
 
 

 
 

RAPPORT 
Eurobattery Minerals tecknar investeringsavtal med option att förvärva 

Hautalampi nickel-kobolt-koppargruva 
 

Eurobattery Minerals AB (NGM Nordic SME: "BAT"; "Bolaget"), ett tillväxtföretag inom gruv- och 
prospekteringsindustrin, har tecknat ett investerings- och aktieägaravtal innefattande en option för ett stegvis förvärv 
av 100 procent av aktierna i Vulcan Hautalampi Oy (”VHOy”), 100-procentig ägare av Hautalampi nickel-kobolt-
koppar-projektet (”Hautalampi-projektet”), i östra Finland. 

Hautalampi-projektet ligger på samma plats som den välkända koppargruvan Keretti (Outokumpu) (1912-
1989). Hautalampi-projektets Ni-Co-Cu-malmkropp ligger parallellt med och över den exploaterade 
kopparfyndigheten. Befintlig yt- och underjordisk infrastruktur ger betydande fördelar i ett välfungerande 
gruvdistrikt. 

 

• Ett exceptionellt läge i det världsberömda gruvområdet Outokumpu, intill de tidigare koppargruvorna vid 
Keretti och Vuonos (28,5 Mt @ 3,8% Cu utvanns från Keretti under 1912-1989). 

• Borrning, resursberäkningar, bearbetningsförsök samt en genomförbarhetsstudie och utveckling av en 
underjordsgruva beräknas ha en kostnad på 10-15 miljoner euro. På grund av kapital som redan investerats 
kan företaget snabbt utföra sin egen genomförbarhetsstudie som är inriktad på att utföras inom ett år. 

• NI 43-101 mineral resurs beräkning på 3.2Mt @ 0.43% Ni, 0.35% Cu and 0.12% Co är baserat på > 30.000 
m borrning. Ett ytterligare regionalt prospekteringsobjekt på 2,8-4,5 Mt @ 0,28-0,36% Ni har identifierats i 
parallella formationer nordväst om Hautalampiförekomsten. Betydande potential för uppgradering av 
resursen och produktionskapaciteten. 

• Mineralundersökningar, en äldre genomförbarhetsstudie och metallurgiska tester minskar avsevärt risken 
för projektet och tiden till produktion. 

• Projektet omfattar en gruvkoncession på 280 hektar och ett miljö- och vattenutsläppstillstånd för 
underjordsgruvan. Tillståndet är gällande och och gör det möjligt för gruvdrift att påbörjas omedelbart. 

• Mineralavsättningen innehåller nickel- och koboltsulfider som kallas för ”klass 1 nickel”. Nickel- och 
koboltsulfider är det mest eftertraktade råmaterialet för bearbetning till material som används i elektriska 
batterier, eftersom sulfider är billigare att bearbeta. Ett högkvalitativt kopparkoncentrat med lågt guld- och 
silverinnehåll planeras också att produceras. 

• Förvärv omvandlar BAT till ett s.k brownfield-utvecklingsföretag och mycket närmarare produktion av 
batterimineraler. 

• Idealiskt positionerat för den växande marknaden för EV-batterier i norra Europa. Syftar till att leverera 
spårbara och ansvarsfullt producerade nickel- och koboltkemikalier elbilfordons- och batteribranschen. 

 



 
 

 
Fig. 1. Lokaliseringen av Hautalampi-projektet, östra Finland. 

 
Projektets höjdpunkter 
1. Sulfidmalmkropp redan definierad. En tidigare NI 43-101 (Canadian National Instrument) mineralresurs 

uppskattat till 3.2Mt @ 0.43% Ni, 0.35% Cu och 0.12% Co har redan definerats av tidigare ägare. 
Mineralförekomsten innehåller nickel-, kobolt- och kopparsulfider med inslag av guld- och silver. 

2. Betydande tidigare investeringar och tillstånd. Uppskattningsvis 10–15 miljoner euro har spenderats på 
projektet hittills, inklusive ~ 22 000 m borrning, uppskattning av mineralresurser och -reserver (2009), flera 
mineralbearbetningsundersökningar, varav den senaste gjordes förra året, och en genomförbarhetsstudie (2009) . 
Ett tillstånd för en underjordsgruva finns också redan på plats. En snedramp med tillhörande underjordiska 
utvecklingsarbeten på totalt 2 100 m har också byggts av den tidigare ägaren. Detta kommer avsevärt att sänka 
investeringskostnaden som krävs för att få projektet i produktion. 

3. Brownfield-utveckling. Projektet ligger i en historisk gruvstad (Outokumpu) där gruvdrift har skett i över 100 
år, inkluderande Keretti koppargruva (28,5 Mt @ 3,8% Cu). Även om Kerettigruvan stängdes 1989, så finns 
mycket av den infrastruktur som behövs fortfarande på plats, såsom högspänningskraftledning, betongfundament 
för processanläggningar, vägar och själva staden Outokumpu  (befolkning 7 700). 

