

Rörelseresultatet exklusive omvärdering av
processlager uppgick till 1 634 (1 631) MSEK.



Högre anrikning inom Gruvor och stabil produktion
inom Smältverk.



Fritt kassaflöde uppgick till 1 174 (789) MSEK.



Underhållsstopp till del senarelagda på grund av
covid-19 pandemin.

Försäljningen ökade till 13 391 (12 747) MSEK.

Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager var 1 634 (1 631) MSEK. Högre anrikning och
halter inom Gruvor samt senarelagda underhållsstopp inom Smältverk bidrog positivt. En starkare USD,
högre ädelmetallpriser och högre smältlöner kunde dock inte fullt ut kompensera för lägre basmetall- och
svavelsyrapriser. Andra kvartalet inkluderar i år en resultateffekt av branden i Kevitsa på cirka -80 MSEK.
Totalt bedöms branden belasta resultatet med -200 MSEK. Andra kvartalet ifjol inkluderade en ny
bedömning av kostnader för framtida efterbehandling i Rönnskär med en resultateffekt på -139 MSEK.
Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager var något högre än föregående kvartal. Högre
anrikning och förbättrade halter samt högre smältlöner bidrog positivt. Lägre basmetall- och
svavelsyrapriser samt högre kostnader påverkade negativt.
Resultatet efter finansiella poster uppgick till 1 726 (1 478) MSEK. Nettoresultatet var 1 346 (1 132)
MSEK vilket motsvarade en vinst per aktie på 4,92 (4,13) SEK. Avkastning på sysselsatt respektive eget
kapital för de senaste 12 månaderna uppgick till 13,5 respektive 12,5 procent.

Investeringarna uppgick till 1,5 (2,1) miljarder SEK. Avsikten är att fullfölja den investeringsplan för 2020
som tidigare kommunicerats. Covid-19 pandemin medför dock en osäkerhet avseende utvecklingen av
marknadsvillkor och kassaflöden. Boliden utvärderar därför löpande utvecklingen och har en
beredskap för att hantera förändrade förutsättningar. Underhållsinvesteringarna bedöms för innevarande
år uppgå till 4,5 miljarder SEK.

Det fria kassaflödet ökade till 1 174 (789) MSEK. Lägre investeringar och lägre betald skatt bidrog
positivt.

Finansnettot var -75 (-61) MSEK. Genomsnittlig ränta på lånen var 1,1 (1,2) procent.
Vid kvartalets utgång var nettoskulden 6 946 (5 513) MSEK. Därutöver var efterbehandlingsskulden
netto 2 275 (2 033) MSEK. Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 17 (14) procent.
Under andra kvartalet tecknades ett lån med Nordiska Investeringsbanken om 100 MEUR med 8 års löptid. Dessutom tecknades ett lån om 2 500 MSEK med Svensk Exportkredit med 4 års löptid med en
rörelsekreditgaranti från Exportkreditnämnden. Samtidigt amorterades ett äldre lån från Svensk Exportkredit om 570 MSEK. Vidare förlängdes löptiden på syndikerade kreditfaciliteter om 730 MEUR med ett
år, till nya slutförfall om 343 MEUR i maj 2023 och 387 MEUR i maj 2025.
Genomsnittlig löptid på beviljade låneramar var 4,1 (3,9) år och räntebindningstiden på
utnyttjade lån var 3,4 (0,4) år. Vid utgången av kvartalet uppgick Bolidens betalningsberedskap till 8 662
(7 237) MSEK, bestående av likvida medel samt outnyttjade bindande kreditlöften längre än 1 år.

Covid-19 pandemin resulterade i att metallförbrukande industrier i västvärlden under andra kvartalet
minskade produktionen. Samtidigt skedde en tydlig återhämtning i Kina. Efterfrågan på ädelmetaller från
de finansiella marknaderna ökade men industrins efterfrågan sjönk. Direktiven från flera länders myndigheter att stänga ned eller reducera driften i gruvindustrin för att stoppa smittspridningen minskade
utbudet av koncentrat. Smältverksproduktionen sjönk kraftigt i vissa länder men på global nivå var
nedgången begränsad. Spotsmältlönerna sjönk som en effekt av lägre koncentratutbud. I slutet av
kvartalet var kopparpriset på en, för sektorn som helhet, lönsam nivå. Däremot var zink- och nickelpriset
på nivåer där högkostnadsgruvor har negativt kassaflöde.
Snittpriserna för basmetaller sjönk under kvartalet men det omvända gällde för guldpriset.
Basmetallpriserna föll i början på kvartalet men steg sedan. US-dollarn var i stort sett oförändrad jämfört
med svenska kronan.

