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Delårsrapport januari – mars 2020

Väsentliga händelser under första kvartalet 2020
•
•

Bolaget beställer flytt av 50 kV-ledning
Bergsstaten beviljade bolagets ansökan om undersökningstillstånd för Blötberget nr 4

•
•
•
•
•

Första kvartalet, 1 januari – 31 mars 2020
Intäkterna uppgick till 0 mkr (0)
Resultat efter skatt uppgick till -2,5 mkr (-2,5)
Investeringarna under perioden januari - mars uppgick till 0,4 mkr (5,4)
Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,08 (SEK (-0,12)
Likvida medel per 31 mars 2020 uppgick till 7,5 mkr (3,8mkr)

Väsentliga händelser efter periodens utgång
•
•

Bolaget beslutar senarelägga årsstämman till 29 juni 2020
Whittle Consulting anlitades för en optimeringsstudie för Blötberget.

Nyckeltal (koncernen)
2020
jan - mars

2019
jan - mars

2019
jan - dec

90,93%

88,83%

88,85%

-0,08

-0,12

-0,55

4,82

6,74

4,93

65,50%

77,49%

90,42%

Antal aktier

30 369 470

19 909 775

29 969 470

Vägt genomsnittligt antal aktier före utspädning, st

30 307 932

19 909 775

20 191 563

Belopp i SEK
Koncernen
Soliditet (%)
Resultat per aktie (vägt genomsnitt)
Eget kapital per aktie
Kassalikviditet (%)

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika
Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget har alla väsentliga tillstånd på plats, och kommer att kunna producera järnmalm med
mycket hög kvalitet från betydande mineraltillgångar.
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VD:s kommentarer

Ett turbulent kvartal
Första kvartalet 2020 bjöd på mer dramatik någon
kunnat förutse. Undantaget var marknaden för
järnmalm som höll sig förvånansvärt stabil.
Målsättningarna för arbetet under kvartalet gällde
primärt två områden – diskussioner med potentiella
leverantörer och att söka finansiering. Coronapandemin påverkade förutsättningarna för bägge
dessa områden, om än i olika utsträckning. Vi gick som
de flesta över till att ha alla kontakter via videomöten;
det har fungerat förvånansvärt väl, så trots dessa
begränsningar har arbetet kunnat drivas framåt om än
något långsammare än vi önskat.
För arbetet med att söka finansiering har inverkan av
pandemin varit betydligt större. Den stora osäkerheten
och resulterande volatilitet på kapitalmarknaden har
gjort det till en stor utmaning att söka kapital. Vi har
därför valt att ligga lågt med dessa aktiviteter och
fokuserat på att skapa så bra förutsättningar som
möjligt inför nya ansträngningar när förutsättningarna
normaliserats. Det är omöjligt att förutspå hur snabbt vi
kommer ur problemen men helt klart är att vi fått en
försening i projektet som vi inte kommer att kunna
arbeta in.
Det är dock ofta man kan konstatera att det onda ofta
för något gott med sig och att det ofta är bra att
skynda långsamt. För ett antal år sedan drabbades vi
av en snabb och kraftig försämring på järnmalmsmarknaden som tvingade flera av våra branschkollegor att stänga ned. Vi passade då på att se över
våra planer med följd att den tidigare planen att
samtidigt starta två gruvor och köra malmtåg genom
centrala Ludvika skrotades. I stället fastställdes den
nuvarande planen; att skapa ett integrerat
gruvområde under jord med start i Blötberget och
expansion mot Håksberg via Väsman. Ett resultat av
motgångarna blev alltså ett betydligt mer miljövänligt
projekt med ett väsentligt lägre initialt investeringsbehov. Fullt så omvälvande effekter kanske inte den
här inbromsningen kommer att medföra men vi
utvärderar och tittar på möjligheterna att förbättra den
gruva som beskrivs i genomförbarhetsstudien för att

