
Eurobattery Minerals publicerar
bokslutskommuniké 2022 - Studie visar på
stor potential i Spanien
Stockholm, 22 februari 2023 – Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market:
BAT och Börse Stuttgart: EBM; kort: "EBM", "Eurobattery" eller "Bolaget") publicerar idag
bokslutskommuniké för 2022. 

"Efter att ha fått alla rättigheter att exploatera alla mineraltillgångar i Hautalampi och efter att
ha meddelat att Ilari Kinnunen är ny managing director, är det full fart framåt som gäller i
Finland. Samtidigt visar den metallurgiska studien för vårt Corcelprojekt i Spanien att vi kan
bryta mineralerna med en utvinning på upp till 50 %, och med beprövade metoder. Dessutom
bekräftar studien förekomsten av en hög nickelnivå värd 113,9 miljoner euro för i en liten del av
projektet. Det är också ett starkt budskap från vårt batterimineralprojekt på Iberiska halvön",
kommenterar Roberto García Martínez, vd för Eurobattery Minerals, det fjärde kvartalet 2022.

Strategiska och operativa höjdpunkter för fjärde kvartalet 2022

• Eurobattery Minerals mottog den fullständiga rapporten enligt JORC-koden – en nästan
40-procentig ökning av metallinnehållet i Hautalampi har bekräftats.

• Bergsstaten beslutade att alla Eurobattery Minerals undersökningstillstånd automatiskt
förlängs med ett år.

• Eurobattery Minerals fick slutgiltigt beslut gällande koncessionsområdet för
gruvverksamhet i Hautalampi.

• Bolaget meddelade att Ilari Kinnunen har utsetts till ny managing director för FinnCobalt
Oy i Finland.

• Tyska SRH AlsterResearch inledde en bevakning av bolaget.

• Metallurgisk studie i Corcel bekräftade hög nickelhalt värderad till 113,9 miljoner euro.

• Bolaget meddelade ett nytt forskningssamarbete med Uppsala universitet om
gruvbrytning av sällsynta jordartsmetaller i det svenska Fetsjönprojektet.

• Företrädesemissionen tecknades till cirka 56 % och bolaget kommer att erhålla cirka 27,5
MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Nyckeltal för Q4 2022

http://www.ngm.se/en/our-companies/eurobattery-minerals-ab
http://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a2pg12-eurobattery-minerals-ab


• Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0 KSEK).

• Rörelseresultatet efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -3 881 KSEK (-4 160
KSEK).

• Resultat per aktie efter finansiella poster före utspädning uppgick till -0,25 SEK (-0,26
SEK).

• Resultat per aktie efter finansiella poster efter utspädning uppgick till -0,23 SEK (-0,26
SEK).

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5 751 KSEK (-5 392 KSEK).

Nyckeltal helåret 2022

• Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0 KSEK).

• Rörelseresultatet efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -20 141 KSEK (-16 776
KSEK).

• Resultat per aktie efter finansiella poster före utspädning uppgick till -1,28 SEK (-1,06
SEK).

• Resultat per aktie efter finansiella poster efter utspädning uppgick till -1,22 SEK (-1,06
SEK).

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -15 696 KSEK (-22 235 KSEK).

• Styrelsen avser att inte föreslå någon utdelning till kommande årsstämma.

Detaljerad finansiell information

Eurobattery Minerals bokslutskommuniké 2022 finns tillgänglig för nedladdning på företagets
webbsida och även bifogad till detta pressmeddelande (se nedan).

Denna information är av det slag som företaget är skyldigt att lämna ut i enlighet med EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande genom Roberto
García Martínez, VD för Eurobattery Minerals AB, den 22 februari 2023 kl. 07:30 CET.

Om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvbolag noterat på Swedish Nordic Growth Market
(BAT) och tyska Börse Stuttgart (EBM). Med visionen att göra Europa självförsörjande på
ansvarsfullt utvunna batterimineraler, är företagets fokus att realisera ett flertal nickel-kobolt-
kopparprojekt i Europa för att leverera kritiska råvaror, och som sådan, bidra till att driva en
renare värld.

Besök www.eurobatteryminerals.com för mer information. Följ oss gärna också på LinkedIn
och Twitter.

Kontakt Eurobattery Minerals AB

Roberto García Martínez – VD

E-post: info@eurobatteryminerals.com

Kontakt Investor Relations

http://eurobatteryminerals.com/ekonomiska-rapporter/
http://eurobatteryminerals.com/ekonomiska-rapporter/


Sara Pinto

Telefon: +49 (0) 89-1250903-35

E-post: ir@eurobatteryminerals.com

Mentor

Augment Partners AB är mentor till Eurobattery Minerals AB

Telefon: +46 (0) 86 042 255

E-post: info@augment.se


