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» Europa behöver ren energi mer än någonsin, och bilindustrin 
måste kunna förlita sig på batterier tillverkade av ansvarsfullt utvunna 
europeiska mineraler. På Eurobattery Minerals är vi fokuserade på att 

erbjuda en lösning för batterimineraler som har utvunnits med 
ansvarsfulla metoder i Europa – till Europa. « 

Roberto García Martínez, VD

Highlights tredje kvartalet 2022

Î Bolaget presenterade en uppdaterad uppskattning 
gällande Hautalampiprojektet. Den oberoende 
uppskattningen enligt JORC-koden visade att 
jämfört med den tidigare analysen från 2021 har 
mineralresurserna i projektet i det närmaste för-
dubblats, med 40 procent mer metaller.  

Î Bolaget meddelade slutförandet av förvärvet av 
40 procent av FinnCobalt, den aktuella ägaren till 
mark och samtliga gruvbrytningsrättigheter i det 
fi nska nickel-kobolt-koppar-projektet Hautalampi.

Î Eurobattery Minerals presenterade resultaten 
från en ny undersökning i Tyskland: Varannan tysk 
överväger att köpa en el- eller hybridbil

Î Eurobattery Minerals tog ytterligare ett viktigt steg 
i förberedelserna för att öppna en gruva i Corcel-
projektet i Spanien när den nödvändiga informationen 
för att erhålla miljö- och verksamhetstillståndet 
lämnades in till energi- och gruvbyrån i La Coruña. 

Î Eurobattery Minerals meddelade att FinnCobalt 
hade erhållit en förfrågan om ytterligare information 
till Hautalampiprojektets miljökonsekvensbedömning 
från Norra Karelens närings-, trafi k- och miljöcentral. 

Q3 2022
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Jag är glad över att uppdatera er om våra framsteg under 
tredje kvartalet 2022. 

Med 40 procent mer mineraler överträff ar gruvprojektet 
i Hautalampi i Finland våra förväntningar!
Eft er att vi hade slutfört det 40 procentiga förvärvet av 
gruvprojektet i Hautalampi i juli förde detta kvartal med 
sig fl er goda nyheter från Finland. Detta i form av den 
oberoende resursbedömningen enligt JORC-koden i 
Hautalampiprojektet. Eft er den tidigare analysen från 2021 
har mineralresurserna i projektet i det närmaste fördubblats. 
Med mer än 40 procent mer mineraler överträff ar den nya 
uppskattningen våra tidigare förväntningar och bekräft ar 
att gruvprojektet i Hautalampi har över en tredjedel mer 
batterimineraler än beräknat. Vi planerar också att förvärva 
100 procent av Hautalampiprojektet under första halvåret 
2023. Utöver att tillhandahålla ytterligare information till 
miljökonsekvensbedömningen och samtidigt förbereda 
oss inför miljötillståndsansökan kommer vi att publicera 
en uppdaterad preliminär ekonomisk bedömning (PEA) 
och en preliminär genomförbarhetsstudie (PFS) gällande 
Hautalampi under första kvartalet 2023. Dessa studier 
kommer att underlätta för oss att förutse de ekonomiska 
möjligheterna för vårt fi nska batterimineralprojekt.

Samtidigt fortsätter vi arbetet med att etablera ett dag-
brott i spanska Corcel. Som ett tillägg till den oberoende 
NI 43-101-rapporten vi fi ck i juni, som visar på en uppskattad 
produktionskapacitet för batterimineraler som räcker till 
fl era miljoner bilbatterier, har all nödvändig information 
för att slutföra miljö- och verksamhetstillståndet lämnats 
in till de lokala myndigheterna under det kvartal som 
rapporten gäller. 

För att ytterligare driva våra projekt framåt, inklusive att 
få Corel-projektet att hålla jämna steg med Hautalampi, 
fattade vi beslut om en företrädesemission med ett 
föreslaget godkännande av en övertilldelningsoption och 
fattade beslut om att emittera ett konvertibellån. Vi har 
redan säkrat 50 procent av företrädesemissionen och vårt 
maximala mål för hela fi nansieringsrundan är 96,9 MSEK. 