4. Sektor / råvaru fördelar. Priserna på råvaror för nickel och kobolt beräknas öka på grund av ökad efterfrågan 
och begränsningar på utbudssidan. Den växande EV-batteriproduktionen kommer att öka efterfrågan och en 
utomordentlig tillväxt kan förväntas. 

 
Förvärvsvillkor 
Förvärvet är strukturerat enligt följande: 

• Bolaget betalar 0,05 miljoner euro kontant och 0,2 miljoner euro i BAT-aktier för optionen att förvärva 
VHOy enligt nedanstående villkor. 

o Tranche 1: Bolaget måste investera 2,0 miljoner euro i Hautalampi-projektet under 24 månader 
efter förvärvet. Efter investeringen kan Bolaget förvärva 40 procent av VHOy mot ett vederlag om 
0,25 miljoner euro kontant och 1,0 miljoner euro i BAT-aktier. 

o Tranche 2: Bolaget måste investera ytterligare 0,5 miljoner euro i VHOy:s projekt under 36 
månader från förvärvet. Efter investeringen kan Bolaget förvärva ytterligare 30 procent av VHOy 
mot ett vederlag om 0,25 miljoner euro kontant och 1,0 miljoner euro i BAT-aktier. 

o Tranche 3: Bolaget kan förvärva återstående 30 procent av VHOy mot ett vederlag om 0,3 
miljoner euro kontant och 1,0 miljoner euro i BAT-aktier inom 48 månader efter förvärvet av 
optionen. 

• Vid tillkännagivandet av kommersiell produktion kommer Bolaget att betala säljarna av VHOy 0,5 
miljoner euro kontant och 1,5 miljoner euro i BAT-aktier. 

• Säljarna av VHOy kommer att ha en (1) procents net metals royalty som kan återköpas av Bolaget. 
 



 
 
Säljarnas aktier kommer att vara föremål för s k lock-up i nio (9) månader från den tidpunkt då nya aktier emitteras 
till dem. Det finns en drag along-klausul vid en värdering som överstiger 15,0 miljoner euro, där Bolaget måste sälja 
sina aktier om de tidigare aktieägarna beslutar att sälja till en annan part (detta vid ett tillfälle då Bolaget har 
investerat maximalt 3,5 miljoner euro). 
 
Loklisering 
Hautalampigruvan ligger intill staden Outokumpu som har en befolkning på 7 700 personer och den ligger 40 km 
väster om Joensuu (70 000 invånare) och 100 km öster om Kuopio (90 000 invånare) (Fig. 1). Det finns ett starkt 
lokalt stöd för gruvverksamhet eftersom kommunen har utvecklats från en gruvstad till ett framstående industriellt 
maskin- och tillverkningscenter. Finland rankades nyligen 2: a på Fraser Institute Investments attraktivitetsindex 
20191. 
 
Historik 
Keretti (Outokumpu) gruvan öppnades 1913. Gruvan följde den Cu-rika malmen mot sydväst. Under gruvdrift och 
prospektering av Cu-malmen  1933  framkom en separat Co-Ni-rik förekomst, malmerna  benämndes 
”nickelparallellerna”. Den rikaste delen av Keretti Co-Ni-förekomsten (även känd som Hautalampi) lokaliserades 
genom borrningar 1961 och 1962 och ansågs vara den mest lovande av nickelformationerna. Flera malmresurser 
fastställdes efter ytterligare borrningar i mitten av 1980-talet och 2007-2008. 

1980-talets metallurgiska undersökningar visade på att kobolt också var viktig ekonomisk metall. Senare tester har 
också bekräftat koppar, guld och silver som utvinningsbara metaller. 

Det har endast varit begränsad produktion från Ni-Co-mineraliserade zoner. Outokumpu Mining Oyj utvecklade 
Hautalampigruvan 1985 och 1986. Förutom 11 km diamantborrning, ett påslag, ramp, ventilationsschakt och 2,1 km 
exploatering, inkluderande en nedfart på 1 200 m och 850 m ort. Gruvplanen omfattade exploateringen av en 
malmkropp med en avgränsad 1 000 m i längd, upp till 150 m i bredd och 30 m mäktig. Genom det plötsliga 
prisfallet på  Ni och Co samt nedläggningen av Kokkola koboltverk så avstannade även Hautalampis gruvprojekt 
1986. Den djupare Cu‐Zn-malmen i Kerettigruvan bryts från 1913 till 1989, då cirka 28,5 Mt malm bröts ut med 
halter på 3,8% Cu, 0,24% Co, 0,12% Ni, 1,1% Zn, 8,9 ppm Ag och 0,8 ppm Au. 

