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» En snabbrepetition av vår strategi: vårt fokus är att göra 
verklighet av ett flertal nickel-, kobolt- och kopparprojekt 

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

Roberto García Martínez, VD

Highlights andra kvartalet 2022

Î I maj slutförde Eurobattery Minerals 
ännu ett steg mot att förverkliga det fi nska 
batterimineralprojektet Hautalampi när 
miljökonsekvensbeskrivningen lämnades in. 

Î Den 31 maj köpte Eurobattery Minerals 40 
procent av det fi nska batterimineralgruv-
projektet från den nuvarande ägaren FinnCobalt. 
Detta var första gången som bolaget utnyttjade 
optionen att stegvis förvärva 100 procent av 
FinnCobalt.

Î I juni fi ck Eurobattery Minerals den oberoende 
rapporten NI 43-101 om Castriz-fyndigheten, 
som ingår i Corcel-projektet. Rapporten 
omfattade 10 procent av fyndigheten och 
slutsatsen var att enbart denna del innehåller 
den mängd nickel som behövs till 500 000 
bilbatterier. 

Î I juni utsågs också bolaget till ny vice ordförande
i den Svensk-Spanska Handelskammaren 
(Cámara de Comercio Hispano Sueca). 

Q2 2022
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En snabbrepetition av vår strategi: vårt fokus är att göra 
verklighet av ett fl ertal nickel-, kobolt- och koppar-
projekt i Europa för att tillhandahålla kritiska råvaror 
och på så sätt ge kraft  åt en renare värld. Under andra 
kvartalet 2022 gjorde vi stora framsteg i vår aff ärsstrategi, 
vilket jag nu kommer gå igenom med er.  

Förvärv: vi har köpt 40 procent av det fi nska 
batterimineralprojektet Hautalampi

I april slutförde vi framgångsrikt en riktad nyemission 
av konvertibler om 18 MSEK (1,7 MEUR), medel som var 
öronmärkta till att fi nansiera förvärvet av Hautalampi-
projektet och andra värdeskapande investeringar och 
projekt. Med nyemissionen i hamn är jag mycket glad över 
att vi för första gången har utnyttjat vår option att förvärva 
100 procent av nickel-, kobolt- och kopparprojektet 
Hautalampi från dess nuvarande ägare FinnCobalt Oy. I 
maj inledde vi ett förvärv om 40 procent som slutfördes i 
juli, och tog därmed ett avgörande steg för att öppna en 
gruva för batterimineraler i Finland. 

Vi tog även ett annat avgörande steg för att etablera 
ansvarsfull gruvdrift  i Finland, genom att lämna in en 
miljökonsekvensbeskrivning under andra kvartalet. Så 
snart som det har bekräft ats offi  ciellt att Hautalampi-
projektet eft erlever miljölagstift ningen kommer ett av 
villkoren för att Eurobattery Minerals ska kunna starta 
gruvdrift  i Hautalampi att vara uppfyllt.

Bekräft else: vi kan bryta mineraler till fl era miljoner 
bilbatterier i vårt spanska Corcel-projekt

Samtidigt har vi också erhållit den oberoende rapporten 
NI 43-101 om vårt prospekteringsområde för nickel, 
kobolt och koppar Castriz, som tillsammans med de 
båda prospekteringsområdena Monte Mayor och Monte 
Castello, ingår i Corcel-projektet i nordvästra Spanien. 
Enligt rapporten, som är upprättad av oberoende externa 
experter, innehåller 10 procent av Castriz-fyndigheten 
den mängd nickel som behövs för att tillverka 500 
000 bilbatterier. När det gäller nickelhalten kan vi med 
hög säkerhet säga att prospekteringsområdet Castriz 

innehåller de mineraler som krävs för att tillverka fl era 
miljoner bilbatterier med en kapacitet om 60 kWh. 
Förutsättningarna för en batterimineralgruva på den 
iberiska halvön ser riktigt lovande ut.    

