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BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014

FJÄRDE KVARTALET (3 månader; oktober – december)
§

Kvartalets resultat uppgick till – 360 kSEK (- 315) och resultat per aktie till 0,02 SEK (-0,02).

§

Övriga intäkter uppgick till 449 kSEK (625).

§

Investeringarna under oktober - december 2014 uppgick till 3 055 kSEK
(6 181).

DEN AKTUELLA DELÅRSPERIODEN (12 månader; januari – december)
§

Årets resultat uppgick till -5 407 kSEK (-5 991) och resultat per aktie uppgick
till -0,28 SEK (-0,42).

§

Övriga intäkter uppgick till 1 046 kSEK (1 457).

§

Likvida medel uppgick per 2014-12-31 till 21 339 kSEK (11 095).

§

Eget kapital uppgick per bokslutsdagen till 136 561 kSEK (107 732) vilket
motsvarar 6,62 SEK (7,61) per aktie.

§

Investeringarna under året uppgick till 10 101 kSEK (26 713).

§

Trots intensivt arbete lyckades Bolaget inte att få fram investering under
2014 för att bygga gruvan och fortsätter därmed att undersöka ytterligare
möjligheter för att kunna finansiera Silvergruvans uppbyggnad under 2015.
Nya högre dollar- och silverpriser är positivt både för investerare och för
Bolaget.

§

Lovande prospekteringsresultat vid Hopeavuoris guldfyndighet

§

Kända och indikerade mineraltillgångar ökade betydligt.

§

Mineralreserver ökade med 33 % i silvermängd.

§

Gruvsäkerhetstillstånd erhölls enligt statens nya säkerhetskrav.

§

En uppdaterad feasibility-studie färdigställdes.

§

Företrädesemission genomfördes.

§

Avtalet förlängdes med ABB angående teknologileveranser och
finansieringsarrangemang.

§

Bygglov beviljades för Silvergruveprojektets byggnader.

§

Miljötillståndet vann slutgiltigt laga kraft.

§

Förvärv slutfördes av 427 hektar mark vid Silvergruvan.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

§

Höga silver- och guldhalter påträffades vid borrning i Silvergruvans
djupförlängning

Jämförelsesiffror avser motsvarande period föregående år för resultat- och
kassaflödesposter och 31 december 2013 för balansräkningsposter.

Kommande finansiell information
Sotkamo Silver kommer att ge ekonomisk information vid följande tillfällen:
-

Årsredovisning publiceras i mars 2015
Årsstämma för 2014 kommer att hållas den 23 mars 2015
Finansiell rapport för första kvartalet Q1 2015 - den 24 april 2015.
Finansiell rapport för andra kvartalet Q2 - den 12 augusti 2015.
Finansiell rapport för tredje kvartalet Q3 - den 13 november 2015.
Bokslutskommuniké för 2015 - den 12 februari 2016.
Årsstämma 2016 – den 17 mars 2016.

Aktiedata
Sotkamos aktie handlades den sista transaktionsdagen, d.v.s. den 30 december
2014 till 5,90 SEK. Aktiekapitalet uppgick till SEK 141 596 341,47. Kvotvärdet var
6,86 kr.
Antalet aktier registrerade av Bolagsverket var 20 643 198. Bolagets börsvärde var på
balansdagen 121 795 kSEK.

En fullständig Bokslutskommuniké på svenska kan hämtas från:
http://www.silver.fi/sivu/se/delarsrapporter/

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Sotkamo Silver AB (publ) ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument.
De officiella börsmeddelandena ges på svenska och det kan finnas mindre skillnader i de
översatta versionerna.

Stockholm den 17 februari 2015.
Sotkamo Silver AB (publ)
Timo Lindborg, VD

Företagets pressreleaser och finansiella rapporter distribueras via NGM och finns tillgängliga
på www.silver.fi. För ytterligare information kontakta: VD Timo Lindborg +46-8-304920.
Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi

Om Sotkamo Silver AB (publ)
Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden.
Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger
via dotterföretag mineralfyndigheter innehållande silver och guld i Finland. Bolagets
huvudprojekt är Silvergruveprojektet i Sotkamo kommun.
Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för
publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa
mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna.
Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de
antagits av den Europeiska Unionen.
Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1 på NASDAQ OMX Helsinki.
ISIN-nummer för Sotkamo Silver ABs aktier är SE0001057910.
Företagets pressreleaser och finansiella rapporter distribueras via NGM och finns tillgängliga
på www.silver.fi

