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Väsentliga händelser under andra kvartalet 2022 

• Bolagets ansökan om tilldelning av elkraft blev slutligen godkänd av Svenska Kraftnät.   

• Flytten av kraftledningen är genomförd. 

• Bolaget anställde en ny Verkställande Direktör att tillträda tjänsten 25 juli 2022. 

• Bolaget erhöll ett kortfristigt lån om 5 mkr. 

 

Andra kvartalet, 1 april - 30 juni 2022 

• Intäkterna uppgick till 0 mkr (0) 

• Resultat efter skatt uppgick till -3,2 mkr (-2,2) 

• Investeringarna under perioden april - juni uppgick till 2,0 mkr (0,6) 

• Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,09 SEK (-0,07) 

 

Delårsperiod, 1 januari – 30 juni 2022 

• Intäkterna uppgick till 0 mkr (0) 

• Resultat efter skatt uppgick till -4,9 mkr (-4,9 mkr) 

• Investeringarna under perioden januari - juni uppgick till 4,3 mkr (2,6) 

• Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,13 SEK (-0,15) 

• Likvida medel per 30 juni 2022 uppgick till 4,3 mkr (5,4) 

 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

• Utestående lån om 15,5 mkr har förlängts till årsskiftet. 

 

 

Nyckeltal (koncernen) 

 2022                

april - juni 

2021                

april - juni 

2022                

jan - juni 

2021                

jan - juni 

2021                

jan - dec 

Soliditet (%) 87,97% 88,82% 87,97% 88,82% 93,83% 

Resultat per aktie (vägt 

genomsnitt)  -0,09 -0,07 -0,13 -0,15 -0,26 

Eget kapital per aktie  4,06 4,43 4,06 4,43 4,19 

Kassalikviditet (%) 27,37% 36,23% 27,37% 36,23% 40,60% 

Antal aktier 37 135 055 33 582 993 37 135 055 33 582 993 37 135 055 

Vägt genomsnittligt antal 

aktier före utspädning, st  37 135 055 33 582 993 33 582 993 33 582 993 34 380 990 

 

 

Nordic Iron Ore är ett gruvutvecklingsbolag i södra Dalarna med huvudambitionen att återuppta 

gruvdriften i Ludvika Gruvor bestående av de tidigare verksamma gruvorna Blötberget och 

Håksberg samt det mellanliggande Väsmanfältet vars potential bedöms som 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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Förbereder för att växla upp 
 

För knappt en månad sedan tillträdde jag som VD och jag har 

redan lärt känna ett bolag som jag ser har en mycket god och 

intressant resa framför sig. För mig personligen känns det 

mycket bra att nu få ta över ansvaret och öka utvecklingstakten. 

Min tro är att jag med min utbildning och erfarenhet från gruv- 

och metallindustrin, i kombination med tidigare engagemang 

inom nystartade företag och finansiering, är precis vad bolaget 

behöver för framtiden.  

 

Att Nordic Iron Ore befinner sig i en mycket bra position och har 

stor potential råder det ingen tvekan om. Vi ska inte bara öka 

den inhemska tillgången på järnmalm utan även producera ett 

järnmalmskoncentrat som är lämpligt för direktreduktion och 

för den pågående gröna omställningen av järn- och 

stålindustrin. Dessutom är mineraliseringen av hög kvalitet och 

kan vara av betydande volym och därtill har SGU deklarerat 

mineralfyndigheten som riksintresse. Sammantaget innebär 

det att jag ser se framför mig en långsiktigt välmående gruvdrift 

och produktion av järnmalmsprodukter som jag ska bygga upp.  

 

Den inledande fasen är att återuppta gruvdriften i Blötberget 

och teckna leveransavtal för en betydande mängd 

järnmalmskoncentrat så att den verksamheten blir säkerställd 

och kan ligga till grund för framtida utvecklingsfaser. Detta 

arbete har initierats och på senare tid letts av min företrädare, 

Lennart Eliasson. Jag vill rikta ett stort tack till Lennart för hans 

insatser och engagemang.  

 

Det andra kvartalet präglades till stor del av Cargills tekniska 

granskning (due diligence) gällande nästa fas i utvecklingen av 

samarbetet med Nordic Iron Ore. Den granskning som Cargill lät 

utföra var mer grundlig och omfattande än förväntat, men 

slutresultatet gav ett positivt besked. Den förlängda tiden som 

krävdes för granskningen anser jag ska ses som en investering 

för framtiden. De finansiärer som ska tillhandahålla den stora 

projektfinansieringen kommer att vilja göra en mycket 

omfattande genomlysning av bolaget och det är då bra att vara 

förberedd.  