Slutligen vill jag ta tillfället i akt och rikta ett stort tack 
till er alla som stödjer Eurobattery Minerals. Som en 
medarbetare eller investerare spelar du en viktig roll 
i att göra Europa självförsörjande på batterimineraler 
som har utvunnits med ansvarsfulla metoder. Därmed 
bidrar du till en renare värld. 

Bästa aktieägare,
Det är halvtid 2022, men Eurobattery Minerals kör på med full fart. Eft erfrågan på 
ansvarsfullt utvunna batterimineraler från Europa har aldrig varit högre, inte minst 
från bil- och energibranschen. På Eurobattery Minerals arbetar vi hårt och i högt 
tempo för att förse marknaden med dessa värdefulla mineraler. 

Med vänliga hälsningar

Roberto García Martínez
VD

Med vänliga hälsningar

Roberto García Martínez
VD
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Andra kvartalet 2022

 Î Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (Q2 2021: 0 SEK).

 Î Rörelseresultatet efter avskrivningar och finansiella 
poster uppgick till -10 046 KSEK (Q2 2021: -4 121 KSEK).

 Î Resultat per aktie efter finansiella poster före  
utspädning uppgick till -0,64 SEK (Q2 2021: -0,26 SEK).

 Î Resultat per aktie efter finansiella poster efter  
utspädning uppgick till -0,59 SEK (Q2 2021: -0,26 SEK).

 Î Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick  
till -12 325 KSEK (Q2 2021: -3 150 KSEK).

Första halvåret  2022

 Î Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (6M 2021: 0 SEK).

 Î Rörelseresultatet efter avskrivningar och finansiella 
poster uppgick till -12 403 KSEK (6M 2021: -6 842 KSEK).

 Î Resultat per aktie efter finansiella poster före  
utspädning uppgick till -0,79 SEK (6M 2021: -0,44 SEK).

 Î Resultat per aktie efter finansiella poster efter  
utspädning uppgick till -0,73 SEK (6M 2021: -0,44 SEK).

 Î Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick  
till -11 786 KSEK (6M 2021: -5 198 KSEK).

Väsentliga händelser, januari–juni 2022  

 Î I januari rapporterade bolaget mycket tillfredsställande 
första analysresultat från borrningarna i det spanska 
Corcelprojektet, 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 I februari informerades Eurobattery Minerals av Finn- 
Cobalt 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. Fyndig-
heten täcker över 23,6 km2 mark rik på fyndigheter 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 nära 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 

Halvårsrapport 2022
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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 I mars meddelade Eurobattery Minerals 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 Globallaboratoriet. Vid tidpunkten 
för tillkännagivandet förväntades resultaten under det 
andra kvartalet 2022 tillsammans med uppdatering av 
mineralresursen enligt JORC-koden. 

 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.

 Î I maj slutförde Eurobattery Minerals ännu ett steg  
mot att förverkliga det finska batterimineralprojektet 
Hautalampi när miljökonsekvensbeskrivningen lämnades 

in. Miljökonsekvensbeskrivningen redogör för miljöläget 
för Hautalampi gruvprojekt samt miljökonsekvensen 
från de utvärderade alternativen och deras betydelse. 
Så snart som det har bekräftats officiellt att Hautalampi- 
projektet efterlever miljölagstiftningen kommer ett av 
villkoren för att Eurobattery Minerals ska kunna starta 
gruvdrift i Hautalampi att vara uppfyllt.

 Î Den 31 maj tog Eurobattery Minerals ytterligare ett 
viktigt steg mot att förverkliga en batterimineral-
gruva i Finland när bolaget köpte 40 procent av det 
finska batterimineralgruvprojektet från den nuvarande 
ägaren FinnCobalt. Detta var första gången som bolaget 
utnyttjade optionen att stegvis förvärva 100 procent av 
FinnCobalt. Som tillkännagavs för omkring två år sedan 
avser Eurobattery Minerals att förvärva 100 procent av 
FinnCobalt till senast 2024.

