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» Om 2022 var året när Europa fick ett brutalt uppvaknande 
och en förståelse för behovet av att bli självförsörjande av 

kritiska råvaror, skulle jag gärna se att 2023 blir året när 
det blir verklighet genom handling. « 

Roberto García Martínez, VD

Highlights fj ärde kvartalet 2022

Î Eurobattery Minerals mottog den fullständiga 
rapporten enligt JORC-koden – en nästan 
40-procentig ökning av metallinnehållet i 
Hautalampi har bekräft ats.

Î Bergsstaten beslutade att alla Eurobattery Minerals 
undersökningstillstånd automatiskt förlängs med 
ett år. 

Î Eurobattery Minerals fi ck slutgiltigt beslut gällande 
koncessionsområdet för gruvverksamhet i Hautalampi.

Î Bolaget meddelade att Ilari Kinnunen har utsetts till 
ny managing director för FinnCobalt Oy i Finland.

Î Tyska SRH AlsterResearch inledde en bevakning 
av bolaget.

Î Metallurgisk studie i Corcel bekräft ade hög 
nickelhalt värderad till 113,9 miljoner euro.

Î Bolaget meddelade ett nytt forskningssamarbete 
med Uppsala universitet om gruvbrytning av säll-
synta jordartsmetaller i det svenska Fetsjönprojektet. 

Î Företrädesemissionen tecknades till cirka 56 % och 
bolaget kommer att erhålla cirka 27,5 MSEK före 
avdrag för emissionskostnader. 

Q4 2022
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När Sveriges främsta gruvbolag LKAB off entliggör 
”Europas största fyndighet av sällsynta jordartsmetaller” 
och samtidigt blev huvudperson under mötet som 
inledde Sveriges EU-ordförandeskap har Europa fått 
en betydande skjuts framåt. Det krävs dock mer än ett 
tillkännagivande för att tillgodose Europas behov – det 
krävs också hårt arbete. Låt mig därför berätta vad 
Eurobattery Minerals har gjort under det sista kvartalet 
2022 och våra planer för framtiden.

Om jag börjar med ämnet sällsynta jordartsmetaller, (en 
viktig del i all elektrifi ering och en nyckeltillgång i vårt 
prospekteringsområde Fetsjön i Sverige) har vi ingått 
ett nytt forskningssamarbete med Uppsala universitet. 
Projektet är intressant och utan överdrift  helt avgörande 
eft ersom det fokuserar på att hitta en tillförlitlig metod 
för storskalig utvinning av sällsynta jordartselement med 
hjälp av befi ntliga metoder. Jag kommer att uppdatera er 
löpande om det projektet!

Fokus på en snabb utveckling i Finland med fullständiga 
rättigheter att utnyttja hela mineralresursen.

I vårt fi nska gruvprojekt Hautalampi har jag glädjen att 
hälsa vår nye managing director Ilari Kinnunen välkommen. 

Han börjar senare under första kvartalet 2023. Eft er att 
ha fått en bekräft else från tredje part på att mineral-
fyndigheten i det närmaste har fördubblats, med 40 procent 
mer mineraler än väntat, fi ck vi under fj ärde kvartalet 
2022 också ett slutgiltigt beslut gällande koncessions-
området för gruvverksamhet i Hautalampi. Som ett 
resultat av det har bolaget nu full rätt att exploatera alla 
mineraltillgångar i området. Arbetet fortsätter med att 
ta fram den preliminära ekonomiska bedömningen (PEA) 
och den preliminära genomförbarhetsstudien (PFS).

En ny studie visar nickel till ett värde om närmare 
114 MEUR i en liten del av spanska Corcel.

