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Highlights andra kvartalet 2021

Q2 2021
» Under kvartalet har mitt team och jag arbetat vidare med våra projekt
i Finland, Spanien och Sverige. Vi har även fortsatt vårt påverkansarbete
gentemot beslutsfattare och politiker inom EU för att Europa ska
kunna bli självförsörjande på batterimineraler. «
Roberto García Martínez, VD

Î

Eurobattery Minerals meddelar att
FinnCobalt Oy har anlitat det ledande
processkonsultföretaget AFRY för att ta
fram en uppskattning av mineralresurserna
vid Hauatalampi-projektet i Finland.

Î

Eurobattery Minerals finska projekt går med
i BATCircle 2.0, ett finskt forskningsprojekt
kring batterimetallers cirkulära ekosystem.

Î

Nya borrningar påbörjas som kommer rikta
in sig på fyndigheterna vid Castriz.

Î

En ny jungfrulig mineralresurs från Hautalampiprojektet uppskattar att mineraltillgångarna
ökar med 100%.

Î

Fältarbete inleds vid Hietajärvi-projektet,
Finland, som Eurobattery Minerals har
beviljats ett reservationstillstånd för att
ansöka om prospekteringstillstånd.
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Delårsrapport januari – juni 2021
Andra kvartalet 2021 (samma period
föregående år)

Första halvåret 2021 (samma period
föregående år)

Î Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0 KSEK)

Î Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0 KSEK)

Î Rörelseresultatet efter avskriv. och finansiella poster
uppgick till –4 121 KSEK (–2 934 KSEK)

Î Rörelseresultatet efter avskriv. och finansiella poster
uppgick till –6 842 KSEK (–5 182 KSEK)

Î Resultat per aktie efter avskriv. och finansiella poster
uppgick till –0,26 SEK (–0,53 SEK)

Î Resultat per aktie efter avskriv. och finansiella poster
uppgick till –0,44 SEK (–0,53 SEK)

Î Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick
till –3 150 KSEK (–1 124 KSEK)

Î Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick
till -5 198 KSEK (–3 646 KSEK)

Väsentliga händelser under första halvåret
Î Eurobattery Minerals har meddelat att det expanderar
till Börse Stuttgart, under symbolen EBM, genom att
förlänga sin notering från Nordic Growth Market (NGM)
i Sverige. Bolaget har också meddelat att det öppnar ett
kontor i Berlin. Bolaget kommer även fortsättningsvis att
vara ett svenskt aktiebolag med huvudsäte i Stockholm.
Î FinnCobalt Oy, ett bolag som Eurobattery Minerals
har möjlighet att stegvis förvärva 100 procent av, har
redovisat de slutliga analysresultaten från sommarens
borrprogram vid Hautalampi Ni-Co-Cu-projektet i östra
Finland. Borrningarna har bekräftat en omfattande
utvidgning av resurspotentialen från 800 till 1400
meter längs strykningsriktningen nordost om den
historiska mineralresursen, samt en förlängning av den
västligaste mineraliserade zonen i sydvästlig riktning
mot den historiska mineralresursen Hautalampi.
Î Bolaget har redovisat ett positivt första resultat från
sitt samarbete med AGH University of Science and
Technology i Krakow kring utvecklingen av optimal
teknik för utvinning av vanadin och sällsynta jordartsmetaller (REE) från mineraler i alunskiffer. Tekniken
som utvecklats möjliggör en hållbar och kostnadseffektiv anrikning av vanadin och REE vid relativt
låga temperaturer utan användning av kemikalier.
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Forskningen har visat att de tidigare bekräftade stora
mängderna vanadin i Fetsjöns alunskiffrar är bundna
till mineralen rutil och glimmer samt till vissa lermineral.
Î Eurobattery Minerals presenterade rapportenen
”Critical raw materials and e-mobility” som tagits
fram av den Londonbaserade riskanalysfirman Aperio
Intelligence. Rapporten ger en översikt över utbud och
efterfrågan av kritiska råvaror inom EU, baserat på EU:s
mål att öka graden av självförsörjning av råvaror inom
ramen för elbilsrevolutionen.
Î Eurobattery Minerals har meddelat att FinnCobalt Oy har
anlitat det ledande processkonsultföretaget AFRY som
ska ta fram en uppskattning av mineralresurserna vid
Hautalampi-projektet i Finland. AFRY ska även ta fram
andra tekniska och ekonomiska bedömningar och vägledningar åt FinnCobalt Oy. Resultatet förväntas bli klart
inom sex månader. Eurobattery Minerals har möjlighet
att stegvis förvärva 100 procent av FinnCobalt Oy.
Î FinnCobalt Oy har informerat Eurobattery Minerals
om att de kommer att gå med i BATCircle 2.0, ett finskt
forskningsprojekt om batterimetallers cirkulära
ekosystem. FinnCobalts eget delprojekt kommer att
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använda materialprover från gammalt anrikningsavfall
från den tidigare koppargruvan Outokumpu Keretti
som är en del av gruvutvecklingsprojektet i Hautalampi.
Materialproverna från anrikningsavfallet kommer även
att ingå i den miljökonsekvensbeskrivning för Hautalampiprojektet som kommer att presenteras i höst. Eurobattery
Minerals har möjlighet att stegvis förvärva 100 procent av
FinnCobalt Oy.
Î Eurobattery Minerals inleder nya borrningar i fyndigheten vid Castriz. I det större Corcel-projektet i Spanien
är Castriz en av tre primära fyndigheter tillsammans
med Monte Mayor och Monte Castello. Målet är att
borra totalt cirka 1 000 meter samt uppskatta mineralresurserna i enlighet med Australasian Code for
Reporting of Exploration Results, Mineral Resources
and Ore Reserves (JORC-koden). Borrningarna kommer
att vara slutförda i december 2021.

