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Eurobattery Minerals har som mål att erbjuda batteri-
mineraler som behövs generellt för samhällets elektrifi ering, 
och mer specifi kt för elfordonsindustrin. Med nickel-, 
koppar-, kobolt- och vanadinprojekt i Finland, Spanien 
och Sverige, har Eurobattery Minerals gjort betydande 
framsteg under 2020 – framsteg som jag är glad över 
att få presentera i den här årsredovisningen. 

Precis som alla andra har vi levt med pandemin sedan 
mars 2020 och vi följer utvecklingen noga. Sett till 
konsumenternas eft erfrågan tycks inte pandemin ha 
dämpat den elektriska revolutionen. Under året har 
eft erfrågan på elbilar ökat liksom kapaciteten gällande 
batteritillverkning. I kombination med att EU från politiskt 
håll har pekat på att vi måste öka vår självförsörjandegrad 
av dessa kritiska råmaterial har utveckling ytterligare stärkt 
vår aff ärsidé som den hållbara grunden i värdekedjan 
för batterier och elbilar. I de stora investeringarna som 
görs för att återstarta den europeiska ekonomin eft er 
pandemin, är det glädjande att elektrifi ering och batteri-
utveckling ses som hörnstenar för denna återhämtning. 
Investeringar som även kommer att vara avgörande för 
att regionen ska uppnå sina ambitiösa klimatmål. 

Låt mig sammanfatta året och börja med våra projekt i 
Finland, Spanien och Sverige. I maj 2020 utökade vi vår 
verksamhet genom ett investerings- och aktieägaravtal 
med Hautalampiprojektet i östra Finland. Avtalet ger oss 
möjlighet att stegvis förvärva 100 procent av aktierna 
i Vulcan Hautalampi Oy och dess nickel-, koppar- och 
koboltprojekt. Borrningar som genomfördes 2020 vid 
Hautalampiprojektet har bekräft at en betydande utvidg-
ning av mineralresursen. I kombination med inlämningen 
av miljökonsekvensbeskrivningen och det utvecklingsbidrag 
som projektet beviljades 2020, ser jag fram emot utveck-
lingen av det här viktiga projektet. 

I närheten av Hautalampi har Vulcan Hautalampi Oy 
också beviljats ett preliminärt undersökningstillstånd 
för Hietajärviprojektet som har mycket god potential. 
Projektet täcker över 289 km2 mark med hög potential 
för kobolt-, koppar-, nickel- och zinkförekomster. 

I Corcel, Spanien, har vi tre primära prospekteringszoner: 
Castriz, Monte Mayor och Monte Castell. Hittills fokuserar 
vi vårt prospekteringsarbete på Castrizförekomsten. 
Under 2020 har vi genomfört omfattande mineraltester 
och analyser av nickel, koppar och kobolt från borrprover. 
Resultaten av analyserna bekräft ar att höghaltiga nickel-
sulfi dmineral är den dominerande tillgången vid Castriz. 
Tillverkare av batterier för elfordon föredrar sulfi dmineraler 
som råvara, vilket gör Corcel till en potentiellt viktig 
källa för batterimineraler. Vi arbetar för att hitta sätt att 
maximera värdet på vår upptäckt genom att identifi era 
potentiella massiva sulfi dzoner och det optimala alterna-
tivet för mineralbearbetning. 

I Sverige har vi sju undersökningstillstånd i norra delen
av landet med fokus på viktiga batterimineraler såsom 
nickel, koppar och kobolt, sällsynta jordartsmetaller och 
vanadin. Under året har vi fortsatt med skrivbordsstudier 
för att bedöma vilken större potential projekten har. Vi 
har främst fokuserat på vårt projekt vid Fetsjön i Väster-
botten. Vi samarbetar med Uppsala universitet och AGH 
University of Science & Technology i Krakow kring hållbara 
metoder för gruvdrift . Hållbar utvinning med fokus på 
etik och spårbarhet är grunden i vår verksamhet. Vi sam-
arbetar även med andra intressenter inom elfordons- och 
gruvindustrin, och arbetar med tredjepartsverifi ering och 
certifi ering. Den elektriska revolutionen måste byggas på 
hållbara råvaror.  

När det kommer till företagets fi nansiella position är 
jag glad över att vi under året har tillförts ytterligare 90 
miljoner kronor. Detta genom en företrädesemission och 
teckningsoptioner. Sammantaget är vi välfi nansierade för 
vårt fortsatta arbete och jag är tacksam för ert stöd. 

Årsredovisningen publiceras under senvåren och vi är 
långt in i 2021, i skrivande stund har vår expansion till 
Tyskland och parallellnoteringen ytterligare stärkt vår 
aff ärsstrategi. Sammanfattningsvis är vi väl positionerade 
för att förse Europa med hållbara batterimineraler för 
den elektriska revolutionen. 

VD-ord

Med vänlig hälsning 

Roberto García Martínez
VD

Med vänlig hälsning 

Roberto García Martínez
VD

Bästa aktieägare,
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»I de stora investeringarna 
som görs för att återstarta 
den europeiska ekonomin 
efter pandemin, är det 
glädjande att elektrifiering 
och batteriutveckling ses som 
hörnstenar för denna återhämt-
ning. Investeringar som även 
kommer att vara avgörande för 
att regionens ska uppnå sina 
ambitiösa klimatmål.«

Roberto García Martínez
VD
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EUROBATTERY MINERALS AB

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten
Bolaget bildades år 2009 under namnet Resolution Energy 
RE AB med avsikt att utföra seismiska undersökningar 
för oljeindustrin. Den planerade verksamheten fullföljdes 
inte, varför bolaget varit vilande fram till 2014, då den 
nya verksamhetsinriktningen började ta form. Nuvarande 
firmas registreringsdatum är 2019-06-28 

Affärsidé
Eurobattery Minerals AB (publ) är ett svenskt bolag och 
har som själva grunden för värdekedjan för batteri- 
produktion en vision att hjälpa Europa bli självförsörjande 
på etiska och fullt spårbara batterimineraler som används 
inom elfordonsindustrin. Vi undersöker och utvecklar 
flera nickel-, kobolt- och kopparprojekt i Europa. 

Koncernen
Koncernen består av moderbolaget och det helägda  

dotterbolaget CORCEL MINERALS, S.L. – B70541792 med 
säte i Coruna i Spanien.

Säte
Bolagets säte är beläget i Stockholms kommun.

Aktien
Aktiekapitalet i Eurobattery Minerals AB (publ) uppgår 
den 31 december 2020 till 15 679 318 kr. Det totala antalet 
utestående aktier uppgår till 15 679 318 st. 

Bolaget listades på AktieTorget den 22 juni 2015. Den 
17 april 2019 flyttades aktien till NGM där den började 
handlas den 18 april 2019. Kortnamn för aktien är BAT 
och ISIN-koden är SE0012481570. Enligt Euroclears 
sammanställning hade Eurobattery Minerals cirka  
7 800 aktieägare vid periodens utgång.

Styrelsen och verkställande direktören för Eurobattery Minerals AB (publ), org.nr 556785-4236, avger följande  
årsredovisning och koncernredovisning för verksamheten under räkenskapsåret 2020.