I Spanien fi nns vårt andra stora batterimineralprojekt, 
och där har fi ck vi fått resultaten från den metallurgiska 
studien. Den metallurgiska studien är grundläggande 
för undersökningen av var, i vilken omfattning och hur 
mineralerna är bundna till malmen. I Corcel visade den 
metallurgiska studien att vi kan utvinna mineralerna med 
utvinningsgrader på upp till 50 procent med hjälp av 
beprövade tekniker. Studien bekräft ade att det fi nns en 
hög nivå av nickel till ett värde om 113,9 MEUR, enbart i 
den mindre del av projektet i Castriz som studien omfattade. 
Det större Corcelprojektet omfattar även Monte Mayor 

och Monte Castello, fyndigheter med liknande bergforma-
tioner vilket indikerar betydligt större nickelfyndigheter. 
Det ger oss en viktig signal – potentialen i Corcelprojektet 
är betydligt högre än vad vi tidigare har förutsett.

Slutligen vill jag tacka er alla för att ni stödjer vårt uppdrag 
att förse Europa med kritiska råvaror utvunna med 
ansvarsfulla metoder. Jag skulle vilja rikta ett särskilt tack 
till er som deltog i företrädesemissionen strax före jul, där 
vi tog in kapital om 27,5 MSEK. Denna ytterligare fi nansiering 
kommer att ligga till grund för att driva våra projekt med 
att utvinna mineraler i Europa och på sätt bidra till att 
göra världen bättre.

Bästa aktieägare,
Jag är glad över att uppdatera er om våra framsteg med att tillhandahålla ansvarsfullt utvunna mineraler från Europa till Europa. 
Vi strävar eft er att stödja att Europa kan fullfölja den gröna omställningen inom transport- och energisektorn. Om 2022 var året 
när Europa fi ck ett brutalt uppvaknande och en förståelse för behovet av att bli självförsörjande av kritiska råvaror, skulle jag 
gärna se att 2023 blir året när det blir verklighet genom handling.

Med vänlig hälsning

Roberto García Martínez
VD Eurobattery Minerals

den mindre del av projektet i Castriz som studien omfattade. 

Med vänlig hälsning

Roberto García Martínez
VD Eurobattery Minerals
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Fjärde kvartalet 2022  
(samma period föregående år)

 Î Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0 KSEK). 

 Î Rörelseresultatet efter avskriv. och finansiella poster  
uppgick till -3 881 KSEK (-4 160 KSEK). 

 Î Resultat per aktie efter finansiella poster före utspädning 
uppgick till -0,25 SEK (-0,26 SEK). 

 Î Resultat per aktie efter finansiella poster efter utspädning 
uppgick till -0,23 SEK (-0,26 SEK). 

 Î Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till  
-5 751 KSEK (-5 392 KSEK).

Helåret 2022  
(samma period föregående år)

 Î Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0 KSEK). 

 Î Rörelseresultatet efter avskriv. och finansiella poster 
uppgick till -20 141 KSEK (-16 776 KSEK). 

 Î Resultat per aktie efter finansiella poster före  
utspädning uppgick till -1,28 SEK (-1,06 SEK). 

 Î Resultat per aktie efter finansiella poster efter  
utspädning uppgick till -1,22 SEK (-1,06 SEK). 

 Î Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick 
till -15 696 KSEK (-22 235 KSEK). 

 Î Styrelsen avser att inte föreslå någon utdelning till 
kommande årsstämma.

Väsentliga händelser,  
januari–december 2022

 Î I januari rapporterade Eurobattery Minerals AB mycket 
tillfredsställande första analysresultat från borrningarna 
i det spanska Corcelprojektet: en uppskattning 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 bekräf-
tade de resultat som kommunicerades redan i januari: en 
uppskattning om 60 miljoner ton mineraliserat berg med 
en nickelhalt på 0,25 procent. Ackrediteringen av resursen 

Bokslutskommuniké januari–december 2022                                          
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kunde inte påbörjas förrän under andra kvartalet 2022 
på grund av covid-19-relaterade förseningar 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. Vad gäller Corcelprojektet har de fullständiga  
resultaten för Hautalampi också dröjt på grund av 
covid-19-relaterade förseningar 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 ytter-
ligare värdeskapande 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 miljökonsekvensbedömningen lämnades  
in. Miljökonsekvensbedömningen 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 batterimineralgruva i Finland 
när bolaget köpte 40 procent av det finska batterimineral-
gruvprojektet från den aktuella ägaren FinnCobalt. Detta 
var första gången som bolaget utnyttjade optionen att 
stegvis förvärva 100 procent av FinnCobalt. Som tillkänna-
gavs 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 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 ordförandeskapet 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 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.  

