
Förstudie pekar på goda ekonomiska utsikter
för Hautalampigruvan
Stockholm, 20 mars 2023 – Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: BAT
och Börse Stuttgart: EBM; kort: "EBM", "Eurobattery" eller "Bolaget") är glada att meddela att
FinnCobalt Oy tillsammans med AFRY Finland Oy har slutfört preliminär lönsamhetsstudie för
Hautalampiprojektet. Eurobattery Minerals äger 40 % av FinnCobalt Oy och Hautalampiprojektet.

Nyckelpunkter från preliminär lönsamhetsstudie:

• Med ett konservativt metallpris och en total investering på 65.1 miljoner euro (utan
oförutsägbara kostnader) är återbetalningstiden 4,6 år.

• Brytningen kommer att inledas efter en ettårig byggperiod som omfattar återställande av den
underjordiska gruvan, byggande av kross- och bearbetningsanläggningar och en ny anläggning
för lagring av gråbergsrester. Projektet kräver giltigt miljötillstånd.

• Den totala metallproduktionen under de förväntade 12 åren av gruvdrift kommer att vara
11400-ton nickel och 2 900 ton kobolt i nickel- och koboltkoncentratet och 9 600 ton koppar i
kopparkoncentratet.

• Förstudien är baserad på en underjordisk gruvdrift med en total produktion av 4,6 miljoner ton
(Mt) malmreserver med halterna Ni 0,3 %, Co 0,08 % och Cu 0,24 %.

• Eurobattery Minerals förväntar sig att investeringskostnaden kommer att sjunka och att
projektets ekonomi kommer att förbättras när det faktiska arbetet inleds och den osäkerhet
som finns kring kostnader beroende på det pågående rysk-ukrainska kriget kommer att
klarläggas.

"Jag är glad över resultatet från preliminär lönsamhetsstudie som bekräftar de starka ekonomiska
utsikterna för vår finska gruva för batterimineraler. Med studien på plats, samt
miljökonsekvensbeskrivningen som vi planerar att lämna in inom kort likväl som ansökan om
miljötillstånd, kommer vi nu att intensifiera våra samtal med flera potentiella offtake-partners.
Dessutom kommer vi att påbörja optimeringen av projektet och se hur vi kan sänka
investeringskostnaderna och öka projektets lönsamhet ytterligare", säger Roberto García Martínez,
vd för Eurobattery Minerals.

Sammanfattning av preliminär lönsamhetsstudie:

Preliminär lönsamhetsstudie är baserad på underjordisk gruvdrift med en total utvinning av 4,6 Mt
malmreserver med halterna Ni 0,3 %, Co 0,08 % och Cu 0,24 %. Ytterligare 369 kiloton av antagna
mineralresurser användes också för att skapa en plan för gruvans livslängd och för att skapa en
finansiell modell. Underjordisk gruvdrift kommer att inledas efter en ettårig byggperiod som
omfattar renovering av underjordsgruvan, byggande av kross- och bearbetningsanläggningar och en
ny lagringsanläggning för gråbergsrester. Den underjordiska brytningen kommer att omfatta cirka
450 000–480 000 ton per år och gruvdriften kommer att pågå i 12 år. Den totala metallproduktionen
kommer att vara 11 400 ton nickel och 2 900 ton kobolt i nickel- och koboltkoncentratet och 9 600

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


ton koppar i kopparkoncentratet. De omfattande metallurgiska testerna har visat att koncentratet är
av mycket god kvalitet utan skadliga beståndsdelar och bör enkelt kunna säljas antingen till Finlands
inhemska metallurgiska industri eller internationellt.

Hautalampis malmreserver per den 7 mars 2023 @ 30€/t NSR Cut-off.