kunna basera detaljplaneringen på ett ännu bättre
underlag.
I början av maj kontrakterade vi av denna anledning
den internationellt erkända konsultfirman Whittle
Consulting för att göra en optimeringsstudie för
Blötberget. Studien utgår från den befintliga genomförbarhetsstudien men tar även hänsyn till de offerter vi
fått in som minskar osäkerheten i kostnadsantaganden
inom vissa områden. I studien simuleras även möjligheterna att påverka det ekonomiska utfallet genom att
variera antaganden kring hur arbetet under jord sker.
Exempelvis utgår genomförbarhetsstudien från ett och
samma antagande om gränsen för vilken järnhalt som
är ekonomisk att bryta trots att kostnaderna för brytning
kan variera mellan olika delar av gruvan. Whittles studie
fokuserar på att finna den planering och dimensionering som maximerar det ekonomiska utfallet.
I februari beviljade Bergsstaten vår ansökan om ett
undersökningstillstånd för ett område i anslutning till
våra bearbetningskoncessioner i Blötberget. Området
framstår som intressant att undersöka utifrån de
preliminära resultaten från undersökningarna som
gjordes för ett år sedan inom ramen för det EUfinansierade forskningsprojektet Smart Exploration, som
utvecklar och prövar ny teknik för prospektering.
I februari gav vi nätägaren, Västerbergslagens Elnät AB,
uppdraget att flytta och anpassa den befintliga 50 kVledningen som går över området för det planerade
anrikningsverket. Luftledningen måste flyttas och delvis
även läggas under jord för att möjliggöra anläggningsarbetena vid det blivande industriområdet.
Sammanfattningsvis så rullar arbetet vidare trots de
problem coronapandemin medför och vad som
kommit fram så här långt styrker vår uppfattning om att
projektet är ännu bättre än genomförbarhetsstudien
visar. Det skall bli väldigt spännande att se vad
optimeringsstudien kommer att visa.
Lennart Eliasson
VD Nordic Iron Ore
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Verksamheten

Väsentliga händelser under perioden

Finansiell ställning

Projektarbeten
Under perioden har diskussioner förts med ett antal
potentiella leverantörer av tjänster och utrustning. Syftet
är, förutom att välja leverantörer, att utarbeta en mer
exakt utformning av de planerade anläggningarna samt
att erhålla kostnadsuppskattningar för dessa. I nästa steg
kommer anläggningarna att detaljprojekteras inför
upphandling och byggstart.

Koncernen hade på balansdagen en likviditet på 7,5 mkr.
Soliditeten uppgick till 90,93%. Koncernens egna kapital
uppgick till 146,3 mkr, vilket motsvarade 4,82 kronor per
aktie.

Under perioden hölls täta kontakter med Ludvika kommun
och med Länsstyrelsen kring utformningen av ett antal
kontrollprogram som enligt miljötillståndet måste vara på
plats innan anläggningsarbetena kan påbörjas.
Bolaget gav i februari nätägaren VB Energi i uppdrag att
flytta den 50kV-linje som går över det planerade
industriområdet i Skeppmora.
Finansiering
Den pågående pandemins effekter på kapitalmarknaden
har medfört att arbetet med att söka finansiering
försvårats och skjutits till andra halvåret.

Investeringar
Under perioden januari – mars 2020 uppgick investeringarna till 0,4 mkr. Hela beloppet avser prospekteringstillgångar och utredningsarbeten kring den planerade återstarten av gruvdriften i Blötberget.
Anställda
Under perioden har i genomsnitt 3 (4) personer varit
anställda i bolaget och fyra på konsultbasis.
Finansiell kalender
Årsstämma: 29 juni 2020
Delårsrapport januari – juni: 20 augusti 2020
Delårsrapport januari – september: 20 november 2020
Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2020: februari 2021
Risker och osäkerhetsfaktorer

Tillstånd
I februari beviljade Bergsstaten bolagets ansökan om
undersökningstillstånd för ett område i anslutning till de
befintliga bearbetningskoncessionerna i Blötberget.
Området framstår som intressant att undersöka utifrån de
preliminära resultaten från undersökningarna som gjordes
för ett år sedan inom ramen för det EU-finansierade
forskningsprojektet Smart Exploration, som utvecklar och
prövar ny teknik för prospektering.

Förutom risker kopplade till framtida världsmarknadspriser
på järnmalmsprodukter som påverkar lönsamheten i
projektet och tekniska risker är möjligheterna att starta
verksamheten beroende av att samtliga nödvändiga
myndighetstillstånd erhålls samt att det omfattande
kapitalbehovet kan tillgodoses.

Marknad
Priset på järnmalm sjönk något under perioden till följd av
svagare efterfrågan i Kina. Totalt sett har dock priset på
järnmalm inte sjunkit så mycket som man kunnat förvänta
sig under den globala nedstängningen, delvis på grund
av utbudsproblem och tillkännagivanden om produktionsnedskärningar av större leverantörer.

Händelser efter periodens utgång

Aktien och ägarförhållanden
Aktiekapitalet uppgick vid periodens slut till 52 667 775
kronor fördelat på 30 369 470 aktier, med ett kvotvärde
om 1,734 kronor per aktie.