Den globala zinkefterfrågan bedöms ha sjunkit med cirka 10 procent jämfört med andra kvartalet ifjol,
främst drivet av svagare efterfrågan från stålindustrin. Efterfrågan från Kina, som står för cirka hälften av
den globala zinkkonsumtionen, stärktes dock jämfört med första kvartalet och var i nivå med fjolårets
andra kvartal.
Den globala smältverksproduktionen har varit lägre än under fjolårets andra kvartal till följd av begränsat
koncentratutbud, underhållsstopp i Kina och restriktioner relaterade till covid-19 pandemin.
Produktionen var dock i nivå jämfört med föregående kvartal och översteg den globala metallefterfrågan.
Gruvproduktionen sjönk kraftigt i länder där myndighetsdirektiv stoppat eller reducerat driften vilket
ledde till ett globalt underskott på koncentrat. Smältlönerna på spotmarknaden sjönk därför till cirka 160
USD per ton i juni att jämföra med 265 USD per ton i mars och cirka 300 USD per ton i vägledande årskontrakt. Mot slutet av kvartalet steg dock smältlönerna på spotmarknaden.

En viss ökning av efterfrågan noterades i Kina under kvartalet. Den globala kopparefterfrågan bedöms
dock ha sjunkit med cirka 5 procent jämfört med fjolåret.
Den globala smältverksproduktionen sjönk med 4 procent jämfört med ifjol. Restriktioner för att bromsa
covid-19 pandemin och bristande tillgång på koncentrat påverkade produktionen negativt. Med stigande
metallefterfrågan i Kina och lägre smältverksproduktion var det underskott på metall i andra kvartalet.
Den globala koncentratproduktionen minskade med 15 procent. Flera producentländer, exempelvis Peru,
hade en ännu större produktionsminskning men Chile, som står för cirka 25 procent av globalt kopparkoncentratutbud, ökade sin produktion. I de koncentrataffärer som gjordes på spotmarknaden sjönk
smältlönerna till cirka 40 USD per ton koncentrat i juni att jämföra med drygt 60 USD per ton i mars.
Mot slutet av kvartalet annonserade gruvföretag i Chile begränsningar av produktionen för att stoppa
smittspridningen av covid-19.

Data i avsnittet Marknadsutveckling kommer från CRU Ltd och Wood Mackenzie, juni, juli 2020.

Den globala nickelefterfrågan sjönk med 9 procent jämfört med fjolårets andra kvartal drivet av en
fortsatt nedgång i produktionen av rostfritt stål. Nickelefterfrågan i Kina sjönk med 2 procent och i övriga världen med 17 procent. Produktionen av nickelmalm i Indonesien och Filippinerna som används för
produktion av låghaltig ferronickel, så kallad Nickel Pig Iron, var väsentligt lägre än under fjolåret
vilket beror på åtgärder för att stoppa covid-19. Det var överskott på nickelmetall under kvartalet men i
mindre omfattning än under första kvartalet.

Efterfrågan på ädelmetaller från den finansiella sektorn stärktes under kvartalet. Inflödet till guldfonder
har varit rekordhögt och guldpriset steg ytterligare under kvartalet. Palladium- och platinapriserna sjönk
däremot jämfört med första kvartalet men palladiumpriset är fortsatt på en historiskt hög nivå. Utbudet
av silver från gruvindustrin har begränsats av att gruvor stängt ned eller reducerat produktionen till följd
av covid-19 pandemin.

Svavelsyramarknaden i Norden var svag och priserna sjönk ytterligare. Under slutet av kvartalet stabiliserades dock marknaden och spotpriserna steg något.

Boliden har sex gruvområden; Aitik, Bolidenområdet, Garpenberg, Kevitsa, Kylylahti och Tara. I
affärsområdet ingår produktion, prospektering, teknikutveckling, miljöteknik och försäljning av
gruvkoncentrat.