Malmreserv Grad Metallinnehåll
Ton Ni Cu Co Ni (t) Cu (t) Co (t)

Bevisad 1 871 000 0,36% 0,30% 0,09% 6,800 5,700 1,600
Sannolik 2 693 000 0,25% 0,19% 0,07% 6,900 5,300 1,900
Total 4 564 000 0,30% 0,24% 0,08%                  13,700 11,000 3,500

(1) Uppskattningen av malmreserven har ett giltighetsdatum den 7 mars 2023. (2) Uppskattningen
har utarbetats och rapporterats i enlighet med rekommendationerna i 2012 års Australasian Code
for Reporting of Mineral Resources and Ore Reserves (JORC 2012). (3) Använd växelkurs:
USD/EUR 1,00. (4) NSR-gränsvärdet för uppskattningen är 30 euro/ton. (5) NSR = Net Smelter
Return. NSR beräknas med hjälp av (USD-priser på) nickel 20 000 USD/t, koppar 9 000 USD/t och
kobolt 60 000 USD/t. Utvinningsgraden för Ni 82 %, Cu 86,5 % och 82 % för Co. Betalningsprocent
till koncentrat för Ni 70 %, Cu 90 % och Co 50 % användes. (6) Malmutvinning på 95 % antogs vid
konverteringen av reserven och malmutspädningen 10–15 % tillämpades. (7) Ingen antagen
mineraltillgång konverterades till malmreserver.

Ytterligare mineraltillgångar i Hautalampiprojektet är följande. Uppskattningen av de ytterligare
tillgångar gäller från och med den 7 mars 2023. Uppskattningen har utarbetats genom att ta bort
malmtillgångar och de områden som inte kan brytas ut från den redovisning om mineraltillgångar
som rapporterades den 18 oktober 2022.

Ytterligare tillgångar  Ton  Grad Metallinnehåll
Ni Cu Co Ni(t)  Cu(t)  Co(t)

 4 707 000 0,22% 0,11% 0,05% 10,331 5,316 2,158

Ytterligare mineraltillgångar är en utmärkt resurs för att utveckla och förlänga Hautalampigruvans
livslängd om metallpriserna tillåter.

Den totala investeringskostnaden har beräknats till cirka 65 miljoner euro exklusive den föreslagna
15-procentiga reservationen, vilket innebär att de totala kapitalutgifterna (CAPEX) uppgår till 74,8
miljoner euro. Den totala omsättningen för gruvan är cirka 420 miljoner euro och återbetalningstiden
är 4,6 år. Den interna avkastningen är 20 % om man utgår från ett bidrag på 10 miljoner euro. De
metallpriser som används i den finansiella studien är koppar 9 750 USD/t, nickel 20 000 USD/t och
kobolt 70 000 USD/t, vilket är relevanta långsiktiga prognostiserade priser. Alla finansiella siffror är
baserade på den nuvarande höga investeringskostnaden och förutsätter ett investeringsbidrag på 10
miljoner euro. Företaget förväntar sig att investeringskostnaden kommer att sjunka och att projektets
ekonomi kommer att förbättras när den faktiska projekteringen inleds och de senaste prisökningarna
på byggmaterial till följd av osäkerheten kring det pågående rysk-ukrainska kriget kommer att
försvinna.

Den fullständiga preliminär lönsamhetsstudie finnas tillgänglig på Eurobattery Minerals webbplats:
http://eurobatteryminerals.com/projekt/hautalampi/.

Behörig persons (Qualified Person's) uttalande

Informationen i detta pressmeddelande om mineraltillgångar och malmreserver bygger på
information som sammanställts av Ville-Matti Seppä, en behörig person (Qualified person) som har
en EurGeol-behörighet. Seppä är heltidsanställd hos AFRY Finland Oy. Seppä har tillräcklig
erfarenhet som är relevant för den typ av mineralisering och den typ av fyndighet som är föremål för
undersökning och för den verksamhet som bedrivs för att kvalificera sig som en kompetent person

http://eurobatteryminerals.com/projekt/hautalampi/#documents


enligt definitionen i 2012 års utgåva av "Australasian Code for Reporting of Exploration Results,
Mineral Resources, and Ore Reserves". Seppä har granskat, verifierat och godkänt innehållet i detta
pressmeddelande när det gäller uppskattningen av mineralresurserna. Seppä äger inga aktier i
FinnCobalt Oy eller Eurobattery Minerals AB.

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 20 mars 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

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


