolumet i kvartalet var 61.000 
tonn som er noe lavere enn tilsvarende periode i fjor (67.000 tonn). Akkumulert i første 
halvår utgjorde salgsinntektene NOK 11,6 millioner (NOK 12,1 millioner) basert på salg av 
98.000 tonn (103.000 tonn).  
  
Driftsunderskuddet i andre kvartal var NOK -8,3 millioner (NOK -5,4 millioner). Akkumulert 
for halvåret utgjorde driftsunderskuddet for konsernet NOK -15,5 millioner (NOK -11,1 
millioner). Driftsunderskuddet i perioden og akkumulert er knyttet til kostnader i forbindelse 
med utvikling av prosjektene i Engebøfjellet, Keliber, Gudvangen Stein, Nordic Quartz/ 
Kvinnherad, samt undersøkelsesaktivitet i Øksfjord. Videre er driftsresultatet i kvartalet og 
for halvåret belastet med NOK 1,8 millioner (NOK 0,0 millioner) i kostnader knyttet til 
opsjonsavtaler for ledende ansatte og ressurspersoner. 
 
Konsernets resultat etter skatt i andre kvartal ble et underskudd på NOK -8,8 millioner (NOK 
-5,8 millioner). Akkumulert for halvåret utgjorde underskuddet NOK -16,5 millioner (NOK  
-12,0 millioner). Konsernets halvårsresultat er belastet med netto finanskostnader knyttet til 
løpende virksomhet på NOK -1,0 millioner (NOK -0,9 millioner).  
 
Konsernets kontantstrøm fra operativ virksomhet var negativ i andre kvartal og akkumulert i 
første halvår; henholdsvis NOK -3,7 millioner (NOK -7,5 millioner) og NOK -12,1 millioner 
(NOK -12,9 millioner). Kontantstrøm til investeringsaktiviteter utgjorde NOK -2,5 millioner 
(NOK -0,3 millioner) i andre kvartal og NOK -2,8 millioner (NOK -1,9 millioner) totalt i første 
halvår. Investeringene i kvartalet og akkumulert gjelder hovedsakelig aktiverte 
borekostnader knyttet til letevirksomhet på Øksfjordhalvøya og i Finland (Keliber); ref. note 
5 i halvårsregnskapene. Nordic Mining gjennomførte i januar 2012 en fortrinnsrettsemisjon 
med et bruttoproveny på NOK 36,0 millioner; ref. note 2 i halvårsregnskapene. Pr. 30. juni 
2012 utgjorde konsernets kontanter og kontantekvivalenter NOK 20,2 millioner (NOK 16,7 
millioner).  
 
Nordic Minings balanse pr. 30. juni 2012 var NOK 109,0 millioner (NOK 105,6 millioner). 
Bokført egenkapital pr. 30. juni var NOK 63,0 millioner (NOK 60,4 millioner), dvs. at 
konsernets egenkapitalandel er 58% (57%).  
 
Styret anser at Selskapets egenkapital er fornuftig tilpasset de mål, strategier og 
handlingsplaner som er trukket opp for den nærmeste tiden. Nordic Mining har fleksibilitet 
og vil tilpasse fremdrift og ambisjonsnivå for de enkelte prosjekter i forhold til tilgjengelige 
finansielle ressurser. Vurdering av partnerskapsmodeller, både industrielt og finansielt 
basert, vil være en naturlig del av den videre utviklingsprosessen for Selskapets prosjekter.  
 
 
Hovedaktiviteter i andre kvartal 2012 og perioden frem til rapporteringsdagen  
 
Nordic Rutile / Engebøprosjektet (rutil/titandioksid) 
 
Generelt om prosjektet 
 
Gjennom det heleide datterselskapet Nordic Rutile vil Nordic Mining etablere industri-
virksomhet basert på utvinning og produksjon av rutilkonsentrat (TiO2) med basis i 
Selskapets forekomst i Engebøfjellet. Prosjektet skal representere moderne bergverks-
industri og teknologisk anvendelse i mineralindustrien.  
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Rutil anses som et miljøvennlig og strategisk mineral. Rutil er et høyverdig råstoff for 
produksjon av miljøvennlig pigment til bl.a. maling, plast og papirindustrien og til 
produksjon av titanmetall. Råstoffet er av stor industriell betydning og har en rekke 
anvendelsesområder innen miljøteknologi, forbruksvarer og medisin/helse. Rutil er på grunn 
av høy biokompatibilitet særlig egnet til bl.a. proteser og implantater i menneskekroppen. 
 
Forekomsten på Engebø inneholder også betydelige mengder av granat, og Nordic Mining 
planlegger å produsere granat av høy kvalitet som et tilleggsprodukt. Granat kan i flere 
anvendelser erstatte miljø- og helseskadelig industrisand med innhold av fri silika.  
 