År Händelse Kvot
Ändring av antal 

aktier
Förändring av 
aktiekapitalet Totalt antal aktier Totalt aktiekapital

2009 Nybildning 0,10 1 000 000 100 000 1 000 000 100 000,00

2014 Nyemission 0,10 4 000 000 400 000 5 000 000 500 000,00

2014 Nyemission 0,07 2 750 000 55 000 7 750 000 555 000,00

2015 Nyemission 0,04 16 876 071 337 521,42 24 626 071 892 521,42

2015 Teckningsoption 0,03 14 969 665 299 393,30 39 595 736 1 191 914,72

2018 Nyemission 0,02 105 037 824 2 100 756,48 144 633 560 3 292 671,20

2018 Nyemission 0,02 14 153 648 283 072,96 158 787 208 3 575 744,16

2018 Nyemission 0,02 73 025 761 1 460 515,22 231 812 969 5 036 259,38

2019 Nyemission 0,02 31 0,62 231 813 000 5 036 260,00

2019 Sammanslagning 2,17 -229 494 870 0 2 318 130 5 036 260,00

2019 Nyemission 2,06 3 777 089 7 554 178 6 095 219 12 590 438,00

2019 Minskning 1,00 0 -6 295 219 6 095 219 6 295 219,00

2019 Nyemission 1,00 3 399 475 3 399 475 9 694 694 9 694 694,00

2020 Nyemission 1,00 150 663 150 663 9 845 357 9 845 357,00

2020 Nyemission 1,00 3 938 142 3 938 142 13 783 499 13 783 499,00

2020 Teckningsoption 1,00 1 895 819 1 895 819 15 679 318 15 679 318,00

AKTIEKAPITAL
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Transaktioner med närstående
Under perioden har resultatet belastats med arvode 
för utfört arbete om 2 636 KSEK till VD Roberto Garcias 
bolag Nazgero Consulting Service LTD. Periodens  
resultat har även belastats med lön och andra  
ersättningar till VD om 2 178 KSEK.

Under perioden har resultatet belastats med arvode  
för utfört arbete om 127 KSEK till styrelseledamot  
Jan Arnboms bolag Arnbom Geotrade HB.

Sittande styrelse och verkställande direktör

	◆ Roberto García Martínez, 
f 1970, CEO, VD, styrelseledamot 
Inträdde i styrelsen och tillträdde som VD 7/3-2019 
Aktieinnehav: 208 461 aktier 
Styrelsearvode 70 KSEK 

	◆ Henrik Johannesson,  
f 1975, styrelseledamot, ordf. 
Inträdde i styrelsen 17/6-2020 
Aktieinnehav: 159 000 aktier 
Styrelsearvode: 150 KSEK 

	◆ Jan Olof Arnbom,  
f 1952, styrelseledamot 
Inträdde i styrelsen 28/6-2018 
Aktieinnehav: 0 aktier 
Styrelsearvode: 70 KSEK

Ägarförteckning per den 31 december 2020

Aktieägare Antal aktier Andel (%)

Avanza Pension 1 160 694 7,40 %

Ulex Recursos S.L. 973 110 6,21 %

Andrew Randall 969 919 6,19 %

Marbury Ridge Ltd 966 116 6,16 %

Kimberly Wrixon 654 400 4,17 %

Daniel Eddington 450 000 2,87 %

He Shin Kim 359 723 2,29 %

Swedbank Försäkring 333 638 2,13 %

DH Invest AB 300 000 1,91 %

Frenergy AB 259 351 1,65 %

Övriga aktieägare 9 252 367 59,02 %

 15 679 318 100,00 %
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KONCERNEN 

Finansiell översikt 

Resultat och omsättning  
Bolagets nettoomsättning för helåret 2020 uppgick till  
0 KSEK (0 KSEK) och resultat efter finansiella poster till  
-14 028 KSEK (-11 809 KSEK). Rörelsekostnader uppgick  
till -13 358 KSEK (-11 639 KSEK). EBITDA för helåret 2020 
uppgick till -13 152 KSEK (-11 624 KSEK). Finansiella kost-
nader uppgick för perioden till -876 KSEK (-185 KSEK).

Investeringar  
Investeringar i materiella anläggningstillgångar under 
helåret 2020 uppgick till 0 KSEK (20 KSEK). Investeringar i 
immateriella anläggningstillgångar uppgick 4 221 KSEK (31 
121 KSEK). Investeringar i Finansiella anläggningstillgångar 
uppgick 11 190 KSEK (0 KSEK).

Finansiell ställning 
Likvida medel uppgick till 42 737 KSEK (6 612 KSEK) per 
den 31 december 2020. Eget kapital uppgick till 92 464 
KSEK (40 754 KSEK).

Kassaflöde och finansiering
Kassaflöde från den löpande verksamheten under helåret 
2020 uppgick till -14 071 KSEK (-12 317 KSEK). Kassaflödet 
från investeringsverksamheten var -15 411 KSEK (-31 141 
KSEK), kassaflödet från finanseringensverksamheten var 
65 607 KSEK (45 442 KSEK). 

Eget kapital
Koncernens egna kapital uppgick vid årets slut till 92 464 
KSEK (40 754 KSEK). Under året genomfördes två nyemis-
sioner och en inlösen av teckningsoptioner. Emissionerna 
uppgick till totalt 72 119 KSEK med en teckningskurs på 
12 kronor per aktie. Totalt emitterades 5 984 624 aktier. 
Vid utgången av räkenskapsåret finns 15 679 318 aktier 
utgivna. 

Koncernen Aktiekapital

Fond avseende 
utvecklings- 

kostnader
Övrigt tillskjutet 

kapital
Annat eget kapital 

ink årets resultat Totalt

Eget kapital 2019-12-31 9 695 6 540 45 380 -20 861 40 754

Nyemissioner 5 984 66 135 72 119

Avsättning för utvecklingskostnader 4 221 -4 221

Omräkningsdifferenser 131 131

Kostnader kopplade till nyemission -6 512 -6 512

Årets resultat -14 028 -14 028

Eget kapital 2020-12-31 15 679 10 761 105 003 -38 979 92 464

Moderbolaget Aktiekapital

Fond avse-
ende utveck-

lings-kostnader Överkurs-fond
Årets resultat ink 

balanserat Totalt

Eget kapital 2019-12-31 9 695 1 479 45 380 -15 634 40 920

Nyemissioner 5 984 66 135 72 119

Kostnader kopplade till nyemission -6 512 -6 512

Årets resultat   -13 437 -13 437

Eget kapital 2020-12-31 15 679 1 479 105 003 -29 071 93 090

EGET KAPITAL
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Koncernen 2020 2019

Nettoomsättning (KSEK) 0 0

Rörelseresultat (KSEK) -13 152 -11 624

Resultat före skatt (KSEK) -14 028 -11 809

Balansomslutning (KSEK) 92 819 41 406

Immateriella anläggningstillgångar (KSEK) 37 887 33 666

Soliditet (%) 99 98

Antal anställda (st) 1 1

Moderbolaget 2020 2019 2018

Nettoomsättning (KSEK) 0 0 0

Rörelseresultat (KSEK) -13 114 -11 596 -3 401

Resultat före skatt (KSEK) -13 437 -11 659 -3 483

Balansomslutning (KSEK) 93 443 41 646 7 731

Immateriella anläggningstillgångar (KSEK) 2 761 2 761 2 761

Andelar och fordringar koncernföretag (KSEK) 36 355 32 509 0

Synlig soliditet (%) 99 98 92

Antal anställda (st) 1 1 0

Antal aktier vid periodens slut (st) 15 679 318 9 694 694 251 812 969

FLERÅRSÖVERSIKT

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet:   Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt)  

 i förhållande till balansomslutningen.
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Väsentliga händelser 2020

Januari–Mars

	◆ Under perioden fick bolaget de slutliga analysresultaten 
från de nyligen genomförda borrningarna vid Castriz- 
förekomsten omfattande fyra borrhål om 998 m och 
som är en del av nickel-kobolt-koppar (Ni-Co-Cu)-projektet 
i nordvästra Spanien.  
 
