
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

• Rörelseresultatet exklusive omvärdering av  

processlager förbättrades till 2 419 (2 258) MSEK. 

• Fritt kassaflöde var 962 (1 878) MSEK.  

 

 

 • Fortsatt höga metallpriser men något lägre än under  

föregående kvartal. 

• Produktionsstörningar i både Gruvor och Smältverk.  

 

 

 

 

 

 

Smältverket i Odda med omnejd. 



 

Försäljningen ökade till 15 906 (13 550) MSEK.  

 

 

Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager ökade till 2 419 (2 258) MSEK.  

Förbättringen beror främst på högre metallpriser. Volymerna minskade till följd av lägre anrikad volym, 

lägre halter, bortfallet från Kylylahti som slutbröts i slutet av föregående år, samt minskad volym fri 

metall i smältverken. Kostnaderna ökade till följd av större planerade underhållsstopp, högre energipriser 

samt löneinflation. Avskrivningarna minskade till följd av lägre produktion av metall i koncentrat. 

Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager var 197 MSEK lägre än föregående kvartal 

främst till följd av lägre volymer inom båda affärsområdena. Den negativa resultateffekten av planerade 

underhållsstopp var dessutom 260 MSEK högre än i föregående kvartal.  

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2 244 (2 559) MSEK. Nettoresultatet var 1 800 (2 035) 

MSEK vilket motsvarade en vinst per aktie på 6,57 (7,44) SEK. Avkastningen på sysselsatt respektive 

eget kapital för de senaste 12 månaderna uppgick till 21,1 respektive 18,3 procent. 

  

 
 

 
 

 

 

 

 



 

Investeringarna uppgick till 1,5 (1,3) miljarder SEK och bedöms uppgå till närmare 7 miljarder SEK 

under året i sin helhet. För 2022 bedöms de totala investeringarna uppgå till drygt 10 miljarder SEK, 

varav expansionsinvesteringen i Odda utgör 2,5 miljarder SEK. Underhållsinvesteringarna bedöms uppgå 

till 4,5 miljarder SEK 2021 och 5 miljarder SEK 2022. Underhållsinvesteringarna inkluderar tillredningar, 

gråbergsbrytning, löpande dammhöjningar och ersättningsinvesteringar.  

 

Det fria kassaflödet minskade till 962 (1 878) MSEK främst till följd av högre lager.  

 

Finansnettot var -61 (-63) MSEK. Genomsnittlig ränta på lånen var 1,6 (1,4) procent. 

Vid kvartalets utgång var nettoskuldsättningsgraden 2 (11) procent och nettoskulden 1 081 (5 054) 

MSEK. Nettoefterbehandlingsskulden var därutöver 2 356 (2 283) MSEK.  

Genomsnittlig löptid på beviljade låneramar var 2,8 (3,9) år och räntebindningstiden på utnyttjade lån var 

2,5 (3,2) år. Vid utgången av kvartalet uppgick Bolidens betalningsberedskap till 14 069 (10 599) MSEK, 

bestående av likvida medel samt outnyttjade bindande kreditlöften längre än 1 år. 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

Under det tredje kvartalet ökade den globala industriproduktionen med 5 procent jämfört med i fjol. 

Smältlönerna på spotmarknaden steg något från låga nivåer i takt med att koncentratutbudet ökade. 

Basmetallpriserna ökade, med undantag för koppar.  

 

 

Zinkpriset var 3 procent högre än i föregående kvartal.  

Den globala zinkefterfrågan ökade med 1 procent jämfört med föregående kvartal och 5 procent jämfört 

med i fjol. Stålindustrins produktion av galvaniserat stål ökade.  

Den globala metallproduktionen ökade med 3 procent både jämfört med föregående kvartal och i fjol.  

Spotsmältlönerna steg under kvartalet, men var fortfarande betydligt lägre än i vägledande kontrakt.  

Kopparpriset var 3 procent lägre än i föregående kvartal men låg kvar på en historiskt hög nivå. 

Den globala efterfrågan minskade med 1 procent, jämfört med föregående kvartal jämnt fördelat mellan 

Kina och övriga världen. Den ökade dock 4 procent i årstakt. 