 Î I september meddelade Eurobattery Minerals att Finn- 
Cobalt 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 
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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 vad man tidigare har trott.  
Bolaget genomför nu ytterligare tekniska och finansiella 
utvärderingar av projektets bärkraft.  

 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  
säkrades genom teckningsåtaganden som motsvarar 
50,0 procent av företrädesemissionen.  

 Î I november meddelade Eurobattery Minerals att Bergs-
staten hade 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 2022.  

 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. 

 Î I december meddelade Eurobattery Minerals att analyti-
kerna från tyska SRH AlsterResearch har inlett bevakning 
av bolaget. De oberoende analytikerna har lagt fram en 
spekulativ köprekommendation. Bedömningen grundade 
sig på Eurobattery Minerals goda position för att dra nytta 
av den snabbt ökande efterfrågan på mineraler som nickel, 
kobolt eller koppar, som är avgörande för elektrifieringen 
av den globala fordonsindustrin. Eurobattery Minerals 
kommer att kunna tillgodose denna marknadsefterfrågan 
tack vare prognoserna om stora mineralfyndigheter.

 Î I december meddelade Eurobattery Minerals resultatet 
från en metallurgisk studie i sitt spanska Corcelprojekt. 
Studien, genomförd med tre prover av olika nickelgrader  
(medel, hög och låg) bekräftar också en hög nivå av 
nickel till ett värde om 113,9 MEUR enbart i en liten 
del av Castrizprojektet.  Enligt alla aktuella tillgängliga 
data är potentialen i Corcelprojektet betydligt högre än 
vad vi tidigare har förutsett. Kombineras denna insikt 
med det faktum att Eurobattery Minerals kan använda 
väl beprövade tekniker för att utvinna mineraler med 
utvinningsgrader på över 50 procent understryker  
detta den mycket lovande prognosen om en betydande  
batterimineralgruva i Corcel. 

 Î I december meddelade bolaget också ett nytt  
forskningssamarbete med Uppsala universitet om 
gruvbrytning av sällsynta jordartselement (REE) i det 
svenska Fetsjönprojektet. Samarbetet syftar till att 
undersöka möjligheterna till storskalig utvinning av 
REE med hjälp av befintliga metoder. REE är kritiska 
komponenter i elfordon och annan elektrisk utrustning, 
och råvarorna klassas som ”kritiska” av EU. 

 Î I december meddelade Eurobattery Minerals att före-
trädesemissionen med en teckningsperiod mellan den  
7 december och den 21 december 2022 hade slutförts. 
Företrädesemissionen tecknades till cirka 56 procent 
och bolaget kommer att erhålla cirka 27,5 MSEK före 
avdrag för emissionskostnader. Likviden från företrädes- 
emissionen kommer att användas för en partiell 
återbetalning av en utestående konvertibel, att slutföra 
förvärvet av samtliga aktier i FinnCobalt Oy samt till 
ytterligare investeringar i Corcel- och Hautalampi- 
projekten.
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Kommentarer till fjärde kvartalet,
 1 oktober–31 december 2022

Resultat och omsättning 
Bolagets nettoomsättning för fjärde kvartalet uppgick 
till 0 KSEK (0 KSEK) och resultat efter finansiella poster 
till -3 881 KSEK (-4 160 KSEK). Rörelsekostnader uppgick 
till -2 836 KSEK (-4 362 KSEK). EBITDA för fjärde kvartalet 
uppgick till -2 306 KSEK (-4 337 KSEK). Finansiella poster 
uppgick för kvartalet till -1 575 KSEK (177 KSEK).

Investeringar 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar  
under fjärde kvartalet uppgick till 0 KSEK (0 KSEK).  
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar  
uppgick 12 333 KSEK (2 599 KSEK). Investeringar i  
finansiella anläggningstillgångar uppgick till 822 KSEK  
(7 122 KSEK)

Finansiell ställning 
Likvida medel uppgick till 263 KSEK (2 832 KSEK) per  
den 31 december. Eget kapital uppgick till 85 586 KSEK 
(71 181 KSEK).