 

Under perioden fick vi positivt besked från Svenska Kraftnät, ett 

besked som innebär vi kan ta ut upp till 20 MW för den 

kommande gruvdriften. Att säkra elen är en viktig milstolpe och 

kan inte tas för givet på den nuvarande energimarknaden.  

 

Vidare har ett nytt EU-finansierat forskningsprojekt startat med 

seismiska mätningar runt Blötberget och vi förväntar oss att 

resultaten kommer att förstärka och utöka de mycket 

intressanta indikationer som tidigare projekt visat.  

 

När återetableringen av Blötberget är genomförd kommer 

verksamheten att producera cirka 1 600 000 ton järnmalms-

koncentrat per år med en genomsnittlig järnhalt nära 69 %, en 

av de högsta på marknaden. Vi får starka signaler om att en 

sådan produkt, som kännetecknas av sin höga kvalitet, 

magnetithalt och låga koncentration av skadliga element, 

kommer att tas emot väl av stålindustrin. Anledningen är att 

denna kommer att vara mycket lämplig för att minska CO₂-

intensiteten i stålframställningen. 

 

Nu befinner vi oss i en intensiv period av kontraktsförhandlingar 

för leveranser, investeringen och det bredare strategiska 

partnerskapet med Cargill. Målet är att slutföra transaktionen 

så snabbt som möjligt. Den eventuella investeringen från Cargill 

på 50 miljoner SEK, som en del av en bredare kapitalanskaffning 

på minst 100 miljoner SEK, kommer att underlätta nästa fas i 

utvecklingen av Blötberget. 

 

Arbetet med våra planer har fortskridit så att vi ska kunna ta 

projektet till nästa nivå. Vi har intensifierat våra diskussioner 

med möjliga leverantörer för ingenjörs- och byggtjänster samt 

leverantörer av el-, process- och gruvutrustning. Jag har 

påbörjat arbetet med att bygga Nordic Iron Ores nya 

organisationsstruktur och säkra en mycket kompetent 

ledningsgrupp för den fortsatta utvecklingen. Och det är bara 

att konstatera att det – precis som jag – är många som är 

intresserade av att få vara en del av den resa som Nordic Iron 

Ore står inför.  

 

 

Ronne Hamerslag 

Verkställande Direktör 

Nordic Iron Ore AB (publ)  
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Väsentliga händelser under perioden 

Svenska Kraftnät lämnade slutligt besked till nätägaren att det av 

bolaget begärda effektuttaget kan tillåtas.  

 

Flytten av kraftledningen är genomförd. 

 

Ronne Hamerslag anställdes som ny Verkställande Direktör med 

tillträde den 25 juli 2022. 

 

Ett nytt forskningsprojekt påbörjade seismiska mätningar kring 

Blötberget. Arbetet sker under ledning av bla annat Uppsala 

Universitet. Projektet finansieras med nationellt forskningsstöd via 

ERA-NET Cofund on Raw Materials (ERA-MIN3), ett nätverk för 

organisationer som finansiellt stöder forskning i Europa. 

 

Cargill avslutade en teknisk granskning av bolaget och 

diskussionerna kring samarbete och leveransavtal intensifierades. 

  

Finansiering 

Under perioden utökades befintliga lånefaciliteten med ett 

kortfristigt lån om 5 mkr med motsvarande villkor som utestående 

lån. Faciliteten är fullt utnyttjad vid periodens utgång. 

 

Årsstämma 

Årsstämman hölls i Ludvika den 30 juni. Stämman beslutade att 

bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, 

teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelse 

från aktieägarnas företrädesrätt, varvid aktiekapitalet och antalet 

aktier i Bolaget vid utgivande, utbyte och/eller konvertering ska 

kunna ökas med sådant belopp och antal som ryms inom 

bolagsordningens gränser vid tidpunkten för aktuell emission. 

 

Årsstämman beslutade mot bakgrund av de pågående 

förhandlingarna med Cargill att frågorna om antalet 

styrelseledamöter och val av styrelseledamöter ska anstå till 

fortsatt stämma. 

 

Aktien och ägarförhållanden 

Aktiekapitalet uppgick vid periodens slut till 64 400 883 

kronor fördelat på 37 135 055 aktier, med ett kvotvärde  

om 1,734 kronor per aktie. Antalet aktieägare uppgick till 8 065. 

Finansiell ställning 

Koncernen hade på balansdagen en likviditet på 4,3 mkr. 

Soliditeten uppgick till 87,97%. Koncernens egna kapital uppgick till 

150,7 mkr, vilket motsvarade 4,06 kronor per aktie. 

