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Eurobattery Minerals AB (BAT:NGM; ”BAT” eller ”företa-
get”), tidigare Orezone AB, är glada över att publicera 
årsredovisningen för 2019. Under 2019 har hållbarhets-
frågan växt till en global massrörelse där företag i ökande 
grad ser hållbarhet både som ett ansvar och som en bra 
aff ärsmöjlighet. 

Under året har BAT tagit stora steg i att uppnå sin vision 
att hjälpa Europa och den snabbt växande elfordonsin-
dustrin att bli självförsörjande avseende etiskt produ-
cerade och fullt spårbara batterimineraler. Företaget 
har bland annat genomfört förvärvet av Corcel Minerals 
SL, genomfört namnbyte, noterats på NGM och slutfört 
sitt första program för mineralprospektering vid Corcel. 
Detta följdes av att vi meddelade resultaten från det 
första borrningsprogrammet som genomfördes under 
slutet av året samt ytterligare resultat som vi kommuni-
cerade i början av 2020. Företaget är stolt över vad som 
har uppnåtts hittills, och fortsätter att implementera sin 
strategi att bli ett Europabaserat gruvbolag för utvinning 
av etiskt och fullt spårbara batterimineraler som är viktiga 
för elfordonsmarknaden i Europa. 

Om man tittar på elfordonsmarknaden har den redan 
starka tillväxten inom den och intresset för sektorn, ökat 
ännu mer under 2019. Många biltillverkare presenterar 
nya elbilsmodeller och fl era batteriprojekt har aviserats 
över Europa. I Europa produceras dock endast 2–4 procent 
av det totala antalet batterier som behövs inom den 
växande elfordonsindustrin i Europa. Även om det fi nns 
några initiativ inom spårbarhet och etik, utvinns tyvärr 
batterimineraler fortfarande utan fokus på hållbarhet 
och inte sällan under hemska arbetsförhållanden och 
med hjälp av barnarbete i andra delar av världen. 

Mot bakgrund av den pågående pandemin relaterad till 
Covid-19 är det svårt att ge en kortsiktig prognos över 
elbilsmarknaden. Vad vi vet är dock att många av Europas 
biltillverkare redan har annonserat en stor mängd nya 
elbilsmodeller som kommer inom kort. Från ett makro-
perspektiv får vi signaler från både ledande europeiska 

politiker och företagsledare att hållbarhet och gröna 
lösningar är viktiga delar när ekonomin ska startas upp 
igen. Med alla våra tillgångar bokstavligen i marken har 
BAT en bra utgångspunkt för att fortsätta att driva sin 
verksamhet och bli grunden för värdekedjan inom bat-
teriproduktion i Europa och på lång sikt och verka för en 
hållbar transportindustri. 

Under 2019 slutförde företaget borrningsprogrammet vid 
sin spanska Castrizförekomst där tidigare prospektering 
visat att området har stor potential för Ni-Co-Cu-mine-
ralisering. Borrningarna har bekräft at det som tidigare 
prospekterare ursprungligen rapporterade. Den omfattan-
de zonen med berggrund med förhöjda halter av Ni-Co-Cu 
är mycket större än man tidigare har trott, och uppmäter 
cirka 700 m på längden och upp till 700 m på bredden. 

Under 2020 kommer företaget att slutföra de återstå-
ende testerna vid Castrizförekomsten vilka behövs för 
att utvärdera dess ekonomiska potential. Utöver detta 
har BAT också börjat planera sitt arbetsprogram för 
Corcel-projektet för 2020 och avser att expandera de po-
tentiella zonerna till andra områden i projektet. Bolaget 
har också genomfört nya provtagningar för petrografi sk 
och kemisk analys i sina olika svenska projekt och de 
stenblock och hällar som hittats och analyserats tidigare 
har undersökts ytterligare. 

Företagets aff ärsstrategi fortsätter genom att bygga en 
rad olika projekt inom prospekterings-, utvecklings- och 
produktionsfaserna. Som ett led i detta har företaget teck-
nat ett investerings- och aktieägaravtal innefattande en 
option för ett stegvis förvärv av 100 procent av aktierna i 
Vulcan Hautalampi Oy, 100-procentig ägare av Hautalampi 
nickel-kobolt-koppar-projektet i östra Finland. 