Konsumenterna är beredda att betala mer för mineraler 
som utvunnits med ansvarsfulla metoder!
Som en viktig leverantör till bil- och energisektorn inom 
ramen för omställningen till ren energi är vi angelägna 
om att förstå drivkraft erna utifrån slutkonsumenternas 
perspektiv. Av den anledningen genomförde vi en konsu-
mentundersökning i Tyskland för att höra hur de ser på 

batterimineraler i samband med bilköp. Undersökningen 
visade att 48 procent av konsumenterna är beredda att 
betala ett högre pris för en hållbar batteriproduktion, 
och 57 procent stödjer mer gruvbrytning i Europa för att 
utvinna viktiga mineraler. Dessutom visar den senaste 
utvecklingen på kopparmarknaden att konsumenterna 
är beredda att betala ett högre pris för koppar utvunnen 
med ansvarsfulla metoder.

Jag kan med stor säkerhet säga att Eurobattery Minerals 
har en position i en helt nödvändig bransch vid rätt 
tidpunkt och har utmärkta tillväxtmöjligheter på dagens 
marknad.

Slutligen vill jag tacka alla våra befi ntliga och nya investerare 
och även våra medarbetare för deras stöd till vårt bolag.

Bästa aktieägare,
Ansvarsfullt utvunna batterimineraler är bränslet för ett grönare Europa. Därför är det viktigt både ur ett hållbarhetsperspektiv och ett 
geopolitiskt perspektiv att ta kontroll över leverantörskedjan och bryta dessa mineraler från Europa. Europa behöver ren energi mer än 
någonsin, och bilindustrin måste kunna förlita sig på batterier tillverkade av ansvarsfullt utvunna europeiska mineraler. På Eurobattery 
Minerals är vi fokuserade på att erbjuda en lösning för batterimineraler som har utvunnits med ansvarsfulla metoder i Europa – till Europa. 

Kraft fulla och vänliga hälsningar

Roberto García Martínez
VD

Kraft fulla och vänliga hälsningar

Roberto García Martínez
VD
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Tredje kvartalet 2022

 Î Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (Q3 2021: 0 KSEK). 

 Î Rörelseresultatet efter avskrivningar och finansiella poster 
uppgick till -3 857 KSEK (Q3 2021: -5 621 KSEK). 

 Î Resultat per aktie efter finansiella poster före utspädning 
uppgick till -0,25 SEK (Q3 2021: -0,36 SEK). 

 Î Resultat per aktie efter finansiella poster efter utspädning 
uppgick till -0,23 SEK (Q3 2021: -0,36 SEK). 

 Î Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till  
2 580 KSEK (Q3 2021: -5 406 KSEK).

Årets första nio månader 2022

 Î Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (9M 2021: 0 KSEK). 

 Î Rörelseresultatet efter avskrivningar och finansiella poster 
uppgick till -16 260 KSEK (9M 2021: -12 463 KSEK). 

 Î Resultat per aktie efter finansiella poster före utspädning 
uppgick till -1,06 SEK (9M 2021: -0,79 SEK). 

 Î Resultat per aktie efter finansiella poster efter utspädning 
uppgick till -0,98 SEK (9M 2021: -0,79 SEK). 

 Î Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till  
-9 945 KSEK (9M 2021: -10 604 KSEK).

Väsentliga händelser, januari–september 2022  

 Î I januari rapporterade Eurobattery Minerals AB mycket 
tillfredsställande första analysresultat från borrningarna 
i det spanska Corcel-projektet: en uppskattning görs om 
60 miljoner ton mineraliserat berg 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 prospekteringsområden inom Corcelprojektet.  

 Î I februari informerades Eurobattery Minerals av Finn-
Cobalt Oy, den aktuella ägaren till Hautalampiprojektet, 
om expansionen i östra Finland, med en nyligen beviljad 
reservering för att ansöka om undersökningstillstånd för 
det mycket lovande prospekteringsområdet Varislahti. 
Varislahti täcker över 23,6 km2 mycket lovande mark som 
förväntas innehålla mineralerna nickel, kobolt, koppar, 
zink och guld. Det är idealiskt beläget i förhållande till 
befintlig infrastruktur och ligger nära Hautalampi- 
projektet. Eurobattery Minerals har möjlighet att stegvis 
förvärva 100 procent av FinnCobalt.  

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

Delårsrapport januari–september 2022
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berg med en nickelhalt på 0,25 procent. Ackrediteringen 
av resursen sköts upp till andra kvartalet 2022 på grund 
av covid-19-relaterade problem vid det ansvariga ALS 
Global-laboratoriet.  