Positive klimaeffekter 
 
Nordic Mining vil sikre en miljøvennlig produksjonsprosess, utvinning og utskipning, samt 
deponering av restmineraler. Engebøfjellets geografiske beliggenhet og planlagt utskipning 
via sjøveien representerer miljømessige fordeler i forhold til utslipp av klimagasser ved at 
produksjonen på Engebø vil kunne erstatte langtransporterte produkter inn til Europa. 
Videre benyttes titanmetall fremstilt av rutil bl.a. for å gjøre fly lettere, noe som gir lavere 
drivstofforbruk og reduserte miljøutslipp. Engebø-prosjektet vil således på flere områder 
bidra positivt i et globalt klimaperspektiv. 
 
Reguleringsplan og utslippstillatelse 
 
Reguleringsplan for den planlagte rutilproduksjonen på Engebø ble godkjent i kommune-
styrene i Naustdal og Askvoll i mai 2011. Godkjennelsene markerte en viktig milepæl i 
arbeidet med å etablere langsiktig, lønnsom og bærekraftig rutilproduksjon på Engebø.  
 
I juni 2011 ble plansaken, inkludert en innsigelse fra Fiskeridirektoratet region vest, 
oversendt fra fylkesmannen i Sogn og Fjordane til Miljøverndepartementet for avgjørelse. 
Fylkesmannen tilrår godkjennelse av reguleringsplanen.  
 
Engebøprosjektet har sterk politisk støtte i de berørte kommunene og på fylkesnivå i Sogn 
og Fjordane. Dette gir et solid grunnlag for videreføring av prosjektarbeidet med sikte på 
utbygging og produksjon.  
 
Miljøverndepartementet (MD) behandler innsigelsessaken knyttet til reguleringsplanen, samt 
utslippssøknaden for prosjektet. Departementet har innhentet vurderinger og tilrådninger fra 
bl.a. Nærings- og handelsdepartementet (NHD), Fiskeri- og kystdepartementet og Klima- og 
forurensningsdirektoratet (Klif). NHD tilrår at MD godkjenner reguleringsplanen og at det i 
første omgang gis en begrenset utslippstillatelse basert på deponering opp til terskelnivå på 
-220 meter. NHD tilrår videre at det gjennomføres ytterligere strømningsundersøkelser og 
modellberegninger av partikkelspredning, samt at det innhentes supplerende informasjon 
vedrørende tilsetningsstoffer. Tilrådningen fra NHD er i store trekk sammenfallende med en 
alternativ løsning som Klif har skissert i sin tilrådning til MD. 
 
Nordic Mining mener at den alternative løsningen som er skissert av Klif og anbefalt av NHD, 
vil gi akseptabel forutsigbarhet for videre prosjektutvikling. En begrenset utslippstillatelse 
som foreslås i første omgang, representerer en driftsperiode på minimum 15 år basert på 
konservative forutsetninger om oppfylling av sjødeponiet. Selskapets beregninger viser at 
Engebøprosjektet fortsatt vil være lønnsomt dersom levetiden skulle bli begrenset til 15 år. 
 
Kommersielle forhold  
 
Rutil er et viktig og strategisk mineral som har store bruksområder i pigmentindustri, 
medisin/helse, miljøteknologi og forbruksvarer. Markedet for rutilprodukter har utviklet seg 
meget positivt gjennom 2011 og hittil i år. Prisnivået for rutil ligger nå i området USD 2.200 
– 2.500 pr. tonn (bulk) FOB Australia. Prisnivået ligger således 4 – 5 ganger høyere enn ved 
årsskiftet 2010/2011. For rutil til sveiseformål som utgjør anslagsvis 10% av det totale 
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markedet for rutil, rapporteres priser i området USD 3.000 pr. tonn. Det er ventet at prisene 
fortsatt vil stige fordi etterspørselen i overskuelig fremtid ventes å overstige produksjonen. 
 
Anvendelsesmuligheter for restmineraler 
 
Nordic Mining har iverksatt flere aktiviteter for vurdering av produkt- og anvendelses-
muligheter for overskuddsmineraler fra produksjonsprosessen på Engebø. Restmineralene er 
inerte mineraler, uten tungmetaller eller radioaktive elementer, og er godkjent som 
tildekkingsmateriale for forurensede bunnsedimenter i havneområder og andre forurensede 
områder. Både i et norsk og europeisk perspektiv kan dette representere et stort 
markedssegment. Videre vurderes bruk av overskuddsmineraler i betong, som 
jordforbedring og som innsatsfaktor/fyllmasse for ulike konstruksjoner og formål. 
Produksjonsanleggets lokalisering ved dypvannskai og med kort avstand til markeder i 
Europa er en fordel i forbindelse med kommersiell anvendelse av restmineraler. 
 