Företaget ser fram emot att ge regelbundna uppda-
teringar till aktieägarna om sina framtida planer för 
Corcel-projektet, de svenska projekten, Hautalampi-pro-
jektet och den övergripande strategin för att bli grunden 
i batterivärdekedjan. 

VD-ord

Med vänlig hälsning

Roberto García Martínez
VD

Med vänlig hälsning

Roberto García Martínez
VD

Bästa aktieägare,



Årsredovisning 2019

4

Eurobattery Minerals AB

»Under året har BAT tagit stora 
steg i att uppnå sin vision att 
hjälpa Europa och den snabbt 
växande elfordonsindustrin att 
bli självförsörjande avseende 
etiskt producerade och fullt 
spårbara batterimineraler.«

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 undersök-
ningar 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 batteripro-
duktion är vår 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 Europasamhet 

Koncernen
Vid årets ingång bestod koncernen endast av moder-
bolaget. Under räkenskapsåret förvärvades helägda 

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

Säte
Bolagets säte är beläget i Vilhelmina kommun.

Aktien
Aktiekapitalet i Eurobattery Minerals AB (publ) uppgår 
den 31 december 2019 till 9 694 694 kr. Det totala anta-
let utestående aktier uppgår till 9 694 694 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 3 985 
aktieägare vid periodens utgång.

Styrelsen och verkställande direktören för Eurobattery Minerals AB (publ), org.nr 556785-4236, avger följande års-
redovisning och koncernredovisning för verksamheten under räkenskapsåret 2019.

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

AKTIEKAPTIAL
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Ägarförteckning per den 31 december 2019

Aktieägare Antal aktier Andel (%)

Ulex Recursos S.L. 1 145 768 11,82 % 

Marbury Ridge Ltd 1 073 116 11,07 %

Andrew Randall 842 753 8,69 %

Kimberly Wrixon 646 169 6,67 %

Daniel Eddington 646 169 6,67 %

He Shin Kim 359 723 3,71 %

Swedbank Försäkring 343 425 3,54 %

Avanza Pension 340 327 3,51 %

Faviol AB 330 949 3,41 %

JPMP Konsult AB 275 300 2,84 %

Övriga aktieägare 3 690 995 38,07 %

 9 694 694 100,00 %

Transaktioner med närstående
Under perioden har resultatet belastats med arvode för 
utfört arbete om 613 KSEK till styrelseledamot Martin 
Boldt Christmas bolag Christmas Holding AB.

Under perioden har resultatet belastats med VD arvode 
och arvode för utfört arbete om 2 311 KSEK till VD Roberto 
Garcías bolag Nazgero Consulting Service LTD.

Under perioden har resultatet belastats med arvode 
för utfört arbete om 399 KSEK till styrelseledamot Jan 
Arnboms bolag Arnbom Geotrade HB.

Sittande styrelse och verkställande direktör

	◆ Roberto García Martínez, 
f 1970, VD, Styrelseledamot 
Inträdde i styrelsen och tillträdde om VD 1/3-2019 
Aktieinnehav: 67 857 aktier 
Styrelsearvode: 70 KSEK

	◆ Monia Benbouzid,  
f 1977, Styrelseledamot, ordf 
Inträde i styrelsen 30/12-2019 
Aktieinnehav: 0 aktier 
Styrelsearvode: 150 KSEK

	◆ Martin Boldt-Christmas,  
f 1972, Styrelseledamot 
Inträde i styrelsen 19/9-2018 
Aktieinnehav: 114 286 aktier 
Styrelsearvode: 70 KSEK

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

Finansiell översikt

Resultat och omsättning 
Bolagets nettoomsättning för helåret 2019 uppgick till 
0 KSEK och resultat efter finansiella poster till – 11 802 
KSEK. Rörelsekostnader uppgick till – 11 639 KSEK. EBITDA 
för helåret 2019 uppgick till – 10 993 KSEK. Finansiella 
kostnader uppgick för perioden till -185 KSEK.

