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Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2020  

 
• Optimeringsstudien för Blötberget avrapporterades av Whittle Consulting. 

• Riktad emission av aktier till Whittle Equity. 

 

Fjärde kvartalet, 1 oktober– 31 december 2020 

• Nettoomsättningen uppgick till 0 mkr (0) 

• Resultat efter skatt uppgick till -2,1 mkr (-2,8) 

• Investeringarna under perioden oktober-december uppgick till 4,9 mkr (0,1) 

• Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,07 SEK (-0,14) 

 

Helåret, 1 januari – 31 december 2020 

• Nettoomsättningen uppgick till 0 mkr (0) 

• Resultat efter skatt uppgick till -9,0 mkr (-11,2) 

• Investeringarna under perioden januari - december uppgick till 7,3 mkr (12,1) 

• Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,29 SEK (-0,55) 

• Likvida medel per 31 december 2020 uppgick till 5,2 mkr (13,0 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

• Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång  

 

 

Belopp i SEK 
2020               

okt - dec 
2019               

okt - dec 

2020                

jan - dec 
2019                

jan - dec 

Koncernen     

Soliditet (%) 93,23% 88,85% 93,23% 88,85% 

Resultat per aktie (vägt genomsnitt)  -0,07 -0,14 -0,29 -0,55 

Eget kapital per aktie  4,58 4,93 4,58 4,93 

Kassalikviditet (%) 64,06% 86,06% 64,06% 86,06% 

 

 

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och 

utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg samt det 

mellanliggande Väsmanfältet vars potential bedöms betydande. Bolaget har alla 

nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att 

kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet.  
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Ett annorlunda, men för Nordic Iron Ore 

framgångsrikt, år   

 

Det blir inte alltid som man tänkt sig. Året hade inte mer 

än börjat när pandemin ändrade förutsättningarna. 

Arbeten som krävde fysiska möten måste skjutas på 

framtiden och aktiemarknaden sjönk kraftigt. Samtidigt 

gav detta ett lämpligt tillfälle att låta Whittle Consulting 

göra en optimeringsstudie innan vi fortsatte arbetet med 

att söka kapital.  

 

Genom optimeringsstudien fick vi, dels en omfattande 

kontroll av genomförbarhetsstudien, men framför allt ett 

underlag för att bygga en så lönsam gruva som möjligt. 

Arbetet bestod till stor del av omfattande datasimu-

leringar, utförda i Australien med Whittles egenutvecklade 

programvara, och var därmed väldigt ”covidanpassat” 

då konsulterna inte behövde resa till Sverige. 

 

Vi är väldigt nöjda med att ha gjort studien. När det fjärde 

kvartalet inleddes med att Whittle Consulting presente-

rade utfallet av optimeringsstudien hade lönsamhets-

siffrorna för projektet kraftigt förbättrats. Relativt 

genomförbarhetsstudien ökade nettonuvärdet med över 

50% till 172 miljoner USD givet samma grundläggande 

antaganden.  

 

Whittle Consulting noterade tidigt att bolaget har ett i 

förhållande till projektvärdet väldigt lågt marknadsvärde 

och uttryckte intresse för att utföra hela studien mot 

betalning i aktier. Styrelsen valde sedermera att erlägga 

hela beloppet via betalning i aktier, varför Whittle vid årets 

utgång är bolagets tredje största aktieägare med ett 

innehav på inte fullt 7 procent. Det är glädjande att 

Whittle med deras stora erfarenhet av gruvprojekt på 

detta sätt visat sin tro på projektets potential. 

 

Marknaden  

Marknaden är aldrig lätt att förutspå. Under inledningen 

av året såg vi en kraftig nedgång i priserna till följd av 

utbrottet av corona-viruset. Problem av det här slaget är 

förvisso övergående, men att det skulle gå så snabbt att 

vända utvecklingen till en kraftig prisuppgång var en 

positiv överraskning.  

 

Kina kom tidigt ur sin nedgång medan det däremot var en 

del problem med leveranser från Brasilien och Australien. 