På sikt kan ulike biprodukter fra restmineraler representere en viktig tilleggsverdi for 
Engebøprosjektet, både økonomisk og næringsmessig. Samtidig vil behovet for deponering 
av overskuddsmineraler kunne reduseres.  
 
 
Gudvangen Stein (anortositt) 
 
Nåværende markedssegmenter 
 
Salgsvolumet i andre kvartal var 61.000 tonn (67.000 tonn).  
  
Leveranser til steinullproduksjon utgjør det største markedssegmentet for Gudvangen Stein. 
Regjeringens klimamelding indikerer at isolasjon og energieffektivitet i bygninger og andre 
tekniske installasjoner vil ha økt prioritet fremover. Også internasjonalt er det fokus på 
energieffektivitet og økte krav til isolasjon. Gudvangen Stein har som mål å være en 
foretrukket leverandør av kvalitetsråstoff for steinullproduksjon. 
 
Det er tegn til bedring i asfaltmarkedet i Europa, og Gudvangen Stein opplever økt 
etterspørsel fra kunder i dette segmentet. 
 
Den sterke kronekursen har i første halvår gitt reduserte marginer for salg som faktureres i 
Euro. 
 
Driftsmessige forhold 
 
Produksjonen i andre kvartal utgjorde ca. 68.000 tonn. Produksjonen har i hovedsak gått 
uten spesielle problemer.  
 
Nye anvendelsesområder og produktutvikling 
 
Nordic Mining har i samarbeid med Institutt for energiteknikk (IFE) produsert høyverdig 
alumina basert på anortositt fra Gudvangen. Fremstillingen er gjort i laboratorieforsøk under 
moderate betingelser, det vil si lav temperatur, atmosfærisk trykk og ved hjelp av moderate 
syrer.  
 
Prosjektet videreføres i 2012 – 2013 med finansiell støtte fra Gassnova SF. Nordic Mining og 
IFE mottok i februar 2012 prosjektbevilgning fra Gassnova SF på NOK 4,1 millioner til 
videreføring av arbeidet. De viktigste stegene fremover vil være å optimalisere 
prosessbetingelsene, teste metoder for gjenvinning av syre, utvikle det tekniske designet for 
prosessen og gjøre en mer detaljert økonomivurdering av et industrielt konsept. 
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Anortositt har et aluminainnhold på ca. 30% og kan være en betydelig råstoffkilde for 
aluminium. Resultatene som er oppnådd i testene, kan bety et gjennombrudd i arbeidet med 
å realisere verdipotensialet i anortositten.  
 
Prosjektrapportering fra IFE ventes i slutten av august, og Nordic Mining vil i den forbindelse 
informere nærmere om fremdriften for prosjektet. 
 
I tillegg til forsøk for fremstilling av alumina utvikler Gudvangen Stein ulike anortositt-
konsentrater som kan benyttes bl.a. i keramisk industri, glassrelatert industri og som filler i 
ulike industrielle anvendelser. Dialog pågår med flere internasjonale industriselskaper om 
produktutvikling og testing. Testproduksjon av konsentratprodukter gjøres i eksternt anlegg.  
 
 
Keliber (litium/litiumkarbonat) 
 
Gjennom datterselskapet Keliber i Finland har Nordic Mining forekomster med litiumholdig 
mineral av god kvalitet som muliggjør utvinning og produksjon av høyrent litiumkarbonat. 
Litiumkarbonat har en rekke industrielle anvendelser, bl.a. i batterier som står for en økende 
del av det globale forbruket.  
 
Nytt boreprogram - betydelig regionalt ressurspotensial 

Første fase av Kelibers boreprogram for 2012 ble avsluttet i begynnelsen av juni. 
Hovedformålet med boringene var å undersøke åpne ender i forlengelse av forekomtene i 
Länttä og Outovesi. Det ble påvist en ny spodumenpegmatitt-struktur i nærheten av 
forekomsten i Länttä der Keliber tidligere har rapportert malmreserver i hht. JORC standard. 
Kjemiske analyser av borekjerner vil bli gjennomført for å bestemme litiuminnhold og 
kvalitet av funnet.  

Keliber har levert tilbud i en auksjon som den finske staten har initiert for to forekomster. 
Forekomstene, som ligger attraktivt til i forhold til Kelibers planlagte produksjonsanlegg, er 
undersøkt av GTK, Finlands geologiske undersøkelser, bl.a. gjennom boreprogram og 
analyser. Keliber har de beste forutsetninger for å videreutvikle forekomstene industrielt. 
Nordic Mining har god tro på at Keliber vil få tilbud om å overta de to forekomstene.  
 