År 2007 köpte Finn Nickel Oy marken, gruvrättigheterna och gruvkontraktet av Outokumpu Mining Oyj. Finn 
Nickel Oy borrade 92 diamantborrhål, totalt 10,1 km under 2007-2008. Ett NI43-101 Mineral Resource Estimate (M 
+ I + I) slutfördes 2009, och kunde beräkna 3,2 Mt @ 0,43% Ni, 0,36% Cu och 0,11% Co. En fullskalig 
genomförbarhetsstudie avslutades 2009 baserad på en malmreserv på 2,22 Mt @ 0,38% Ni, 0,38% Co och 0,32% 
Cu med en planerad produktionshastighet 350 000 t / a med bearbetning vid den närliggande anläggningen Finn 
Nickel Oy Luikonlahti. 

Vulcan Resources Pty Ltd, ett australiensiskt företag, köpte mineralrättigheterna och marken tillsammans med 
Luikonlahtianläggningen från Finn Nickel Oys konkursbo. Vulcan Resources Pty Ltd drog sig tillbaka från Finland 
och sålde Luikonlahtianläggningen och Kylylahtigruvan till Boliden AB. Den återstående tillgången, 
Hautalampigruvan (via Vulcan Hautalampi Oy), såldes till de nuvarande ägarna. VHOy äger alla gruvrättigheter 
(100 procent) av Hautalampigruvan och 280 hektar mark (cirka 94 procent av gruvområdet). Outokumpu golfbana, 
som ligger i gruvrättighetsområdet, ägs också av VHOy. 
 
Geologi & mineralisering 
Den geologiska miljön för mineraliseringen i Hautalampi är densamma som för den betydelsefulla Cu-rika 
Kerettimalmen. De största skillnaderna är lokaliseringen inom den mineraliserade zonen i Outokumpustratigrafin 
och karaktären på den mineraliserade kroppen. 

Kerettiförekomsten ligger inom den nordöstliga ca. 2 km breda horisonten av svarta skiffrar och serpentinitkroppar 
som avgränsar den västra kanten av Outokumpu-strukturen (fig. 2) och som ofta kallas "Outokumpu-bältet". 
Förekomsten förekommer tillsammans med en lång (> 10 km), rörformig (<1,2 x <1,5 km i tvärsnitt) kropp av tätt 
veckad serpentinit, belägen längs nordvästra kanten från några meter till tiotals meter med lager av karbonat-skarn-
kvartsrika bergarter som omsluts och veckas tillsammans med serpentiniten (Fig. 3). Oveckad, så består 
serpentiniten av en ca. 150‐200 m tjock, möjligen 5 km bred och > 10 km lång,  skiva, med uppskattad tjocklek och 
bredd för den tjockaste delen. Den veckade karbonat-skarn-kvarts-serpentiniten är inneslutet i Upper Kaleva 
metagråvackor, med vanligtvis några meter till ett par tiotals meter av mellanliggande lager med svart skiffer. 

Den mineraliserade zonen Hautalampi utgör den sydvästliga delen av Co-Ni-Cu-mineraliseringen, som ligger inom 
hängväggen ungefär parallellt med Outokumpu Keretti Cu-malmkroppen. Den tillhör "Outokumpu-typens" 

 
1 Fraser Institute Investments attraktivitetsindex utgår från både mineral- och policyperspektivet; 2018 rankades Finland på plats 17 
https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/annual-survey-of-mining-companies-2019.pdf 
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förekomster inom bergsekvensen i Outokumpu-formationen (fig. 2). Co-Ni – Cu-zonen har vissa särdrag som skiljer 
sig från den viktigaste Cu-malm omgivningen. 

 
Fig. 2. Karta över Outokumpu sulfidförekomster i North Karelia. Cu‐Co‐Zn‐Ni±Au fyndighet (O): (1) Outokumpu (Keretti), (2) 
Luikonlahti, (3) Vuonos, (4) Saramäki, (5) Kylylahti, (6) Perttilahti, (7) Riihilahti, (8) Hietajärvi, (9) Kettukumpu, (10) Hoikka, 
(11) Sola. Co‐Ni‐Cu och Ni fyndighet: (□) (12) Hautalampi (Keretti), (13) Vuonos, (14) Kokka, (15) Poskijärvet, (16) Petäinen. 

UK=Upper Kaleva, LK=Lower Kaleva. 
Den nedre delen av Co-Ni-Cu-mineraliseringen är vanligtvis cirka 150-200 m över och nordväst om den övre kanten 
av den viktigaste Keretti Cu-malmen. Måtten på den begränsade mineraliserade zonen i Hautalampi mellan 
profilerna 78-103 är 1 000 m lång, 100-150 m bred och 1-30 m mäktig. Vissa borrhål visar att i de nordvästra 
delarna skärs mineraliseringen av den nuvarande erosionsytan. Mineralisering har en stupning på 10-55° mot sydost 
(i genomsnitt cirka 25-30°). Huvuddelen av mineraliseringen ligger 70-120 m under markytan och de djupaste 
delarna av den kända mineraliseringen ligger cirka 150 m under markytan. 