Prospekteringar har bekräftat att det finns stora områden 
av ultramafisk bergart med förhöjda halter av nickel. 
Anomala nivåer av nickel konstateras längs en zon på 
mer än 700 meters längd och 700 meters bredd. Några 
av de viktigaste analyserna från de fyra borrhålen är 
följande: 
 • 69 meter @ 0,30 % Ni, 0,04 % Cu och 0,01 % Co  
   från 78 m (19DD0001) 
 • 24,5 m @ 0,30 % 0 Ni, 0,12 % Cu och 0,01 % Co  
   från 14,5 m (19DD0002) 
 • 75 m @ 0,24 % Ni, 0,04 % Cu och 0,01 % Co  
   från 131,5 m (19DD0003) 
  - inklusive 9m @ 0,44 % Ni, 0,14 % Cu  
     och 0,02 % Co från 191,5m 
 • 28.8 meter @ 0.20% Ni, 0.14% Cu och 0.01% Co  
   från 6.8m (19DD0004) 
 
Studier av mineralinnehållet från borrhålen i Castriz 
har påbörjats för att beräkna potentialen för utvinning 
av nickel med hållbara och konventionella metoder. De 
slutliga resultaten av mineralstudierna väntas i början av 
andra kvartalet 2020. 

	◆ Samarbetet mellan Uppsala universitet och AGH University 
of Science and Technology i Krakow om möjligheten att 
utvinna vanadin från bergartssekvenser vid Fetsjön i  
Västerbotten har kommit fram till att en typ av mineralet 
rutil är en bärare av vanadin. Nu pågår arbetet med att 
fastställa möjligheterna för hållbar utvinning av vanadin. 
(Pressmeddelande 20.03.23).

	◆ Bolaget har också blivit utvalt att delta i EU-projektet  
S3-MINE. Det främsta målet med S3-MINE är att ut-
veckla och genomföra pilotprojekt inom gruvnäringen 
vid tio olika anläggningar i sex EU-länder för att visa på 
möjligheter med att införa innovativ digital teknik i hela 
gruvans livscykel. Syftet är att öka effektiviteten, val- 
möjligheten och lönsamheten i gruvans drift, samtidigt 
som miljöpåverkan likväl som hälso- och säkerhets- 
problem minimeras. Som en av de utvalda medlemmarna 
i S3-MINE-projektet kan bolaget ansöka om finansiellt 
stöd från en fond som är avsatt för detta projekt.  
(Pressmeddelande 20.02.17).

Slutresultat från borrningar visar en större mineraliserad zon 
än förväntat i Castriz
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April–Juni

	◆ Bolaget aviserade optionen att förvärva Vulcan Hauta-
lampi Oy (VHOy), 100-procentig ägare av Hautalampi 
nickel-kobolt-koppar-projektet (Ni-Co-Cu) som ligger 
på samma plats som den välkända gruvan Outokumpu i 
Finland. Förvärvet är en viktig milstolpe för bolaget och 
gör att det i närtid kan positionera sig som producent av 
viktiga batterimetaller. (Pressmeddelande 20.05.11).

	◆ Bolaget fick slutligt resultat av analysen av nickel i sulfid-
mineral i de mineraliserade prover som togs 2019 vid 
borrningar vid Castrizfyndigheten, en del av Corcel- 
projektet (Ni-Co-Cu) i nordvästra Spanien.  
(Pressmeddelande 20.06.22).

	◆ Fyndighetens storlek vid Castriz har bekräftats till över 
700 m i längd och ungefär 700 m i bredd med en miner-
alisering som börjar vid ytan ned till ett djup på 200 m. 
Det gör det potentiellt möjligt att genomföra gruvdrift i 
dagbrott med låga kostnader i Castriz. Mineraliseringens 
utbredning i flera riktningar är fortfarande möjlig.  
(Pressmeddelande 20.06.22).

	◆ En företrädesemission inleddes för att tillföra upp till 
46,5 MSEK (4,44 MEUR). Företrädesemissionen säker-
ställdes till 23,3 MSEK av bolagets VD Roberto García 
Martínez och externa garantiförbindelser. Nettolikviden 
från företrädesemissionen ska användas för att öka bolagets 
innehav i VHOy och utveckla Hautalampiprojektet i 
Finland och Corcelprojektet i Spanien. (Pressmeddelande 
20.05.11).

	◆ Bolaget välkomnade valet av Henrik Johannesson som 
styrelseordförande. Henrik har bred erfarenhet från många 
olika branscher och marknader, och lång erfarenhet av 
ledande positioner. (Pressmeddelande 20.06.17). 
 
 

Juli–September

	◆ Borrning påbörjades vid Hautalampi nickel-kobolt- 
kopparprojektet (Ni-Co-Cu) i Outokumpu i östra Finland. 
Det är ett inledande borrningsprogram som syftar till att 
utöka den befintliga beräknade mineralresursen med  
3,2 Mt @ 0,43 % Ni, 0,35 % Cu och 0,12 % Co.  
(Pressmeddelande 20.07.09).

	◆ Bolaget genomförde en företrädesemission som teck-
nades till 209 procent, vilket tillförde 47,3 MSEK före 
emissionskostnader. Antalet aktier ökade med 3 938 142 
till 13 783 499. Teckningspriset i företrädesemissionen 
var 24,00 SEK per unit, där en unit bestod av två aktier 
och en teckningsoption. (Pressmeddelande 20.07.17). 

	◆ Arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen för både 
gruvdrift och mineralbearbetning vid Hautalampi inleddes. 

Eurobattery Minerals tecknar investeringsavtal med option att 
förvärva Hautalampi nickel-kobolt-koppargruva

Henrik Johannesson ny styrelseordförande

Borrningar påbörjas i Hautalampi-projektet, Finland
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Miljökonsekvensbeskrivningen väntas bli klar inom tolv 
månader och direkt efteråt kommer en ansökan om  
miljötillstånd att lämnas in. (Pressmeddelande 20.08.17).

	◆ Mineraltester som har gjorts av SGS Canada vid Corcel-
projektet i Spanien bekräftar ekonomisk utvinningsbar 
halt av nickel i sulfidmineral och även större prospekterings- 
möjligheter vid Castrizprojektet. (Pressmeddelande 
20.09.21).