Finansiering 
 
Nordic Mining og de øvrige aksjonærene i Keliber undersøker muligheter for en direkte 
kapitalisering av Keliber med ny egenkapital. Målsettingen er å sikre finansiering av 
planlagte aktiviteter, helt eller trinnvis, frem til investeringsbeslutning.  
 
 
Nordic Quartz (høyren kvarts) 
 
Nordic Mining inngikk i 2011 avtale med grunneiere om enerett til undersøkelser og drift på 
en kvartsforekomst ved Nesodden i Kvinnherad kommune i Hordaland. Studier viser at 
kvartsen har lavt innhold av forurensende elementer og derfor kan betegnes som høyren 
kvarts. Kvartsprosjektet følges opp gjennom datterselskapet Nordic Quartz. 
 
Nye prosesseringstester 
 
Et omfattende testprogram med fremstilling av høyrene kvartskonsentrater ble gjennomført 
i 2011 ved Dorfner Anzaplans laboratorium i Tyskland. Resultatene viser at forekomsten er i 
verdensklasse, og indikerer potensial for flere høyverdige applikasjoner og en signifikant 
kommersiell verdi. Testene har omfattet ulike separasjonsmetoder for å fjerne urenheter i 
kvartsen, og inkluderer mekaniske separasjonsteknikker og syrebehandling. Det er fremstilt 
konsentrater med renhet som er sammenlignbar med de høyest prisede produktene på 
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markedet. Smelteforsøk har vist at også mengden av inneslutninger (bobler) ved 
glassfremstilling er på et akseptabelt nivå. 
 
Våren 2012 ble det tatt tre kvartsprøver for prosesstesting. Prøvene ble tatt fra andre deler 
av forekomsten, og var fordelt på hele kvartsårens lengderetning. Formålet med testene var 
å undersøke om høykvalitetsprodukter tilsvarende de som ble fremstilt i 2011 fra den første 
prøven, kunne produseres for større deler av forekomsten. Produktkvaliteter på nivå med de 
reneste produktene i markedet ble oppnådd for alle prøvene. Det ble også gjennomført 
smelteforsøk som viser at glass fremstilt fra prøvene er på høyde med de beste 
glasskvaliteter i markedet.  
 
Nordic Mining planlegger oppfølgende undersøkelser av forekomsten. Geofysiske målinger vil 
bli gjennomført for å få et bedre bilde av forekomstens størrelse og dybde. Selskapet vil 
også foreta en gjennomgang (Scoping studie) av markeds-, utvinnings- og prosesserings-
scenarioer, samt gjøre foreløpige økonomiberegninger for prosjektet. Det tas sikte på at 
gjennomgangen kan ferdigstilles i løpet av høsten 2012. 
 
 
Undersøkelsesaktivitet  
 
Øksfjord; kobber, nikkel, palladium, platinum  
 
Nordic Mining har i andre kvartal gjennomført undersøkelsesboring (to borehull) i Reinfjord-
området på Øksfjord-halvøya i Troms hvor det tidligere er fremkommet indikasjoner på 
interessante mineraliseringer (bl.a. kobber, nikkel, kobolt, PGE). De kjemiske analysene av 
borkjerner viste metallholdige soner som er bredere enn det som tidligere er indikert i 
geofysiske målinger. Metallinnholdet i de beste analyseprøvene er på nivå med forekomster i 
kommersiell produksjon. 
 
Det vil bli gjennomført feltarbeid i Reinfjord i slutten av august/begynnelsen av september. 
Det skal gjøres en detaljert overflatekartlegging innenfor det prospektive området. 
Kartleggingen skal gi økt kunnskap om ulike bergarter og strukturer, samt orienteringen til 
lagdelingen innenfor de ulike magmatiske enhetene. Dette vil sammenstilles med 
informasjon fra borekjerner for å forstå 3-dimensjonale variasjonene innenfor intrusjonen. 
Det skal også tas prøver for å bestemme relasjonene mellom de ulike bergartene og 
strukturene ved hjelp av kjemiske analyser.  Målet er å øke forståelsen av størrelsen og 
orienteringen til de sulfidførende mineraliseringene og dannelsen av disse. Dette vil gi nyttig 
informasjon ved planlegging av et utvidet boreprogram i området. Feltarbeidet skal utføres 
av to geologer og to mastergrad-studenter innenfor geologi.  
 
 
God selskapsstyring (corporate governance)  
 
Nordic Mining har definert god selskapsstyring som prosesser og kontrolltiltak for å ivareta 
aksjonærers og andre interessegruppers interesser i forhold til Selskapets virksomhet. 
Nordic Minings styringsordning bygger på de krav som gjeldende lover og regler stiller til 
eierstyring og selskapsledelse. Selskapet fastsetter sine rutiner i samsvar med de til enhver 
tid gjeldende lover og regler på dette feltet.  
 