Investeringar 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar under 
helåret 2019 uppgick till 20 KSEK (0 KSEK). Investeringar 
i immateriella anläggningstillgångar uppgick 30 905 
KSEK (0 KSEK).

Finansiell ställning 
Likvida medel uppgick till 6 612 KSEK (4 628 KSEK) per 
den 31 december 2019. Eget kapital uppgick till 40 754 
KSEK (7 137 KSEK).

Kassaflöde och finansiering
Kassaflöde från den löpande verksamheten under helåret 
2019 uppgick till –12 175 KSEK (-3 972 KSEK). Kassaflödet 
från investeringsverksamheten var -31 283 KSEK (162 
KSEK), kassaflödet från finanseringensverksamheten var 
45 442 KSEK (8 214 KSEK). 

Eget kapital
Koncernens egna kapital uppgick vid årets slut till 40 754 
KSEK (0 KSEK). Under året genomfördes nyemissioner 
som betalning erhölls samtliga aktier i Corcel Minerals 
S.L samt likvida medel. Emissionerna uppgick till totalt 
50 236 KSEK med en teckningskurs på 7 kronor per aktie. 
Totalt emitterades 7 176 564 aktier. Vid utgången av 
räkenskapsåret finns 9 694 694 aktier utgivna. 

Koncernen Aktiekapital

    Fond avseende 
utvecklings- 

kostnader

Övrigt  
tillskjutet 

kapital
Annat eget kapital 

ink årets resultat Totalt

Eget kapital 2018-12-31 5 036 1 479 10 892 -10 271 7 136

Nyemissioner 10 954 39 282 50 236

Avsättning för utvecklingskostnader 5 061 -5 061 0

Omräkningsdifferenser -22 -22

Kostnader kopplade till nyemission -4 794 -4 794

Minskning aktiekapital - 6 295 6 295 0

Årets resultat -11 802 -11 802

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

Moderbolaget Aktiekapital

Fond avseende 
utvecklings- 

kostnader
Överkurs- 

fond
Årets resultat  

ink balanserat Totalt

Eget kapital 2018-12-31 5 036 1 479 10 892 -10 271 7 136

Nyemissioner 10 954 39 282 50 236

Kostnader kopplade till nyemission -4 794 -4 794

Minskning aktiekapital        -6 295 6 295 0

Årets resultat   -11 658 -11 658

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

EGET KAPITAL 
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Koncernen 2019

Nettoomsättning (KSEK) 0

Rörelseresultat (KSEK) -11 624

Resultat före skatt (KSEK) -11 809

Balansomslutning (KSEK) 41 406

Immateriella anläggningstillgångar (KSEK) 33 666

Soliditet (%) 98

Antal anställda (st) 1

Moderbolaget 2019 2018 2017

Nettoomsättning (KSEK) 0 0 0

Rörelsens resultat (KSEK) -11 596 -3 401 -886

Resultat före skatt (KSEK) -11 659 -3 483 -886

Balansomslutning (KSEK) 41 646 7 731 3 380

Immateriella anläggningstillgångar (KSEK) 2 761 2 761 2 761

Andelar och fordringar koncernföretag (KSEK) 32 509 0 0

Synlig soliditet (%) 98 92 49

Antal anställda (st) 1 0 0

Antal aktier vid periodens slut (st) 9 694 694 251 812 969 59 595 736

FLERÅRSÖVERSIKT

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

 till balansomslutningen.
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Väsentliga händelser 2019

Januari - mars

	◆ Roberto Garcia Martinez tillträder som ny VD den  
1 mars 2019.

	◆ Bolaget undertecknade aktieöverlåtelseavtal om förvärv 
av Corcel Minerals S.L.

	◆ Extra bolagsstämman beslutade om: 
– Riktad emission om cirka 26,4 MSEK för att genomföra 
förvärv av 100 procent av aktierna i Corcel Minerals S.L. 
Betalning sker genom säljarrevers som därefter kvittas 
mot betalning för 3 777 089 aktier. 
– En företrädesemission av aktier om cirka 26,4 MSEK. 
– Sammanläggning av aktier genom vilken 100 befintliga 
aktier läggs samman till en (1) ny aktie samt emission av 
balansakter för att möjliggöra sammanläggningen.