	◆ European Raw Materials Alliance (ERMA), som bolaget är 
medlem i, lanserades officiellt den 29 september 2020. 
Syftet med ERMA är att säkerställa tillgång till strategiska 
metaller och mineraler, avancerade material samt industriell 
kunskap om bearbetning – med hållbarhet i fokus.  
(Pressmeddelande 20.09.29). 
 
 

Oktober – December

	◆ Eurobattery Minerals har anslutit sig till Initiative for 
Responsible Mining Assurance (IRMA). Som medlem 
kommer Eurobattery Minerals att delta i och stödja 
trovärdig oberoende tredjepartsverifiering och certifiering 
med utgångspunkt i en standard för ”best practice” inom 
områden som behandlar olika miljöfrågor och sociala 
frågor relaterade till gruvdrift i industriell skala.  
(Pressmeddelande 20.10.07).

	◆ FinnCobalt Oy, ett bolag som Eurobattery Minerals har 
möjlighet att stegvis förvärva 100 procent av, informerade 
bolaget om sin expansion i östra Finland med ett nytt 
beviljat reservationstillstånd för prospektering inom 
Hietajärviprojektet med mycket god potential. Projektet 
täcker över 289 km2 mark med hög potential för kobolt-, 
koppar-, nickel- och zinkförekomster. (Pressmeddelande 
20.10.14).

	◆ Under juni–juli 2020 genomförde bolaget en företrädes- 
emission av units bestående av aktier och tecknings- 
optioner. Utnyttjandeperioden för optionerna avslutades 
den 16 oktober och totalt nyttjades 1 895 819 tecknings- 
optioner, vilket motsvarar en nyttjandegrad om cirka 96 
procent. Bolaget tillfördes därmed cirka 22,7 MSEK före 
emissionskostnader. (Pressmeddelande 20.10.16).

	◆ Bolaget har förlängt samarbetet med Uppsala universitet 
och stöder universitetet i sin ansökan till den svenska 
innovationsmyndigheten Vinnova i ett projekt som 
fokuserar på nya och moderna metoder för att utvinna 
sällsynta jordartsmetaller från skiffrarna i Fetsjön och 
andra apatitrika fyndigheter i Sverige. Vinnova förväntas 
meddela sitt beslut i början av våren 2021. (Press- 
meddelande 20.11.19).

Eurobattery Minerals är en del av European Raw Materials 
Alliance (ERMA)

Eurobattery Minerals blir medlem i Initiative for Responsible 
Mining Assurance (IRMA)

Nytt undersökningstillstånd reserverat i Finland
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	◆ Eurobattery Minerals och AGH University of Science 
and Technology i Krakow i Polen utökar sitt samarbete 
med ett projekt vars mål är att identifiera de viktigaste 
mineralen som innehåller batterimetallen vanadin och 
utveckla metoder för att utvinna metallen så effektivt 
som möjligt. I detta forskningsprojekt kommer forskare 
att använda alunskiffer från Eurobattery Minerals projekt 
Fetsjön i norra Sverige. Tidigare resultat från 52 kärnborrhål 
och kemiska analyser bekräftar att alunskiffrarna i Fetsjön 
innehåller stora mängder vanadin. (Pressmeddelande 
20.11.25).

	◆ FinnCobalt Oy har uppdaterat Eurobattery Minerals  
med ytterligare analysresultat från sommarens borr- 
program vid Hautalampi Ni-Co-Cu-projektet (”Hautalampi”, 
”projektet”) i östra Finland. Borrningar har bekräftat en 
betydande utbredning av den kända mineraliseringen 
från 800 meter till 1400 meter längs dess förlängning 
nordost om den historiska mineralresursen. Mineral-
iseringen kan ha ytterligare en fortsättning horisontellt 
och mot djupet. (Pressmeddelande 20.11.30).

	◆ Eurobattery Minerals har meddelat att FinnCobalt Oy 
har lämnat in en plan gällande Hautalampiprojektets 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till Norra Karelens 
närings-, trafik- och miljöenhet. (Pressmeddelande 
20.12.14).

	◆ Eurobattery Minerals meddelade att Södra Savolax 
närings-, trafik- och miljöcentral (NTM-centralen) har 
beviljat FinnCobalt Oy ett utvecklingsbidrag på 630 000 
EUR (6,4 MSEK) för sitt gruvprojekt med bearbetnings- 
anläggning vid Hautalampi i Finland. Beviljade medel 
kommer från Europeiska regionala utvecklingsfonden. 
(Pressmeddelande 20.12.16). 

Forskningsprojekt om vanadin i Eurobattery Minerals fyndighet i 
Fetsjön går in i nästa fas

Analyser bekräftar en fortsättning på mineralresursen i  
Hautalampi-projektet

Hautalampi-projektet i Finland beviljas 6,4 MSEK i utvecklings-
stöd
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Väsentliga händelser efter 2020

	◆ Bolaget har meddelat att det expanderar till Börse 
Stuttgart, under symbolen EBM, genom att förlänga sin 
notering från Nordic Growth Market (NGM) i Sverige. 
Bolaget har också meddelat att det öppnar ett kontor 
i Berlin under första kvartalet 2021. Bolaget kommer 
även fortsättningsvis att vara ett svenskt aktiebolag med 
huvudsäte i Stockholm  (Pressmeddelande 21.01.15).

	◆ FinnCobalt Oy har redovisat de slutliga analysresultaten 
från sommarens borrprogram vid Hautalampi Ni-Co-Cu- 
projektet i östra Finland för Eurobattery Minerals. 
Borrningarna har bekräftat en omfattande utvidgning 
av resurspotentialen från 800 till 1400 meter längs 
strykningsriktningen nordost om den historiska mineral-
resursen, samt en förlängning av den västligaste mine-
raliserade zonen i sydvästlig riktning mot den historiska 
mineralresursen Hautalampi. Eurobattery Minerals har 
möjlighet att stegvis förvärva 100 procent av FinnCobalt 
Oy. (Pressmeddelande 21.01.25).

	◆ Bolaget har redovisat ett positivt första resultat från sitt 
samarbete med AGH University of Science and Technology 
i Krakow kring utvecklingen av optimal teknik för utvin-
ning av vanadin och sällsynta jordartsmetaller (REE) från 
mineraler i alunskiffer. Tekniken som utvecklats möjliggör 
en hållbar och kostnadseffektiv anrikning av vanadin och 
REE vid relativt låga temperaturer utan användning av 
kemikalier. Forskningen har visat att de tidigare bekräf-
tade stora mängderna vanadin i Fetsjöns alunskiffrar är 
bundna till mineralen rutil och glimmer samt till vissa 
lermineral. (Pressmeddelande 21.02.01).

	◆ Bolaget presenterade rapporten ”Critical raw materials 
and e-mobility” som tagits fram av den Londonbaserade 
riskanalysfirman Aperio Intelligence. Rapporten ger en 
översikt över utbud och efterfrågan av kritiska råvaror 
inom EU, baserat på EU:s mål att öka graden av själv- 
försörjning av råvaror inom ramen för elbilsrevolutionen. 
(Pressmeddelande 21.03.11).

