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Delårsrapport  januari - juni 2007 
 

 
 

♦ Organisationen förstärks genom anställning av två nyckelpersoner, platschef och marknadschef, 
med gedigen branscherfarenhet. 

 
♦ Geokemisk provtagning har visat anomala guldhalter i moränen på flera ställen. 
 
♦ Dannemora Magnetit AB har lämnat in ansökan om miljötillstånd för brytning och 

malmbehandling i Dannemora.   
 

♦ Stort intresse för nyemissionen som övertecknades drygt 7 gånger. 
 

♦ Resultat efter finansnetto under perioden uppgick till –3,0 (-0,1) mkr. 
 

♦ Nettoinvesteringarna under perioden uppgick till 10,9 (0,8) mkr. 
 

♦ Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –3,4 (-0,2) mkr. 
 

♦ Likvida medel per den 30:e juni 2007 uppgick till 81,1 (0,0) mkr. 
 
 

 
 
Dannemora Mineral AB 
 
Dannemora Mineral AB:s legala struktur består av moderbolaget Dannemora Mineral AB samt de helägda 
dotterbolagen Dannemora Magnetit AB, inom vilket verksamheten vid Dannemoragruvan bedrivs, och 
Dannemora Prospektering AB, vars verksamhet omfattar den regionala och lokala prospekteringen. 
 
Nyemission  
För att finansiera de fortsatta förberedelserna inför det planerade återupptagandet av driften i Dannemora 
järngruva samt den fortsatta regionala prospekteringen i Uppland genomförde Dannemora Mineral AB under 
april/maj 2007 en nyemission och ansökte om notering på First North. 
 
Intresset för nyemissionen var stort både bland institutioner och privatpersoner (den övertecknades drygt 7 
gånger). Genom nyemissionen tillfördes Bolaget omkring 1 800 nya aktieägare och 85,4 miljoner kronor före 
emissionskostnader. Efter nyemissionen uppgår antalet aktier till 4 660 000. De nyemitterade 1 400 000 
aktierna utgör 30 procent av det totala antalet utestående aktier. 
 
E. Öhman J:or Fondkommission AB, som var finansiell rådgivare till Dannemora Mineral AB i samband med 
nyemissionen och marknadsnoteringen, är Bolagets Certified Advisor på First North. 
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Gruvverksamheten (Dannemora Magnetit AB) 
 
Som förberedelse för det planerade återupptagandet av gruvdriften i Dannemorafältet har verksamheten under 
första halvåret 2007 inriktats mot genomförandet av en feasibility studie, länspumpning av gruvan, slutförandet 
av miljökonsekvensutredningen samt förstärkning av organisationen inom vissa nyckelområden.  
 
Miljöansökan 
Den 29:e juni inlämnade Dannemora Magnetit en ansökan till Miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt avseende 
återupptagande av gruvdriften i Dannemora gruva. Ansökan avser en produktion av 2,0 Mt järnmalmsprodukter 
(styckemalm och slig) vilket innebär en årlig uppfordring från gruvan på närmare 3,9 Mt.  
 
Dannemora Mineral har sedan tidigare brytningskoncession för Dannemorafältet. Alla tillstånd för att kunna 
påbörja en brytning i fältet kommer därför att finnas efter det att det nu ansökta miljötillståndet erhållits. 
 
Länspumpning av gruvan  
Dannemoragruvan är i dag vattenfylld från sin djupaste del, som ligger cirka 620 meter under markytan, upp till 
cirka 320 meters nivå, vilket innebär att en betydande mängd vatten måste pumpas bort. Dannemora Magnetit 
beräknar att det i nuläget finns drygt 4,0 miljoner kubikmeter vatten i gruvan vilket kommer att ta sex till åtta 
månader att pumpa bort.  

Länsstyrelsen har givit Bolaget tillstånd att anlägga ett sedimenteringsmagasin och via detta pumpa ut vattnet 
från gruvan. Projekteringen av magasinet har påbörjats och förhandlingar pågår med olika företag om att 
genomföra pumpningen.  
”Feasibility” studie 
Arbetet med att optimera de tekniska lösningarna i feasibility studien pågår och beräknas vara klart under 
september månad 2007. I huvudsak granskas nu olika alternativa förslag vad det gäller uppfordringen, 
anrikningen och produktsortimentet.  
 
Beräkningarna av mineralresurserna utförs av en av SveMin godkänd ”kvalificerad person” inom ARRC 
Geoconsulting AB (ARRC) som tillsammans med Vattenfall Power Consultants AB (VPC) håller på att 
sammanställa malmreserverna i enlighet med det av SveMin godkända regelverket. 
 