 Î I mars meddelade Eurobattery Minerals också de första 
resultaten från fas 2 av borrningarna som slutfördes 
inom ramen för nickel-, kobolt- och kopparprojektet  
i Hautalampi i östra Finland. Resultatet tydde på att  
resurserna i Hautalampi sitter ihop. Om de sitter ihop 
gör det planerad framtida gruvbrytning mer effektiv 
och ekonomisk. Liksom i fallet med Corcelprojektet 
har de fullständiga resultaten för Hautalampi skjutits 
upp på grund av covid-19-relaterade problem vid det 
ansvariga ALS Global-laboratoriet. Vid tidpunkten för 
tillkännagivandet förväntades resultaten under andra 
kvartalet 2022 tillsammans med uppdateringen av 
mineralresursen enligt JORC-koden.  

 Î I början av april beslutade bolaget att genomföra en 
riktad nyemission av konvertibler om 18 MSEK 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 i linje med 
befintliga avtal, att finansiera ytterligare värdeskapande 
investeringar och skapa flexibilitet för förvärv av ytter-
ligare projekt eller delar av dem.  

 Î I maj slutförde Eurobattery Minerals ännu ett steg  
mot att förverkliga det finska batterimineralprojektet 
Hautalampi när miljökonsekvensbedömningen lämnades  
in. Miljökonsekvensbedömningen redogör för miljöläget 

för gruvprojekt i Hautalampi 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 batterimineralgruva 
i Finland när bolaget köpte 40 procent av det finska 
batterimineralgruvprojektet från den aktuella ägaren  
FinnCobalt. Detta var första gången som bolaget ut-
nyttjade 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 Castrizfyndigheten, som ingår 
i Corcelprojektet. 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 Castrizfyndigheten 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 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 omställ-
ningen, som kommer att innebära att dess batteri-
mineralprojekt, som också krävs för en utsläppsfri 
mobilitet, erhåller ytterligare EU-stöd.  

 Î  Den 1 juli meddelade bolaget slutförandet av förvärvet 
av 40 procent av FinnCobalt, den aktuella 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 totalvärde 
om 1 000 002 euro. Vidare betalades 250 000 euro 
kontant till de tre aktuella ägarna av FinnCobalt. 

 Î I augusti presenterade bolaget resultaten från en ny 
undersökning i Tyskland om konsumenternas attityd i 
fråga om batterimineraler när de köper bil. Undersök-
ningen som genomfördes av analysföretaget YouGov 
visade bland annat att 48 procent av konsumenterna är 
beredda att betala ett högre pris för en hållbar batteri-
produktion, och 57 procent stödjer mer gruvbrytning i 
Europa för att utvinna viktiga mineraler. 

 Î I augusti tog Eurobattery Minerals ytterligare ett viktigt 
steg i förberedelserna för att öppna en gruva i Corcel-
projektet i Spanien när den nödvändiga informationen 
för att erhålla miljö- och verksamhetstillståndet lämnades 
in till energi- och gruvbyrån i La Coruña. För att erhålla 
de här tillstånden har Eurobattery Minerals nu lämnat 
in prospekteringsprojektet, miljökonsekvensstudien 
och återställningsplanen till de lokala myndigheterna.  
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 Î I september meddelade Eurobattery Minerals att 
FinnCobalt Oy, majoritetsägaren i Hautalampiprojektet, 
hade erhållit en förfrågan om ytterligare information 
till Hautalampiprojektets miljökonsekvensbedömning 
från Norra Karelens närings-, trafik- och miljöcentral. 
Eurobattery Minerals uppfattning är att de här kraven 
kommer att bidra till och skynda på processen med det 
slutliga miljötillståndet och att arbetet med att slutföra 
miljökonsekvensbedömningen och förberedelserna för 
den slutliga miljötillståndsansökan kommer att inledas 
samtidigt. 