Eurobattery Minerals expanderar till Tyskland via parallell- 
notering

Uppgradering av mineralresursen i Hautalampi

Eurobattery Minerals presenterar rapport om råvaruförsörjning 
för elfordon
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Förväntad framtida utveckling samt risker  
och osäkerhetsfaktorer

Elrevolutionen fortsätter med full styrka och Eurobattery 
Minerals affärsstrategi, att lägga en hållbar grund för 
den här utvecklingen, ligger fast. Kombinationen av 
konsumenternas ökade efterfrågan på elfordon och EU:s 
fokus på ökad självförsörjning av viktiga batterimineraler 
är centrala drivkrafter för bolaget och viktiga faktorer 
för framtida utveckling. Beträffande pandemin kan den, 
om den fortsätter på lång sikt, utgöra en långsiktig risk 
för oss precis som för alla andra organisationer. Positivt 
är dock att elektrifiering och batteriutveckling ses som 

hörnstenar för EU:s återhämtning efter pandemin, efter-
som utvecklingen är mycket viktig för regionen och dess 
ambitiösa klimatmål.

Ur ett finansiellt perspektiv är det styrelsens och VDs 
bedömning att de åtgärder som vidtogs under 2020 är 
tillräckliga för att säkerställa bolagets rörelsekapitalbehov 
och finansiering för åtminstone 12 månader.

Förslag till disposition av bolagets resultat:

Överkursfond 105 002 982

Balanserat resultat -15 634 093

Årets förlust -13 437 296

75 931 593

Styrelsen föreslår att i ny räkning balanseras 
kronor  

75 931 593

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt 
hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar 
med tillhörande noter. Alla belopp är i svenska kronor 
där ej annat anges.
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KONCERNEN MODERBOLAGET

Resultaträkning Not 2020 2019 2020 2019

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 0 0 0 0

Övriga rörelseintäkter 206 395 15 138 206 395 15 138

Summa rörelseintäkter 206 395 15 138 206 395 15 138

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 5,6 -11 028 714 -10 985 860 -10 993 773 -10 958 442

Personalkostnader 6 -2 327 030 -652 585 -2 327 030 -652 585

Avskrivning materiella anläggningstillgångar 9 -3 093 -631 0

Summa rörelsekostnader -13 358 837 -11 639 076 -13 320 803 -11 611 027

Rörelsens resultat -13 152 442 -11 623 938 -13 114 408 -11 595 889

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande poster 0 0 0 0

Räntekostnader och liknande poster 7 -875 483 -184 830 -322 888 -62 810

Summa finansiella poster -875 483 -184 830 -322 888 -62 810

Resultat före skatt -14 027 925 -11 808 768 -13 437 296 -11 658 699

Skatt på årets resultat 0 7 012 0 0

Årets resultat -14 027 925 -11 801 756 -13 437 296 -11 658 699

Resultat per aktie före utspädning, kronor -1,45 -4,69 -1,39 -4,63

Resultat per aktie efter utspädning, kronor -0,89 -1,22 -0,86 -1,20

Resultatet är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare  

Antal aktier, ingången av året 9 694 694 2 518 139

Antal aktier, utgången av året 15 679 318 9 694 694

Antal aktier i genomsnitt 12 687 006 6 106 417

RESULTATRÄKNING  KONCERNEN OCH MODERBOLAGET
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KONCERNEN MODERBOLAGET

Not 2020 2019 2020 2019

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Patent och licenser 8 25 844 146 25 844 146 0 0

Balanserade utvecklingskostnader 9 12 043 107 7 821 638 2 761 127 2 761 127

Summa Immateriella anläggningstillgångar 37 887 253 33 665 784 2 761 127 2 761 127

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och inventarier 10 16 630 19 723 0 0

Summa materiella anläggningstillgångar 16 630 19 723 0 0

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 11 0 0 32 508 794 26 439 623

Fordringar på koncernföretag 0 0 3 846 371 6 069 172

Lämnade depositioner 78 777 78 777 78 777 78 777

Andra långfristiga placeringar 12 11 190 008 0 11 190 008 0

Uppskjuten skattefordran 10 437 10 846 0 0

Summa finansiella tillgångar 11 279 222 89 623 47 623 950 32 587 572

Summa anläggningstillgångar 49 183 105 33 775 130 50 385 077 35 348 699

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar 791 938 898 345 621 904 260 639

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 107 350 120 437 107 350 117 137

Summa kortfristiga fordringar 899 288 1 018 782 729 254 377 776

Kassa och bank 42 737 099 6 612 413 42 328 816 5 919 115

Summa omsättningstillgångar 43 636 387 7 631 195 43 058 070 6 296 891

Summa tillgångar 92 819 492 41 406 325 93 443 147 41 645 590

BALANSRÄKNING  KONCERNEN OCH MODERBOLAGET
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KONCERNEN MODERBOLAGET

Not 2020 2019 2020 2019

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktie kapital 15 679 318 9 694 694

Fond avseende utvecklingskostnader 10 761 065 6 539 596

Övrigt tillskjutet kapital 105 002 982 45 380 426

Annat eget kapital inkl. årets resultat -38 979 492 -20 860 531

Bundet eget kapital 

Aktiekapital 0 0 15 679 318 9 694 694

Fond avseende utvecklingskostnader 0 0 1 479 085 1 479 085

Summa bundet eget kapital 0 0 17 158 403 11 173 779

Fritt eget kapital

Överkursfond 0 0 105 002 982 45 380 426

Balanserade medel 0 0 -15 634 093 -3 975 394

Årets resultat 0 0 -13 437 296 -11 658 699

Summa fritt eget kapital 0 0 75 931 593 29 746 333

Summa eget kapital 92 463 873 40 754 185 93 089 996 40 920 112

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 213 201 414 654 213 201 414 654

Aktuella skatteskulder 0 0 0 0

Övriga kortfristiga skulder 2 468 161 935 0 235 272

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 139 950 75 551 139 950 75 551

Summa kortfristiga skulder 355 619 652 140 353 151 725 477

Summa eget kapital och skulder 92 819 492 41 406 325 93 443 147 41 645 589

BALANSRÄKNING KONCERNEN OCH MODERBOLAGET
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KONCERNEN MODERBOLAGET

Kassaflödesanalys Not 2020 2019 2020 2019

Den löpande verksamheten

Resultat före finansiella poster -13 151 698 -11 623 938 -13 114 408 -11 595 889

Avskrivningar 3 093 631 0 0

Erhållen/betald ränta m.m. -745 793 -184 830 -322 888 -62 810

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapital

-13 894 398 -11 808 137 -13 437 296 -11 658 699

Förändringar av rörelsekapital

Förändringar av kortfristiga fordringar 119 494 -711 528 -351 478 -114 729

Förändringar av kortfristiga skulder -296 521 203 113 -372 326 131 278

Förändringar av rörelsekapital -177 027 -508 415 -723 804 16 549

Kassaflöde från den löpande verksamheten -14 071 425 -12 316 552 -14 161 100 -11 642 150

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -4 221 469 -4 711 144 0 0

Investeringar i materiella anläggningstillgångar 0 -19 723 0 0

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -11 189 599 -26 410 027 -15 036 378 -32 508 594

Kassaflöde från investeringsverksamheten -15 411 068 -31 140 894 -15 036 378 -32 508 594

Finansieringsverksamheten

Emission av aktier 72 118 803 50 235 949 72 118 803 50 235 949

Kostnader för emission av aktier -6 511 624 -4 793 858 -6 511 624 -4 793 858

Amortering av lån och krediter 0 0 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 65 607 179 45 442 091 65 607 179 45 442 091

Förändring likvida medel 36 124 686 1 984 645 36 409 701 1 291 347

Likvida medel vid årets början 6 612 413 4 627 768 5 919 115 4 627 768

Likvida medel vid årets slut 42 737 099 6 612 413 42 328 816 5 919 115

KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN OCH MODERBOLAGET
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NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Bolaget har upprättat sin årsredovisning enligt års- 
redovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3).