 
 

April – juni

	◆ Bolaget byter handelsplats till NGM Nordic MTF.

	◆ Bolaget slutför förvärvet av Corcel Minerals.

	◆ Bolaget påbörjar fältverksamhet vid sitt nya projekt 
Corcel, i nordvästra Spanien, som utvinner basmetallerna 
nickel-kobolt-koppar (Ni-Co-Cu).

	◆ Ett omfattande geokemiskt och geofysiskt prospekte-
ringsprogram har genomförts i Castrizområdet, med 
huvudfokus på historisk utforskning.

	◆ Bolaget anlitar Mangold Fondkommission AB som likvi-
ditetsgarant.

	◆ Företrädesemission om 23,8 MSEK registreras hos Bo-
lagsverket.

	◆ Årsstämman beslutar om teckningsoptionsbaserat 
incitamentsprogram för bolagets VD om högst 600 000 
teckningsoptioner. Vid full tecknande kommer bolagets 
egna kapital öka med 6 MSEK.

	◆ Bolaget byter namn från Orezone AB till Eurobattery 
Minerals AB.

Roberto Garcia Martinez tillträder som ny VD

Bolaget byter namn till Eurobattery Minerals AB

Bolaget slutför förvärvet av Corcel Minerals
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Juli - september

	◆ Under kvartalet slutfördes företagets preliminära, 
markbaserade prospekteringsverksamhet i fyndigheten 
i Castriz.

	◆ Företagets egen prospekteringsverksamhet bekräftade 
inte bara de tidigare resultaten, utan kunde även påvisa 
ytterligare högkvalitativa fyndigheter i området. Detta 
motiverade BAT att direkt inleda borrningar på de mest 
lovande platserna.

	◆ De inledande borrningarna har påträffat de indikerade 
mineraliserade bergartsformationerna, vilket är mycket 
uppmuntrande resultat för företaget eftersom analyser-
na visat på förekomsten av sulfidmineral.

	◆ Företaget har goda finanser för att kunna slutföra sitt 
första prospekteringsprogram i Castriz. BAT planerar 
också att inleda preliminära tester för att utvärdera 
utvecklingspotentialen i Castriz.

 
 

Oktober - december

	◆ Under kvartalet genomförde bolaget ett borrprogram 
som omfattade 4 borrhål om totalt 998 m i vilket man 
undersökte flera stora geokemiska och geofysiska ano-
malier som tidigare indikerats i Castriz förekomsten, som 
är en del av det större nickel-kobolt-koppar (Ni-Co-Cu) 
Corcel-projektet i nordvästra Spanien.

	◆ Kärnborrningarna påbörjades vid Castriz den 17 septem-
ber och slutfördes den 7 november. Genom geologisk 
loggning och geokemisk provtagning av borrkärnorna 
har man konstaterat att det finns stora områden av en 
ultramafisk bergart med förhöjda halter av Ni-Co-Cu-mi-
neral Mineral- och bergartsundersökningar har påbörjats 
för att fastställa potentialen för ekonomisk utvinning.

	◆ Under kvartalet genomfördes nya provtagningar för 
petrografisk och kemisk analys i bolagets svenska pro-
jekt och de block och hällar som hittats och analyserats 
tidigare har undersökts ytterligare.

	◆ Bolaget välkomnade valet av Monia Benbouzid som sty-
relseordförande. Monia är expert på områdena marknad 
och greentech och har haft ledande positioner inom 
flera stora organisationer, som bland annat FN, Miljöpar-
tiet och Afrikanska unionen.

Nya provtagningar genomförs i bolagets svenska projekt

Kärnborrningar påbörjas i Castriz

Inledande borrprogram påbörjas i Castriz
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Väsentliga händelser efter 2019

	◆ Mangold inleder bevakning av Eurobattery Minerals och 
anger en riktkurs på 106 kr per aktie i ett tolv månaders 
perspektiv.

	◆ Slutresultat från borrningar visar en större mineraliserad 
zon än förväntat i Castriz.

	◆ Eurobattery Minerals kvalificerat för EU-projekt om 
hållbar gruvnäring.