Högre anrikad volym



Högre halter men lägre zink- och kopparpriser



Rörelseresultatet uppgick till 779 (1 149) MSEK

Rörelseresultatet minskade till 779 (1 149) MSEK. Resultatminskningen beror på lägre metallpriser och
högre kostnader för förbrukningsvaror. Branden i Kevitsa påverkade resultatet med cirka -80 MSEK.
Högre anrikad volym samt högre halter i Tara och Kevitsa bidrog positivt. Avskrivningarna ökade till
följd av ökad produktion av metall i koncentrat.
Rörelseresultatet var högre än under föregående kvartal till följd av både högre anrikning och halter samt
högre guldpriser. Definitivprissättning av tidigare leveranser bidrog positivt. Högre produktion av metall i
koncentrat medförde dock högre avskrivningar.

Producerad metall i koncentrat ökade både jämfört med föregående kvartal och ifjol, trots branden i
Kevitsa. Kopparproduktionen steg jämfört med första kvartalet till följd av högre halter i både Aitik och
Kevitsa. Ökningen jämfört med ifjol förklaras av högre anrikad volym i dessa dagbrott samt högre
kopparhalt i Kevitsa. Nickelproduktionen var i linje med föregående kvartal men bättre än ifjol beroende
på högre anrikad volym i Kevitsa. Zinkproduktionen ökade betydligt jämfört med första kvartalet vars
produktion hämmades av ett haveri och ett covid-19 relaterat stopp i Tara. Även jämfört med ifjol bidrog
högre anrikad volym i både Tara och Garpenberg till högre zinkproduktion. Guldproduktionen steg
jämfört med både första kvartalet och ifjol främst på grund av högre halter. Lägre silverhalt i både
Bolidenområdet och Garpenberg resulterade i en silverproduktion i linje med föregående kvartal men
betydligt lägre än ifjol.
Produktionskapaciteten i Aitik på 45 Mton/år är nu fullt utbyggd. Motsvarande kapacitet i Kevitsa till 9,5
Mton/år, bedöms vara uppnådd i augusti när skadorna efter branden är åtgärdade.
Aitiks anrikade volym var högre än både föregående kvartal och ifjol trots hög korttidsfrånvaro och
ovanligt snörika dygn i början på kvartalet. Logistikproblem relaterade till covid-19 bemästrades och
flytten av gruvtruckar från Kevitsa till Aitik slutfördes under kvartalet. Kopparhalten uppgick till 0,25
(0,27) procent och bedöms uppgå till 0,25 procent i snitt under 2020, vilket är i linje med vad som tidigare
har kommunicerats. Guldhalten 0,13 (0,14) g/ton ökade jämfört med föregående kvartal, vilket medförde
högre guldproduktion jämfört med första kvartalet men lägre än ifjol.
Bolidenområdets anrikning minskade något jämfört med både föregående kvartal och ifjol beroende på
högre andel malm från Kankberg som kräver längre processtid. I fjolårets produktion ingick volymer från
Maurliden som slutbröts i april 2019. Lägre halter till följd av ändrad malmmix påverkade zink-, bly- och
silverproduktionen negativt. Det omvända gällde dock för guld.
Garpenbergs anrikning nådde en ny rekordnivå efter genomfört investeringsprogram. Produktionen av
zink var dock i nivå med föregående kvartal och steg endast något i årstakt till följd av lägre halt. Även
silverproduktionen påverkades av lägre halt. Under 2020 bedöms zinkhalten uppgå till 3,7 (4,1) procent i
snitt och silverhalten till 100 (118) g/ton, vilket är i linje med vad som tidigare har kommunicerats.
Taras anrikade volym var väsentligt högre än föregående kvartal och även högre än ifjol. Första kvartalet
påverkades negativt av både produktionsstopp och av att irländska myndigheter initierade ett kortare
stopp relaterat till covid-19 pandemin. Zinkhalten var 5,7 (4,4) procent.
Kevitsas anrikade volym var i linje med första kvartalet och högre än ifjol trots att en brand bröt ut i
primärkrossanläggningen i slutet på maj. Under reparationstiden används mobila krossar som ger cirka 90
procent av normal kapacitet. Reparationen beräknas vara klar i augusti. Högre kopparhalt bidrog till att
kopparproduktionen ökade både jämfört med föregående kvartal och ifjol. Nickelproduktionen var i linje
med föregående kvartal men bättre än ifjol tack vare högre anrikad volym.
I Kylylahti var anrikad volym i nivå med föregående kvartal men högre än ifjol. Produktionen är volatil
på grund av gruvtekniska utmaningar i takt med att gruvan går mot slutbrytning under innevarande år.