Co-Ni-mineraliseringen, även kallad Hautalampi-mineraliseringen, består av tätt veckade metamorfa bergarter. 
Huvudbergarter utgörs av kvartsbergarter med band av antofyllit-tremolitskarn och mellanliggande lager med 
varierande mängder klorit. På vissa platser består den mineraliserade zonen också av skarnrika dolomitiska 
bergarter. Diopsid i mindre mängder kan förekomma tillsammans med andra skarnmineral. Lokalt finns det också 
nickelbärande svart skiffer eller svart skiffer med kvartsrika bergarter i liggväggen. Mineralisering förekommer 
huvudsakligen som bandformade dispersioner på grund av metamorfos. Den mineraliserade zonen har lokalt en 
mycket skarp kontakt med omgivande bergarter. Emellertid så finns på många ställen en övergångszon från en meter 
upp till tre meter mellan den mineraliserade zonen och omgivande bergarter. 



 
 
 
Kloritskiffern är lokalt rik på granat och även en del cordierit. Granat och cordierit förekommer som 
porphyroblaster. Flogopit förekommer i kvartsbergarter, förmodligen en omvandlingsprodukt av amfibol. Även 
cummingtonit, staurolit och spinell har identifierats. Kromit och dess omvandlingsprodukter, ferri-kromit och 
magnetit, finns i nästan alla förekommande bergarter, särskilt i bergarter rika på kvarts och dolomit. Serpentiniterna 
innehåller tunna band av magnetit och magnetitkorn. 

Hängväggens bergarter utgörs främst av serpentinit och vanligen även en kvartsrik bergart och dolomit med eller 
utan lager av diopside-tremolitskarn. Ligväggens bergarter är ofta desamma på grund av veckning. Bergartstyperna 
varierar mycket i borrhål, särskilt mellan skarn och skarnhaltiga kvartsrika bergarter. 

Sulfiderna förekommer huvudsakligen spridda. Den andra vanliga förekomsten utgörs av skiktliknande band av 
sulfider. I de rikare delarna förekommer mer massiva sulfider eller sulfider i form av nättextur, som ansamlingar 
eller i sprickor (fig. 4). 
 

 
Fig. 3. Geologisk karta över ”Outokumpubältet” och relaterade huvudsakliga massiv-semimassiva 
sulfidförekomster. Huvudkartan visar den ytmässiga utbredningen av de kända malmkropparna. Malmkropparnas 
längdutbredning visas i den nedersta bilden. Övriga två bilder visar tvärsnitt genom de mäktigaste delarna av 
Outokumpu (Keretti) och Vuonos serpentiniterna. FinnNickel Oy Resource report (2009). 



 
 

 
Fig. 4. Malmprover från borrhålskärna HL30. A) Typisk magnetkis‐kopparkis-pentlandite malm i kvarts-klorit‐tremolite-skarn, 

HL30/100.90 m. B) Magnetkis‐kopparkis-pentlandite malm i klorit‐tremolite-skarn, HL30/92.30 m. C) Massiv 
magnetkis‐pentlanditemalm, HL30/88.80 m. D) Kopparkis-magnetkis‐pentlandite åder in kvartsbergart, HL30/98.30 m. 

 
De huvudsakliga mineralen i sulfidassosiationen är magnetkis, pentlandit och kopparkis. Pyrit förekommer som ett 
huvudmalmmineral i kvartsrika bergarter och diopsideskarn. Viktiga accessoriska malmmineral är zinkblände och 
ett mineral från linneitgruppen (ett koboltmineral), som här kallas linneite-polydymit (jämfört med den kemiska 
formeln för linnaeite-polydymit, så innehåller det observerade mineralet en betydande mängd järn, cirka 10 
viktsprocent). I kopparrika delar är mineralet kubanit ibland det huvudsakliga kopparmineralet. Accessoriska 
malmmineral inkluderar även kobaltit, kromit, magnetit och ilmenit i låga halter. Parkkinen och Reino (1985) 
rapporterar också mackinawit, siegenit, vallerit, arsenikkis, stannit, rutil och gahnit som accessoriska mineral 
 
Prospektering och borrning 
I borrningsdatabaser finns uppgifter från 520 borrhål omfattande mer än 78 000 m total längd inom projektområdet. 
Mer än 9 000 prover samlades in från dessa borrhål. Över 300 borrhål med mer än 32 000 m längd borrades i 
området där Mineral Resource Estimate beräknades. FinnNickel Oy slutförde 92 borrhål omfattande ~ 10 100 m 
2007-2008 för att bättre kunna avgränsa och förbättra uppskattningen av mineralresursen inom de allra sydvästliga 
delarna. Avståndet mellan borrprofilerna var 20-40 m med borrhålen separerade 10-20 m. Valda malmavsnitt från 
varje borrprofil visas i tabell 1. 
 