Prisutvecklingen för malm med 62% järnhalt försvagades 

under våren men har sedan visat styrka under större delen 

av året. Prisutvecklingen i Kina för malm med 62% järn 

framgår nedan: 

 
Källa: Trading Economics.com 

 

Nedgången till följd av pandemin minskade dock 

efterfrågan på järnmalm och eftersom ståltillverkarna 

hade lågt kapacitetsutnyttjande minskade efterfrågan på 

högvärdig malm med resultatet att premien för malm 

med mer än 62% järn sjönk påtagligt. Detta vände dock 

under det sista kvartalet när premien började stiga igen. I 

januari 2021 nådde premien per ton 8 USD per procent-

enhet överstigande 62%. Det motsvarar ett pris i Kina 

överstigande 200 USD/ton för produkter av NIO:s kvalitet. 

 

 

Framåtblick  

Ludvika gruvor är ett samlingsnamn för förekomsterna vid 

Blötberget, Väsman och Håksberg. Vi planerar att börja 

med Blötberget för att sedan expandera vidare till 

Väsman och Håksberg.  

 

Vi vill använda den snabba tekniska utvecklingen inom 

gruvindustrin och utforma en toppmodern, miljövänlig 

gruva med eldrift i största möjliga utsträckning. Här har vi 

hjälp av att den svenska gruvindustrin ligger i den absoluta 

framkanten av och driver på utvecklingen tillsammans 

med de svenska leverantörerna av gruvutrustning.  

  

Vi har en stor fördel av att vi bygger en ny gruva från 

grunden.  I stället för att bara modifiera en befintlig gruva 

med gamla lösningar kan vi utan kompromisser designa 

en alltigenom modern gruva. 

 

Sammantaget ser jag positivt på framtiden och när 

finansieringen är säkrad kommer vi att snabbt att sätta 

spaden i jorden.  

 

Lennart Eliasson 

VD Nordic Iron Ore AB (publ)
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Väsentliga händelser under perioden 

Projektutveckling 

En optimeringsstudie för Blötberget offentliggjordes. 

Studien visade på möjligheterna till en kraftigt förbättrad 

lönsamhet för projektet jämfört med den föregående år 

färdigställda genomförbarhetsstudien, som även den 

visade på ett lönsamt projekt givet gjorda antaganden. 

Optimeringsstudien utgår huvudsakligen från de 

antaganden som låg till grund för genomförbarhets-

studien. Som exempel på viktiga antagandena för studien 

kan nämnas: 

• Total investering cirka USD 260 miljoner 

• Total produktionskostnad/ton produkt = USD 56,9 

• Erhållet pris cirka USD 100/ton 

• Brytbar reserv 34 Mt 

• Ingen hänsyn till restvärde efter 12 års drift 

 

Studien avsåg att utgöra grund för att besluta om 

finansiering av projektet och har därför prioriterat 

verifierbara kostnader och bygger av denna anledning 

inte på den senaste tekniska utvecklingen inom 

gruvbranschen. Bolaget arbetar nu tillsammans med 

potentiella leverantörer för att specificera den slutliga 

utformningen av anläggningarna med tillämpning av 

automation och annan modern miljövänlig teknik. 

 

Miljö 

Provtagning och analyser av vattenkvalitet samt kontroll 

av vattennivåer genomförs löpande. Ett kontrollprogram 

som skall följas framdeles inför och under drift av gruvan 

har utformats i samråd med Länsstyrelsen som skall 

godkänna programmet innan några byggnadsarbeten 

påbörjas. Även planer för kompensationsåtgärder 

avseende naturvärden måste säkerställas via avtal med 

markägare innan någon verksamhet kan startas.  

 

Inför start av anläggningsarbeten på det blivande indu-

striområdet krävs endast ett godkännande avseende 

kompensationsåtgärder för bäckmiljö. Ansökan om god-

kännande av kontrollprogram för grundvatten lämnades 

in till Länsstyrelsen i februari. 

 

Effekter av covid-19 

Med undantag för fältbesök av representanter för 

Länsstyrelsen och Ludvika kommun har arbetet under 

hela året huvudsakligen skett utan fysiska möten. Ett 

internationellt forskningsprojekt som skulle testa modern 

prospektering kring Blötberget fick skjutas på framtiden. 