var målet för kärnborrprogrammet under 2020. Jämfört
med tidigare uppskattningar har det totala tonnaget
i kända, indikerade och antagna tillgångar ökat med
cirka 100 % och innehåller cirka 50 % mer metall inom
tillståndsgivet område.
Î FinnCobalt Oy har informerat Eurobattery Minerals om
nästa steg för Hietajärvi-projektet i Finland, där bolaget
har beviljats ett förbehållstillstånd för att ansöka om
prospekteringstillstånd. Hietajärvi ligger ungefär 40 km
söder om FinnCobalts Hautalampi-projekt och innehåller
liknande bergarter, vilka är kända för att innehålla Co-,
Cu-, Ni- och Zn-förekomster. Efter granskningen av
historiska undersökningsdata och med hjälp av en ny
prospekteringskarta över området påbörjades fältarbetet
i juni 2021. Eurobattery Minerals har möjlighet att stegvis
förvärva 100 procent av FinnCobalt Oy.

Î Eurobattery Minerals AB har informerats om att FinnCobalt Oy har fått resultaten från en ny uppskattning av
en jungfrulig mineralresurs vid bolagets gruvutvecklingsprojekt i Hautalampi. Den nya resursuppskattningen
omfattar Hautalampi-området och dess nordöstra
förlängning, känd som Mökkivaara-fyndigheten, vilket
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VD-ord
Det känns mycket bra att presentera rapporten för andra kvartalet 2021. I takt med att
samhället och företagen börjar återhämta sig ser vi att det görs stora investeringar i en
hållbar återöppning av ekonomin Det är uppmuntrande att se att samhället satsar på
en bättre framtid.
För att vi ska klara övergången har elektrifieringen av
fordons- och transportindustrin och samhället i stort en
viktig roll att spela. Och till det behöver vi batterier samt
batterimineraler och metaller. Det sistnämnda är vårt
bidrag till en hållbar övergång. Som du redan känner till
strävar vi efter att utvinna de här viktiga komponenterna
i Europa med fokus på etiskt utvunna och fullt spårbara
batterimineraler i hela leveranskedjan.
Under kvartalet har mitt team och jag arbetat vidare
med våra projekt i Finland, Spanien och Sverige. Vi har
även fortsatt vårt påverkansarbete gentemot beslutsfattare och politiker inom EU för att Europa ska kunna
bli självförsörjande på batterimineraler. På så sätt blir vi
mindre beroende av leveranser från länder med dåliga
arbetsförhållanden, ohållbara utvinningsmetoder och
bristande spårbarhet. I Europa finns alla mineraler vi
behöver för att få den maktposition som regionen eftersträvar inom batteriproduktion. Vår politik på området
måste dock bli mer samstämmig och tillståndsprocessen
behöver bli enklare.
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Jag vill också säga några ord om återvinningen av batterier
och batterimineraler – en fråga som har fått stor uppmärksamhet. För det första välkomnar vi alla initiativ som
rör återvinning av batterimineraler. Vårt finska projekt har
exempelvis nyligen gått in i ett statligt finansierat projekt