 Î I juni fick Eurobattery Minerals den oberoende  
rapporten NI 43-101 om Castriz-fyndigheten, som ingår 
i Corcel-projektet. Rapporten omfattade 10 procent av 
fyndigheten och slutsatsen var att enbart denna del 
innehåller den mängd nickel som behövs till 500 000 
bilbatterier. Med tanke på att Castriz-fyndigheten har 
en nickelhalt på 0,23 procent kommer Eurobattery 
Minerals att i framtiden kunna producera mineraler till 
flera miljoner bilbatterier med en kapacitet om 60 kWh.

 Î I juni utsågs också bolaget till ny vice ordförande i 
den Svensk-Spanska Handelskammaren (Cámara de 
Comercio Hispano Sueca). Det tvååriga vice ordförande-
skapet delas med den erkända svenska biltillverkaren 
Volvo Cars. Under mandatperioden kommer bolaget att 

dra nytta av bland annat nätverkande med företrädare 
från olika branscher och näringslivet samt politiker. 
Dessutom kommer bolaget att aktivt främja den gröna 
omställningen, som kommer att innebära att dess  
batterimineralprojekt, som också krävs för en utsläpps-
fri mobilitet, erhålla ytterligare EU-stöd.

Väsentliga händelser efter perioden 

 Î Den 1 juli meddelade bolaget slutförandet av förvärvet 
av 40 procent av FinnCobalt, den nuvarande ägaren till 
mark och samtliga gruvbrytningsrättigheter i det finska 
nickel-kobolt-koppar-projektet Hautalampi. I samband 
med affären slutförde Eurobattery Minerals styrelse en 
riktad nyemission om 802 734 aktier med ett total- 
värde om 1 000 002 euro. Vidare betalades 250 000 
euro kontant till de tre aktuella ägarna av FinnCobalt. 
Eurobattery Minerals har möjlighet att förvärva 100 
procent av FinnCobalt till senast 2024.
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Kommentarer till andra kvartalet,  
1 april–30 juni 2022

Resultat och omsättning  
Bolagets nettoomsättning för andra kvartalet uppgick 
till 0 KSEK (Q2 2021: 0 SEK) och resultat efter finansiella 
poster till -10 046 KSEK (Q2 2021: -4 121 KSEK). Rörelse- 
kostnader uppgick till -8 891 KSEK (Q2 2021: -4 327 
KSEK). EBITDA för andra kvartalet uppgick till -8 876 
KSEK (Q2 2021: -4 154 KSEK). Finansiella kostnader  
uppgick för kvartalet till -1 170 KSEK (Q2 2021: 33 KSEK).

Investeringar 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar under 
andra kvartalet uppgick till 0 KSEK (Q2 2021: 5 KSEK).  
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar  
uppgick till 1 258 KSEK (Q2 4 360 KSEK). Investeringar  
i finansiella anläggningstillgångar uppgick till 0 KSEK  
(Q2 2021: 3 036 KSEK).

Finansiell ställning  
Likvida medel uppgick till 5 325 KSEK per den 30 juni  
(30 juni 2021: 24 345 KSEK). Eget kapital uppgick till 59 311 
KSEK (30 juni 2021: 85 622 KSEK).

 

Kassaflöde och finansiering
Kassaflödet från den löpande verksamheten under andra 
kvartalet var -12 325 KSEK (Q2 2021: -3 150 KSEK). Kassa- 
flödet från investeringsverksamheten var -1 259 KSEK (Q2 
2021: -4 365 KSEK), medan kassaflödet från finansierings- 
verksamheten var 18 000 KSEK (Q2 2021: 0 KSEK). 

Kommentarer till första halvåret ,  
1 januari–30 juni 2022

Resultat och omsättning  
Bolagets nettoomsättning för första halvåret uppgick  
till 0 SEK (6M 2021: 0 SEK) och resultat efter finansiella 
poster till -12 403 KSEK (6M 2021: -6 842 KSEK). Rörelse- 
kostnader uppgick till -11 481 KSEK (6M 2021: -7 239 
KSEK). EBITDA för första halvåret uppgick till -11 450 
KSEK (6M 2021: -7 002 KSEK). Finansiella kostnader  
uppgick för perioden till -953 KSEK (6M 2021: 160 KSEK).