Den del av ”feasibility” studien som berör brytningen i gruvan genomförs av VPC. Huvudalternativet har hittills 
varit skivrasbrytning och uppfordring i skip via Centralschaktet. Inför slutförandet av studien granskas nu också 
möjligheterna att, åtminstone inledningsvis, transportera upp gruvproduktionen via ett delvis utbyggt 
rampsystem. Detta skulle kunna innebära tidigare produktionsstart, lägre investeringar men högre 
driftkostnader samt möjlighet till selektiv produktion genom att gruvprodukterna kan hållas åtskiljda ovan jord. 
 
Designen och kostnadsberäkningarna av sovrings- och anrikningsverket görs av PROing H&J AB (Proing). 
Verket kommer att ha en kapacitet på 2,0 Mt färdiga produkter dvs. 0,5 Mt mer än den planerade produktionen 
(1,5 Mt). 
 
Ett alternativ med torr anrikning granskas också. Detta skulle kunna innebära lägre investeringar och 
driftskostnader. Dessutom skulle en sådan lösning ytterligare minimera miljöpåverkan.  
 
Personal 
Under sommaren har Dannemora Magnetit AB fortsatt att bygga upp organisationen inför det planerade 
återupptagandet av driften i Dannemora järngruva.                                                                                                                               
Kjell Klippmark är från och med den 13:e augusti anställd som platschef vid Dannemoragruvan. Han har en 
lång och gedigen erfarenhet av såväl brytning som anrikning av järnmalm från LKAB där han bland annat varit 
chef för gruvorna i Malmberget och Kiruna samt malmförädlingen i Kiruna och Svappavaara. Närmast har 
Klippmark varit VD för Kiruna Grus och Sten, ett av LKAB helägt dotterbolag. I denna roll har han bland annat 
ansvarat för sprängämnestillverkning samt försäljning och produktion av ballast och betong. Klippmark är 
utbildad vid Luleå Tekniska Högskola (Civilingenjör Berg/Mineral). 

Jan Vestlund är från och med den 1:a augusti anställd som marknads- och logistikchef i Dannemora Magnetit 
AB. Han kommer närmast från Centum Funds i Göteborg där han arbetat som Senior Financial Advisor. 
Vestlund har tidigare varit Exportdirektör i Karelsky Okatysh JSC (rysk järnmalmsproducent) samt 
försäljningsdirektör Norden (LKAB) och VD för LKAB Far East Pte LTD. Vestlund har under delar av sin tid i 



3(7) 

LKAB ansvarat för samma marknadsområde som Dannemora Magnetit avser att bearbeta. Han har Fil. Pol. 
Mag och Fil. Kand. examina från Uppsala och Umeå Universitet.  

Dessa rekryteringar kommer att avsevärt förstärka organisationen dels avseende konkret marknadsföring av 
Dannemora Magnetits kommande produktion inklusive logistik, dels vad det gäller långvarig erfarenhet och 
kompetens inom brytning och malmbehandling av magnetitmalmer. 

 

Prospektering (Dannemora Prospektering AB) 

 
Prospekteringsarbetet har i huvudsak omfattat geologisk kartering, provtagning, regional geokemisk 
provtagning och geofysiska markmätningar. 
 
Geologisk kartering och provtagning 
Den geologiska karteringen av de 23 sökta och beviljade undersökningstillstånden som påbörjades under 2006 
har fortsatt under innevarande fältsäsong. Hittills har inga provanalyser av intresse inkommit.  
Vid fältarbetena har särskilt fokus lagts på att sammanställa geologin över den sydvästra delen av 
Dannemorafältet på grund av områdets potential att hysa zinkmineraliseringar.  
 
Regional geokemisk provtagning 
Ett regional geokemiskt provtagningsprogram genomförs för närvarande över de områden som omfattas av 
huvuddelen av bolagets undersökningstillstånd. Provtagningsområdets storlek är ca 650 km2.  
 
Området sammanfaller i stort med det område som Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) inte provtaget 
inom ramen för sitt ordinarie program.  
 
De hittills erhållna resultaten visar att flera moränprover inom de beviljade undersökningstillstånden är 
guldanomala. Anomala halter har dessutom erhållits i prov tagna inom ett tidigare inte inmutat område öster om 
Dannemoragruvan. För att skydda detta nya område, och för att snabbt kunna påbörja mer detaljerade 
undersökningar inom detta, har Bolaget ansökt om ett nytt undersökningstillstånd. Ansökan, som omfattar ett     
1 840 hektar stort område i Östhammars kommun (Uppsala län) inlämnades till Bergsstaten den 6 juli 2007. Det 
begärda undersökningsområdet, benämnt Österby nr 1, är beläget norr om Österbybruks samhälle.  
 
Även områden med basmetallanomalier har framkommit vid provtagningen. Över samtliga dessa områden 
genomförs för närvarande en förtätad geokemisk provtagning. 
 