för att använda material från anrikningsavfall för att få
fram batterimineraler. Jag vill samtidigt vara tydlig med
att återvinning till en början endast kommer att spela en
mindre roll, eftersom efterfrågan på de batterimineraler
som behövs för den elektriska revolutionen kraftigt överstiger dagens utbud.
Jag vill särskilt lyfta fram den mineralresursrapport vi har
publicerat under kvartalet om vårt finska Hautalampiprojekt. Sedan en tid tillbaka vet vi att mineralpotentialen
i området är god. En ny analys gjord av konsultföretaget
AFRY visar att den faktiskt är dubbelt så stor som man
tidigare trott. Nu planerar vi för ytterligare borrningar för
att få mer information om den ekonomiska potentialen. Vi
kan dock redan nu konstatera att det finns goda möjligheter att tillgångarna i Hautalampi-området blir viktiga
för utvinningen av batterimineraler till den elektriska
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revolutionen. I närheten av Hautalampi har vi under sommaren
även inlett fältarbete för att bedöma potentialen i Hietajärviområdet. Vi har goda skäl att tro att mineralpotentialen i
området är mycket bra.
Om vi sedan lämnar Finland och istället tittar på vårt spanska
Corcel-projekt, är det glädjande att vi kan starta nya borrningar
i detta område som ligger i närheten av La Coruña i Galicia.
Senare i år kommer vi att få en uppskattning av mineralresursen
i enlighet med JORC-koden. Vi kommer då att kunna bedöma
möjligheterna för en dagbrottsgruva i regionen.
Avslutningsvis vill jag tacka för ditt stöd. Som aktieägare i
Eurobattery Minerals medverkar du aktivt i övergången till
ett grönt samhälle.
Med vänlig hälsning

Roberto García Martínez
VD

 Vill du ha fler nyheter, prenumerera på vårt nyhetsbrev!
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Resultat och omsättning
Kommentarer till andra
kvartalet 1 april – 30 juni 2021
Resultat och omsättning
Bolagets nettoomsättning för andra kvartalet uppgick till
0 KSEK (0 KSEK) och resultat efter finansiella poster till
–4 121 KSEK (–2 934 KSEK). Rörelsekostnader uppgick till
–4 327 KSEK (–2 915 KSEK). EBITDA för andra kvartalet
uppgick till –4 154 KSEK (–2 915 KSEK). Finansiella kostnader
uppgick för kvartalet till 33 KSEK (–19 KSEK).
Investeringar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar under
andra kvartalet uppgick till 5 KSEK (0 KSEK). Investeringar
i immateriella anläggningstillgångar uppgick 4 360 KSEK
(3 294 KSEK).
Finansiell ställning
Likvida medel uppgick till 24 345 KSEK (523 KSEK) per
den 30 juni. Eget kapital uppgick till 85 622 KSEK (37 685
KSEK).
Kassaflöde och finansiering
Kassaflöde från den löpande verksamheten under andra
kvartalet var –3 150 KSEK (–1 124 KSEK). Kassaflödet från
investeringsverksamheten var –4 365 KSEK (–3 294 KSEK)
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och kassaflödet från finanseringensverksamheten var
0 KSEK (2 113 KSEK).