Uppskattning av mineralresurser och mineralreserver 
De dominerande malmmineralen är kopparkis (Cu), pentlandit (Ni & Co) och linneit-polydymit (Ni & Co). Kobolt-, 
nickel- och kopparhalter är vanligtvis högst i antofyllit-tremolit-kloritbärande bergarter. FinnNickel Oy gav Outotec 
Oyj 2009 i uppdrag att beräkna mineralresurser och -reserver enligt Canadian National Instrument (NI 43-101) 
(tabell 2 & 3). Antalet borrhål som använts i uppskattningen av mineralresurser är 337 st med en total längd på 40 



 
 
367 m och med 8 228 analysintervall. Både diamantborrhål och produktionsborrhål från gruvdrift 1986 - 1987 har 
använts för upskattningen.  

Den geologiska modellen som beskriver mineraliseringen följer avgränsningsgränsen 3000 ppm Ni (0,3% Ni) och är 
baserad på de mycket tydliga litologiska avgränsningarna. Alla uppmätta och fastställda mineralresurser 
modellberäknades med begränsningen 3000 ppm Ni som cut-off gräns. De uppmätta och fastställda resurserna är 
modellberäknade av en kompetent person i samarbete med personal från Finn Nickel. 

Beräknade mineralresurser är baserade på Finn Nickels tolkning med 30 € / t NSR (Net Smelter Return) cut-off. 
Genom att använda en 30 € / t NSR eller en nickelhalt på 3000 ppm som cut-offvärde, så blir resultaten för 
malmgränserna nästan desamma. Endast på få ställen inom i NSR sjunker nickelhalten under 3000 ppm; på dessa 
ställen höjer höga kobolt- och / eller kopparhalter NSR-värdet över cut-offnivån. Parametrarna i tabellen 2‐19 
användes för att beräkna NSR-värdet. 

Fyndighetsmodellen består av trettio tvärsnitt, åtskilda med 20-40 m. Den nuvarande Hautalampi-modellen består av 
hela den gamla "Co-Ni" -fyndigheten mellan profilerna 78 - 103 (1240E - 300E). Den kvalificerade personen (QP) 
återskapade den geologiska tolkningen till en tredimensionell digital modell (Fig. 5). Kategorier för mineralresurser 
visas i fig. 6. 
 

Tabell 1. Utvalda malmsektioner från varje borrprofil. Halter relaterade mot provets längd.  
Skillnaden mellan provets längd och verklig bredd är obetydlig. 

Hole ID Profil   Från(m) Till (m) Intervall (m) Ni% Cu% Co% S% 
HL-92 89   63.75 71.95 8.20 0.38 0.19 0.11 2.29 
HL-91 90   138.95 147.05 8.10 0.38 0.27 0.08 2.29 
HL-50 91  122.35 129.10 6.75 0.41 0.52 0.10 1.99 
HL-51 92   112.15 121.90 9.75 0.36 0.27 0.10 2.13 
HL-29 93  98.50 122.70 24.20 0.53 0.25 0.12 2.54 
HL-9 94   109.80 131.70 21.90 0.47 0.18 0.09 2.00 
HL-11 95   102.55 121.10 18.55 0.60 0.70 0.15 2.82 
    ink. 110.95 111.70 0.75 1.91 2.07 0.64 7.95 
HL-77 95+20  107.75 116.70 8.95 0.73 0.96 0.22 4.28 
HL-30 96   82.30 112.70 30.40 0.62 0.77 0.15 3.57 
   Ink. 88.50 89.40 0.90 4.05 0.92 0.90 16.90 
    och 96.65 97.20 0.55 2.29 1.04 0.52 9.41 
HL-28 96   99.05 99.85 0.80 0.48 2.41 0.14 4.04 
    99.85 100.75 0.90 1.64 8.07 0.53 13.90 
      100.75 101.35 0.60 1.31 3.76 0.38 7.62 
HL-31 96+20   71.25 92.70 21.45 0.49 0.96 0.14 2.84 
   ink. 72.55 73.40 0.85 0.46 1.16 0.21 3.21 
   och 73.40 74.70 1.30 0.39 1.64 0.13 3.41 
   och 74.70 76.10 1.40 0.72 2.31 0.27 5.65 
   och 76.10 77.35 1.25 0.50 2.37 0.21 4.80 
    och 77.35 78.55 1.20 0.54 3.31 0.21 6.29 
HL-15 97   56.40 70.85 14.45 0.40 0.17 0.10 1.75 
HL-33 97+20  50.00 68.50 18.50 0.41 0.52 0.10 1.97 
HL-76 97+20   58.40 59.25 0.85 1.83 0.82 0.53 10.96 
HL-18 98  75.80 94.55 18.75 0.46 0.62 0.13 2.49 
HL-36 98   89.65 90.80 1.15 1.35 0.40 0.33 5.87 
      90.80 92.15 1.35 1.44 0.61 0.38 6.61 
HL-37 98+20   74.00 93.15 19.15 0.41 0.38 0.10 2.04 
HL-39 99   56.20 76.00 19.80 0.38 0.92 0.12 2.76 
HL-63 99+20   53.65 68.20 14.55 0.52 0.72 0.14 2.72 
    ink. 64.20 65.05 0.85 1.82 1.71 0.71 9.37 
HL-22 100  58.25 69.10 10.85 0.53 0.68 0.17 3.32 
HL-24 101   59.70 68.45 8.75 0.32 0.23 0.07 1.92 
HL-57 101  50.50 51.60 1.10 1.05 0.61 0.33 8.41 
HL-61 102   46.10 47.30 1.20 0.34 0.24 0.08 4.78 