	◆ Eurobattery Minerals redovisar forskningsresultaten 
kring utvinning av vanadin i bolagets prospekteringsom-
råde i Fetsjön i Västerbotten.

	◆ Nya analysresultat från Corcelprojektet bekräftar en hög 
halt av nickelsulfid.

	◆ Eurobattery Minerals tecknar investeringsavtal med 
option att förvärva Hautalampi nickel-kobolt-koppar-
gruva. 

	◆ Eurobattery Minerals föreslår företrädesemission av 
units om cirka 46,5 MSEK.

 
 

Forskningsresultat kring utvinning av vanadin redovisas

Nya analysresultat från Corcel-projektet

Bolaget tecknar investeringsavtal med option att förvärva 
Hautalampi nickel-kobolt-koppargruva
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Förväntad framtida utveckling  
samt risker och osäkerhetsfaktorer

Under 2020 kommer företaget att slutföra de återstå-
ende testerna vid Castrizfyndigheten vilka behövs för 
att utvärdera dess ekonomiska potential. Utöver detta 
har BAT också börjat arbetsprogram för Corcel-projektet 
för 2020 och avser att expandera de potentiella zonerna 
till andra områden i projektet. 

Bolaget har också genomfört nya provtagningar för 
petrografisk och kemisk analys i sina olika svenska 
projekt och de stenblock och hällar som hittats och 
analyserats tidigare har undersökts ytterligare.

Företagets affärsstrategi fortsätter genom att bygga 
en rad olika projekt inom prospekterings-, utvecklings- 
och produktionsfaserna. Företaget ser fram emot att 
ge regelbundna uppdateringar till aktieägarna om sina 

framtida planer för Corcel-projektet, de svenska projek-
ten och den övergripande strategin för att bli grunden i 
batterivärdekedjan

För att säkerställa finansiering av bolagets löpande 
verksamhet samt för att möjliggöra utveckling av nya 
projekt har styrelsen beslutat om att genomföra en 
nyemission under Q2 2020. Nyemissionen kommer om 
den fulltecknas inbringa 46,5 MSEK före emissionskost-
nader. Emissionen är säkerställd till 50%.

Det är styrelsen och VDs bedömning att de åtgärder 
som vidtagits är tillräckliga för att säkerställa bolagets 
rörelsekapitalbehov och finansiering för åtminstone 12 
månader.

Förslag till disposition av bolagets resultat:

Överkursfond 45 380 426

Balanserat resultat -3 975 394

Årets förlust -11 658 699

29 746 333

Styrelsen föreslår att i ny  
räkning balanseras kronor 

29 746 333

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 2019 2019 2018

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 0 0 0

Övriga rörelseintäkter 15 138 15 138 0

Summa rörelseintäkter 15 138 15 138 0

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 5,6 -10 985 860 -10 958 442 -2 835 804

Personalkostnader 6 -652 585 -652 585 -565 106

Avskrivning materiella anläggningstillgångar 9 -631

Summa rörelsekostnader -11 639 076 -11 611 027 -3 400 910

Rörelsens resultat -11 623 938 -11 595 889 -3 400 910

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande poster 0 0 0

Räntekostnader och liknande poster 7 -184 830 -62 810 -82 565

Summa finansiella poster -184 830 -62 810 -82 565

Resultat före skatt -11 808 768 -11 658 699 -3 483 475

Skatt på årets resultat 7 012 0 0

Årets resultat -11 801 756 -11 658 699 -3 483 475

2019 2018

Resultat per aktie före utspädning, kronor -4,63 -5,85

Resultat per aktie efter utspädning, kronor -1,20 -1,38

Antal aktier i genomsnitt 6 106 417 1 557 048

Resultatet är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare 

Antal aktier, ingången av året 2 518 139 595 957

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

Föregående år är justerat för sammanslagning 100/1 vilken genomfördes under året.