Även hembesök för kontroll av kvaliteten på dricksvatten 

hos kringboende senarelades på grund av restriktionerna.   

 

 

Under en del av året utnyttjade bolaget möjligheterna till 

korttidspermittering av anställd personal.   

 

Finansiering 

Bolaget utvärderar olika alternativ för finansiering av 

anläggningsarbetena. En omfattande projektfinansie-

ring kräver normalt att bolaget finansierar bankernas 

kostnad för granskning av projektet. Det rör sig om så 

pass stora belopp att det kräver att bolaget först 

genomför en kapitalanskaffning. 

 

Aktien och ägarförhållanden 

Aktiekapitalet uppgick vid räkenskapsårets slut till totalt 

58 240 776 kronor fördelat på 33 582 993 aktier med ett 

kvotvärde om 1,734 kronor per aktie. 

Antalet aktieägare uppgick till 7 822.  

 

Finansiell ställning 

Koncernen hade på balansdagen en likviditet på 5,2 mkr. 

Soliditeten uppgick till 93,23%. Koncernens egna kapital 

uppgick till 153,7 mkr, vilket motsvarade 4,58 kronor per 

aktie. 

 

Investeringar 

Under perioden januari – december 2020 uppgick 

investeringarna till 7,3 mkr. Hela beloppet avser prospekte-

ringstillgångar och utredningsarbeten kring den planerade 

återstarten av gruvdriften i Blötberget samt prospektering 

av Väsmanfältet.  

 

Anställda 

Under perioden har i genomsnitt tre personer varit 

anställda i bolaget medan tre personer arbetat på 

konsultbasis. 

 

Finansiell kalender 

Årsstämma kommer att hållas den 18 maj 2021 

Delårsrapport januari – mars 2021: 18 maj 2021 

Delårsrapport januari – juni 2021: 18 augusti 2021 

Delårsrapport januari – september 2021: 18 november 

2021 

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2021: februari 2022 
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Risker och osäkerhetsfaktorer 

Förutom risker kopplade till framtida världsmarknadspriser 

på järnmalmsprodukter som påverkar lönsamheten i 

projektet samt tekniska risker är möjligheterna att starta 

verksamheten beroende av att samtliga nödvändiga 

myndighetstillstånd erhålls samt att det omfattande 

kapitalbehovet kan tillgodoses. 

 

Inga väsentliga förändringar har inträffat som föranleder 

ändring av denna beskrivning. 

 

Händelser efter periodens utgång 

Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens 

utgång.  

 

 

Årsredovisning och finansiella rapporter 

Företagets pressreleaser och finansiella rapporter 

distribueras via Cisionwire och finns tillgängliga på 

www.nordicironore.se 

 

Årsredovisningen för 2020 kommer att offentliggöras 

vecka 16. 

 

Utdelning 

Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas 

för räkenskapsåret 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

Undertecknade försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens 

verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget, och de 

företag som ingår i koncernen, står inför. 

 

Stockholm den 18 februari 2021 

 

Styrelsen för Nordic Iron Ore AB (publ) org. nr 556756-0940 

 

 

 

Jonas Bengtsson       Gösta Bergman    Timo Lindborg                            Tomas Olofsson 

         Ordförande 

 

 

 

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 FAMMP 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 5177 

E-post: lennart.eliasson@nordicironore.se 
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Rapport över totalresultatet i sammandrag 
 

 

  2020 2019 2020 2019 

Belopp i SEK Not okt - dec okt - dec jan - dec jan - dec 

      

Nettoomsättning  0 0 0 0 

Övriga rörelseintäkter  0 0 0 0 

Summa rörelsens intäkter  0 0 0 0 

      

Övriga externa kostnader  -1 045 416 -1 244 001 -4 295 694 -4 960 897 

Personalkostnader  -764 803 -927 152 -3 183 527 -3 724 053 

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 

immateriella anläggningstillgångar 

 -206 758 -206 758 -827 032 -827 032 

Rörelseresultat  -2 016 977 -2 377 911 -8 306 253 -9 511 982 

      