Selskapet har etablert retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse, etiske retningslinjer 
og for øvrig en styringsordning som bygger på prinsippene i ”Norsk anbefaling: Eierstyring 
og selskapsledelse”. Styret har i årsrapporten for 2011 gitt en særskilt redegjørelse for 
eierstyring og selskapsledelse i henhold til ”Norsk anbefaling”, og det vises til denne for 
ytterligere informasjon. 
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Organisasjon, miljø, helse og sikkerhet 
 
Nordic Mining har på konsernnivå p.t. 16 ansatte; 8 i Gudvangen Stein AS, 3 i Keliber Oy og 
5 i Selskapet.  
 
Nordic Mining vil tilstrebe høy standard når det gjelder miljø, helse og sikkerhet i forbindelse 
med gruvevirksomhet. Arbeidsmiljøet vurderes å være godt. Sykefraværet har i første 
halvår vært lavt.  
 
Nordic Minings aktivitet i første halvår har hatt begrenset påvirkning på natur og miljø.  
 
 
Finansiell risiko 
 
Finansiering, regnskap og oppfølging av Selskapets likviditetssituasjon koordineres av 
Selskapets finansdirektør med assistanse fra Accepta AS, som er innleid regnskapsfører. 
Styret har fastlagt fullmaktsregler for daglig leder, og daglig leder har fastlagt 
fullmaktsregler for finansdirektør og ledere i datterselskaper. 
 
Nordic Minings kontantbeholdning er plassert på bankkonto i norske kroner (NOK) og i Euro 
når det gjelder Keliber. Som følge av bankinnskudd i Euro og salg i Euro gjennom 
Gudvangen Stein er konsernet i noen grad eksponert for endringer i valutaforhold.  
 
Nordic Mining er eksponert for normal forretningsmessig risiko knyttet til kontrakter med 
ulike leverandører. For gruvevirksomhet er det visse spesifikke risikoforhold som også 
gjelder for Nordic Mining. De viktigste risikofaktorene er: 
 

 Utvinning av mineraler er forbundet med høy risiko, og det er kun et fåtall av de 
områder som undersøkes som senere utvikles til produserende gruvevirksomhet. 
Langsiktig avkastning i Nordic Mining er avhengig av kostnader og suksessrate for 
Selskapets letevirksomhet. 
 

 Nordic Mining kan ikke kontrollere utviklingen i mineralpriser som kan påvirkes av en 
rekke forhold, som f.eks. utviklingen i internasjonal økonomi, politiske forhold etc. 
 

 For å utvikle prosjekter og letevirksomhet vil Nordic Mining i tiden fremover kunne ha 
behov for ytterligere egenkapital. Fremdriften i utviklingen av Selskapets prosjekter 
vil kunne påvirkes av finansieringsforhold. 
 

Det vises til årsrapporten for 2011 for en bredere redegjørelse av risikofaktorer knyttet til 
Nordic Minings virksomhet. 
 
 
Aksjonær- og kapitalforhold 
 
I første halvår er det gjennomført en fortrinnsrettsemisjon som totalt har tilført Selskapet 
NOK 36,0 millioner (brutto). Emisjonen ble gjennomført til kurs NOK 0,90 pr. aksje. 
 
Antall utestående aksjer i Nordic Mining ved halvårsskiftet er 185 470 091. Aksjens 
pålydende er NOK 0,10. Antall aksjonærer i Selskapet er ca. 2 500. Pr. medio august 2012 
er ca. 72% av Selskapets aksjer eiet av personer eller selskaper hjemmehørende i Norge. 
Andelen av aksjene som eies av utenlandske investorer, har økt i løpet av året. 
 
I Selskapets generalforsamling 12. juni 2012 fikk styret fullmakt til å utstede til sammen 70 
millioner nye aksjer i forbindelse med for eksempel oppkjøp av ny virksomhet, rettede 
emisjoner eller andre formål som styret finner formålstjenelig. Fullmakten er pr. dato for 
foreliggende halvårsrapport ikke benyttet. 
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Selskapets generalforsamling besluttet 12. juni 2012 et incentivprogram for ledende ansatte 
og kvalifiserte ressurspersoner. Styret fikk fullmakt til å inngå opsjonsavtaler som til 
sammen gir rett til å tegne inntil 6 millioner nye aksjer i Nordic Mining. Det er inngått 
opsjonsavtaler med ledende ansatte og kvalifiserte ressurspersoner for til sammen  
4 550 000 aksjer. Pr. dato for foreliggende rapport er ingen opsjonsavtaler innløst. Det vises 
til note 6 for nærmere informasjon. 
 