Kassaflöde och finansiering
Kassaflöde från den löpande verksamheten under fjärde 
kvartalet var -5 751 KSEK (-5 392 KSEK). Kassaflödet 

från investeringsverksamheten var -13 155 KSEK (-9 378 
KSEK), kassaflödet från finanseringensverksamheten var 
12 967 KSEK (608 KSEK). 

Kommentarer till helåret 2022

Resultat och omsättning 
Bolagets nettoomsättning för helåret 2022 uppgick till 
0 KSEK (0 KSEK) och resultat efter finansiella poster till 
-20 141 KSEK (-16 776 KSEK). Rörelsekostnader uppgick 
till -17 212 KSEK (-17 357 KSEK). EBITDA för helåret 2022 
uppgick till -16 628 KSEK (-17 055 KSEK). Finansiella poster 
uppgick för perioden till -3 513 KSEK (279 KSEK).

Investeringar 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar under 
helåret 2022 uppgick till 0 KSEK (42 KSEK). Investeringar i 
immateriella anläggningstillgångar uppgick till 16 018 KSEK 
(6 555 KSEK). Investeringar i finansiella anläggnings- 
tillgångar uppgick till 15 372 KSEK (11 672 KSEK)

Finansiell ställning 
Likvida medel uppgick till 263 KSEK (2 832 KSEK) per  
den 31 december. Eget kapital uppgick till 85 586 KSEK  
(71 181 KSEK).

Kassaflöde och finansiering
Kassaflöde från den löpande verksamheten under helåret 
2022 var -15 696 KSEK (-22 235 KSEK). Kassaflödet från  
investeringsverksamheten var -31 390 KSEK (-18 278 KSEK), 
kassaflödet från finanseringensverksamheten var 42 629 
KSEK (608 KSEK). 

Resultat och omsättning 



BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI–DECEMBER 2022

8

EUROBATTERY MINERALS AB

EUROBATTERYMINERALS.COM

Aktien 
Aktiekapitalet i Eurobattery Minerals AB (publ) uppgår 
den 31 december 2022 till 16 522 237 kr. Det totala antalet 
utestående aktier uppgår till 16 522 237 st.

Nyemissionen som bolaget genomförde i december 2022 
registrerades på Bolagsverket den 10 januari 2023. Totalt 
registrerades 9 490 003 st nya aktier och aktiekapitalet 
ökas med 9 490 003 kr.

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 31 december 2022 
(före registrering av genomförd nyemission december 2022) 

Aktieägare Antal aktier Andel (%)

Clearstream Banking Germany 2 298 680 13,91 %

Andrew Randall 803 007 4,86 %

Avanza Pension 718 517 4,35 %

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

Six Sis AG 635 270 3,84 %

Nordea Bank Finland 620 598 3,76 %

Kimberly Wrixon 375 000 2,27 %

UBS Switzerland 296 165 1,79 %

Tetra Ekberg 282 578 1,71 %

Frenergy AB 250 000 1,51 %

Övriga aktieägare 9 554 951 57,84 %

 16 522 237 100,00 %

Transaktioner med närstående
Under perioden har resultatet belastats med arvode 
för utfört arbete om 3 839 KSEK till VD Roberto García 
Martínez bolag Nazgero Consulting Service LTD. Periodens 
resultat har även belastats med lön och andra ersättningar 
till VD om 1 587 KSEK.

Under perioden har resultatet belastats med arvode för 
utfört arbete om 95 KSEK till styrelseledamot Jan Arnboms 
bolag Arnbom Geokonsult AB.



BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI–DECEMBER 2022

9

EUROBATTERY MINERALS AB

EUROBATTERYMINERALS.COM

ResultaträkningBalansräkning

KSEK 2022-12-31 2021-12-31

  

TILLGÅNGAR

Tecknat men ej inbetalt kapital 12 531 0

Immateriella anläggningstillgångar 60 461 44 443

Materiella anläggningstillgångar 42 54

Finansiella anläggningstillgångar 38 322 22 950

Övriga omsättningstillgångar 8 129 7 434

Kassa & Bank 263 2 832

SUMMA TILLGÅNGAR 119 748 77 713

EGET KAPITAL OCH SKULDER  

Eget kapital 85 586 71 181

Uppskjuten skatt 5 277 5 291

Långfristiga skulder 10 000 0

Kortfristiga skulder 18 885 1 241

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 119 748 77 713

KSEK 2022 2021 2022 2021
 okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

     

Rörelsens intäkter     

Nettoomsättning 0 0 0 0

Övriga rörelseintäkter 530 25 584 302

Rörelsens kostnader     

Övriga externa kostnader -2 023 -3 989 -14 262 -15 422

Personalkostnader -801 -370 -2 938 -1 931

Avskrivningar materiella 

anläggningstillgångar -12 -3 -12 -4

Rörelseresultat -2 306 -4 337 -16 628 -17 055  

   

Räntenetto -1 575 177 -3 513 279

Resultat före skatt -3 881 -4 160 -20 141 -16 776

Skatt på årets resultat 15 14 15 220  

 

PERIODENS RESULTAT -3 866 -4 146 -20 126 -16 556
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KSEK  2022 2021 2022 2021
  okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec
   
Periodens rörelseresultat  -2 306 -4 337 -16 628 -17 055                                                                               
Avskrivningar  12 3 12 4
Erlagd ränta  -1 575 177 -3 513 279
Övriga poster inkl. skatt  15 14 15 187
Kassaflöden från löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapital  -3 854 -4 143 -20 114 -16 585
   
Förändring av rörelsefordringar  -19 890 -461 -13 226 -6 535
Förändring av rörelseskulder  17 993 -788 17 644 885
Kassaflöden från löpande verksamheten -5 751 -5 392 -15 696 -22 235
Kassaflöden från investeringsverksamheten -13 155 -9 378 -31 390 -18 278
Kassaflöden från finansieringsverksamheten 16 117 608 44 517 608
Periodens kassaflöde  -2 789 -14 162 -2 569 -39 905

Likvida medel vid periodens början  3 052 16 994 2 832 42 737
Likvida medel vid periodens slut  263 2 832 263 2 832

Kassaflödesanalys
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KSEK  2022 2021 2022 2021

  okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

   

Eget kapital vid periodens ingång  66 046 80 001 71 181 92 465

Nyemission  27 667 608 38 397 608

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

Omräkningsdifferenser  1 166 248 2 101 194

Kostnader nyemission  -5 427 0 -5 967 0

Periodens resultat  -3 866 -4 146 -20 126 -16 556

Eget kapital vid periodens utgång  85 586 76 491 85 586 71 181

Förändring eget kapital
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 2022 2021 2022 2021
 okt–dec okt–dec jan-dec jan-dec

Genomsnittligt eget kapital period (KSEK) 75 816 75 591 78 384 79 058
Genomsnittligt totalt kapital period (KSEK) 105 108 79 872 98 731 85 261
Räntabilitet på eget kapital (%) -5 -5 -26 -22
Räntabilitet på totalt kapital (%) -2 -5 -17 -19
Soliditet (%) 71 92 71 92
Resultat per aktie (kr) före utspädning -0,23 -0,26 -1,28 -1,06
Resultat per aktie (kr) efter utspädning -0,23 -0,26 -1,22 -1,05
Eget kapital per aktie (kr) 5,18 4,53 5,18 4,53
Kassalikviditet (%) 111 827 111 827
Totalt antal aktier 16 522 237 15 719 503 16 522 237 15 719 503
Genomsnittligt antal aktier 16 522 237 15 699 411 16 120 870 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
Årsredovisningen för 2022 lämnas den 17 maj 2023. 
Delårsrapport för kvartal 1 2023 lämnas den 25 maj 2023.

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

Årsstämma
Årsstämman för 2023 är planerad till den 15 juni 2023.

Februari 2023
Eurobattery Minerals AB
Styrelsen

För mer information, 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.