 
 

Table 2. NI43-101 Beräknade mineral resurser för Hautalampi (0.3% Ni cut-off). 
Kategori Tonnes Ni% Cu% Co% S% 
Inmätt 1,030,000 0.47 0.47 0.13 2.65 
Fastställd 1,226,000 0.42 0.30 0.12 2.81 
M+I 2,256,000 0.44 0.38 0.12 2.74 
Påvisad 895,000 0.4 0.3 0.1 2.9 
M+I+I 3,151,000 0.43 0.35 0.12 2.80 

 
 



 
 

 
Fig. 5. 3D-modell över Hautalampi mineraliseringen. Gult visar uppmätta och fastställda mineralresurser. Grönt är påvisade 
mineralresurser.  
 

 

 
Fig. 6. Överst: Plan över den huvudsakliga mineralresursen. Underst: Längdsektion, tvärsnitt genom området. 

 



 
 
 
Baserad på Mineral Resource Block-modellen har mineralreserverna uppskattats i enlighet med NI 43-101-koden 
(tabell 3). Mineralreserverna är den malm som finns tillgänglig för gruvdrift efter att utvidgning av bredd och 
utvinningsfaktorer har beaktats. NSR cut-off på 30 € / t tillämpades för alla brytmetoder. Siffror för gråberg och 
malmförlust som använts i studien baserades på den erfarenhet som FinnNickel och den kvalificerade personen (QP) 
hade från gruvdrift i de angränsande Keretti- och Vuonos-malmerna. Malmförlusten beräknades vara 15 procent för 
skivbrytningsmetoden och 10 procent för metoden med rum och pelare. Malmförlusten beräknas vara 30 procent för 
brytmetoden med rum och pelare och 15 procent för all skivbrytning. 
 

Tabell 3. NI43-101 Mineral reserv beräkning för Hautalampi (0.3% Ni cut-off). 
Kategori Ton Ni% Cu% Co% S% 
Bevisad 940,000 0.42 0.41 0.11 2.37 
Antagen 1,280,000 0.36 0.25 0.09 2.47 
P+P 2,220,000 0.38 0.32 0.1 2.43 

 
Undersökningsobjekt 
Det finns en betydande resurs- och reservpotential längs strykningen mot nordost från den avgränsade (profilerna 
78–103) Hautalampi-fyndigheten (”Blue Sky” -zonen). Enligt den historiska Outokumpu Oy-databasen för 
malmborrning så fortsätter den mineraliserade zonen ytterligare 2 km mot nordost från Hautalampi, med 6 
huvudstråk som identifierats. Analys av borrdatabasen av BAT har lokaliserat tydliga mineraliserade stråk med 
betydande potential som kan öka mineralresursen. Företaget uppskattar att Blue Sky-zonen har en betydande 
potential som uppskattas till 2,8 - 4,5 Mt @ 0,28 - 0,36% Ni2. Exploateringsdelen kan utökas avsevärt med 
ytterligare undersökningsborrningar längs fortsättning av stråken (fig. 7). BAT föreslår att successivt öka 
prospekteringen i syfte att öka mineralresurserna under 2020-2021. 

 

 

 
Fig. 7. Planvy (överst) och längdsektion (nederst) visande borrhålsdata i Blue Sky-zonen. Fyllda områden inom 
Blue Sky-zonen representerar uppskattade ton inom 40 m provavstånd. En betydlig ökning av resurser och 
prospektering som förväntas. 
 

 
2 Tonnagets intervall är beräknat från underlagsmaterial i Blue Sky-zonen med 30-50 m avstånd mellan proverna; 
det geostatistiska intervallet är 15-40 m; haltintervallet är beräknat från spridningen av halter i Blue Sky-blocket, 
inom 25% - 75% percentiler; antagen densitet = 2,8 t / m3. 
 