Smältverksproduktionen ökade med 4 procent jämfört med föregående kvartal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

Nickelpriset ökade med drygt 10 procent jämfört med föregående kvartal. I mitten av september 

handlades metallen till det högsta priset sedan 2014. Efterfrågan på rostfritt stål ökade under tredje 

kvartalet liksom produktionen av batterier till elbilar vilket bidrog till att den globala efterfrågan på nickel 

ökade med 16% i årstakt.  

Priset på bly ökade med 10 procent under kvartalet. Efterfrågan på bly var fortsatt god och ökade med 6 

procent jämfört med föregående kvartal. 

Förväntningar att den amerikanska centralbanken kommer att genomföra räntehöjningar påverkade guld-

priset negativt och priset var 1 procent lägre än under föregående kvartal. Silverpriset minskade med 9 

procent främst beroende på minskad efterfrågan från elektronikbranschen.  

Svavelsyrapriserna fortsatte att stiga under det tredje kvartalet. Det begränsade utbudet på 

exportmarknaden kombinerat med en fortsatt stark global efterfrågan bidrog till prisökningen.  

 

 

 

  

 

 

 



 

Boliden har fem gruvområden; Aitik, Bolidenområdet, Garpenberg, Kevitsa och Tara. I affärsområdet 

ingår prospektering och gruvutveckling, drift av gruvor och efterbehandling samt bearbetning av 

nedlagda gruvor.  

• Höga metallpriser men något lägre jämfört med föregående kvartal 

• Lägre halter och produktionsstörningar 

• Rörelseresultatet uppgick till 1 936 (1 638) MSEK 

 

Rörelseresultatet ökade till 1 936 (1 638) MSEK. Förbättringen beror på högre metallpriser och lägre 

smältlöner. Volymerna bidrog negativt till följd av lägre anrikad volym, lägre halter i Aitik och Boliden-

området samt bortfallet från Kylylahti som slutbröts i slutet av föregående år. Kostnaderna ökade på 

grund av höga energipriser och löneinflation. Tredje kvartalet i fjol inkluderade en resultateffekt av en 

brand i Kevitsa på -50 MSEK.  

Rörelseresultatet var 256 MSEK lägre än föregående kvartal till följd av lägre volymer, främst lägre  

anrikad volym i Garpenberg och lägre halter i Kevitsa, samt sammantaget lägre priser och villkor. 

Kostnaderna var lägre som en följd av säsongsmässigt lägre lönekostnader samt den lägre 

gruvproduktionen. Avskrivningarna minskade på grund av minskad produktion av metall i koncentrat. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Producerad metall i koncentrat var lägre än både föregående kvartal och i fjol för samtliga metaller utom 

silver. Produktionsproblem och hög korttidsfrånvaro i dagbrotten påverkade negativt. Jämfört med 

föregående kvartal, bidrog lägre halter i Kevitsa negativt till produktionen av både koppar och nickel i 

koncentrat. Produktionen av zink i koncentrat hämmades av lägre anrikad volym i både Garpenberg och 

Tara. Dessutom bidrog lägre halter i Tara negativt. Produktionen av silver i koncentrat steg dock något 

både jämfört med föregående kvartal och i fjol.  

Aitiks anrikade volym sjönk jämfört med både föregående kvartal och i fjol. Hög korttidsfrånvaro 

relaterat till covid-19 pandemin påverkade negativt. Produktionen av koppar i koncentrat ökade dock 

något jämfört med föregående kvartal tack vare något högre halt och bättre utbyte. Den minskade 

däremot jämfört med föregående år till följd av lägre halt och sämre utbyte. Produktionen av guld i  

koncentrat minskade både jämfört med föregående kvartal och i fjol. Lägre utbyte bidrog negativt.  

Kopparhalten uppgick till 0,22 (0,24) procent och guldhalten till 0,11 (0,13) g/ton. För 2021 bedöms  

kopparhalten uppgå till 0,21 procent och guldhalten till 0,11 g/ton, vilket är i linje med vad som tidigare 

har kommunicerats. 

Bolidenområdets anrikade volym var i nivå med både föregående kvartal och i fjol. En förändrad mix i 

genomsättningen med en ökad andel malm från Kankberg och minskad andel malm från Kristineberg 

och Renström medförde en något högre guldhalt jämfört med föregående kvartal. Det omvända gällde 

för koppar- och zinkhalterna.  