RESULTATRÄKNING KONCERNEN OCH MODERBOLAGET
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KONCERNEN MODERBOLAGET

Not 2019 2019 2018

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Patent och licenser 8 33 665 784 2 761 127 2 761 127

Summa Immateriella anläggningstillgångar 33 665 784 2 761 127 2 761 127

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och inventarier 9 19 723 0 0

Summa materiella anläggningstillgångar 19 723 0 0

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 10 0 26 439 623 0

Fordringar på koncernföretag 0 6 069 172 0

Lämnade depositioner 78 777 78 777 78 978

Uppskjuten skattefordran 10 846 0 0

Summa finansiella tillgångar 89 623 32 587 572 78 978

Summa anläggningstillgångar 33 775 130 35 348 699 2 840 105

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar 898 345 260 639 203 047

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 120 437 117 137 60 000

Summa kortfristiga fordringar 1 018 782 377 776 263 047

Kassa och bank 6 612 413 5 919 115 4 627 768

Summa omsättningstillgångar 7 631 195 6 296 891 4 890 815

Summa tillgångar 41 406 325 41 645 590 7 730 920

BALANSRÄKNING KONCERNEN OCH MODERBOLAGET
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Not 2019 2019 2018

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktie kapital 9 694 694

Fond avseende utvecklingskostnader 6 539 596

Övrigt tillskjutet kapital 45 380 426

Annat eget kapital inkl. årets resultat -20 860 531

Bundet eget kapital 

Aktiekapital 0 9 694 694 5 036 259

Fond avseende utvecklingskostnader 0 1 479 085 1 479 085

Summa bundet eget kapital 0 11 173 779 6 515 344

Fritt eget kapital

Överkursfond 0 45 380 426 10 891 991

Balanserade medel 0 -3 975 394 -6 787 139

Årets resultat 0 -11 658 699 -3 483 475

Summa fritt eget kapital 0 29 746 333 621 377

Summa eget kapital 40 754 185 40 920 112 7 136 721

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 414 654 414 654 514 205

Aktuella skatteskulder 0 0 0

Övriga kortfristiga skulder 161 935 235 272 49 994

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 75 551 75 551 30 000

Summa kortfristiga skulder 652 140 725 477 594 199

Summa eget kapital och skulder 41 406 325 41 645 589 7 730 920

BALANSRÄKNING KONCERNEN OCH MODERBOLAGET
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KONCERNEN MODERBOLAGET

Kassaflödesanalys Not 2019 2019 2018

Den löpande verksamheten

Resultat före finansiella poster -11 623 938 -11 595 889 -3 400 910

Avskrivningar 631 0 0

Erhållen/betald ränta m.m. -184 830 -62 810 -82 565

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapital

-11 808 137 -11 658 699 -3 483 475

Förändringar av rörelsekapital

Förändringar av kortfristiga fordringar -711 528 -114 729 -109 139

Förändringar av kortfristiga skulder 203 113 131 278 -379 737

Förändringar av rörelsekapital -508 415 16 549 -488 876

Kassaflöde från den löpande verksamheten -12 316 552 -11 642 150 -3 972 351

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -4 711 144 0 0

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -19 723 0 0

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -26 410 027 -32 508 594 162 266

Kassaflöde från investeringsverksamheten -31 140 894 -32 508 594 162 266

Finansieringsverksamheten

Emission av aktier 50 235 949 50 235 949 9 610 862

Kostnader för emission av aktier -4 793 858 -4 793 858 -647 187

Amortering av lån och krediter 0 0 -750 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 45 442 091 45 442 091 8 213 675

Förändring likvida medel 1 984 645 1 291 347 4 403 590

Likvida medel vid årets början 4 627 768 4 627 768 224 178

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

KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN OCH MODERBOLAGET
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NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Bolaget har upprättat sin årsredovisning enligt årsre-
dovisningslagen 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 koncernre-
dovisning. 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 koncernredovis-
ningen (se not 2). Uppgifter om koncernföretag finns 
i noten om finansiella anläggningstillgångar. Dot-
terföretagen inkluderas i koncernredovisningen från 
och med den dag då det bestämmande inflytandet 
överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredo-
visningen från och med den dag då det bestämmande 
inflytandet upphör.

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

Mellanhavanden mellan koncernföretag elimineras i sin 
helhet.