 

Investeringar 

Under perioden januari – juni 2022 uppgick investeringarna till 4,3 

mkr. Hela beloppet avser prospekteringstillgångar och 

utredningsarbeten kring den planerade återstarten av gruvdriften i 

Blötberget.  

 

Anställda 

Under perioden har i genomsnitt 2 (3) personer varit anställda i 

bolaget.  

 

Finansiell kalender 

Delårsrapport januari – september 2022: 18 november 2022 

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2022: februari 2023 

 

Risker och osäkerhetsfaktorer 

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. 

 

Inga väsentliga förändringar har inträffat som föranleder ändring av 

denna beskrivning. 

 

Händelser efter periodens utgång 

Utestående lån om 15,5 mkr har förlängts till årsskiftet.  

 

Årsredovisning och finansiella rapporter 

Bolagets pressreleaser och finansiella rapporter distribueras via 

Cisionwire och finns tillgängliga på www.nordicironore.se 
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Stockholm den 18 augusti 2022 

 

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

 

 

 

 

Thomas Olofsson Jonas Bengtsson                   Gösta Bergman           Timo Lindborg  

Styrelseordförande 

 

 

 

Ronne Hamerslag 

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: 

 

Ronne Hamerslag 

Telefon: 0240 88 301  

E-post: ronne.hamerslag@nordicironore.se 
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Rapport över totalresultatet i sammandrag 
 

 

  2022 2021 2022 2021 2021 

Belopp i TSEK Not april - juni april - juni jan - juni jan - juni jan - dec 

       

Nettoomsättning  0 0 0 0 0 

Övriga rörelseintäkter  0 121 0 121 120 

Summa rörelsens intäkter  0 121 0 121 120 

       

Övriga externa kostnader  -2 245 -1 190 -3 533 -2 830 -4 565 

Personalkostnader  -170 -851 -327 -1 672 -3 375 

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 

immateriella anläggningstillgångar 

 

-635 -106 -677 -211 -422 

Rörelseresultat  -3 050 -2 026 -4 537 -4 592 -8 242 

       

Finansiella intäkter  0 0 0 2 5 

Finansiella kostnader  -198 -145 -316 -313 -601 

Finansnetto  -198 -145 -316 -311 -596 

Resultat efter finansiella poster  -3 249 -2 170 -4 853 -4 903 -8 838 

       

PERIODENS RESULTAT  -3 249 -2 170 -4 853 -4 903 -8 838 

       

ÖVRIGT TOTALRESULTAT  - - - - - 

Summa totalresultat för perioden  -3 249 -2 170 -4 853 -4 903 -8 838 

       

Hänförligt till:       

Moderbolagets aktieägare  -3 249 -2 170 -4 853 -4 903 -8 838 

SUMMA  -3 249 -2 170 -4 853 -4 903 -8 838 

       

Antal aktier       

Antal aktier vid årets utgång, st  37 135 055 33 582 993 37 135 055 33 582 993 37 135 055 

Genomsnittligt antal aktier (före utspädning), st  37 135 055 33 582 993 37 135 055 33 582 993 34 380 990 

Genomsnittligt antal aktier (efter utspädning), st  37 135 055 33 582 993 37 135 055 33 582 993 34 380 990 

       

Resultat per aktie       

Resultat per aktie, vägt genomsnitt före utspädning, 

sek 

 

-0,09    -0,07    -0,13 -0,15 -0,26 

Resultat per aktie, vägt genomsnitt efter utspädning, 

sek 

 

-0,09    -0,07    -0,13 -0,15 -0,26 
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Koncernens rapport över finansiell  
ställning i sammandrag 
 

 

Belopp i TSEK Not 2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31 

Tillgångar     

Anläggningstillgångar     

Immateriella tillgångar  164 291 159 355 160 440 

Materiella anläggningstillgångar  1 915 2 210 1 999 

Finansiella tillgångar  31 31 31 

     

Omsättningstillgångar      

Övriga omsättningstillgångar  809 603 489 

Likvida medel  4 260 5 387 2 812 

Summa tillgångar  171 307 167 585 165 771 

     

Eget kapital och skulder     

Eget kapital  150 690 148 842 155 543 

     

Långfristiga skulder  2 097 2 211 2 097 

Kortfristiga skulder 1 18 520 16 531 8 130 

Summa eget kapital och skulder  171 307 167 585 165 771 
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Koncernens rapport över förändring i eget 

kapital 
 

 