Garpenbergs anrikade volym var lägre än både föregående kvartal och i fjol. Ett oplanerat stopp i juli i en 

av gruvans två krossar ledde till ett 10 dagars produktionsstopp. Stoppet inträffade samtidigt som gruvans 

andra kross var ur produktion. Denna andra kross är ur produktion för resten av året på grund av en 

malmstigsrenovering. Zinkhalten för kvartalet uppgick till 3,8 (3,8) procent och silverhalten uppgick till 

133 (108) g/ton. För 2021 bedöms zinkhalten uppgå till 3,8 procent och silverhalten till 110 g/ton, vilket 

är i linje med vad som tidigare har kommunicerats. 

Taras anrikade volym var lägre än både föregående kvartal och i fjol. Produktionsproblem och 

utmaningar att nå vissa höghaltiga brytningsrum påverkade både produktionen och zinkhalten negativt.  

Kevitsas anrikade volym var i nivå med föregående kvartal men lägre jämfört med i fjol. Ökad korttids-

frånvaro till följd av covid-19 pandemin påverkade negativt. Finländska karantänsregler föranledde ett 4 

dagar långt produktionsstopp i anrikningsverket. Kopparhalten uppgick till 0,30 (0,29) procent och 

nickelhalten var 0,20 (0,18) procent. 

 

 

 
 
 

 
 



 

Boliden har fem smältverk; zinksmältverken Kokkola och Odda, koppar- och blysmältverket Rönnskär, 

koppar- och nickelsmältverket Harjavalta samt blysmältverket Bergsöe.  

• Stora planerade underhållsstopp 

• Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager minskade till 611 (835) MSEK 

 

 

Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager minskade till 611 (835) MSEK. Volymerna 

påverkades av lägre volym fri metall samt av lägre avverkning till följd av mer omfattande underhåll. 

Detta kombinerat med högre energipriser, resulterade i högre kostnader. Priser och villkor gav sammanta-

get en svagt negativ effekt. En brand i Harjavalta i inledningen av kvartalet påverkade rörelseresultatet 

med -80 MSEK.  

Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager var 178 MSEK lägre än föregående kvartal, 

främst beroende på lägre volym. Kostnaderna var i linje med föregående kvartal trots säsongsmässigt 

lägre lönekostnader. Högre energipriser och mer omfattande planerade underhållsstopp påverkade 

kostnaderna negativt. 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Koppar- och zinkproduktionen sjönk jämfört med både föregående kvartal och i fjol till följd av mer om-

fattande underhåll och produktionsstörningar. Silverproduktionen steg dock jämfört med båda 

jämförelseperioderna tack vare högre halter i ingående material. Det omvända gällde för guld. 

Produktionen av nickel i skärsten var betydligt lägre än både föregående kvartal och i fjol på grund av 

underhållsstopp.  

Rönnskärs basmetallproduktion visade på små variationer jämfört med både föregående kvartal och i fjol. 

Koncentratavverkningen var dock lägre än både föregående kvartal och i fjol till följd av ett planerat 

underhållsstopp samt lägre leveranser från Aitik. Sekundäravverkningen påverkades av låg tillgång på 

elektroniksekundärråvara vilket även påverkade volymen fria metaller negativt. Guldproduktionen var 

lägre än i fjol till följd av lägre ingående halter. 

Harjavaltas produktion påverkades av både en brand och ett omfattande planerat underhållsstopp.  

Branden som inträffade i mitten på juli medförde ett mindre stopp i både koppar- och nickelavverk-

ningen. Produktionen av samtliga metaller, förutom silver, minskade både jämfört med föregående kvartal 

och i fjol. Produktionen av nickel i skärsten minskade jämfört med både föregående kvartal och i fjol 

eftersom årets underhållsstopp var mer omfattande än planerat. Stoppet kommer även påverka 

nickelproduktionen under det fjärde kvartalet. Pågående flaskhalsinvesteringar kommer dock gradvis att 

möjliggöra en 20-procentig ökning av produktionen av nickel i skärsten. 

