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» Batterimineraler är grunden för en framgångsrik 
övergång till renare bil-, energi- och teknikindustrier. Vårt fokus 
är att göra verklighet av ett flertal nickel-kobolt-koppar-projekt 

i Europa för att tillhandahålla kritiska råvaror och på så 
sätt ge kraft åt en renare värld. « 

Roberto García Martínez, CEO

Highlights första kvartalet 2022

Î Utvidgning av verksamheten i Finland: Finn-
Cobalt Oy fi ck ett undersökningstillstånd för 
det lovande projektet Varislahti som ligger 
cirka 10 kilometer från Hautalampiprojektet. 
Området innehåller bland annat kobolt, 
koppar och nickel och är idealiskt beläget i 
närheten till FinnCobalts infrastruktur och 
nuvarande verksamhetsbas.

Î Företaget uppnådde exceptionella prospek-
teringsresultat för nickel, koppar och kobolt 
i det spanska projektet Corcel: fyndigheten i 
Castriz omfattar uppskattningsvis 60 miljoner 
ton mineraliserat berg med en nickelhalt på 
0,25 %.

Î De första resultaten från fas 2 av borrningarna 
från Hautalampi-projeket visar att de två 
områdena Hautalampi och Mökkivaara sitter 
ihop. En sammankoppling innebär att den 
planerade framtida gruvbrytning blir mer 
eff ektiv och ekonomisk.

Q1 2022
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Men innan vi går på djupet med det vill jag än en gång 
upprepa: Med vår aff ärsmodell betjänar vi en marknad 
som växer explosionsartat. Vi fokuserar på de viktiga 
batterimineralerna nickel, kobolt och koppar, som bland 
annat används i elbilar, smartphones och solpaneler. 
Dessa batterimineraler är grunden för en framgångsrik 
övergång till renare bil-, energi- och teknikindustrier. 
Vårt fokus är att göra verklighet av ett fl ertal nickel-
kobolt-koppar-projekt i Europa för att tillhandahålla 
kritiska råvaror och på så sätt ge kraft  åt en renare värld.

Mycket goda utsikter för batterimineralprojekt 
i både Finland och Spanien
Vi fi ck de första resultaten från vårt fi nska nickel-koppar-
kobolt-projekt i Hautalampi. Borrningsprogrammet 
syft ade till att undersöka en möjlig koppling mellan två 
fyndigheter i projektet – och resultaten tyder på att de 
faktiskt sitter ihop. Det kommer att göra gruvverksam-
heten i området mer ekonomisk.

Vårt nickel-koppar-koboltprojekt Corcel i nordvästra 
Spanien omfattar en aktiv fyndighet i Castriz och ytterligare 
två fyndigheter i Monte Mayor och Monte Castello. 
Resultaten från det senaste borrningsprogrammet i 

Castriz-fyndigheten tyder på att den har en potential 
om 60 miljoner ton med en nickelhalt på 0,25 procent. 
Med sådana nickelvolymer lokaliserade nära ytan är vi 
övertygade om att vi kommer att etablera ett kostnads-
eff ektivt dagbrott i Castriz.

Påverkan från covid-19
Jo då, pandemin har påverkat även vår verksamhet. Vår 
externa laboratoriepartner ALS Global, som analyserar 
borrkärnorna från Hautalampi och Corcel, har upplevt 
vissa förseningar. I motsats till vad vi hade förväntat oss 
och kommunicerade kommer vi nu att få de slutliga borr-
ningsresultaten från fas två av borrningen i Hautalampi, 
liksom den tredjepartsverifi erade uppdateringen av 
mineralkällan från både Hautalampi och Corcel under 
årets andra kvartal i stället för första kvartalet. Med de två 
resursberäkningarna i vår hand kommer vi att få en god 
översikt över de ekonomiska aspekterna av gruvdrift  
i såväl Finland som Spanien.

En stabil start på ett lovande andra kvartal
Vi började andra kvartalet med en fi nansiell höjdpunkt: 
En riktad nyemission av konvertibler om 18 MSEK (1,7 
MEUR). Denna ytterligare fi nansiering ska användas för 

att förvärva fl er aktier i FinnCobalt Oy, den nuvarande 
ägaren av Hautalampi-projektet, samt för andra möjliga, 
värdeskapande investeringar och projekt.

Bästa medarbetare, investerare och aktieägare
Å hela styrelsens vägnar vill jag tacka våra teammedlemmar 
för deras fortsatta engagemang. Det har legat till grund 
för våra framgångar hittills och kommer att fortsätta att 
göra det även i framtiden.