Finansiella intäkter  0 0 0 0 

Finansiella kostnader  -79 901 -444 277 -714 595 -1 642 864 

Finansnetto  -79 901 -444 277 -714 595 -1 642 864 

Resultat efter finansiella poster  -2 096 877 -2 822 188 -9 020 848 -11 154 846 

      

PERIODENS RESULTAT  -2 096 877 -2 822 188 -9 020 848 -11 154 846 

      

ÖVRIGT TOTALRESULTAT  - - - - 

Summa totalresultat för perioden  -2 096 877 -2 822 188 -9 020 848 -11 154 846 

      

Hänförligt till:      

Moderbolagets aktieägare  -2 096 877 -2 822 188 -9 020 848 -11 154 846 

SUMMA  -2 096 877 -2 822 188 -9 020 848 -11 154 846 

 
Antal aktier      

Antal aktier vid årets utgång, st  33 582 993 29 969 470 33 582 993 29 969 470 

Genomsnittligt antal aktier (före utspädning), st  31 609 518 20 955 601 30 930 590 20 191 563 

Genomsnittligt antal aktier (efter utspädning), st  31 609 518 20 955 601 30 930 590 20 191 563 

      

Resultat per aktie      

Resultat per aktie, vägt genomsnitt före 

utspädning, sek 

 -0,07 -0,14 -0,29 -0,55 

Resultat per aktie, vägt genomsnitt efter 

utspädning, sek 

 -0,07 -0,14 -0,29 -0,55 
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Koncernens rapport över finansiell  

ställning i sammandrag 
 

 

 

     

Belopp i SEK Not 2020-12-31  2019-12-31 

Tillgångar     

Anläggningstillgångar     

Immateriella tillgångar  156 722 776  149 364 404 

Nyttjanderättstillgångar  2 421 112  3 248 144 

Finansiella tillgångar  30 898  30 898 

     

Omsättningstillgångar      

Övriga omsättningstillgångar  540 202  776 623 

Likvida medel  5 195 326  12 963 753 

Summa tillgångar  164 910 314  166 383 822 

     

Eget kapital och skulder     

Eget kapital  153 745 043  147 826 926 

     

Långfristiga skulder  2 211 438  2 590 447 

Kortfristiga skulder 1 8 953 833  15 966 449 

Summa eget kapital och skulder  164 910 314  166 383 822 
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Koncernens rapport över förändring i eget 

kapital 
 

 

 

 

Belopp i SEK Not Aktiekapital Övrigt 

tillskjutet 

kapital 

Balanserat 

resultat inkl. 

periodens 

resultat 

Totalt eget 

kapital 

Ingående eget kapital 2020-01-01  51 974 081 211 146 388 -115 293 543 147 826 926 

Periodens totalresultat    -9 020 848 -9 020 848 

Nyemission  6 266 695 8 702 183  14 968 878 

Nyemissionskostnader   -29 912  -29 912 

UTGÅENDE EGET KAPITAL 2020-12-31  58 240 776 219 818 659 -124 314 391 153 745 044 

      

Ingående eget kapital 2019-01-01  34 528 213 206 261 994 -104 138 697 136 651 510 

Periodens totalresultat    -11 154 846 -11 154 846 

Nyemission  17 445 868 8 210 887  25 656 755 

Nyemissionskostnader   -3 326 493  -3 326 493 

UTGÅENDE EGET KAPITAL 2019-12-31  51 974 081 211 146 388 -115 293 543 147 826 926 
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Rapport över kassaflödet i sammandrag 
 

 

  2020 2019 2020 2019 

Belopp i SEK Not okt - dec okt - dec jan - dec jan - dec 

      

Den löpande verksamheten      

Periodens resultat  -2 096 877 -2 822 188 -9 020 848 -11 154 847 

Justering för poster som inte ingår i 

kassaflödet 

 -148 888 24 760 -67 531 112 255 

Kassaflöde från den löpande 

verksamheten före förändringar av 

rörelsekapital 

 -2 245 765 -2 797 428 -9 088 379 -11 042 592 

      

Kassaflöde från förändringar i 

rörelsekapital 

     

Förändring av rörelsefordringar  -163 886 221 680 236 421 278 728 

Förändring av rörelseskulder  -208 212 -312 578 -2 665 022 3 805 680 

Kassaflöde från den löpande 

verksamheten 

 -2 617 863 -2 888 326 -11 516 980 -6 958 184 

      