Belopp i TSEK Not Aktiekapital Övrigt tillskjutet 

kapital 
Balanserat resultat 

inkl. periodens 

resultat 

Totalt eget kapital 

Ingående eget kapital 2021-01-01  58 241 219 819 -124 314 153 745 

Periodens totalresultat    -4 903 -4 903 

Utgående eget kapital 2021-06-30  58 241 219 819 -129 217 148 842 

      

Ingående eget kapital 2021-01-01  58 241 219 819 -124 314 153 745 

Periodens totalresultat    -8 838 -8 838 

Nyemission  6 160 4 496  10 656 

Nyemissionskostnader   -20  -20 

Utgående eget kapital 2021-12-31  64 401 224 295 -133 153 155 543 

      

Ingående eget kapital 2022-01-01  64 401 224 295 -133 153 155 543 

Periodens totalresultat    -4 853 -4 853 

Utgående eget kapital 2022-06-30  64 401 224 295 -138 006 150 690 
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Rapport över kassaflödet i sammandrag 
 

 

  2022 2021 2022 2021 2021 

Belopp i TSEK Not april - juni april - juni jan - juni jan - juni jan - dec 

       

Den löpande verksamheten       

Periodens resultat  -3 249 -2 170 -4 853 -4 903 -8 838 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet  545 -9 506 -2 -26 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändringar av rörelsekapital 

 

-2 704 -2 179 -4 347 -4 905 -8 864 

       

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital       

Förändring av rörelsefordringar  695 49 -434 -62 51 

Förändring av rörelseskulder  -2 397 33 310 1 165 -292 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -4 406 -2 098 -4 471 -3 803 -9 105 

       

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -2 026 -605 -4 331 -1 006 -3 528 

       

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  5 000 0 10 250 5 000 10 250 

       

Årets kassaflöde  -1 433 -2 703 1 448 192 -2 383 

Likvida medel vid periodens början  5 693 8 090 2 812 5 195 5 195 

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT  4 260 5 387 4 260 5 387 2 812 
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag 
 

 

  2022 2021 2022 2021 2021 

Belopp i TSEK Not april - juni april - juni jan - juni jan - juni jan - dec 

       

Nettoomsättning  0 0 0 0 0 

Övriga rörelseintäkter  0 121 0 121 120 

Intäkter  0 121 0 121 120 

       

Övriga externa kostnader 2 -2 301 -1 315 -3 644 -3 081 -5 066 

Personalkostnader  -170 -851 -327 -1 672 -3 375 

Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar  -594 0 -594 0 - 

Rörelseresultat  -3 064 -2 045 -4 565 -4 632 -8 321 

       

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  0 0 0 0 5 

Räntekostnader och liknande resultatposter  -233 -134 -376 -273 -548 

PERIODENS RESULTAT  -3 297 -2 179 -4 941 -4 905 -8 865 

       

MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET       

Övrigt totalresultat  - - - - - 

Summa totalresultat för perioden  -3 297 -2 179 -4 941 -4 905 -8 865 
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Moderbolagets balansräkning i sammandrag 
 

 

     

Belopp i TSEK Not 2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31 

Tillgångar     

Anläggningstillgångar     

Immateriella tillgångar  163 822 159 044 160 086 

Materiella anläggningstillgångar  - - - 

Finansiella tillgångar  31 31 31 

Aktier i dotterföretag  50 50 50 

     

Omsättningstillgångar     

Övriga omsättningstillgångar  809 603 489 

Likvida medel  4 217 5 344 2 769 

Summa tillgångar  168 929 165 071 163 425 

     

Eget kapital och skulder     

Eget kapital  150 468 148 731 155 409 

     

Långfristiga skulder  - - - 

Kortfristiga skulder  18 462 16 340 8 016 

Summa eget kapital och skulder  168 929 165 071 163 425 
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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 2021. 

 

 

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) 

 2022                

april - juni 

2021                

april - juni 

2022                

jan - juni 

2021                

jan - juni 

2021                

jan - dec 

Soliditet (%) 87,97% 88,82% 87,97% 88,82% 93,83% 

Resultat per aktie (vägt genomsnitt)  -0,09 0,07 -0,13 -0,15 -0,26 

Eget kapital per aktie  4,06 4,43 4,06 4,43 4,19 

Kassalikviditet (%) 27,37% 36,23% 27,37% 36,23% 40,60% 

Antal aktier 37 135 055 33 582 993 37 135 055 33 582 993 37 135 055 

Vägt genomsnittligt antal aktier före utspädning, st  37 135 055 33 582 993 37 135 055 33 582 993 34 380 990 

Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning, st 37 135 055 33 582 993 37 135 055 33 582 993 34 380 990 

 

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 augusti 2022 kl 

15.00. 

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

Adviser. 

 