Jag skulle också vilja tacka våra aktieägare och våra nya 
investerare för deras förtroende för oss och för det 
givande samarbetet.

Bästa aktieägare,
Tre händelserika månader är till ända. I just den här hälsningen vill jag lyft a fram de 
viktigaste utvecklingsstegen i vår verksamhet under första kvartalet. Tanken är att 
beskriva de framsteg vi gjort med att leverera utifrån vår strategi att tillhandahålla 
ansvarsfullt utvunna batterimineraler – från Europa till Europa.

Med vänliga hälsningar

Roberto García Martínez
CEO

Med vänliga hälsningar

Roberto García Martínez
CEO
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Första kvartalet 2022

 Î Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (Q1 2021:  
0 KSEK) 

 Î Rörelseresultatet efter finansiella poster uppgick  
till -2 357 KSEK (Q1 2021: -2 721 KSEK) 

 Î Resultat efter finansiella poster per aktie uppgick  
till -0,15 SEK (Q1 2021: -0,17 SEK). 

 Î Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick  
till 540 KSEK (Q1 2021: -2 048 KSEK)

 

Väsentliga händelser under första kvartalet 

 Î Bolaget rapporterade mycket tillfredsställande första 
analysresultat från borrningarna i det spanska Corcel- 
projektet, med en uppskattning om 60 miljoner ton 
med en nickelhalt på 0,25 procent. Dessa inledande 
analysresultat är från de två första borrhålen, av sju, 
som har undersökts från prospekteringsområdet Castriz 
under 2021. Tillsammans med Monte Mayor och Monte 
Castello är Castriz ett av tre primära prospekterings- 
områden inom Corcel-projektet.  

 Î Eurobattery Minerals informerades av FinnCobalt  
Oy, den nuvarande ägaren av Hautalampi-projektet, 
om expansionen i östra Finland, med en ny beviljad 
reservering för att ansöka om prospekteringstillstånd  
i området Varislahti, där det finns rika fyndigheter. 
Fyndigheten täcker över 23,6 km2 mark rik på fyndig-
heter av Outokumpu-typ, som vanligtvis innehåller 
mineralerna kobolt, koppar, nickel, zink och guld. 
Fyndigheten har ett idealiskt läge i förhållande till 
befintlig infrastruktur och ligger när Hautalampi- 
projektet. Eurobattery Minerals har möjlighet att  
stegvis förvärva 100 procent av FinnCobalt Oy. 

 Î I mars rapporterade bolaget ytterligare analysresultat 
från borrningar i det spanska Corcel-projektet, som 
bekräftade de resultat som kommunicerades redan i 
januari: en uppskattning om 60 miljoner ton med en 

nickelhalt på 0,25 procent. Ackrediteringen av resursen 
har skjutits upp till andra kvartalet 2022 på grund av 
covid-19-relaterade problem vid det ansvariga ALS  
Global-laboratoriet.  

 Î Eurobattery Minerals meddelade de första resultaten 
från fas 2 av borrningarna som slutfördes inom ramen 
för nickel-koppar-kobolt-projektet i Hautalampi i östra 
Finland. Resultatet tyder på att resurserna i Hautalampi 
sitter ihop. Om de sitter ihop skulle det göra planerade 
framtida gruvbrytning mer effektiv och ekonomisk. 
Liksom i fallet med Corcel-projektet har de fullständiga 
resultaten för Hautalampi skjutits upp på grund av 
covid-19-relaterade problem vid det ansvariga ALS Global- 
laboratoriet. De förväntas nu under andra kvartalet 
2022 tillsammans med uppdateringen av mineral- 
resursen enligt JORC-koden. 

Väsentliga händelser efter perioden 

 Î I början av april fattade bolaget beslut om en riktad 
nyemission av konvertibler om 18 MSEK (1,7 MEUR) 
till Formue Nord Fokus A/S. Syftet med den riktade 
emissionen, som grundar sig på bemyndigandet från 
årsstämman den 1 juni 2021, är att finansiera förvärvet 
av de ytterligare aktierna i FinnCobalt Oy i linje med 
befintliga avtal, samt att finansiera ytterligare värde- 
skapande investeringar och skapa flexibilitet för förvärv 
av ytterligare projekt eller delar av dem.