Investeringar  
Investeringar i materiella anläggningstillgångar under 
första halvåret uppgick till 0 KSEK (6M 2021: 5 KSEK).  
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar upp-
gick till 2 690 KSEK (6M 2021: 13 189 KSEK). Investeringar 
i finansiella anläggningstillgångar uppgick 1 031 KSEK  
(6M 2021: 11 111 KSEK).

Finansiell ställning 
Likvida medel uppgick till 5 325 KSEK per den 30 juni  
(30 juni 2021: 24 345 KSEK). Eget kapital uppgick till 59 311 
KSEK (30 juni 2021: 85 622 KSEK).

Kassaflöde och finansiering
Kassaflödet från den löpande verksamheten under 
första halvåret var -11 786 KSEK (6M 2021: -5 198 KSEK). 
Kassaflödet från investeringsverksamheten var -3 721 
KSEK (6M 2021: -13 194 KSEK), medan kassaflödet från 
finansieringsverksamheten var 18 000 KSEK (6M 2021:  
0 KSEK). 

Resultat och omsättning 
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Aktien
Aktiekapitalet i Eurobattery Minerals AB (publ) uppgår den 
30 juni 2022 till 15 719 503 kr. 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 den 15 januari 2021 
handlas aktien vid Börse Stuttgart under kortnamn EBM. 
Enligt Euroclears sammanställning hade Eurobattery  
Minerals cirka 8 800 aktieägare vid periodens utgång.

Ägarförteckning per den 30 juni 2022

Aktieägare Antal  Andel
 aktier  (%)

Clearstream Banking Germany 2 067 586 13,15 %

Andrew Randall 971 170 6,18 %

Avanza Pension 726 276 4,62 %

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

Six Sis AG 592 570 3,77 %

Kimberly Wrixon 425 000 2,70 %

Swedbank Försäkring 362 745 2,31 %

Frenergy AB 310 000 1,97 %

DH Invest AB 300 000 1,91 %

UBS Switzerland AG 296 165 1,88 %

Övriga aktieägare 8 980 520 57,14 %

 15 719 503 100,00 %

Transaktioner med närstående
Under perioden har resultatet belastats med arvode 
för utfört arbete om 1 342 KSEK till VD Roberto García 
Martínez’s bolag Nazgero Consulting Service LTD. Periodens 
resultat har även belastats med lön och andra ersättningar 
till VD om 780 KSEK.

Slutligen har resultatet under perioden belastats med 
arvode för utfört arbete om 46 KSEK till styrelseledamot 
Jan Arnboms bolag Arnbom Geokonsult AB.
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ResultaträkningBalansräkning

KSEK 30 juni 2022 30 juni 2021 31 dec 2021

   

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 47 133 39 965 44 443

Materiella anläggningstillgångar 54 22 54

Finansiella anläggningstillgångar 23 981 22 390 22 950

Övriga omsättningstillgångar 7 340 617 7 434

Kassa & Bank 5 325 24 345 2 832

SUMMA TILLGÅNGAR 83 833 87 339 77 713

   

EGET KAPITAL OCH SKULDER   

Eget kapital 59 311 85 622 71 181

Uppskjuten skatt 5 497 0 5 291

Långfristiga skulder 18 000 0 0

Kortfristiga skulder 1 025 1 717 1 241

SUMMA EGET KAPITAL  

OCH SKULDER 83 833 87 339 77 713

KSEK 2022 2021 2022 2021 2021

 jan–juni jan–juni april–juni april–juni jan–dec

     

Rörelsens intäkter     

Nettoomsättning 0 0 0 0 0

Övriga rörelseintäkter 31 237 15 173 302

     