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

Definition av genomsnittligt antal aktier
För beräkning av genomsnittligt antal aktier utgår bola-
get från förhållandet på balansdagen. Har det under året 
genomförts en split eller sammanslagning av aktier räk-
nas periodens ingående antalet 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. 

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaff-
ningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvär-
det ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet 
av tillgången. När en komponent i en anläggningstill-
gång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av 
den gamla komponenten 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 anlägg-
ningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt respekti-
ve Övrig rörelsekostnad. Materiella anläggningstillgångar 
skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nytt-
jandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp 
fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens 
restvärde. Linjär avskrivningsmetod används för övriga 
typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider 
tillämpas:

Inventarier, verktyg och installationer .................................... 5 år

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.

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. 
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Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall 
betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar 
avseende tidigare års aktuella skatt, samt andel i intres-
seföretags skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till 
vad som enligt företagets bedömning skall 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 därmed sammanhängande skatteeffekter 
i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovi-
sas 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 värdefluktationer, 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 
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 fyn-
digheter på egen och eller annans mark av i lagen särskilt 
angivna mineraliska ämnen, "koncessionsmineral". 

Undersökning får utföras endast av den som har under-
sökningstillstånd 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 verksam-
het enligt Miljöbalken avseende vissa undersökningsar-
beten. Miljöpåverkan i samband med prospektering har 
hittills varit ringa. I sin verksamhet följer Eurobattery 
Minerals AB (publ) de riktlinjer för god miljöpraxis vid pro-
spektering 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 lik-
som allt företagande förenad med risk. Riskerna kan 
generellt delas in i operationella risker relaterade till 
affärsverksamheten och risker relaterade till finansverk-
samheten. Verksamheten måste dessutom utvärderas 
mot bakgrund av de risker, kostnader och svårigheter 
som prospekteringsbolag 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 krä-
vas för en gynnsam utveckling av bolaget. Styrelsen och 
ledningen har föreslagit att en nyemission genomförs 
under Q2 2020. Emissionen är garanterad till 50% och 
kommer inbringat som lägst ca 23 MSEK före emissions-
kostnader vilket tryggar bolagets fortsatta utveckling.

Verksamhetsrisker
Prospektering
Riskerna i ett prospekteringsbolag som Eurobattery Mi-
nerals 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 na-
tur en högriskverksamhet, där endast ett fåtal undersök-
ta 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 miljöpåver-
kan. 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 fortlö-
pande alternativa lösningar för att driva verksamheten 
optimalt.

Konkurrenter
Prospekteringsbolag kan i vissa fall konkurrera om sam-
ma objekt eller område. Områden runt befintliga malm-
fält 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 miljö-
området. Tillstånd krävs för en stor del av verksamheten. 
Myndigheter, organisationer, mark- och sakägare kan 
därigenom försena eller stoppa ett projekt genom lång 
handläggningstid, överklaganden eller att inte bevilja an-
sökningar 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. Världsmarknads-
priset på dessa uppvisar historiskt stora fluktuationer. 
Även priset på andra metaller uppvisar stora fluktuatio-
ner. Prisutvecklingen på metallmarknaden påverkas av 
många faktorer utanför bolagets kontroll, bland annat 
utbud och efterfrågan, växelkurser, inflation, förändringar 
i den globala ekonomin, samt politiska faktorer. Om me-
tallpriserna 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 rörelsekostna-
der, 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

För att säkerställa finansiering av bolagets löpande 
verksamhet samt för att möjliggöra utveckling av nya 
projekt har styrelsen beslutat om att genomföra en ny-
emission under Q2 2020. Nyemissionen kommer om den 
fulltecknas inbringa 46,5 MSEK före emissionskostnader. 
Emissionen är säkerställd till 50%.