 Î I september presenterade bolaget en uppdaterad 
uppskattning gällande Hautalampiprojektet. Den 
oberoende uppskattningen enligt JORC-koden som har 
gjorts av AFRY Finland Oy som visade att jämfört med 
den tidigare analysen från 2021 har mineralresurserna 
i projektet i det närmaste fördubblats, med 40 procent 
mer metaller. Den nya uppskattningen överträffar  
Eurobattery Minerals tidigare förväntningar och bekräftar 
att gruvprojektet i Hautalampi har över en tredjedel 
mer batterimineraler än beräknat. Bolaget genomför 
nu ytterligare tekniska och finansiella utvärderingar av 
projekts bärkraft.

Väsentliga händelser efter perioden 

 Î I oktober mottog Eurobattery Minerals den fullständiga 
rapporten enligt JORC-koden. Rapporten hade titeln 
”Hautalampi Ni-, Cu-, Co-Deposit Mineral Resource  
Estimate, Outokumpu, Finland”. Den oberoende rapporten 

framtagen av AFRY Finland Oy visade att jämfört med 
den tidigare analysen från 2021 har mineralresurserna 
i projektet i det närmaste fördubblats, med cirka 40 
procent mer metaller. 

 Î I oktober fattade Eurobattery Minerals beslut om en 
företrädesemission om cirka 49,6 MSEK och föreslog 
en övertilldelningsoption om cirka 15 MSEK och fattade 
även beslut om att emittera ett konvertibellån om 10 
MSEK. Cirka 24,8 MSEK av företrädesemissionen har 
säkrats genom teckningsåtaganden som motsvarar 50,0 
procent av företrädesemissionen. Teckningsperioden för 
företrädesemissionen börjar den 7 december och slutar 
den 21 december 2022. Med den ytterligare finansieringen 
har Eurobattery Minerals för avsikt att slutföra förvärvet  
av 100 procent av Hautalampiprojektet från dess nu-
varande ägare FinnCobalt under första halvåret 2023. 
Utöver att slutföra förvärvet av Hautalampi förväntar 
sig bolaget också att publicera en uppdaterad preliminär 
ekonomisk bedömning (PEA) och en preliminär genom- 
förbarhetsstudie (PFS) gällande Hautalampi under 
första kvartalet 2023. I fråga om Eurobattery Minerals 
Corcelprojekt i Spanien förväntar sig bolaget att publicera 
nya metallurgiska resultat under fjärde kvartalet 2022 
och påbörja ett tredje borrningsprogram under första 
kvartalet 2023, med målet att driva fram Corcel till 
samma projektfas som Hautalampi.

 Î I november meddelade Eurobattery Minerals att 
Bergsstaten har beslutat att alla Eurobattery Minerals 
undersökningstillstånd automatiskt förlängs med ett  
år. Förlängningen är ett resultat av en lagändring för  
att mildra effekterna av pandemin, vilket förlänger  

giltigheten för alla undersökningstillstånd som var i 
kraft den 9 juni i år. 

 Î I november fick Eurobattery Minerals slutgiltigt beslut 
gällande koncessionsområdet för gruvverksamhet i 
Hautalampi. Att bolaget nu slutfört processen kring 
koncessionsområdet för gruvverksamhet i Hautalampi 
tar Eurobattery Minerals ett steg närmare en europeisk 
gruva för batterimineraler. Bolaget har nu full rätt att 
exploatera alla mineraltillgångar i området i enlighet 
med den finska gruvlagen.

 Î I november meddelade Eurobattery Minerals att Ilari 
Kinnunen har utsetts till ny managing director för 
FinnCobalt Oy i Finland från och med den 1 mars 2023. 
Han ersätter nuvarande managing director Markus 
Ekberg, som kommer gå i pension. Markus Ekberg 
fortsätter som styrelseordförande för FinnCobalt Oy. 
Ilari Kinnunen, kommer att ansvara för utvecklingen 
och driften av det finska batterimineralprojektet 
Hautalampi.



DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2022

7

EUROBATTERY MINERALS AB

EUROBATTERYMINERALS.COM

Kommentarer till tredje kvartalet  
1 juli – 30 september 2022

Resultat och omsättning  
Bolagets nettoomsättning för tredje kvartalet uppgick 
till 0 KSEK (Q3 2021: 0 KSEK) och resultat efter finansiella 
poster till -3 857 KSEK (Q3 2021: -5 621 KSEK). Rörelse-
kostnader uppgick till -2 895 KSEK (Q3 2021: -5 755 KSEK). 
EBITDA för andra kvartalet uppgick till -2 872 KSEK (Q3 
2021: -5 716 KSEK). Finansiella kostnader uppgick för  
kvartalet till -985 KSEK (Q3 2021: 95 KSEK).