Geofysiska mätning  
För närvarande genomförs ett geofysiskt markmätningsprogram inom den sydvästra delen av 
undersökningstillståndet Vigelsbo. Området omfattar bland annat Stynsbo mineraliseringen, i vilken höga 
guldhalter noterats i prov från varpen, och zink-silverobjektet ”Silvergruvan” (se: Bolagets hemsida) 
 
Undersökningarna omfattar mätningar med magnetometer, slingram och CVES (”Continous Vertical Electrical 
Sounding”). Den senare mättekniken är en modern version av IP-tekniken (Inducerad Polarisation).  
 
Ett par intressanta anomalier har hittills påträffats i anslutning till ”Silvergruvan” och Stynsbo. Dessa kommer att 
undersökas vidare inom ramen för en senare borrkampanj.  
 
Under juni har beslutats att ett område omfattande undersökningstillstånden Ralby, Dannemora, Gruvsjön-
Gryttjom, Film, Sjötorp, Hälsinggruvan, Vigelsbo Andersbo och angränsande delar av Österby nr 1 kommer att 
omfattas av en (helikopterburen) TEM-mätning. Mätmetoden kan detektera elektrisk ledande kroppar ner till ett 
djup överstigande 400 meter.  
 
 
Resultat och finansiell ställning 
 
Dannemora-koncernens hela verksamhet bokförs och redovisas ännu så länge i moderbolaget Dannemora 
Mineral AB varför nedanstående redogörelser och de efterföljande räkenskaperna avser moderbolaget. En 
översyn av koncernens redovisningsmässiga struktur kommer att påbörjas under hösten 2007. 
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Omsättning och resultat 
Då Bolaget fortfarande befinner sig i den inledande investeringsfasen har Bolaget, likt samma period under 
föregående år, inte uppvisat några rörelseintäkter under perioden. Resultatet efter finansnetto uppgick till -3,0    
(-0,1) mkr. 
 
Investeringar 
Nettoinvesteringarna under perioden uppgick till 10,9 (0,8) mkr och har i huvudsak varit inriktade mot dels 
prospekteringsverksamheten och dels mot utredningsarbeten kopplade till framtida planerad 
gruvbrytningsverksamhet. 
 
Likviditet och kassaflöde 
Bolagets likvida medel ökade med 71,5 (0,0) mkr under perioden och uppgick vid periodens utgång till 81,1 
(0,0) mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,4 (-0,2) mkr. Då verksamheten ännu inte 
uppvisar några rörelseintäkter utgör kassaflödet från den löpande verksamheten till stor del en spegling av 
bolagets rörelsekostnader. 
 
Dannemora-aktien 
Bolaget genomförde i maj 2007 en nyemission vilket tillförde Bolaget 85,4 mkr före emissionskostnader. Antal 
nyemitterade aktier uppgick till 1 400 000 vilket ökade aktiekapitalet med 224 000 kr. Efter nyemissionen 
uppgår bolagets aktiekapital till 745 600 kr och antalet aktier uppgår till 4 660 000. 
 
I samband med nyemissionen noterades Bolagets aktie på First North.  
 
Redovisningsprinciper 
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation nr 20. 
Redovisningsprinciperna i denna delårsrapport är oförändrade i jämförelse med Dannemora Minerals senaste 
årsredovisning. Bolaget har inte upprättat någon koncernredovisning med hänvisning till ÅRL 7 kap 3§. 
 
 
Övrig ekonomisk information 
 

• Delårsrapport januari – september 2007  - 22 oktober 2007 
• Bokslutskommuniké januari – december 2007 - februari 2008 

 
 
 

Östhammar den 13 augusti 2007 
 

Styrelsen för Dannemora Mineral AB (publ) org.nr 55 66 78 – 33 29 
 

Nils Bernhard, styrelseordförande 
Lars-Göran Ohlsson, Verkställande Direktör 

Christer Lindberg 
Lennart Falk 

Niklas Nordström 
Nils Sandstedt 

 
 
 
 
Det tekniska underlaget i denna rapport har sammanställts och godkänts av Lars-Göran Ohlsson och Lennart Falk (Dannemora Mineral AB) 
som av SveMin (Föreningen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige) är registrerade som ”Kvalificerade Personer” (QP:s). 
 
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor. 
 