Rörelsens kostnader     

Övriga externa kostnader -10 352 -6 100 -8 152 -3 564 -15 422

Personalkostnader -1 129 -1 139 -739 -763 -1 931

Avskrivningar materiella  

anläggningstillgångar 0 0 0 0 -4

Rörelseresultat -11 450 -7 002 -8 876 -4 154 -17 055

     

Räntenetto -953 160 -1 170 33 279

Resultat före skatt -12 403 -6 842 -10 046 -4 121 -16 776

Skatt på årets resultat 0 0 0 0 220 

   

PERIODENS RESULTAT -12 403 -6 842 -10 046 -4 121 -16 556
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KSEK  2022 2021 2022 2021 2021
  jan–juni jan–juni april–juni april–juni jan–dec
   
Periodens rörelseresultat  -11 450 -7 002 -8 876 -4 154 -17 055
Avskrivningar  0 0 0 0 4
Erlagd ränta  -953 160 -1 170 33 466
Kassaflöden från löpande verksamheten   
före förändring av rörelsekapital  -12 403 -6 842 -10 046 -4 121 -16 585
   
Förändring av rörelsefordringar  607 282 747 -90 -6 535
Förändring av rörelseskulder  10 1 362 -3 026 1 061 885
Kassaflöden från den  
löpande verksamheten  -11 786 -5 198 -12 325 -3 150 -22 235
Kassaflöden från 
investeringsverksamheten  -3 721 -13 194 -1 259 -4 365 -18 278
Kassaflöden från  
finansieringsverksamheten  18 000 0 18 000 0 608
Periodens kassaflöde  2 493 -18 392 4 416 -7 515 -39 905

Likvida medel vid periodens början  2 832 42 737 909 31 860 42 737
Likvida medel vid periodens slut  5 325 24 345 5 325 24 345 2 832

Kassaflödesanalys
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KSEK  2022 2021 2022 2021 2021

  jan–juni jan–juni april–juni april–juni jan–dec

   

Eget kapital vid periodens ingång            71 181 92 464 68 994 89 743 92 465

Nyemission  0 0 0 0 608

Effekter av rättelse uppskjuten skatt  0 0 0 0 -5 530

Omräkningsdifferenser  533 0 363 0 194

Kostnader nyemission  0 0 0 0 0

Periodens resultat  -12 403 -6 842 -10 046 -4 121 -16 556

Eget kapital vid periodens utgång  59 311 85 622 59 311 85 622 71 181

Förändring eget kapital
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 2022 2021 2021
 jan–juni jan–juni jan–dec
   
Genomsnittligt eget kapital period (KSEK) 65 246 39 219 79 058
Genomsnittligt totalt kapital period (KSEK) 80 773 41 254 85 261
Räntabilitet på eget kapital (%) -19 -13 -22
Räntabilitet på totalt kapital (%) -14 -12 -19
Soliditet (%) 71 92 92
Resultat per aktie före utspädning (kr) -0,79 -0,53 -1,06
Resultat per aktie efter utspädning (kr) -0,73 -0,53 -1,05
Eget kapital per aktie (kr) 3,77 3,86 4,53
Kassalikviditet (%) 1 235 81 827
Totalt antal aktier 16 919 503 9 845 357 15 719 503
Genomsnittligt antal aktier 16 319 503 9 770 025 15 699 411

Nyckeltal och aktiedata
Nyckeltalsdefinitioner

Räntabilitet på  

totalt kapital:

Resultat efter finansiella poster plus 

finansiella kostnader i procent av  

genomsnittligt totalt kapital.

Räntabilitet på  

eget kapital:

Nettoresultat enligt resultaträkningen 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 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
Delårsrapport för perioden januari–september lämnas 
den 18 november 2022.

Bokslutskommuniké för 2022 lämnas den 22 februari 2023.

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

Augusti 2022
Eurobattery Minerals AB
Styrelsen

För ytterligare information: ir@eurobatteryminerals.com.
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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 och Twitter. 

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

    