Vi har särskilt beaktat hur effekterna av COVID-19 utbrot-
tet kan komma att påverka bolagets framtida utveckling 
och risker som kan påverka den finansiella rapportering-
en framåt. Vi kan i dagsläget inte bedöma effekterna 

KONCERNEN MODERBOLAGET

Baker Tilly MLT KB 2019 2019 2018

Revisionsuppdrag 105 105 95

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 30 30 0

Summa 135 135 95

KONCERNEN MODERBOLAGET

Anställda vid årets slut 2019 2019 2018

Sverige 1 1 0

Varav kvinnor % 0% 0% 0%

Summa anställda vid årets slut 1 1 0

Styrelse och ledande befattningshavare

Styrelse 4 4 4

Varav kvinnor % 25% 25% 0%

Ledande befattningshavare 0 0 0

Varav kvinnor % 0% 0% 0%

Summa styrelse och ledande befattningshavare 4 4 4

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Styrelse och ledande befattningshavare 511 511 430

Övriga anställda 0 0 0

Sociala kostnader 141 141 135

Pensionskostnader 0 0 0

Summa löner och ersättningar 652 652 565

Fakturerade konsulttjänster från styrelseledamöter 3 724 3 724 1 451

Summa personalkostnader 4 376 4 376 2 016

Inga pensioner eller liknande förmåner har utbetalats 2019 eller 2018.
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NOT 7 RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER

NOT 8 PATENT OCH LICENSER

NOT 9 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

KONCERNEN MODERBOLAGET

Räntekostnader och liknande poster 2019 2019 2018

Räntekostnader och liknande poster 4 182 4 182 82 565

Valutakursförluster 180 648 58 628 0

Summa 184 830 62 810 82 565

KONCERNEN MODERBOLAGET

2019 2019 2018

Ingående anskaffningsvärde 2 761 127 2 761 127 2 761 127

Årets inköp 30 935 337 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 33 696 464 2 761 127 2 761 127

Ingående avskrivningar 0 0 0

Årets avskrivningar 0 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 0

Utgående restvärde enligt plan 33 696 464 2 761 127 2 761 127

KONCERNEN MODERBOLAGET

2019 2019 2018

Ingående anskaffningsvärde 0 0 0

Årets inköp 20 354 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 20 354 0 0

Ingående avskrivningar 0 0 0

Årets avskrivningar -631 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -631 0 0

Utgående restvärde enligt plan 19 723 0 0

Avser undersökningstillstånd, geologisk information och kostnad för prospektering.
Då ingen utvinning har påbörjats görs ej någon avskrivning i nuläget.
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NOT 10 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG 

Koncernen
Org .

nummer Säte
 Andel av  

kapitalet % Antal andelar
Bokfört värde i mo-

derbolaget: 2019

CORCEL MINERALS, S.L. B70541792 Coruna, Spanien 100 567 26 439 623

Bokfört värde i moderbolaget 26 439 623

Eget kapital Resultat

CORCEL MINERALS, S.L. 551 569 -21 037

Bokförda värden i moderbolaget 2019 2018

Ingående anskaffningsvärde 0 0

Årets anskaffning 26 439 623 0

Årets utrangeringar 0 0

Utgående anskaffningsvärde 26 439 623 0

Ingående nedskrivningar 0 0

Årets utrangeringar 0 0

Årets nedskrivningar 0

Utgående nedskrivningar 0 0

Bokfört värde 26 439 623 0

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

NOT 11 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

KONCERNEN MODERBOLAGET

2019 2019 2018

Förutbetalda hyror 36 450 36 450 0

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 83 987 80 687 60 000

Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 120 437 117 137 60 000
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Eurobattery Minerals AB

NOT 12 UPPLUPNA KOSTNADER

NOT 13 RESULTATDISPOSITION

KONCERNEN MODERBOLAGET

2019 2019 2018

Upplupna arvoden 30 000 30 000 30 000

Övriga upplupna kostnader 45 551 45 551 0

Summa upplupna kostnader 75 551 75 551 30 000

Till årsstämmans förfogande står en ackumulerad vinst om 
29 746 333 kr. Styrelsen föreslår att vinsten balanseras i ny 
räkning.









Eurobattery Minerals är ett gruv- och prospekteringsföretag som fokuserar på batterimineral såsom 
nickel, kobolt, koppar och sällsynta jordartsmetaller. Verksamhet bedrivs uteslutande i Europa med fokus 
på Spanien och norra Sverige. Bolaget har en bearbetningskoncession (gruvlicens) och åtta undersöknings-
tillstånd för prospektering. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72,
email: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor.

Ethical and fully 
traceable minerals for 
the electric revolution