 
 
 
 
 
Oslo, 23. august 2012 
Styret i Nordic Mining ASA 
 
 
 
 

   
Tarmo Tuominen        Camilla Fiskevoll        Kjell Roland 
Styreleder 
 
 

 

     
Tore Viana-Rønningen  Thorhild Widvey      Ivar S. Fossum 
         Administrerende direktør 
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SAMMENDRATTE KONSOLIDERTE RESULTATREGNSKAPER 
 
 

2012 2011 2012 2011 2011
(I  tusen norske kroner) 01.04-30.06 01.04-30.06 01.01-30.06 01.01-30.06 01.01-31.12

Urevidert Urevidert Urevidert Urevidert Revidert
Salgsinntekter 7 103          7 763           11 593        12 119           25 342         
Andre inntekter 105             44                201             223                298              
Varekostnad (1 492)        (1 946)         (2 760)        (2 408)           (6 577)         
Lønnskostnader (5 849)        (3 354)         (9 365)        (7 371)           (14 094)       
Kontor-/servicekostnader (670)            (670)            (1 340)        (1 340)           (2 691)         
Avskrivning & amortisering (757)            (713)            (1 457)        (1 427)           (3 062)         
Andre driftskostnader (6 712)        (6 474)         (12 358)      (10 938)         (26 777)       

Driftsresultat (8 272)        (5 350)         (15 486)      (11 142)         (27 561)       

Finansinntekter 10                152              25                250                462              
Finanskostnader (509)            (580)            (1 010)        (1 107)           (2 401)         

Resultat før skatt (8 771)        (5 778)         (16 471)      (11 999)         (29 500)       

Skattekostnad -              -                856              

Periodens resultat (8 771)        (5 778)         (16 471)      (11 999)         (28 644)       

Periodens resultat fordeler seg som følger:
Aksjonærer i morselskap (8 393)        (5 531)         (15 857)      (11 535)         (27 841)       
Minoritetsinteresser (378)            (247)            (614)            (464)              (803)             
 
 
 
 
 
 
SAMMENDRATT KONSOLIDERT OPPSTILLING AV TOTALRESULTAT 
 
 

2012 2011 2012 2011 2011
01.04-30.06 01.04-30.06 01.01-30.06 01.01.30.06 01.01-31.12

(I tusen norske kroner) Urevidert Urevidert Urevidert Urevidert Revidert

Periodens resultat (8 771)          (5 778)             (16 471)        (11 999)           (28 644)        

Andre kostnader og inntekter:

Omregningsdifferanser valuta (300)              (197)                (948)              (106)                (246)             

Andre kostnader og inntekter ført mot 
egenkapital (300)              (197)              (948)              (106)                (246)             

Totalresultat (9 071)          (5 975)             (17 419)        (12 105)           (28 890)        

Totalresultat fordeler seg som følger:

Aksjonærer i morselskap (8 619)          (5 686)             (16 569)        (11 619)           (28 033)        

Minoritetsinteresser (452)              (289)                (850)              (486)                (857)             
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SAMMENDRATTE KONSOLIDERTE BALANSER 
 
 

(I tusen norske kroner) 30.06.2012 31.12.2011
EIENDELER
Anleggsmidler
Goodwill 7 000           7 206              
Immaterielle eiendeler 9 583           7 110              
Mineraleiendom og andre varige driftsmidler 62 450         64 904            
Andre langsiktige eiendeler 451              472                 
Sum anleggsmidler 79 484         79 692            

Omløpsmidler
Varelager 3 116           3 163              
Kundefordringer og andre fordringer 6 192           5 970              
Kontanter og kontantekvivalenter 20 158         3 340              
Sum omløpsmidler 29 466         12 473            

Sum eiendeler 108 950       92 165            

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Aksjekapital 18 547         14 547            
Overkursfond 206 821       177 416          
Annen innskutt egenkapital 8 856           7 033              
Udekket kapital (177 426)     (161 567)        
Omregningsdifferanser (1 312)         (600)               
Egenkapital henført til aksjonærer i morselskapet 55 486         36 829            
Minoritetsinteresser 7 465           8 314              
Sum egenkapital 62 951         45 143            

Langsiktig gjeld

Lån fra kredittinstitusjoner 6 921           7 421              
Utsatt skatt 7 468           7 686              
Finansielle leieforpliktelser 4 700           6 085              
Annen langsiktig gjeld 10 737         10 728            
Sum langsiktig gjeld 29 826         31 920            

Kortsiktig gjeld
Kortsiktig del av lån 3 588           3 554              
Leverandørgjeld 6 539           4 509              
Annen kortsiktig gjeld 6 046           7 039              
Sum kortsiktig gjeld 16 173         15 102            
Sum gjeld 45 999         47 022            

Sum egenkapital og gjeld 108 950       92 165             
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SAMMENDRATT KONSOLIDERT ENDRING I EGENKAPITAL 
Urevidert 
 
 