Kassaflöde från 

investeringsverksamheten 

 -273 131 -130 711 -1 251 447 -12 105 517 

      

Kassaflöde från 

finansieringsverksamheten 

 0 10 196 035 5 000 000 22 874 600 

      

Årets kassaflöde  -2 890 994 7 176 998 -7 768 427 3 810 899 

Likvida medel vid periodens början  8 086 320 5 786 755 12 963 753 9 152 854 

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT  5 195 326 12 963 753 5 195 326 12 963 753 
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag 
 

 

  2020 2019 2020 2019 

Belopp i SEK Not okt - dec okt - dec jan - dec jan - dec 

      

Nettoomsättning  0 0 0 0 

Övriga rörelseintäkter  0 0 0 0 

Intäkter  0 0 0 0 

      

Övriga externa kostnader 2 -1 276 298 -1 470 356 -5 219 222 -5 866 317 

Personalkostnader  -764 803 -927 152 -3 183 527 -3 724 053 

Avskrivningar av materiella och 

immateriella tillgångar 

 0 0 0 0 

Rörelseresultat  -2 041 101 -2 397 508 -8 402 749 -9 590 370 

      

Övriga ränteintäkter och liknande 

resultatposter 

 0 0 0 0 

Räntekostnader och liknande 

resultatposter 

 -196 320 -447 903 -685 630 -1 612 695 

PERIODENS RESULTAT  -2 237 421 -2 845 411 -9 088 379 -11 203 065 

      

MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER 

TOTALRESULTATET 

     

Övrigt totalresultat  - - - - 

Summa totalresultat för perioden  -2 237 421 -2 845 411 -9 088 379 -11 203 065 

      

Hänförligt till:      

Moderbolagets aktieägare  -2 237 421 -2 845 411 -9 088 379 -11 203 065 

SUMMA  -2 237 421 -2 845 411 -9 088 379 -11 203 065 
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Moderbolagets balansräkning i sammandrag 
 

 

     

Belopp i SEK Not 2020-12-31  2019-12-31 

Tillgångar     

Anläggningstillgångar     

Immateriella tillgångar  156 437 689  149 204 081 

Materiella anläggningstillgångar  0  0 

Finansiella tillgångar  30 898  30 898 

Aktier i dotterföretag  50 000  50 000 

     

Omsättningstillgångar     

Övriga omsättningstillgångar  540 202  776 623 

Likvida medel  5 152 089  12 920 515 

Summa tillgångar  162 210 878  162 982 117 

     

Eget kapital och skulder     

Eget kapital  153 636 057  147 785 469 

     

Långfristiga skulder  0  0 

Kortfristiga skulder  8 574 821  15 196 648 

Summa eget kapital och skulder  162 210 878  162 982 117 
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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 bolag och dotterbolag som ingår i Koncernen, ledamöterna i bolagets styrelse, koncernens 

ledande befattningshavare samt nära familjemedlemmar till dessa personer. 

Nordic Iron Ores hade inga skulder till närstående per den 31 december 2020.  

 

Not 2 Nyckeltal (koncernen) 

Belopp i SEK 2020               

okt - dec 

2019               

okt - dec 

2020                

jan - dec 

2019                

jan - dec 

Koncernen     

Soliditet (%) 93,23% 88,85% 93,23% 88,85% 

Resultat per aktie (vägt genomsnitt)  -0,07 -0,14 -0,29 -0,55 

Eget kapital per aktie  4,58 4,93 4,58 4,93 

Kassalikviditet (%) 64,06% 86,06% 64,06% 86,06% 

Antal aktier 33 582 993 29 969 470 33 582 993 29 969 470 

Vägt genomsnittligt antal aktier före utspädning, st  31 609 518 20 955 601 30 930 590 20 191 563 

Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning, st 31 609 518 20 955 601 30 930 590 20 191 563 

 

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 18 februari 2021 kl 08.00. 

Nordic Iron Ore AB:s aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. Wildeco Ekonomisk Information AB är 

bolagets Certified Adviser. 

 