Kommentarer till första
halvåret 1 januari – 30 juni 2021

Kassaflöde och finansiering
Kassaflöde från den löpande verksamheten under första
halvåret var –5 198 KSEK (–3 646 KSEK). Kassaflödet
från investeringsverksamheten var –13 194 KSEK (–4 560
KSEK) och kassaflödet från finanseringensverksamheten
var 0 KSEK (2 113 KSEK).

Resultat och omsättning
Bolagets nettoomsättning för första halvåret uppgick till
0 KSEK (0 KSEK) och resultat efter finansiella poster till
–6 842 KSEK (–5 182 KSEK). Rörelsekostnader uppgick
till –7 239 KSEK (–5 222 KSEK). EBITDA för första halvåret
uppgick till –7 002 KSEK (–5 159 KSEK). Finansiella kostnader
uppgick för perioden till 160 KSEK (–23 KSEK).
Investeringar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar under
första halvåret uppgick till 5 KSEK (0 KSEK). Investeringar
i immateriella anläggningstillgångar uppgick 13 189 KSEK
(4 560 KSEK).
Finansiell ställning
Likvida medel uppgick till 24 345 KSEK (523 KSEK) per
den 30 juni. Eget kapital uppgick till 85 622 KSEK (37 685
KSEK).
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Aktien

Transaktioner med närstående

Kommande rapporttillfällen

Aktiekapitalet i Eurobattery Minerals AB (publ) uppgår
den 30 juni 2021 till 15 719 503 kr. Det totala antalet
utestående aktier uppgår till 15 719 503 st.

Under perioden har resultatet belastats med arvode
för utfört arbete om 1 216 KSEK till VD Roberto Garcías
bolag Nazgero Consulting Service LTD. Periodens resultat
har även belastats med lön och andra ersättningar till
VD om 754 KSEK.

Delårsrapport för januari – september lämnas den 18
november 2021.

Under perioden har resultatet belastats med arvode för
utfört arbete om 23 KSEK till styrelseledamot Jan Arnboms
bolag Arnbom Geotrade HB.

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

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 9 300
aktieägare vid periodens utgång.

Redovisningsprinciper
Ägarförteckning per den 30 juni 2021
Aktieägare

Antal aktier

Andel (%)

Clearstream Banking Germany 1 811 932

11,53 %

Andrew Randall

985 416

6,27 %

Avanza Pension

759 053

4,83 %

Ulex Recursos S.L.

687 471

4,37 %

500 000

3,18 %

Swedbank Försäkring

364 607

2,32 %

Six Sis AG

331 906

2,11 %

DH Invest AB

300 000

1,91 %

Frenergy AB

260 000

1,65 %

248 646

1,58 %

Kimberly Wrixon

Nazgero Consulting Services*
Övriga aktieägare

9 470 472

60,25 %

15 719 503

100,00 %

Eurobattery Minerals tillämpar från och med 2014 årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna
råd 2012:1 (K3) vid upprättandet av finansiella rapporter.
Bytet av redovisningsprinciper har inte medfört någon
påverkan på de finansiella rapporterna.

Bokslutskommuniké för 2021 lämnas den 24 februari
2022.

Augusti 2021
Eurobattery Minerals AB
Styrelsen
För ytterligare information: ir@eurobatteryminerals.com.

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

* Roberto García Martínez, VD
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Balansräkning

Resultaträkning
KSEK

2021

2020

2021

2020

2020

jan-jun

jan-jun

apr-jun

apr-jun

jan-dec

KSEK		2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31

					

TILLGÅNGAR			

Rörelsens intäkter					

Immateriella anläggningstillgångar		 39 965

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

0

0

0

0

0

237

63

173

0

206

Materiella anläggningstillgångar		

38 256

37 887

22

0

17

Finansiella anläggningstillgångar		 22 390

79

11 279

					