Kokkolas zinkproduktion var i nivå med både föregående kvartal och i fjol. En lägre andel interna 

koncentratleveranser på grund av produktionsstörningarna i Garpenberg och Tara påverkade råmaterial-

mixen negativt. Produktionen av silver i koncentrat påverkades positivt av högre ingående halter än under 

föregående år.  

Oddas zinkproduktion var lägre än både föregående kvartal och i fjol. En ändrad råmaterialmix samt  

störningar i gjuteriet påverkade negativt.  

Bergsöes produktion var lägre än föregående kvartal men högre än i fjol.  

Under kvartalet genomfördes planerade underhållsstopp som påverkade rörelseresultatet med -310 (-220) 

MSEK. Under 2021 beräknas underhållsstopp i smältverken påverka rörelseresultatet med -560 (-345) 

MSEK varav -200 (-100) MSEK i fjärde kvartalet. Underhållsstoppet i Harjavalta under fjärde kvartalet 

har förlängts. Detta innebär att resultatet påverkas 50 MSEK mer än vad som tidigare har  

kommunicerats. 

 

 



 

  

Försäljningen under de första nio månaderna uppgick till 50 880 (40 151) MSEK. Rörelseresultatet, 

exklusive omvärdering av processlager, ökade till 7 484 (5 396) MSEK främst beroende på högre 

metallpriser. 

Den negativa volymeffekten beror främst på lägre volymer i Gruvor. Lägre anrikning och lägre halter i 

Aitik samt bortfallet av Kylylahti har påverkat negativt. Inom Smältverk bidrog lägre volym fri metall  

negativt. 

Kostnaderna ökade jämfört med i fjol till följd av högre underhålls- och energikostnader samt allmän 

kostnadsinflation. 

Avskrivningarna ökade främst till följd av högre produktion av metall i koncentrat i Kevitsa. 

Produktionsstörningarna och haverierna i Tara och Aitik under första kvartalet i år påverkade 

rörelseresultatet med -300 MSEK, och branden i Harjavalta under tredje kvartalet i år påverkade rörelse-

resultatet med -80 MSEK. Andra och tredje kvartalen i fjol inkluderade en total resultateffekt på -130 

MSEK kopplat till en brand i Kevitsa.  

 

 

 

Finansnettot uppgick till -179 (-204) MSEK och nettoresultatet till 6 168 (4 448) MSEK. Resultat per  

aktie var 22,54 (16,26) SEK. Investeringarna under de första nio månaderna uppgick till 4 018 (4 603) 

MSEK. 

 

 



 
 

 

Medelantalet anställda (heltidsekvivalenter) var 6 124 (6 119). Olycksfallsfrekvensen var högre än föregående 

kvartal men något lägre än motsvarande kvartal i fjol. Boliden fortsätter att fokusera på utvecklingen av proaktiv 

riskhantering samt ett ökat engagemang i arbetsmiljöfrågor för att förbättra säkerheten 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 som en del av det 

redan etablerade systematiska arbetsmiljöarbetet inom koncernen. Det förbättrade pandemiläget möjliggör en 

successiv återgång till normala rutiner, vilket innebär fler skyddsronder, fysiska möten med entreprenörer, 

effektivare riskarbete i fält och tätare erfarenhetsutbyte.  

Covid-19 pandemin har medfört en fortsatt förhöjd sjukfrånvaro. Den var dock lägre än både föregående 

kvartal och i fjol. 

Koldioxidintensiteten var något lägre än föregående kvartal och motsvarande kvartal i fjol. Arbetet för att  

reducera utsläpp av koldioxid pågår kontinuerligt inom koncernens klimatprogram. Utsläppen av svaveldioxid 

var lägre än föregående kvartal men något högre än motsvarande kvartal i fjol. Insatser för att minska utsläpp av 

svaveldioxid pågår.  

Under kvartalet inträffade ingen allvarlig miljöincident. 
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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 19. 

Boliden har erhållit miljötillstånd för en utökning av den årliga produktionstakten i Garpenberg. Produktionen i Garpenberg uppgår idag till cirka 

3 Mton i årstakt vilket även har varit högsta tillåtna volym inom befintligt miljötillstånd. Det nya miljötillståndet innebär bland annat att kapacitets-

förstärkningar i transportinfrastrukturen kan inledas med inriktning att nå en produktionsvolym på 3,3 Mton 2023. Miljötillståndet följer av att ett 

överklagande inte beviljats prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen och att därmed den tidigare domen från Mark- och miljödomstolen 

står fast. Beslutet kan överklagas till Högsta domstolen fram till och med den 1 november 2021.  