Delårsrapport januari–mars 2022
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Resultat och omsättning  
Bolagets nettoomsättning för första kvartalet uppgick 
till 0 KSEK (Q1 2021: 0 KSEK) och resultat efter finansiella 
poster till -2 357 KSEK (Q1 2021: -2 721 KSEK). Rörelse-
kostnader uppgick till -2 590 KSEK (Q1 2021: -2 912 KSEK). 
EBITDA för första kvartalet uppgick till -2 574 KSEK (Q1 
2021: -2 848 KSEK). Finansiella poster uppgick för  
kvartalet till 217 KSEK (Q1 2021: 127 KSEK).

Investeringar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar under 
första kvartalet uppgick till 0 KSEK (Q1 2021: 0 KSEK).  
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar upp-
gick 1 433 KSEK (Q1 2021: 754 KSEK). Investeringar i  
finansiella anläggningstillgångar uppgick 1 030 KSEK  
(Q1 2021: 8 075 KSEK).

Finansiell ställning 
Likvida medel uppgick till 909 KSEK (Q1 2021: 31 860 KSEK) 
per den 31 mars. Eget kapital uppgick till 68 994 KSEK (Q1 
2021: 89 743 KSEK).

Kassaflöde och finansiering
Kassaflöde från den löpande verksamheten under första 
kvartalet var 540 KSEK (Q1 2021: -2 048 KSEK). Kassaflödet 
från investeringsverksamheten var -2 463 KSEK (Q1 2021:

 -8 829 KSEK), kassaflödet från finanseringensverk- 
samheten var -0 KSEK (Q1 2021: -0 KSEK). 

Aktien
Aktiekapitalet i Eurobattery Minerals AB (publ) uppgår 
den 31 mars 2022 till 15 719 503 SEK. Det totala antalet 
utestående aktier uppgår till 15 719 503 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. Från och den 15  
januari 2021 kan aktien handlas på Börse Stuttgart  
under symbolen EBM. Enligt Euroclears samman- 
ställning hade Eurobattery Minerals cirka 8 800  
aktieägare vid periodens utgång.

Transaktioner med närstående
Under första kvartalet 2022 har resultatet belastats med 
arvode för utfört arbete om 653 KSEK till VD Roberto 
García Martínez bolag Nazgero Consulting Service LTD. 
Periodens resultat har även belastats med lön och andra 
ersättningar till VD om 390 KSEK.

Under första kvartalet 2022 har resultatet belastats med 
arvode för utfört arbete om 0 KSEK till styrelseledamot  
Jan Arnboms bolag Arnbom Geokonsult AB.

Ägarförteckning per den 31 mars 2022

 Antal  Andel 
Aktieägare aktier  (%) 

Clearstream Banking Germany 1 951 973 12,42%

Andrew Randall 971 170 6,18%

Avanza Pension 724 975 4,61%

Ulex Recursos S.L. 687 471 4,37%

Six Sis AG 497 235 3,16%

Kimberly Wrixon 445 000 2,83%

Swedbank Försäkring 367 462 2,34%

DH Invest AB 300 000 1,91%

UBS Switzerland AG 281 165 1,79%

Frenergy AB 260 000 1,65%

Totalt övriga aktieägare  9 233 052 58,74%

 15 719 503 100,00%

Kommentarer till första kvartalet,  
1 januari–31 mars 2022



DELÅRSRAPPORT JANUARI–MARS 2022

6

EUROBATTERY MINERALS AB

EUROBATTERYMINERALS.COM

ResultaträkningBalansräkning

KSEK 2022 2021 2021
 jan–mar jan–mar jan–dec

   

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning   

Övriga rörelseintäkter 16 64 302

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER   302

   

RÖRELSENS KOSTNADER   

Övriga externa kostnader -2 200 -2 536 -15 422

Personalkostnader -390 -376 -1 931

Avskrivningar materiella

anläggningstillgångar   -4

RÖRELSERESULTAT -2 574 -2 848 -17 055

   

Finansnetto 217 127 279

RESULTAT FÖRE SKATT -2 357 -2 721 -16 776

Skatt på årets resultat 0 0 220

   

PERIODENS RESULTAT -2 357 -2 721 -16 556

KSEK 2022-03-31 2021-03-31 2021-12-31

   

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 45 875 38 641 44 442

Materiella anläggningstillgångar 54 17 54

Finansiella anläggningstillgångar 23 980 19 354 22 950

Övriga omsättningstillgångar 7 724 527 7 435

Kassa & Bank 909 31 860 2 832

SUMMA TILLGÅNGAR 78 542 90 399 77 713

   

EGET KAPITAL OCH SKULDER   

Eget kapital 68 994 89 743 71 180

Uppskjuten skatt 5 291 0 5 291

Kortfristiga skulder 4 257 656 1 242

SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER 78 542 90 399 77 713
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KSEK 2022 2021 2021
 jan–mar jan–mar jan–dec
   