 
 
 
 
 
Gruvbrytning 
Planering och kostnadsberäkning utfördes som en del av genomförbarhetsstudien 2009 som utarbetades av 
FinnNickel Oys planeringspersonal. Genomförbarhetsstudien baserades på en basproduktion på 350 000 ton malm 
per år som levererades till Luikonlahti-fabriken. BAT planerar att fortsätta byggandet av en fristående 
bearbetningsanläggning med en kapacitet på minst 350 000 ton. 

Den totala, sannolika malmreserven för Hautalampi beräknas för närvarande till 2,22 Mt @ 0,38% Ni, 0,32% Cu 
och 0,10% Co. Malmförlusten som tillämpades för mineralreservens beräkning var 10 procent från hängväggen och 
5 procent från liggväggen. Uppskattningen var baserad på erfarenheterna gjorda av Outotec Oyj och FinnNickel i 
gruvorna Keretti och Vuonos, vilka bvar aktiva under 1970-80-talen. Avfallshalten har antagits vara noll. 

En befintlig nedfart som drivs under 1980-talet ansluter till gruvan. Den totala längden på den befintliga nedfarten, 
som ansluter till malmkroppens sydöstliga del, är 1,2 km. Nedfarten måste fortsätta till en total längd på 1 280 m för 
att täcka malmkroppens sydvästra ände. Det befintliga påslaget och nedfarten har återfyllts med gråbergsmassor och 
matjord som en del av en tidigare efterbehandling. Avlägsnande av återfyllt material och tätning av inträngande 
vatten kommer att krävas innan gruvdrift påbörjas. 

Skivrasbrytning med återfyllning, borrning utan återfyllning och rums- och pelarmetoden har valts som de 
föredragna gruvmetoderna (Fig. 8 & 9). Geotekniska aspekter av Hautalampifyndigheten bedömdes som goda 
utifrån loggdata från diamantborrkärnor och bergmassans egenskaper. 
 

Rum- och pelarbrytning Skivrasbrytning 

 

 

Fig. 8. Schematiska skisser av rum- och pelarbrytning (vänster) och skivrasbrytning (höger). 
 
Mineralbearbetning 

Sulfidmineralen vid Hautalampi kan bearbetas med hjälp av konventionell utrustning och beprövad teknik som 
minimerar både Capex och Opex. Företaget föreslår att bygga egna nya bearbetningsanläggningar på samma plats 
som de tidigare Keretti-anläggningarna. I genomförbarhetsstudien av Finn Nickel Oy 2009, föreslogs att använda 
anläggningen i Luikonlahti, men detta är inte det prioriterade alternativet för BAT. Den enda återstående 
infrastrukturen från Keretti-anläggningarna är det betongfundament som BAT planerar att bygga sina egna 
anläggningar på. De nya bearbetningsanläggningarna kommer att ligga omedelbart intill Hautalampigruvan och 
därmed begränsa transportkostnaderna. Med förbehåll för godkännande föreslås det också att använda samma plats 
för gruvavfall som tidigare innan tillräckligt stora tomrum skapats under jord för att påbörja återfyllning av 
gruvavfallet. 

Betydande undersökningsarbeten har utförts på Hautalampi-malmen från mitten av 1980- till 2000-talet, vilket 
beskrivs i Finn Nickels genomförbarhetsstudie. Ett betydande antal laboratorie- och pilotanläggningstester utfördes 
vilket har visat på att kommersiella kvaliteter av Ni-Co- och Cu-koncentrat kan produceras med rimliga kostnader. 
Ytterligare tester av fullskaliga tester och flotationstester i pilotanläggningar genomfördes av Finlands geologiska 
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undersökning (GTK) i början av 2019 vid de närliggande forskningsanläggningarna Mintec. Hydrometallurgiska 
tester utfördes också av Outotec Oy i mitten av år 2019 för att utvärdera lakningen av koncentratet för produktion av 
nickel- och koboltsulfat. Företaget avser att utvärdera alla produktionsalternativ i sina egna genomförbarhetsstudier. 

 
Fig. 9. Plankarta (överst) och tvärsektion (nederst) av föreslagen brytningsplan. 

Företaget anser att de tekniska aspekterna av projektet är starka. Det vill säga utvinning och halter är mycket bra. 
Flotationstest har bekräftat: 

• 6% Ni- och 1,7% Co-koncentrat kan produceras med en utvinning av 83 respektive 75 procent. 

• 25% Cu-koncentrat kan produceras med en utvinning på 85 procent. Kopparkoncentratet innehåller också 5 g / t 
Au och 60 g / t Ag. 

Vid genomförbarhetsstudien år 2009 som förslagsvis omfattade 350 000 ton/år, skulle anläggningen producera ~ 
1,367 ton/år Ni, ~ 368 ton/år Co och ~ 1 054 ton/år Cu. Företaget planerar att optimera behandlingsmetoden med 
ytterligare studier i syfte att utvidga produktionskapaciteten för koncentrat för att matcha de förväntade ökningarna i 
reserver när borrningarna för resursutökning fortsätter. 