Inga väsentliga förändringar har inträffat som föranleder
ändring av denna beskrivning.

Bolaget beslutade med anledning av den pågående
smittspridningen att senarelägga årsstämman till slutet
av juni.
Whittle Consulting anlitas för en optimeringsstudie för
Blötberget.
Årsredovisning och finansiella rapporter
Företagets pressreleaser och finansiella rapporter
distribueras via Cisionwire och finns tillgängliga på
www.nordicironore.se

Antalet aktieägare uppgick till 7 942.
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Verksamheten

Stockholm den 20 maj 2020
Styrelsen för Nordic Iron Ore AB (publ) org. nr 556756-0940

Thomas Olofsson
Styrelseordförande

Jonas Bengtsson

Gösta Bergman

Timo Lindborg

Lennart Eliasson
Verkställande direktör

Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.
Det tekniska underlaget har granskats av kvalificerade personer, bergsingenjör Hans Thorshag, av FRB godkänd som
kvalificerad person (QP) samt Paul Marsden på det sätt som definieras i den internationellt erkända koden JORC,
baserat på utbildning och erfarenhet av prospektering, projektutvärdering och mineralresurser för järn.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lennart Eliasson
Telefon: +46 70 640 51 77
E-post: lennart.eliasson@nordicironore.se
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Rapport över totalresultatet i sammandrag
2020

2019

2019

jan - mar

jan - mar

jan - dec

Summa rörelsens intäkter

0

0

0

Övriga externa kostnader

-1 386 881

-1 141 214

-4 960 897

Personalkostnader

-806 966

-950 028

-3 724 053

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar

-206 758

-206 758

-827 032

-2 400 605

-2 298 000

-9 511 982

0

0

-

Finansiella kostnader

-124 687

-152 863

-1 642 864

Finansnetto

-124 687

-152 863

-1 642 864

Resultat efter finansiella poster

-2 525 292

-2 450 863

-11 154 846

PERIODENS RESULTAT

-2 525 292

-2 450 863

-11 154 846

-

-

-

-2 525 292

-2 450 863

-11 154 846

Moderbolagets aktieägare

-2 525 292

-2 450 863

-11 154 846

SUMMA

-2 525 292

-2 450 863

-11 154 846

Antal aktier vid årets utgång, st

30 369 470

19 909 775

29 969 470

Genomsnittligt antal aktier (före utspädning), st

30 307 932

19 909 775

20 191 563

Genomsnittligt antal aktier (efter utspädning), st

30 307 932

19 909 775

20 191 563

Resultat per aktie, vägt genomsnitt före utspädning, sek

-0,08

-0,12

-0,55

Resultat per aktie, vägt genomsnitt efter utspädning, sek

-0,08

-0,12

-0,55

Belopp i SEK

Rörelseresultat

Finansiella intäkter

ÖVRIGT TOTALRESULTAT
Summa totalresultat för perioden

Not

Hänförligt till:

Antal aktier

Resultat per aktie
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Koncernens rapport över finansiell
ställning i sammandrag
Belopp i SEK

Not

2020-03-31

2019-03-31

2019-12-31

149 811 096

142 529 043

149 364 404

3 041 386

3 868 418

3 248 144

30 898

30 977

30 898

473 425

839 103

776 623

7 499 238

3 806 650

12 963 753

160 856 043

151 074 191

166 383 822

146 271 722

134 200 647

147 826 926

2 412 498

10 878 461

2 590 447

12 171 823

5 995 085

15 966 449

160 856 043

151 074 191

166 383 822

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella tillgångar

Omsättningstillgångar
Övriga omsättningstillgångar
Likvida medel
Summa tillgångar

Eget kapital och skulder
Eget kapital

Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

1
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Koncernens rapport över förändring i eget
kapital

Belopp i SEK
Ingående eget kapital 2020-01-01

Not

Aktiekapital
51 974 081

Balanserat
Övrigt tillskjutet
resultat inkl.
kapital periodens resultat
211 146 388

Periodens totalresultat
Nyemission

693 694

Nyemissionskostnader

Totalt eget
kapital

-115 293 543

147 826 926

-2 525 292

-2 525 292

306 306

1 000 000

-29 912

-29 912

UTGÅENDE EGET KAPITAL 2020-03-31

52 667 775

211 422 782

-117 818 835

146 271 722

Ingående eget kapital 2019-01-01

34 528 213

206 261 994

-104 138 697

136 651 510

-2 450 863

-2 450 863

Periodens totalresultat
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2019-03-31