Periodens rörelseresultat -2 574 -2 848 -17 055
Avskrivningar 0 0 4
Finansiella poster, mm 388 127 466
Kassaflöden från den löpande 
verksamheten före förändring
av rörelsekapital -2 186 -2 721 -16 585  
 
Förändring av rörelsefordringar -289 372 -6 535
Förändring av rörelseskulder 3 015 301 885
Kassaflöden från den 
löpande verksamheten 540 -2 048 -22 235
Kassaflöden från 
investeringsverksamheten -2 463 -8 829 -18 278
Kassaflöden från 
finansieringsverksamheten 0 0 608
Årets kassaflöde -1 923 -10 877 -39 905

Likvida medel vid periodens början 2 832 42 737 42 737
Likvida medel vid periodens slut 909 31 860 2 832

Kassaflödesanalys

KSEK 2022 2021 2021

 jan–mar jan–mar jan–dec

Eget kapital vid 

periodens ingång 71 180 92 464 92 464

Nyemission   608

Förändring uppskjuten skatt   -5 530

Omräkningsdifferens 171  194

Periodens resultat -2 357 -2 721 -16 556

Eget kapital vid periodens utgång 68 994 89 742 71 180

Förändring eget kapital
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 2022 2021 2021
 jan–mar jan–mar jan–dec

   
Genomsnittligt eget kapital period (KSEK) 70 087 91 103 79 058
Genomsnittligt totalt kapital period (KSEK) 78 128 91 609 85 261
Räntabilitet på eget kapital (%) -4 -3 -22
Räntabilitet på totalt kapital (%) -3 -3 -19
Soliditet (%) 88 99 92
Resultat per aktie (kr) (före utspädning) -0,15 -0,17 -1,06
Resultat per aktie (kr) (efter utspädning) -0,15 -0,17 -1,05
Eget kapital per aktie (kr) 4,39 5,72 4,53
Kassalikviditet (%) 203 4 937 827
Totalt antal aktier 15 719 503 15 679 318 15 719 503
Genomsnittligt antal aktier 15 719 503 15 679 318 15 699 411

Nyckeltal och aktiedata
Nyckeltalsdefinitioner

Räntabilitet Resultat efter finansiella poster plus 

på totalt kapital: finansiella kostnader i procent av  

 genomsnittligt totalt kapital.

Räntabilitet Nettoresultat enligt resultaträkningen  

på eget kapital: i procent av genomsnittligt eget kapital.

Soliditet: Eget kapital i procent av balansomslutning.

Resultat per aktie: Resultat efter skatt i förhållande till  

 genomsnittligt antal aktier. 

Eget kapital per aktie: Eget kapital i relation till antal aktier  

 på balansdagen.

Kassalikviditet: Omsättningstillgångar exklusive lager i  

 förhållande till kortfristiga skulder.
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Redovisningsprinciper
Eurobattery Minerals AB tillämpar från och med  
2014 årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens 
allmänna råd 2012:1 (K3) vid upprättandet av finansiella 
rapporter. 

Granskningsrapport
Denna delårsrapport har ej varit föremål för revisorns 
granskning.

Mentor
Augment Partners AB
Telefon: +46 8-604 22 55
E-post: info@augment.se

Kommande rapporttillfällen
Årsredovisningen för 2021 publiceras snart.
Delårsrapport för perioden januari – juni lämnas den  
19 augusti 2022.

Rapporter, pressmeddelanden med mera publiceras  
på Nordic Growth Markets hemsida www.ngm.se och  
på www.eurobatteryminerals.se.

Maj 2022
Eurobattery Minerals AB
Styrelsen

För ytterligare information: ir@eurobatteryminerals.com.



DELÅRSRAPPORT JANUARI–MARS 2022

10

EUROBATTERY MINERALS AB

EUROBATTERYMINERALS.COM

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvbolag noterat på svenska Nordic Growth Market (BAT) och tyska Börse Stuttgart (EBM).  
Med visionen att göra Europa självförsörjande på ansvarsfullt utvunna batterimineraler, är företagets fokus att realisera ett flertal  

nickel-kobolt-kopparprojekt i Europa för att leverera kritiska råvaror och på så sätt lägga grunden för en renare värld.  
Besök www.eurobatteryminerals.com för mer information. Följ oss gärna på LinkedIn and Twitter. 

Augment Partners AB, e-mail: info@augment.se, phone: +46 8-604 22 55, är bolagets mentor.

    