 Minoritets 
interesse 

 Sum 
egenkapital 

(I tusen norske kroner)
 Aksje 
kapital 

 Overkurs 
fond 

 Annen 
innskutt 

egenkapital 
 Omregn. 
differanse 

 Udekket 
kapital Sum 

Egenkapital 1. januar 
2011 12 547  153 337  7 033        (408)       (133 649) 38 860  7 526       46 386    

Periodens totalresultat -         -            -            (84)          (11 535)    (11 619) (486)           (12 105)     

Aksjeemisjon 2 000       27 000       -            -          -           29 000   -             29 000      

Transaksjonskostnader -          (2 921)       -              -            -             (2 921)     -             (2 921)        

Egenkapital  30. juni 
2011 14 547  177 416  7 033        (492)       (145 184) 53 320  7 040       60 360    

Egenkapital  1. januar 
2012 14 547  177 416  7 033        (600)       (161 568) 36 828  8 315       45 143    

Periodens totalresultat -         -            -            (712)        (15 857)    (16 569) (850)           (17 419)     

Aksjebasert avlønning -         -            1 823        -          -           1 823     -             1 823        

Aksjeemisjon 4 000       32 000       -            -          -           36 000   -             36 000      

Transaksjonskostnader -          (2 595)       -              -            -             (2 595)     -             (2 595)        

Egenkapital 30. juni 
2012 18 547  206 821  8 856        (1 312)    (177 425) 55 487  7 465       62 951    

Majoritetsinteresse
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SAMMENDRATTE KONSOLIDERTE KONTANTSTRØMOPPSTILLINGER 
Pr. 30. juni 
 
 

2012 2011
01.01-30.06 01.01-30.06

(I tusen norske kroner) Urevidert Urevidert

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (12 109)        (12 880)          

Kjøp av varige driftsmidler (257)           (1 252)          
Kjøp av lisenser/balanseførte letekostnader (2 551)        (668)             

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (2 808)          (1 920)           

Aksjeemisjoner 33 405         26 079           
Nedbetaling av lån (500)             (417)              
Nedbetaling av finansiell leieforpliktelser (1 342)          (1 160)           

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 31 563         24 502           

Endring i kontantbeholdning 16 646         9 702             
Effekt av valutaendring 172              (62)                
Kontantbeholdning ved periodens begynnelse 3 340           7 065             

Kontantbeholdning ved periodens slutt 20 158         16 705            
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NOTER TIL DELÅRSREGNSKAPER PR. 30. JUNI 2012  
 
 
Note 1 – REGNSKAPSPRINSIPPER 
 
Denne delårsrapporten er blitt utarbeidet i henhold til International Accounting Standard 
(IAS) 34 ”Delårsrapportering”.  Den inneholder ikke all den informasjon som er nødvendig til 
en fullstendig årsrapport og må leses i sammenheng med konsoliderte årsregnskaper for 
konsernet Nordic Mining ASA for regnskapsåret frem til og med 31. desember 2011. 
 
Denne delårsrapporten ble godkjent av Selskapets styre 23. august 2012. 
 
Regnskapsprinsippene som er benyttet, er konsistente med de som ble fulgt ved avleggelsen 
av Selskapets årsrapport for regnskapsåret frem til og med 31. desember 2011. 
 
 
Note 2 – EMISJON 
 

Antall aksjer i tusen
Ordinære 
aksjer 

Balanse 01.01.12 145 470         

Emisjon 40 000             

Balanse 30.06.12 185 470          
 
I januar 2012 gjennomførte Nordic Mining en fortrinnsrettsemisjon med bruttoproveny på 
NOK 36 millioner. Totalt netto emisjonsbeløp var ca. NOK 33,6 millioner etter fratrekk av 
emisjonskostnader på ca. NOK 2,4 millioner. Det ble utstedt 40 millioner nye aksjer til en 
tegningskurs på NOK 0,90 pr. aksje.  
 
Antall aksjer i Selskapet etter emisjonen er 185 470 091. 
 
 
Note 3 – SEGMENT 
 
Gruppen viser segmenter basert på produkter eller produkter under utvikling. De tre 
hovedgruppene er: 
 

• Anortositt, som produseres av Gudvangen Stein AS. 
• Litium, hvor Keliber Oy i Finland har en mineralforekomst og gjør forberedelser for 

produksjon av litiumkarbonat. 
• Titanråstoff, som Nordic Rutile kan fremstille fra mineralforekomsten i Engebøfjellet, 

og hvor reguleringsplan og søknad om utslippstillatelse er til behandling i 
Miljøverndepartementet. 

 
I posten ”Justeringer og elimineringer” inngår Gruppens administrasjonskostnader og andre 
forretningsutviklingsoppgaver, samt elimineringer ved utarbeidelse av konsernregnskapet. 
 