Övriga omsättningstillgångar		

617

2 244

899

Rörelsens kostnader					

Kassa & Bank		

24 345

523

42 737

SUMMA TILLGÅNGAR		

87 339

41 102

92 819

37 685

92 464

Övriga externa kostnader
Personalkostnader

-6 100

-3 877

-3 564

-2 578

-11 029

-1 139

-1 345

-763

-391

-2 327

Avskrivningar materiella
anläggningstillgångar

			
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital		 85 622

0

0

0

0

-3

-7 002

-5 159

-4 154

-2 915

-13 153

Kortfristiga skulder		

1 717

3 417

355

					

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		

87 339

41 102

92 819

Rörelseresultat
Räntenetto
Resultat före skatt

160

-23

33

-19

-875

-6 842

-5 182

-4 121

-2 934

-14 028

					
PERIODENS RESULTAT
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-6 842

-5 182

-4 121

-2 934

-14 028
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Förändring eget kapital
KSEK		2021

2020

2021

2020

2020

		jan-jun

jan-jun

apr-jun

apr-jun

jan-dec
40 754

			
Eget kapital vid periodens ingång		

92 464

40 754

89 743

38 506

Nyemission		

0

2 113

0

2 113

72 119

Kostnader nyemission		

0

0

0

0

-6 381

Periodens resultat		

-6 842

-5 182

-4 121

-2 934

-14 028

Eget kapital vid periodens utgång		

85 622

37 685

85 622

37 685

92 464
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Kassaflödesanalys
KSEK		
2021
2020
		
jan-jun
jan-jun
			
Periodens rörelseresultat		 -7 002
-5 159
Avskrivningar		
0
0
Erlagd ränta		
160
-23
Kassaflöden från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital		 -6 842
-5 182
			
Förändring av rörelsefordringar		
282
-1 229
Förändring av rörelseskulder		
1 362
2 765
Kassaflöden från löpande
verksamheten		 -5 198
-3 646
Kassaflöden från investeringsverksamheten		 -13 194
Kassaflöden från finansieringsverksamheten		
0
Periodens kassaflöde		 -18 392

2021
apr-jun

2020
apr-jun

2020
jan-dec

-4 154
0
33

-2 915
0
-19

-13 152
3
-745

-4 121

-2 934

-13 894

-90
1 061

-1 228
3 038

119
-296

-3 150

-1 124

-14 071

-4 560

-4 365

-3 294

-15 411

2 113
-6 093

0
-7 515

2 113
-2 305

65 607
36 125

31 860
24 345

2 828
523

6 612
42 737

			
Likvida medel vid periodens början		
Likvida medel vid periodens slut		
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42 737
24 345

6 616
523

11

EUROBATTERY MINERALS AB

DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2021

Nyckeltal och aktiedata
		
2021
2020
		
jan-jun
jan-jun
			
Genomsnittligt eget kapital period (KSEK)
89 043
39 219
Genomsnittligt totalt kapital period (KSEK)
90 079
41 254
Räntabilitet på eget kapital (%)		
-8
-13
Räntabilitet på totalt kapital (%)		
-8
-12
Soliditet (%)		
98
92
Resultat per aktie (kr) före utspädning		
-0,44
-0,53
Resultat per aktie (kr) efter utspädning		
-0,44
-0,53
Eget kapital per aktie (kr)		
5,46
3,86
Kassalikviditet (%)		
14 538
81
Totalt antal aktier		
15 679 318
9 845 357
Genomsnittligt antal aktier		
15 679 318
9 770 025

EUROBATTERYMINERALS.COM

Nyckeltalsdefinitioner
2020
jan-dec
66 609
67 113
-21
-20
99
-1,45
-0,89
5,90
12 292
15 679 318
12 687 006

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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Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvföretag noterat på NGM Nordic SME (BAT) och Börse Stuttgart (EBM). Som själva grunden för
värdekedjan för batteriproduktion är företagets vision att hjälpa Europa bli självförsörjande på etiska och fullt spårbara batterimineraler
som används inom elfordonsindustrin. Företaget undersöker och utvecklar flera nickel-, kobolt- och kopparprojekt i Europa och
ska leverera hållbart utvunna råvaror som är kritiska för den snabbt växande batterimarknaden.
För mer information besök eurobatteryminerals.com.
Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55, e-post: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor.
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