 
För ytterligare information, vänligen kontakta:  
 
Lars-Göran Ohlsson (VD Dannemora Mineral AB)  
tel: 0295 24 44 00, 070 550 19 48  
lars-goran.ohlsson@dannemoramineral.se  

mailto:lars-goran.ohlsson@dannemoramineral.se
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Räkenskaper  
 

NYCKELTAL   
Jan-jun 

2007 
Jan-jun 

2006
Helåret 

2006
Resultat efter finansiella poster, tkr -2 985 -846 -2 630
Avkastning på totalt kapital, % -5,1 -9,6 -30,1
Avkastning på eget kapital, % -5,8 -10,3 -37,0
Eget kapital, tkr 89 757 15 387 13 103
Soliditet, % 89,8 94,2 80,7
Resultat per aktie, kr -1,31 -6,84 -18,70
Resultat per aktie efter full utspädning, kr -1,28 -6,84 -18,70
Antal utestående aktier vid balansdagen 4 660 000 163 000 163 000
Genomsnittligt antal utestående aktier 2 280 694 122 583 140 666

 
 

RESULTATRÄKNINGAR   
Belopp i tkr Apr-jun 

2007
Apr-jun 

2006
Jan-jun 

2007 
Jan-jun 

2006
Helåret 

2006
 

Nettoomsättning - - - - -
  
Övriga externa kostnader -1 859 -768 -2 885 -846 -2 706
Personalkostnader -265 - -457 - -32
Avskrivningar av mat. anläggningstillgångar -13 - -22 - -16
Rörelseresultat -2 137 -768 -3 364 -846 -2 754
  
Ränteintäkter och liknande resultatposter 346 - 382 - 125
Räntekostnader och liknande resultatposter -1 - -3 - -1
Resultat efter finansiella poster -1 792 -768 -2 985 -846 -2 630
  
Periodens resultat -1 792 -768 -2 985 -846 -2 630
Resultat per aktie, kr -0,46 -5,96 -1,31 -6,84 -18,70
Resultat per aktie efter full utspädning, kr -0,45 -5,96 -1,28 -6,84 -18,70
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BALANSRÄKNINGAR   
Belopp i tkr 2007-06-30 2006-06-30 2006-12-31
TILLGÅNGAR  
Prospekterings- och utvärderingstillgångar 16 325 914 5 659
Övriga immateriella anläggningstillgångar 56 - -
Inventarier, verktyg och installationer 229 36 102
Andelar i koncernföretag 200 - 200
Depositioner 117 - 100
Övriga kortfristiga fordringar 1 480 15 340 471
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 473 3 29
Kassa och bank 81 125 38 9 665
SUMMA TILLGÅNGAR 100 005 16 331 16 226

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER  
Eget kapital 89 757 15 387 13 103
Leverantörsskulder 7 725 682 1 306
Övriga kortfristiga skulder 109 210 223
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 414 52 1 594
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 100 005 16 331 16 226

 
 

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL   
Belopp i tkr Jan-jun 

2007 
Jan-jun 

2006
Helåret 

2006
Bundet eget kapital  
Enligt balansräkningen vid ingången av 
perioden 

1 241 1 200 1 200

Fondemission 359 - -
Nyemission 224 - 41
Tecknad ej inbetald nyemission - 41 -
Enligt balansräkningen vid utgången av 
perioden 

1 824 1 241 1 241

 
 

Fritt eget kapital  
Enligt balansräkningen vid ingången av 
perioden 

11 862 -96 -96

Fondemission  -359 - -
Nyemission 85 176 - 15 088
Emissionskostnader -5 808 -500
Emission av teckningsoptioner 47 - -
Tecknad ej inbetald nyemission - 15 088 -
Periodens resultat -2 985 -846 -2 630
Enligt balansräkningen vid utgången av 
perioden 

87 933 14 146 11 862

Summa eget kapital vid utgången av perioden 89 757 15 387 13 103
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KASSAFLÖDESANALYSER   
Belopp i tkr Jan-jun 

2007 
Jan-jun 

2006
Helåret 

2006
Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 421 -238 -2 104
Kassaflöde från investeringsverksamheten -10 103 -826 -3 962
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 84 984 1 100 15 729
Periodens kassaflöde 71 460 36 9 663
Likvida medel vid periodens ingång 9 665 2 2
Likvida medel vid periodens utgång 81 125 38 9 665

 
 
 
 
 
Dannemora Mineral AB är ett gruv- och prospekteringsbolag, vars huvudsakliga målsättning är att återuppta driften i Dannemora järngruva. 
Vidare har Bolaget för avsikt att genomföra prospektering efter bas- och ädelmetaller i ett flertal områden i Uppland där sannolikheten för att 
finna nya brytvärda förekomster bedöms som god.  
 
Dannemora Mineral utgörs, förutom av moderbolaget Dannemora Mineral AB, av de helägda dotterbolagen Dannemora Magnetit AB, inom 
vilket verksamheten vid Dannemoragruvan i framtiden kommer att bedrivas, och Dannemora Prospektering AB vars verksamhet i framtiden 
kommer att omfatta den regionala och lokala prospekteringen.  
 
Bolagets viktigaste tillgång är järnförekomsterna i Dannemoragruvan och verksamheten kommer inledningsvis i huvudsak riktas mot den 
planerade brytningen av dessa. 
 
Bolagets Certified Advisor på First North är E. Öhman J:or Fondkommission AB. 
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