Boliden har fem smältverk; zinksmältverken Kokkola och Odda, koppar- och blysmältverket Rönnskär,
koppar- och nickelsmältverket Harjavalta samt blysmältverket Bergsöe. I affärsområdet ingår även inköp
av gruvkoncentrat och sekundära råmaterial samt försäljning av metaller och biprodukter.



Högre zinksmältlöner



Stabil produktion



Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager ökade till 914 (387) MSEK

Rörelseresultatet, exklusive omvärdering av processlager ökade till 914 (387) MSEK, framför allt
beroende på betydligt mindre omfattande underhållsstopp än ifjol. Högre zinksmältlöner och en starkare
USD bidrog också positivt. Lägre svavelsyrapriser och basmetallpremier bidrog negativt. Fjolårets resultat
belastades med -139 MSEK hänförligt till en ny bedömning av kostnader för framtida efterbehandling i
Rönnskär.
Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager försämrades jämfört med föregående kvartal.
Lägre metall- och biproduktpriser bidrog negativt. Högre zinksmältlöner bidrog positivt.

Produktionen var överlag stabil men något lägre än föregående kvartal då flera rekord noterades och den
var väsentligt högre än ifjol. Jämförelsen mot ifjol haltar dock, då betydligt mindre planerade underhållsstopp än normalt genomfördes under kvartalet. Producerad volym för samtliga metaller, med undantag av
guld, minskade något jämfört med föregående kvartal. En förbättrad processtabilitet och högre halter i de
ingående råmaterialen bidrog positivt till guldproduktionen. Jämfört med ifjol ökade produktionen av
samtliga metaller förutom zink och bly. Ett kortare planerat underhållsstopp i Odda påverkade zinkproduktionen negativt.
Rönnskärs produktion av koppar och silver minskade något jämfört med föregående kvartal på grund av
några produktionsstörningar och mindre tillgång till elektronikskrot. Guldproduktionen ökade dock jämfört med första kvartalet till följd av högre halt i ingående material. En förbättrad processtabilitet bidrog
till att produktionen av flertalet metaller ökade jämfört med ifjol.
Harjavaltas kopparproduktion sjönk något jämfört med föregående kvartal på grund av lägre strömutbyte i elektrolysverket. Produktionen var dock högre jämfört med andra kvartalet ifjol som påverkades
negativt av ett omfattande planerat underhållsstopp. Produktionen av nickel i skärsten var i linje med föregående kvartal och något över fjolårets nivå trots ett mindre stopp i nickellinjen. Produktionen av guld
ökade till följd av högre halter i råmaterialen. Svavelsyraproduktionen nådde en ny rekordnivå efter genomfört investeringsprogram.
Kokkolas zinkproduktion var lägre än föregående kvartal och endast något över fjolårets nivå trots att
andra kvartalet ifjol inkluderade ett mindre underhållsstopp. Ett försämrat utbyte och vissa processtekniska problem påverkade negativt. Produktionen av silver i koncentrat ökade dock både jämfört med
föregående kvartal och ifjol tack vare högre halter i ingående material och en förbättrad
produktionsprocess.
Oddas produktion sjönk både jämfört med första kvartalet och ifjol till följd av ett planerat underhållsstopp som innefattade ett större transformatorbyte.
Bergsöes produktion var lägre än både föregående kvartal och ifjol. Sämre tillgång och lägre kvalitet på
ingående material samt vissa processtekniska problem bidrog negativt.

Under 2020 beräknas underhållstopp i smältverken påverka rörelseresultatet med -300 (-745) MSEK,
vilket är i linje med vad som tidigare har kommunicerats. Covid-19 pandemin har dock föranlett en förändrad tidplan för underhållsstoppen med större stopp under andra halvan av 2020. De planerade underhållsstoppen påverkade rörelseresultatet 0 (0) MSEK i första kvartalet och -25 (-315) MSEK i andra
kvartalet. De förväntas påverka rörelseresultatet med -190 (-360) MSEK i tredje kvartalet och -85 (-70)
MSEK i fjärde kvartalet.