Gruppen vurderer resultat før skatt basert på segmentenes regnskaper eksklusiv merverdier 
ved oppkjøp. Alle tall i tabellen nedenfor er i NOK tusen og relatert til perioden 1. januar -
30. juni. 
 

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Salgsinntekter 11 780    12 333   14          9          -       -      -            -      11 794   12 342  

Segment resultat (3 675)     (2 603)   (1 888)  (1 631)   (5 484) (5 876)  (5 424)      (1 889)  (16 471) (11 999) 

Konsolidert
Justeringer og

Anortositt Litium Titanråstoff Elimineringer
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Note 4 – TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE PARTER 
 
Nordic Mining har en kontor- og serviceavtale med Dag Dvergsten AS. Avtalen omfatter bl.a. 
kontorleie og administrative funksjoner. Selskapets styremedlem Tore Viana-Rønningen er 
ansatt i Dag Dvergsten AS.  Nordic Mining har i perioden 1. januar til 30. juni 2012 kjøpt 
tjenester i hht. kontor- og serviceavtalen med Dag Dvergsten AS for NOK 1,3 millioner. 
 
Nordic Mining har i andre kvartal inngått en konsulentavtale med styreleder Tarmo 
Tuominen. Tuominen innehar særskilt teknisk kompetanse som Nordic Mining fra tid til 
annen har behov for. Avtalen omfatter tjenester som ligger utenfor Tuominens oppdrag som 
styreleder. Nordic Mining har i andre kvartal 2012 og hittil i år kjøpt tjenester i hht. avtalen 
med Tarmo Tuominen for ca. NOK 20 000 (NOK 0). 
 
 
Note 5 – IMMATERIELLE EIENDELER 
 
Nordic Mining har i andre kvartal og akkumulert for halvåret balanseført ca. NOK 2,4 
millioner knyttet til letekostnader på Øksfjordhalvøya og i forbindelse med Kelibers 
leteprogram for litiumreserver i Finland. 
 
 
Note 6 – AKSJEBASERT AVLØNNING 
 
Nordic Mining har tildelt 4 550 000 opsjoner til ledende ansatte og kvalifiserte 
nøkkelpersoner. Opsjonene har en utøvelsespris på 1,05 kr per aksje og en løpetid på 2 år. 
Opsjonene var fullt opptjent ved tildeling. Kostnader som følge av opsjonstildelingen; til 
sammen NOK 1 822 736 (NOK 0), er belastet resultatregnskapene for andre kvartal og 
første halvår. Kostnaden har ikke kontantmessig effekt. 
 
 
Note 7 – HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN 

Nordic Mining har fått innvilget undersøkelsesrettighet for sjeldne jordarter (Rare Earth 
Elements) i Lebesby kommune på Nordkinnhalvøya i Finnmark. Undersøkelsesrettigheten 
dekker et område på 6 km2. Norges Geologiske Undersøkelse har gjennomført analyser av 
morenemasser fra store deler av Nord Norge. Prøver fra Nordkinnhalvøya viser spesielt høye 
verdier for sjeldne jordarter som cerium, lantan og neodymium.  
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Erklæring fra styret og administrerende direktør 
 
Styret og administrerende direktør har i dag behandlet og godkjent halvårsberetningen og 
det sammendratte konsoliderte regnskapet for Nordic Mining ASA pr. 30. juni 2012 og for 
første halvår 2012 inklusive sammendratte konsoliderte sammenligningstall pr. 30. juni 
2011 og for første halvår 2011. 
 
Halvårsrapporten er avlagt i samsvar med kravene i IAS 34 ”Delårsrapportering” som 
godkjent av EU, samt norske tilleggskrav i hht. verdipapirhandelloven. 
 
Etter styrets og administrerende direktørs beste overbevisning er halvårsregnskapet for 
2012 utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder, og opplysningene i 
regnskapet gir et rettvisende bilde av konsernets eiendeler, gjeld og finansielle stilling og 
resultat som helhet pr. 30. juni 2012 og 30. juni 2011. Etter styrets og administrerende 
direktørs beste overbevisning gir halvårsberetningen en rettvisende oversikt over viktige 
begivenheter i regnskapsperioden. Videre er det vår oppfatning at beskrivelsen av de mest 
sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer virksomheten står overfor, samt beskrivelsen av 
nærståendes vesentlige transaksjoner, gir en rettvisende oversikt. 
 
 
 
 
 
 
Oslo, 23. august 2012 
Styret i Nordic Mining ASA 
 
 
 
 

   
Tarmo Tuominen        Camilla Fiskevoll        Kjell Roland 
Styreleder 
 
 

 

     
Tore Viana-Rønningen  Thorhild Widvey      Ivar S. Fossum 
         Administrerende direktør 
 

 

 
 