Lakningstester utförda av Outotec Oyj har bekräftat potentialen för att producera högkvalitativa batterikemikalier 
(blandad Ni-Co-hydroxid [MHP] eller separata Ni- och Co-sulfater) genom högtrycks syrelakning (HPAL)) av Ni-
Co-koncentratet. Sammanfattningsvis skulle batterikemikalierna produceras av: 

1. Lakning genom syretryck. 
2. Avlägsnande av järn. 
3. Avlägsnande av Cu / Zn (sulfidutfällning). 
4. Utvinning av Co / Ni med lösningsmedel. 
5. Utfällning som blandad hydroxidprodukt eller kristallisation som sulfater. 

Företaget föreslår att fortsätta med mer avancerade bearbetningsstudier för Ni- och Co-blandad hydroxid- och 
sulfatproduktion. Efterfrågan på dessa kemikalier kommer att öka från producenter av EV-batteri och det erbjuds för 
närvarande en premie på metallinnehållet, vilket gör dem till attraktiva råmaterial att producera. 
 
Tillstånd och gruvkoncession 
Miljö- och vattenutsläppstillstånd för den underjordiska gruvan har beviljas. Tillståndet är giltigt och gör det möjligt 
för gruvdrift att påbörjas omedelbart. Gruvkoncessionen beviljades 2013 med en total yta på 284 hektar. 
Koncessionsförhandlingar pågår och kommer att avslutas inom en nära framtid. Hautalampigruvans 
öppningsarbeten beräknas ta cirka 12 månader. Förberedelserna för en ansökan om miljötillstånd för en fristående 
bearbetningsanläggning på den tidigare anläggningen för Keretti gruva har påbörjats. 
 



Genomförbarhetsstudie 
Företaget avser att snabbt avsluta av en genomförbarhetsstudie inom ett år för att utvärdera olika 
produktionsscenarier för Hautalampi inklusive produktionskapacitet och produktval (koncentrat och sulfater). Finn 
Nickel Oys genomförbarhetsstudie förutsåg en malmproduktion på 350 000 ton per år med 0,38% Ni, 0,32% Cu och 
0,1% Co under en livslängd för gruvan på sju år. Metallproduktionen beräknades årligen ligga i storleksordningen 1 
100 ton Ni, 300 ton Co och 930 ton Cu med upp till 150 anställda vid tider med hög produktion. BAT räknar med att 
utveckla en genomförbarhetsstudie för Hautalampi som utvärderar potentiella ökningar i produktionskapacitet och 
livslängd när mineralpotentialen i Blue Sky-området inräknas. 

Vägledande tidsplan 

Företaget har en ambitiös tidtabell för att gå vidare med Hautalampi-projektet (fig. 10). Efter genomförandet av 
VHOy-förvärvet avser företaget att göra de nödvändiga rekryteringarna för att påbörja ett borrprogram omfattande 
10.000 m kompletterings- och utvidgningsborrningar längs Ni-Co-stråken mot nordost i Hautalampiförekomsten. 
Anläggningar för bearbetning av borrkärnor kommer också att upprättas för att möjliggöra verksamhet året runt. 
Företaget är avser att påbörja borrningarna tidigt under tredje kvartalet 2020. 

Efter påbörjandet av borrverksamheten kommer BAT att rekrytera en erfaren gruvprojektledare som kommer att 
övervaka genomförandet av genomförbarhetsstudien och i slutändan vara ansvarig för byggandet av gruvan. Baserat 
på den betydande mängd av tidigare studier inom Hautalampiprojektet, inklusive genomförbarhetsstudien 2009, är 
företaget inriktat på genomförandet av en egen genomförbarhetsstudie inom ett år. Detta kommer att vara en viktig 
milstolpe för företaget och vara betydelsefull för en omvärdering. Efter att genomförbarhetsstudien skett kommer 
företaget att samarbeta med projektpartners och potentiella finansiärer för att fatta det slutliga investeringsbeslutet 
(FID). Det uppskattas att konstruktion och igångsättning tar ungefär tolv månader. 

Figure 10. Föreslagen tidtabell för utveckling av Hautalampi projektet. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Roberto García Martínez, VD  
E-post: roberto@eurobatteryminerals.com
Website: https://eurobatteryminerals.com/en/

Eurobattery Minerals är ett gruv- och prospekteringsföretag som fokuserar på batterimineral såsom nickel, kobolt, 
koppar och sällsynta jordartsmetaller. Verksamhet bedrivs uteslutande i Europa med fokus på Spanien och norra 
Sverige. Bolaget har en bearbetningskoncession (gruvlicens) och åtta undersökningstillstånd för prospektering. 
Huvudkontoret ligger i Stockholm. 

Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, email: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor 
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