34 528 213

206 261 994

-106 589 560

134 200 647

Ingående eget kapital 2019-01-01

34 528 213

206 261 994

-104 138 697

136 651 510

-11 154 846

-11 154 846

Periodens totalresultat
Nyemission

17 445 868

Nyemissionskostnader
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2019-12-31

51 974 081

8 210 887

25 656 755

-3 326 493

-3 326 493

211 146 388

-115 293 543

147 826 926
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Rapport över kassaflödet i sammandrag
2020

2019

2019

jan - mar

jan - mar

jan - dec

-2 525 291

-2 450 864

-11 154 847

206 758

206 828

112 255

-2 318 533

-2 244 036

-11 042 592

303 198

216 249

278 728

Förändring av rörelseskulder

-3 002 488

2 287 478

3 805 680

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-5 017 823

259 691

-6 958 184

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-446 692

-5 430 479

-12 105 517

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0

-175 416

22 874 600

Årets kassaflöde

-5 464 515

-5 346 204

3 810 899

Likvida medel vid periodens början

12 963 753

9 152 854

9 152 854

7 499 238

3 806 650

12 963 753

Belopp i SEK

Not

Den löpande verksamheten
Periodens resultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av rörelsefordringar

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag
2020

2019

2019

jan - mar

jan - mar

jan - dec

0

0

0

-1 617 763

-1 367 569

-5 866 317

-806 966

-950 028

-3 724 053

-

-

-

-2 424 729

-2 317 597

-9 590 370

0

0

-

-109 479

-101 923

-1 612 695

-2 534 208

-2 419 520

-11 203 065

-

-

-

-2 534 208

-2 419 520

-11 203 065

Moderbolagets aktieägare

-2 534 208

-2 419 520

-11 203 065

SUMMA

-2 534 208

-2 419 520

-11 203 065

Belopp i SEK

Not

Intäkter

Övriga externa kostnader
Personalkostnader

Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar
Rörelseresultat

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
PERIODENS RESULTAT

2

MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET
Övrigt totalresultat
Summa totalresultat för perioden

Hänförligt till:
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Moderbolagets balansräkning i sammandrag
Belopp i SEK

Not

2020-03-31

2019-03-31

2019-12-31

149 643 277

142 529 043

149 204 081

-

-

-

Finansiella tillgångar

30 898

30 977

30 898

Aktier i dotterföretag

50 000

50 000

50 000

632 075

839 102

776 623

7 456 000

3 763 413

12 920 515

157 812 250

147 212 535

162 982 117

146 221 349

134 238 751

147 785 469

Långfristiga skulder

0

7 505 687

0

Kortfristiga skulder

11 590 901

5 468 097

15 196 648

157 812 250

147 212 535

162 982 117

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Övriga omsättningstillgångar
Likvida medel
Summa tillgångar

Eget kapital och skulder
Eget kapital

Summa eget kapital och skulder
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Redovisningsprinciper
Koncernen
Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och enligt Rådet för finansiell rapportering RFR 1 och vad gäller
moderbolaget, RFR 2. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder tillämpas som i senaste delårsrapporten. För en utförligare
beskrivning av de redovisningsprinciper som tillämpats för koncernen och moderbolaget i denna delårsrapport, se årsredovisningen för 2019.

Noter till de finansiella rapporterna
Not 1 Närstående
Såsom närstående betraktas dotterbolag som ingår i Koncernen, ledamöterna i bolagets styrelse, koncernens ledande befattningshavare samt
nära familjemedlemmar till dessa personer. Nordic Iron Ores hade vid balansdagen inga skulder till närstående.

Not 2 Nyckeltal (koncernen)
2020
jan - mars

2019
jan - mars

2019
jan - dec

90,93%

88,83%

88,85%

-0,08

-0,12

-0,55

4,82

6,74

4,93

65,50%

77,49%

90,42%

Antal aktier

30 369 470

19 909 775

29 969 470

Vägt genomsnittligt antal aktier före utspädning, st

30 307 932

19 909 775

20 191 563

Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning, st

30 307 932

19 909 775

20 191 563

Belopp i SEK
Koncernen
Soliditet (%)
Resultat per aktie (vägt genomsnitt)
Eget kapital per aktie
Kassalikviditet (%)

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet:

Eget kapital i procent av balansomslutning.

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.

Denna information är sådan information som Nordic Iron Ore AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom pressmeddelande för offentliggörande
den 20 maj 2020 kl 08.30.
Nordic Iron Ore AB:s aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. Wildeco Ekonomisk Information AB är
bolagets Certified Adviser.
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