Värderingsprinciper m.m.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till 
anskaffningsvärden/nominellt belopp om inget annat 
anges nedan.

Koncernredovisningsprinciper
Eurobattery Minerals AB (publ) upprättar koncernredovis-
ning. Bolaget där Eurobattery Minerals AB (publ) innehar 
majoriteten av rösterna på bolagsstämman och företag 
där Eurobattery Minerals AB (publ) genom avtal har ett 
bestämmande inflytande klassificeras som dotterföretag 
och konsolideras i koncernredovisningen (se not 2). 
Uppgifter om koncernföretag finns i noten om finansiella 
anläggningstillgångar. Dotterföretagen inkluderas i 
koncernredovisningen från och med den dag då det 
bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De 
exkluderas ur koncernredovisningen från och med den 
dag då det bestämmande inflytandet upphör.

Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden. 
Förvärvstidpunkten är den tidpunkt då det bestämmande 
inflytandet erhålls. Identifierbara tillgångar och skulder 
värderas inledningsvis till verkliga värden vid förvärvstid-
punkten. Goodwill utgörs av mellanskillnaden mellan de 
förvärvade identifierbara nettotillgångarna vid förvärvs-
tillfället och anskaffningsvärdet, och värderas initialt till 
anskaffningsvärdet.

Mellanhavanden mellan koncernföretag elimineras i sin 
helhet.

Koncernförhållanden
Eurobattery Minerals AB (publ), org.nr 556785-4236, 
Stockholm, är moderbolag till helägda dotterbolaget 
CORCEL MINERALS, S.L. – B70541792, Coruna, Spanien.

Definition av genomsnittligt antal aktier
För beräkning av genomsnittligt antal aktier utgår 
bolaget från förhållandet på balansdagen. Har det under 
året genomförts en split eller sammanslagning av aktier 
räknas periodens ingående antal aktier om till att återge 
förhållandet per balansdagen.

Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaff-
ningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar 
och nedskrivningar.

Avskrivningar görs linjärt över den bedömda nyttjande-
tiden. Avskrivningstiden för patent, licenser och internt 
upparbetade immateriella anläggningstillgångar uppgår 
till fem år. Bolagets innehav består av undersöknings- 
tillstånd, geologisk information och kostnad för prospek-
tering. Då ingen utvinning har påbörjats görs ej någon 
avskrivning i nuläget.
 
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings-
värde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår 
utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. 

När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, 
utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla kom-
ponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde 
aktiveras.

Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas 
upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet om de 
beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, 
till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till 
tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten.

Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas 
som kostnader. 

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid 
avyttring av en anläggningstillgång redovisas som Övrig 
rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt 
över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När till-
gångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas 
i förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär av-
skrivningsmetod används för övriga typer av materiella 
tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas:

Avskrivningar materiella anläggningstillgångar:
Inventarier, verktyg och installationer .............................5 years

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräk-
nas inflyta efter avdrag för individuellt bedömda osäkra 
kundfordringar. 

Utländsk valuta
Tillgångar och skulder i utländsk valuta värderas till 
balansdagens kurs.
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Andra långfristiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga värdepappersinnehav är avsedda för 
långsiktigt innehav och redovisas till anskaffningsvärde. 
Har ett långfristigt värdepappersinnehav på balansdagen 
ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången 
ner till detta lägre värde om det kan antas att värdened-
gången är bestående. 

Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska betalas 
eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende 
tidigare års aktuella skatt, samt andel i intresseföretags 
skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt 
företagets bedömning ska erläggas till eller erhållas från 
Skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler 
och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade 
och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster 
som redovisas i resultaträkningen, redovisas även där-
med sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. 
Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget 
kapital, redovisas mot eget kapital.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det 
redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som 
medför in- eller utbetalningar.

Som likvida medel klassas kassa och bank samt kort-
fristiga finansiella placeringar som endast är utsatta för 
obetydlig risk för värdefluktuationer, handhas på en öppen 
marknad och har en kortare löptid än tre månader från 
anskaffningstidpunkten.

Moderföretagets redovisnings- och värderingsprinciper
Samma redovisnings- och värderingsprinciper tillämpas 
i moderföretaget som i koncernen, förutom i de fall som 
anges nedan.

Aktier och andelar i dotterföretag
Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaff-
ningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för 
aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltill-
skott och koncernbidrag läggs till anskaffningsvärdet när 
de lämnas. Utdelning från dotterföretag redovisas som 
intäkt.

Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet 
med årsredovisningslagens indelning.

Leasing
Bolaget har för närvarande och historiskt ingen leasing.

NOT 2 UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR

NOT 3 FINANSIELLA RISKER I KONCERNEN

Bolaget bedömer det sannolikt att de immateriella- och 
finansiella tillgångar som finns redovisade kommer att 
generera framtida ekonomiska fördelar vilka kommer 

att tillfalla företaget. Inga nya antaganden om framtiden 
har gjorts vilka resulterat i en betydande risk för justering 
av de redovisade värdena av tillgångar och skulder.

Lagar och förordningar 
Eurobattery Minerals AB (publ) verksamhet innefattar hela 
kedjan av prospekteringsverksamhet från blockletning och 
geologisk kartläggning via geofysiska markmätningar och 
geokemisk provtagning till diamantborrning. Minerallagen 
(1991:45) reglerar undersökning och bearbetning av fyndig- 
heter på egen och eller annans mark av i lagen särskilt 
angivna mineraliska ämnen, ”koncessionsmineral”. 
 
Undersökning får utföras endast av den som har  
undersökningstillstånd och bearbetning endast av den 
som har bearbetningskoncession. Utöver minerallagen 

regleras verksamheten även av andra relevanta regler, 
däribland Mineralförordningen (1992:285), Plan- och 
bygglagen (1987:10) samt Miljöbalken (1998:808). 