Boliden erhöll den 29 april miljötillstånd för att öppna ett nytt dagbrott i Liikavaara i anslutning till Aitikgruvan från Mark- och miljödomstolen. 

Tillståndet överklagades av flera parter. Den 8 oktober meddelade Mark- och miljööverdomstolen att överklagandena inte beviljas 

prövningstillstånd. Beslutet är ett viktigt steg mot att Boliden kan bryta malm med högre halt från Aitik, än vad annars hade varit fallet, under en 

tidsperiod på cirka 10 år. För att gruvbrytning i Liikavaara ska kunna påbörjas behöver dock även vissa andra godkännanden komma på plats en-

ligt bland annat minerallagen, väglagen och plan- och bygglagstiftningen. Beslutet kan överklagas till Högsta domstolen fram till 5 november 2021. 

Energimyndigheten har beviljat Boliden stöd med 67 MSEK med syfte att utveckla och demonstrera framtidens fossilfria och elektrifierade under-

jordsgruva. Projektet, som är en del av att utvidga Kristinebergsgruvan mot Rävlidenmineraliseringen, innebär att bland annat el-trolley appliceras 

under jord. Tillståndsansökan för utvidgad produktion i Kristinebergsgruvan är inlämnad till Mark- och miljödomstolen.   

 



 
 

Koncernens och moderbolagets väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar marknads- och omvärldsrisker, finansiella ris-

ker, verksamhets- och affärsrisker samt legala risker. Den globala konjunkturen och i synnerhet den globala industriprodukt-

ionen, påverkar efterfrågan på zink, koppar och andra basmetaller. För mer information om risker och riskhantering hänvisas till 

Bolidens Års- och hållbarhetsredovisning för 2020: Riskhantering sidorna 54-57.  

Boliden har under kvartalet arbetat med att minimera smittspridning för att skydda anställdas och entreprenörers hälsa. Covid-19 pandemin har 

dock förorsakat förhöjd korttidsfrånvaro och vissa logistikstörningar. 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 fi-

nansiell rapporterings rekommendation RFR 1, kompletterande redovisningsregler för koncerner, vilken specificerar de tillägg till IFRS-upplys-

ningar 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 2020 Års- och hållbarhetsredovisning.  

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.  

Undertecknad 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 oktober 2021 

 

 

 

Mikael Staffas 

VD och koncernchef 

Boliden AB (publ) 
Box 44, 101 20 Stockholm, Sverige 
Tel 08-610 15 00 
www.boliden.com  
Reg. nr 556051-4142 

 

Kvartalsrapporten har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. 

http://www.boliden.com/


 
 

• 11 februari 2022 Rapport för fjärde kvartalet och helåret 2021  

• 28 april 2022  Rapport för första kvartalet 2022 och årsstämma i Skellefteå 

• 21 juli 2022   Rapport för andra kvartalet 2022  

• 21 oktober 2022 Rapport för tredje kvartalet 2022 

 

 

   

   

 

 

 

 

Bcause - Bolidens välgörenhetsfond, en berättelse om omsorg och ansvar 
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Boliden AB bedriver begränsad verksamhet, är i skatterättslig kommission med Boliden Mineral AB och har en anställd som ersätts av Boliden 
Mineral AB. Under tredje kvartalet 2021 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). Diskonte-

ringsräntor 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 räntebetal-

ningar till bedömda marknadsmässiga räntenivåer. Per den 30 september 2021 bedöms räntevillkoren i aktuella låneavtal vara i nivå med mark-

nadsmässiga 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 försälj-

ningsvillkoren, 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 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 september 2021 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. 

  

  



 
 

 

 

  



 
 

 

 

1 För definitioner se www.boliden.com.   3 Inkluderar silverproduktion i Tara som ej är betalbar. 

2 Avser metallinnehåll i koncentrat.    

http://www.boliden.com/


 
 

  



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 