Försäljningen under första halvåret uppgick till 26 600 (25 794) MSEK. Rörelseresultatet, exklusive omvärdering av processlager, minskade till 3 137 (3 679) MSEK. Resultatminskningen berodde främst på
lägre metallpriser.
Gruvors volym påverkades negativt av de oplanerade produktionsstoppen i Tara under första kvartalet
och branden i Kevitsa under andra kvartalet. Högre anrikning bidrog positivt. Smältverks volym
påverkades positivt av mindre omfattande planerade underhållsstopp jämfört med ifjol.
Kostnaderna ökade jämfört med ifjol till följd av högre gruvproduktion och anrikning,
produktionsstörningarna i Tara och Kevitsa, samt inflation. Mindre omfattande underhållsstopp inom
Smältverk bidrog positivt.
Avskrivningarna ökade främst till följd av ökad produktion av metall i koncentrat.
Andra kvartalet i år inkluderade en resultateffekt kopplat till branden i Kevitsa om cirka -80 MSEK. Fjolårets resultat belastades med -139 MSEK hänförligt till en ny bedömning av kostnader för framtida efterbehandling i Rönnskär.

Finansnettot uppgick till -141 (-111) MSEK och nettoresultatet till 2 413 (3 022) MSEK. Resultat per
aktie var 8,82 (11,05) SEK. Investeringarna under första halvåret uppgick till 3 328 (3 737) MSEK.

₂

Medelantalet anställda (heltidsekvivalenter) var 6 095 (6 043). Olycksfallsfrekvensen var lägre än föregående
kvartal, men högre än andra kvartalet ifjol. Boliden arbetar kontinuerligt med utvecklingen av proaktiv riskhantering samt ett ökat engagemang i arbetsmiljöfrågor bland både anställda och entreprenörer.
Boliden följer riktlinjer från respektive lands myndigheter avseende covid-19 pandemin, och arbetar aktivt med
att skydda hälsan och minska smittspridningen samt oron bland medarbetarna. Detta sker bland annat som en
del av det redan etablerade systematiska arbetsmiljöarbetet inom samtliga enheter. Ett kontinuerligt samarbete
pågår även mellan koncernens arbetsmiljö- och personalavdelningar för att gemensamt kunna ge de anställda
bästa möjliga stöd för fysisk och psykosocial hälsa under rådande omständigheter. Förebyggande åtgärder införs
och kommuniceras i nära samarbete med koncernens och affärsområdenas ledning samt fackliga representanter.
Särskilda åtgärder har vidtagits för att minska risken för spridning av covid-19 under kommande planerade
underhållstopp. Virusutbrottet har påverkat verksamhetens sjukfrånvaro negativt och den ökade något både
jämfört med föregående kvartal och ifjol. Sammantaget har dock Bolidens förebyggande arbete avseende att förhindra spridning av covid-19 viruset hittills varit framgångsrikt då produktionen endast påverkats marginellt.

Utsläpp av metaller till luft och vatten var lägre än föregående kvartals nivåer, samt lägre än andra kvartalet 2019
tack vare förbättrad produktionsutrustning. Koldioxidintensiteten var lägre jämfört både med föregående kvartal
och andra kvartalet 2019, bland annat på grund av lägre tillförsel av elektronikskrot och stenkol vid smältverken.
Utsläppen av svaveldioxid var, på grund av säsongsmässiga variationer, något högre under kvartalet jämfört med
tidigare kvartal men är fortsatt under målnivån för 2020. De åtgärder och investeringar som tidigare genomförts,
främst i den nya svavelsyraanläggningen i Harjavalta, visar goda resultat.
Inga allvarliga miljöincidenter inträffade under kvartalet.

₂

Moderbolaget Boliden AB bedriver begränsad verksamhet, är i skatterättslig kommission med Boliden Mineral AB och har en
anställd som ersätts av Boliden Mineral AB. Resultat- och balansräkning för moderbolaget återfinns på sidan 21.