Bolaget kan komma att bedriva tillståndspliktig verksamhet 
enligt Miljöbalken avseende vissa undersökningsarbeten. 
Miljöpåverkan i samband med prospektering har hittills 
varit ringa. I sin verksamhet följer Eurobattery Minerals 
AB (publ) de riktlinjer för god miljöpraxis vid prospektering 
som tagits fram av SveMin (en branschförening för  
gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige).
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Risker och osäkerhetsfaktorer
Eurobattery Minerals AB (publ) verksamhet är liksom allt 
företagande förenad med risk. Riskerna kan generellt 
delas in i operationella risker relaterade till affärsverksam-
heten och risker relaterade till finansverksamheten. Verk-
samheten måste dessutom utvärderas mot bakgrund av 
de risker, kostnader och svårigheter som prospekterings-
bolag ofta ställs inför. 

De två största riskerna är enligt styrelsens bedömning 
finansieringsbehov och tillgång till kapital samt prospek-
teringsrisk. Prospekteringsbranschen är kapitalkrävande 
och innebär att ytterligare finansiering kommer att krävas 
för en gynnsam utveckling av bolaget. Styrelsen och 
ledningen arbetar kontinuerligt med att trygga bolagets 
kapitalbehov. De åtgärder som genomfördes under 2020 
bedömer styrelsen och ledningen säkerställer bolagets 
kapitalbehov åtminstone den närmaste 12 månaderna.

Verksamhetsrisker
Prospektering
Riskerna i ett prospekteringsbolag som Eurobattery 
Minerals AB (publ) är främst kopplade till utfallet av själva 
prospekteringen. Trots att insamlade data fortlöpande 
analyseras och utvärderas noggrant, finns alltid risken att 
positiva resultat uteblir. Malmprospektering är till sin natur 
en högriskverksamhet, där endast ett fåtal undersökta 
områden leder till utbyggnad av producerande gruvor och 
innebär därför en betydande ekonomisk risk.

Eurobattery Minerals AB (publ) har funnit indikationer 
på förekomster av olika metaller på flera ställen men har 
ännu inte kunnat fastställa att fyndigheterna har kom-
mersiell potential. Även om noggranna genomlysningar 
och bedömningar görs av fyndigheter kan inte bolaget 
garantera att kommersiella halter föreligger eller att andra 
hinder uppkommer.

Även tillståndsfrågor avseende undersökning samt 
erhållandet av nödvändiga tillstånd och rättigheter kan 
innebära en risk.

Miljö
Verksamheten måste ta största hänsyn till miljöpåverkan. 
Detta innebär att vissa fyndigheter eventuellt inte kan  
exploateras. En tänkbar konsekvens blir försämrad  
möjlighet att avyttra dessa.

Personal
Eurobattery Minerals AB (publ) är beroende av både intern 
och extern kvalificerad kompetens. Bolagets organisation 
är för närvarande begränsad. Förmågan att behålla fast 
eller inhyrd personal liksom möjligheten att rekrytera ny 
sådan är avgörande för den framtida utvecklingen. Styrelse 

och ledning utvärderar fortlöpande alternativa lösningar 
för att driva verksamheten optimalt.
 
Konkurrenter
Prospekteringsbolag kan i vissa fall konkurrera om samma 
objekt eller område. Områden runt befintliga malmfält 
och gruvor är oftast hårdast konkurrensutsatta. Om 
Eurobattery Minerals AB (publ) på grund av konkurrens 
inte lyckas finna nya fyndigheter eller mineraliseringar 
kan detta få negativ inverkan på bolagets position på 
prospekteringsmarknaden.

Legala krav
Gruvverksamhet regleras av lagar och förordningar och 
är noggrant kontrollerad av olika myndigheter. En särskilt 
långtgående reglering av verksamheten finns inom 
miljöområdet. Tillstånd krävs för en stor del av verksam-
heten. Myndigheter, organisationer, mark- och sakägare 
kan därigenom försena eller stoppa ett projekt genom 
lång handläggningstid, överklaganden eller att inte bevilja 
ansökningar om undersökningstillstånd. Även lagändringar 
kan vara till nackdel för verksamheten.

Finansiella risker
Likviditet
Likviditetsrisk innebär att betalningsförpliktelser inte kan 
uppfyllas som en följd av otillräcklig likviditet.

Råvarupriser
En prisnedgång på metaller kan i olika grad påverka värdet 
på mineraltillgångar och potentiella reserver. Bas- och 
ädelmetaller är globala råvaror. Världsmarknadspriset på 
dessa uppvisar historiskt stora fluktuationer. Även priset 
på andra metaller uppvisar stora fluktuationer. Prisutveck-
lingen på metallmarknaden påverkas av många faktorer 
utanför bolagets kontroll, bland annat utbud och efter-
frågan, växelkurser, inflation, förändringar i den globala 
ekonomin, samt politiska faktorer. Om metallpriserna 
faller kan det få negativ påverkan på värdet av Eurobattery 
Minerals AB (publ) projektportfölj.

Konjunkturutveckling
Externa faktorer såsom tillgång och efterfrågan och låg- 
och högkonjunkturer kan ha inverkan på rörelsekostnader, 
världsmarknadspriser på metaller och aktievärdering. 
Framtida intäkter och aktievärdering kan bli påverkade av 
dessa faktorer, vilka står utom bolagets kontroll.
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NOT 4 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT

NOT 5 ARVODE TILL KONCERNENS REVISORER

NOT 6 ANSTÄLLDA SAMT LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

I januari expanderade bolaget till Tyskland via parallell- 
notering vid Börse Stuttgart. Noteringen innebär att 
investerare i Tyskland och övriga Europa kan handla 
med bolagets aktie i euro med en realtidsuppkoppling 
mot den svenska marknaden.

Styrelsen har särskilt beaktat hur effekterna av den 
fortsatta nedstängningen av stora delar av Europa med 
anledning av covid-19-pandemin kan komma att påverka 
bolagets framtida utveckling och risker som kan påverka 
den finansiella rapporteringen framåt. Styrelsen kan i 
dagsläget inte bedöma effekterna. 

KONCERNEN MODERBOLAGET

Baker Tilly MLT KB 2020 2019 2020 2019

Revisionsuppdrag 135 105 135 105

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 55 30 55 30

Summa 190 135 190 135

KONCERNEN MODERBOLAGET

Anställda vid årets slut 2020 2019 2020 2019

Sverige 1 1 1 1

Varav kvinnor % 0% 0% 0% 0%

Summa anställda vid årets slut 1 1 1 1

Styrelse och ledande befattningshavare

Styrelse 3 4 3 4

Varav kvinnor % 0% 25% 0% 25%

Ledande befattningshavare 0 0 0 0

Varav kvinnor % 0% 0% 0% 0%

Summa styrelse och ledande befattningshavare 3 4 3 4

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Styrelse och ledande befattningshavare 2 013 511 2 013 511

Övriga anställda 0 0 0 0

Sociala kostnader 314 141 314 141

Pensionskostnader 0 0 0 0

Summa löner och ersättningar 2 327 652 2 327 652

Fakturerade konsulttjänster från styrelseledamöter 2 128 3 724 2 128 3 724

Summa Personalkostnader 4 455 4 376 4 455 4 376

Inga pensioner eller liknande förmåner har utbetalats 2020 eller 2019.
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NOT 7 RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER

NOT 8 PATENT OCH LICENSER

NOT 9 BALANSERADE UTVECKLINGSKOSTNADER

KONCERNEN MODERBOLAGET

Räntekostnader och liknande poster 2020 2019 2020 2019

Räntekostnader och liknande poster 4 690 4 182 4 690 4 182

Valutakursförluster 871 537 180 648 318 198 58 628

Summa 876 227 184 830 322 888 62 810

KONCERNEN MODERBOLAGET

2020 2019 2020 2019

Ingående anskaffningsvärde 25 844 146 0 0 0

Årets inköp 0 25 844 146 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 25 844 146 25 844 146 0 0

Ingående avskrivningar 0 0 0 0

Årets avskrivningar 0 0 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 0 0

Utgående restvärde enligt plan 25 844 146 25 844 146 0 0

KONCERNEN MODERBOLAGET

2020 2019 2020 2019

Ingående anskaffningsvärde 7 821 638 2 761 127 2 761 127 2 761 127

Årets inköp 4 221 469 5 060 511 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 12 043 107 7 821 638 2 761 127 2 761 127

Ingående avskrivningar 0 0 0 0

Årets avskrivningar 0 0 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 0 0

Utgående restvärde enligt plan 12 043 107 7 821 638 2 761 127 2 761 127

Avser förvärvade undersökningstillstånd och geologisk information.  
Då ingen utvinning har påbörjats görs ej någon avskrivning i nuläget.  

Avser arbete med framtagning av geologisk information samt kostnader för prospektering.   
Då ingen utvinning har påbörjats görs ej någon avskrivning i nuläget.   
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NOT 11 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG 

Koncernen
Org.  

number Säte
Andel av

kapitalet %
Antal 

Andelar
Bokfört värde i 

moderbolaget: 2020

CORCEL MINERALS, S.L. B70541792 Coruna, Spanien 100 567 32 508 794

Bokfört värde i moderbolaget 32 508 794

Eget kapital Resultat

CORCEL MINERALS, S.L. 6 220 295 -33 266

Bokförda värden i moderbolaget 2020 2019

Ingående anskaffningsvärde 26 439 623 0

Årets anskaffning 0 26 439 623

Årets aktieägartillskott 6 069 171 0

Utgående anskaffningsvärde 32 508 794 26 439 623

Ingående nedskrivningar 0 0

Årets utrangeringar 0 0

Årets nedskrivningar 0 0

Utgående nedskrivningar 0 0

Bokfört värde 32 508 794 26 439 623

I anskaffningsvärde på aktierna i dotterbolaget ingår beräknat övervärde på koncessioner och tillstånd

NOT 10 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

KONCERNEN MODERBOLAGET

2020 2019 2020 2019

Ingående anskaffningsvärde 20 354 0 0 0

Årets inköp 0 20 354 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 20 354 20 354 0 0

Ingående avskrivningar -631 0 0 0

Årets avskrivningar -3 093 -631 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -3 724 -631 0 0

Utgående restvärde enligt plan 16 630 19 723 0 0
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NOT 14 UPPLUPNA KOSTNADER

NOT 15 RESULTATDISPOSITION

KONCERNEN MODERBOLAGET

2020 2019 2020 2019

Upplupna arvoden 70 000 30 000 70 000 30 000

Övriga upplupna kostnader 69 950 45 551 69 950 45 551

Summa upplupna kostnader 139 950 75 551 139 950 75 551

Till årsstämmans förfogande står en ackumulerad vinst 
om 75 931 593 kr. Styrelsen föreslår att vinsten balanseras 
i ny räkning.

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, 
hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar 
med tillhörande bokslutskommentarer. Koncernens jäm-
förelseår är likställt med moderbolagets jämförelseår.

NOT 13 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

KONCERNEN MODERBOLAGET

2020 2019 2020 2019

Förutbetalda hyror 37 350 36 450 37 350 36 450

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 70 000 83 987 70 000 80 687

Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 107 350 120 437 107 350 117 137

NOT 12 ANDRA LÅNGFRISTIGA PLACERINGAR

KONCERNEN MODERBOLAGET

2020 2019 2020 2019

Ingående anskaffningsvärde 0 0 0 0

Årets inköp 11 908 008 0 11 908 008 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 11 908 008 0 11 908 008 0

Ingående avskrivningar 0 0 0 0

Årets avskrivningar 0 0 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 0 0

Utgående restvärde enligt plan 11 908 008 0 11 908 008 0

Årets inköp utgör en del av det investerings- och aktieägaravtal med option att förvärva Hautalampi
nickel-kobolt-koppargruva som bolagets aktieägare beslutade om på extra bolagsstämma den 27 maj 2020
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Stockholm, 3 maj, 2021

Eurobattery Minerals AB (publ)

Min revisionsberättelse har lämnats den 7 maj 2021

Stein Karlsen

Auktoriserad revisor

Henrik Johannesson

Ordförande

Roberto García Martínez

Verkställande direktör

Roberto García Martínez

Jan Olof Arnbom

Styrelsemedlem

Henrik Johannesson

Stein Karlsen
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REVISIONSBERÄTTELSE 

Till bolagsstämman i Eurobattery Minerals AB (publ) 
Org.nr. 556785–4236 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen för Eurobattery Minerals AB för år 2020. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella 
ställning per den 31 december 2020 och av dessas finansiella 
resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är 
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de 
ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och 
verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som 
de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och 
koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen 
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av 
bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De 
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, 
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ 
till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av 
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på 
grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om 
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen och koncernredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter 
i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga 
för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är 
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, 
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information 
eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i 
den interna kontrollen. 

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar. 

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i 
de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon 
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller 
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets och 
koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna 
i årsredovisningen och koncernredovisningen om den 
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan 
fortsätta verksamheten. 

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och 
koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna 
och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis 
avseende den finansiella informationen i enheterna eller 
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande 
avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, 
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt 
ansvariga för våra uttalanden. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen 
som vi identifierat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för Eurobattery Minerals AB för år 2020 
samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". 
Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av 
bolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation 
och att tillse att bolagets organisation är utformad så att 
bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska 
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 
Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt 
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras 
i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska 
skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller 

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är 
att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt 
med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

 

 

 

 

 

 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller 
förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka 
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår 
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. 
Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, 
områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och 
där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för 
bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, 
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är 
relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt 
uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt 
med aktiebolagslagen. 

 

Malmö den 7 maj 2021                

 

 

Stein Karlsen 

Auktoriserad revisor FAR 

 



Ethical and fully 
traceable minerals for 
the electric revolution

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvföretag noterat på NGM Nordic SME (BAT) och Börse Stuttgart (EBM). 
Som själva grunden för värdekedjan för batteriproduktion är företagets vision att hjälpa Europa bli självförsörjande 
på etiska och fullt spårbara batterimineraler som används inom elfordonsindustrin. Företaget undersöker och 
utvecklar fl era nickel-, kobolt- och kopparprojekt i Europa och ska leverera hållbart utvunna råvaror som är kritiska 
för den snabbt växande batterimarknaden. För mer information besök eurobatteryminerals.com. Augment Partners 
AB, tel. +46 8-604 22 55, e-post: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor.