Investeringar 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar under 
tredje kvartalet uppgick till 0 KSEK (Q3 2021: 37 KSEK). 
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 
uppgick 995 KSEK (Q3 2021: 1 878 KSEK). Investeringar i 
finansiella anläggningstillgångar uppgick till 14 484 KSEK 
(Q3 2021: 30 KSEK).

Finansiell ställning 
Likvida medel uppgick till 3 052 KSEK per den 30 september 
(30 september 2021: 16 994 KSEK). Eget kapital uppgick 
till 66 046 KSEK (30 september 2021: 80 001 KSEK).

Kassaflöde och finansiering
Kassaflödet från den löpande verksamheten under 

tredje kvartalet uppgick till 2 580 KSEK (Q3 2021: -5 406 
KSEK). Kassaflödet från investeringsverksamheten var 
-15 479 KSEK (Q3 2021: -1 945 KSEK), medan kassaflödet 
från finansieringsverksamheten var 10 626 KSEK (Q3 
2021: 0 KSEK). 

Kommentarer till årets första  
nio månader 2022

Resultat och omsättning  
Bolagets nettoomsättning för de första nio månaderna 
uppgick till 0 KSEK (9M 2021: 0 KSEK) och resultat efter 
finansiella poster till -16 260 KSEK (9M 2021: -12 463 
KSEK). Rörelsekostnader uppgick till -14 376 KSEK (9M 
2021: -12 995 KSEK). EBITDA för de första nio månaderna 
uppgick till -14 322 KSEK (9M 2021: -12 718 KSEK). Finansiella  
kostnader uppgick för perioden till -1 938 KSEK (9M 
2021: 255 KSEK).

Investeringar 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar under 
årets första nio månader uppgick till 0 KSEK (9M 2021:  
42 KSEK). Investeringar i immateriella anläggningstill-
gångar uppgick till 3 685 KSEK (9M 2021: 3 956 KSEK). 
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar uppgick 
till 15 515 KSEK (9M 2021: 11 141 KSEK).

Finansiell ställning 
Likvida medel uppgick till 3 052 KSEK per den 30 september 
(30 september 2021: 16 994 KSEK). Eget kapital uppgick 
till 66 046 KSEK (30 september 2021: 80 001 KSEK).

Kassaflöde och finansiering
Kassaflöde från den löpande verksamheten under årets 
första nio månader var -9 945 KSEK (9M 2021: -10 604 
KSEK). Kassaflödet från investeringsverksamheten var 
-19 200 KSEK (9M 2021: -15 139 KSEK), medan kassaflödet 
från finansieringsverksamheten var 29 365 KSEK (9M 
2021: 0 KSEK). 

Resultat och omsättning 
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Aktien
Aktiekapitalet i Eurobattery Minerals AB (publ) uppgår 
den 30 september 2022 till 16 522 237 kr. Totalt antal 
utestående aktier uppgår till 16 522 237 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 september 2022

Aktieägare Antal  Andel
 aktier  (%)

Clearstream Banking Germany 2 092 177 12,66 %

Andrew Randall 971 170 5,88 %

Avanza Pension 737 028 4,46 %

Ulex Recursos S.L. 687 471 4,16 %

Nordea Bank Finland 620 598 3,76%

Six Sis AG 600 070 3,63 %

Kimberly Wrixon 425 000 2,57 %

Swedbank Försäkring 356 325 2,16 %

Frenergy AB 310 000 1,88 %

DH Invest AB 300 000 1,82 %

Övriga aktieägare 9 422 398 57,02 %

 16 522 237 100,00%

Transaktioner med närstående
Under perioden har resultatet belastats med arvode  
för utfört arbete om 2 077 KSEK till VD Roberto Garcias 
bolag Nazgero Consulting Service LTD. Periodens resultat 
har även belastats med lön och andra ersättningar till VD 
om 1 010 KSEK.