Koncernens och moderbolagets väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar marknads- och omvärldsrisker, finansiella risker,
verksamhets- och affärsrisker samt legala risker. Den globala konjunkturen och i synnerhet den globala industriproduktionen, påverkar
efterfrågan på zink, koppar och andra basmetaller. För mer information om risker och riskhantering hänvisas till Bolidens Års- och
hållbarhetsredovisning för 2019: Riskhantering sidorna 56-59. I de fall covid-19 har påverkat bedömningen av riskerna framgår det i respektive avsnitt i kvartalsrapporten.

Boliden har under kvartalet arbetat med att minimera smittspridning för att skydda anställdas och
entreprenörers hälsa. Covid-19 pandemin har dock förorsakat ökad korttidsfrånvaro, logistikstörningar, utmaningar inom råmaterialförsörjning, en ökad andel försäljning till grossister samt förseningar avseende viss prospektering. Bedömningen är att prospekteringen av
Tara Deep på Irland har fördröjts cirka 4 månader. De underhållsstopp som var avsedda för andra kvartalet har till stor del flyttats fram
till tredje kvartalet.
Boliden planerar för normal drift av verksamheten under kommande kvartal men det föreligger fortsatt förhöjd risk kopplat till effekter av
covid-19 pandemin. Kommande underhållsstopp utgör ett särskilt riskmoment i detta avseende.

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de av EU godkända International Financial Reporting Standards (IFRS), samt Rådet
för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1, kompletterande redovisningsregler för koncerner, vilken specificerar de tillägg till
IFRS-upplysningar som krävs enligt bestämmelserna i årsredovisningslagen. Denna kvartalsrapport är för koncernen upprättad enligt
IAS 34, delårsrapportering, och årsredovisningslagen samt för moderbolaget enligt årsredovisningslagen. Redovisningsprinciper och
beräkningsmetoder är oförändrade från dem som tillämpades i 2019 Års- och hållbarhetsredovisning.
Boliden valde att förtidstillämpa ändringarna i IFRS 9 ”Interest Rate Benchmark Reform amendments to IFRS 9, IAS 39, and IFRS 7”
som är tillämplig från 1 januari 2020. Denna ändring medförde inte någon effekt på de finansiella rapporterna.
Boliden presenterar sedan flera år vissa finansiella mått i kvartalsrapporten som inte definieras enligt IFRS och anser att dessa mått ger
värdefull kompletterande information då de förtydligar utvärdering av bolagets prestation. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella
mått på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag. Dessa finansiella mått ska därför inte ses som
en ersättning för mått som definieras enligt IFRS. Finansiella mått som Boliden använder och som inte definieras i IFRS-regelverk är:
Rörelseresultat (EBIT) exklusive omvärdering av processlager, Rörelseresultat (EBIT), Fritt kassaflöde, Nettoskuld, Avkastning på sysselsatt kapital, Avkastning på eget kapital, Nettoskuldsättningsgrad, Soliditet och Netto efterbehandlingsskuld. Definition, motivering och
beräkning av Boliden använda finansiella mått framgår av www.boliden.com.

Undertecknade försäkrar att kvartalsrapporten 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 22 juli 2020

Anders Ullberg
Ordförande

Helene Biström
Styrelseledamot

Tom Erixon
Styrelseledamot

Michael G:son Löw
Styrelseledamot

Elisabeth Nilsson
Styrelseledamot

Pia Rudengren
Styrelseledamot

Perttu Louhiluoto
Styrelseledamot

Marie Holmberg
Styrelseledamot,
Arbetstagarrepresentant

Kenneth Ståhl
Styrelseledamot,
Arbetstagarrepresentant

Cathrin Öderyd
Styrelseledamot,
Arbetstagarrepresentant

Mikael Staffas
VD och koncernchef

Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Boliden AB (publ) för perioden 1 januari till 30 juni 2020. Det är styrelsen
och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning
av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand
till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga
granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning
och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha
blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som
en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten
inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet
med årsredovisningslagen.
Stockholm den 22 juli 2020
Deloitte AB

Jan Berntsson
Auktoriserad revisor



28 oktober 2020

Rapport för tredje kvartalet 2020



12 februari 2021

Rapport fjärde kvartalet och helåret 2020



17-18 mars 2021

Kapitalmarknadsdagar



27 april 2021

Rapport för första kvartalet 2021 och årsstämma

Till vardags är Markus Nordqvist laborant på snabbanalyscentralen på Rönnskärs laboratorium. Sedan 15 april finns han istället på Skellefteå lasaretts kemlab. Markus var den förste Rönnskärsanställde som sökte tjänstledigt för att förstärka sjukvården under covid-19 pandemin. Han uppmärksammade att Boliden beviljar tjänstledighet för detta ändamål och kontaktade Region Västerbotten. ”Jag är utbildad
biomedicinsk analytiker, och kan jobba på sjukhuslaboratorier. Sedan tidigare har jag erfarenhet av utrustning där man analyserar blodprover, så nu fanns chansen att hjälpa till och dessutom möjlighet att fräscha upp gamla kunskaper”, berättar Markus Nordqvist.

⁴

Boliden AB bedriver begränsad verksamhet, är i skatterättslig kommission med Boliden Mineral AB och har en anställd som ersätts av Boliden
Mineral AB. Under andra kvartalet 2020 har Boliden AB inga belopp att redovisa under övrigt totalresultat.

Verkligt värde på derivat baseras på aktuella köp- och säljpriser på balansdagen samt på en diskontering av beräknade kassaflöden. Marknadspriser
för metaller hämtas där metallderivaten handlas, London Metal Exchange (LME) samt London Bullion Market Association (LBMA). Diskonteringsräntor utgår ifrån aktuella marknadsräntor per valuta och tid till förfall för det finansiella instrumentet. Valutakurser hämtas från Riksbanken.
Vid upplysning om verkligt värde på skulder till kreditinstitut beräknas verkligt värde som diskonterade avtalade amorteringar samt räntebetalningar till bedömda marknadsmässiga räntenivåer. Per den 30 juni 2020 bedöms räntevillkoren i aktuella låneavtal vara i nivå med
marknadsmässiga räntor på kreditmarknaden. Verkligt värde överensstämmer därför väsentligen med det redovisade värdet.
Kundfordringarnas och leverantörsskuldernas redovisade värde anses vara detsamma som det verkliga värdet med anledning av kort förfallotid, att
reserveringar görs för osäkra kundfordringar samt att eventuell dröjsmålsränta kommer att debiteras. Bolidens innehav av finansiella instrument
som redovisas till verkligt värde i balansräkningen tillhör samtliga nivå två i verkligt värdehierarkin med undantag för ett litet belopp i andra aktier
och andelar som tillhör nivå tre. Se vidare under redovisningsprinciper i Års- och hållbarhetsredovisningen.

Försäljning av metallkoncentrat, metaller, mellanprodukter och biprodukter redovisas vid leverans till kund i enlighet med försäljningsvillkoren, det vill säga intäkten redovisas i samband med att kontrollen övergår till köparen.
Koncernens metallkoncentrat faktureras preliminärt vid leverans. Definitivfakturering sker när alla ingående parametrar (koncentrat, kvantitet,
metallinnehåll, föroreningsinnehåll och metallpris för den överenskomna prissättningsperioden, vilket normalt är genomsnittspris månaden efter
leveransmånaden på LME) har fastställts.
Koncernens metaller och mellanprodukter faktureras till kunderna vid leverans. Koncernen eliminerar prisrisken vid försäljning och inköp av
metaller genom att dagligen terminssäkra differensen mellan inköpt och såld kvantitet.
Koncernens biprodukter faktureras till kunderna i samband med att kontrollen övergår, vilket sker vid leverans.

I tabellen nedan redovisas en uppskattning av hur förändringar i marknadsvillkor påverkar koncernens rörelseresultat ett år
framåt i tiden. Beräkningen baseras på noteringar per den 30 juni 2020 samt på Bolidens planerade produktionsvolymer. Känslighetsanalysen beaktar inte effekter av metallprissäkringar, valutakurssäkringar, kontrakterade smältlöner eller omvärderingar av processlager i smältverken.

Nedan visas ett vägt index med de priser, villkor och valutor som har störst påverkan på Bolidens resultat, samt ett vägt valutaindex och ett vägt
metallpris- och smältlöneindex. Valutor och metallpriser har ofta uppvisat en negativ korrelation vilket verkat utjämnande på det Bolidenvägda
indexet samt Bolidens resultat.