Slutligen har resultatet under perioden belastats med 
arvode för utfört arbete om 74 KSEK till styrelseledamot 
Jan Arnboms bolag Arnbom Geokonsult AB.
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ResultaträkningBalansräkning

KSEK 2022-09-30 2021-09-30 2021-12-31

   

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 48 128 41 843 44 443

Materiella anläggningstillgångar 54 58 54

Finansiella anläggningstillgångar 38 465 22 420 22 950

Övriga omsättningstillgångar 770 715 7 434

Kassa & Bank 3 052 16 994 2 832

SUMMA TILLGÅNGAR 90 469 82 030 77 713

   

EGET KAPITAL OCH SKULDER   

Eget kapital 66 046 80 001 71 181

Uppskjuten skatt 5 531 0 5 291

Långfristiga skulder 18 000 0 0

Kortfristiga skulder 892 2 029 1 241

SUMMA EGET KAPITAL  

OCH SKULDER 90 469 82 030 77 713

KSEK 2022 2021 2022 2021 2021

 jan-sep jan-sep jul-sep jul-sep jan-dec

     

Rörelsens intäkter     

Nettoomsättning 0 0 0 0 0

Övriga rörelseintäkter 54 277 23 40 302

     

Rörelsens kostnader     

Övriga externa kostnader -12 239 -11 433 -1 887 -5 333 -15 422

Personalkostnader -2 137 -1 561 -1 008 -422 -1 931

Avskrivningar materiella  

anläggningstillgångar 0 1 0 -1 -4

Rörelseresultat -14 322 -12 718 -2 872 -5 716 -17 055

     

Räntenetto -1 938 255 -985 95 279

Resultat före skatt -16 260 -12 463 -3 857 -5 621 -16 776

Skatt på årets resultat 0 0 0 0 220 

   

PERIODENS RESULTAT -16 260 -12 463 -3 857 -5 621 -16 556
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KSEK  2022 2021 2022 2021 2021
  jan-sep jan-sep jul-sep jul-sep jan-dec

Periodens rörelseresultat  -14 322 -12 718 -2 872 -5 716 -17 055                                                                               
Avskrivningar  0 1 0 1 4
Erlagd ränta  -1 938 255 -985 95 466
Kassaflöden från löpande verksamheten   
före förändring av rörelsekapital  -16 260 -12 462 -3 857 -5 620 -16 585
   
Förändring av rörelsefordringar  6 664 184 6 570 -98 -6 535
Förändring av rörelseskulder  -349 1 674 -133 312 885
Kassaflöden från den  
löpande verksamheten  -9 945 -10 604 2 580 -5 406 -22 235
Kassaflöden från 
investeringsverksamheten  -19 200 -15 139 -15 479 -1 945 -18 278
Kassaflöden från  
finansieringsverksamheten  29 365 0 10 626 0 608
Periodens kassaflöde  220 -25 743 -2 273 -7 351 -39 905

Likvida medel vid periodens början  2 832 42 737 5 325 24 345 42 737
Likvida medel vid periodens slut  3 052 16 994 3 052 16 994 2 832

Kassaflödesanalys
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KSEK  2022 2021 2022 2021 2021

  jan-sep jan-sep jul-sep jul-sep jan-dec

   

Eget kapital vid periodens ingång  71 181 92 464 59 311 85 622 92 465

Nyemission  10 730 0 10 730 0 608

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

Omräkningsdifferenser  935 0 402 0 194

Kostnader nyemission  -540 0 -540 0 0

Periodens resultat  -16 260 -12 463 -3 857 -5 621 -16 556

Eget kapital vid periodens utgång  66 046 80 001 66 046 80 001 71 181

Förändring eget kapital
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 2022 2021 2021
 jan-sep jan-sep jan-dec
   
Genomsnittligt eget kapital period (KSEK) 68 614 86 232 79 058
Genomsnittligt totalt kapital period (KSEK) 84 092 87 424 85 261
Räntabilitet på eget kapital (%) -24 -14 -22
Räntabilitet på totalt kapital (%) -19 -15 -19
Soliditet (%) 73 98 92
Resultat per aktie före utspädning (kr) -1,06 -0,79 -1,06
Resultat per aktie efter utspädning (kr) -0,98 -0,79 -1,05
Eget kapital per aktie (kr) 3,99 5,09 4,53
Kassalikviditet (%) 428 14 538 827
Totalt antal aktier 16 522 237 15 719 503 15 719 503
Genomsnittligt antal aktier 16 120 870 15 699 410 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
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.

November 2022
Eurobattery Minerals AB
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:  
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.

    


