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ARCTIC MINERALS
Rapport för första halvåret (januari-juni) 2018
Första halvåret (januari - juni) 2018
• Resultatet efter skatt för första halvåret 2018 uppgick till - 1,1 (- 0,8) MSEK.
• Resultat per aktie (EPS) för första halvåret var -0,02 (-0,04) SEK.
• Eget kapital per aktie vid periodens slut var 0,93 (1,35) SEK.
• Banktillgodhavanden vid periodens slut uppgick till 9,6 MSEK (0,7) MSEK

Väsentliga händelser under första halvåret 2018
Arctic Minerals AB höll sin årsstämma den 8 maj 2018 på Skeppargatan 27 i Stockholm.
• Som styrelseledamöter fram till slutet av nästa årsstämma omvaldes Peter Walker, Hanne
Markussen Eek, Claes Levin, John Pedersen och Krister Söderholm. Torsten Börjemalm
omvaldes till suppleant. Årsmötet beslutade att utse Peter Walker till styrelseordförande.
Auktoriserade revisorn Sten Håkansson, PWC Stockholm omvaldes till revisor.
• Årsstämman beslutade att utse en valberedning i enlighet med valberedningens tidigare
förslag.
• Årsstämman beslutade också att bemyndiga styrelsen att besluta om nya aktier och / eller
emissioner av konvertibla skuldebrev och / eller teckningsoptioner mot kontantbetalning vid
en eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma och därmed avvika från aktieägarnas
företrädesrätt, vilket medför en ökning av bolagets antal aktier om högst 15.000.000 st.
• Nuvarande VD Tord Cederlund meddelade sin önskan att avsluta sitt uppdrag. Han önskar
avgå när styrelsen finner en ny kandidat. Om styrelsen inte har hittat någon sådan kandidat
före den 31 oktober 2018, önskar Tord Cederlund ändå avsluta sitt uppdrag senast den dagen.
• Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet utsågs Hanne Markussen Eek till vice
ordförande med ansvar för företagets kommunikation i Norge.

Den 15 juni 2018 höll Arctic Minerals en extra bolagsstämma på Skeppargatan 27 i
Stockholm.
• Stämman godkände förslaget från styrelsen att genomföra en riktad nyemission om vardera
1 MSEK till två av huvudaktieägarna Tord Cederlund via sitt helägda bolag Novatelligence
AB och Longbow Resources Ltd. Emissionen gav bolaget ett tillskott om 2 MSEK.
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Aktierna utfärdades till en teckningskurs om 0,65 kronor per aktie. Teckningskursen
fastställdes till samma pris, som de som tecknades i nyemissionen i januari 2018.
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt var att företaget skulle kunna eliminera
all skuld från balansräkningen. Således återbetalade bolaget en kvarstående skuld om 1MSEK
jämte upplupen ränta till Novatelligence AB Bolaget är därefter skuldfritt.
Händelser efter rapportperiodens slut den 30 juni 2018.
Den 9 juli 2018 meddelade Arctic Minerals utnämning av Risto Pietilä till
prospekteringschef/Exploration Manager.
• Risto Pietilä har över 30 års internationell erfarenhet som geofysiker. Mellan 1980 och 2004
arbetade han för Outokumpu Oy med prospekterings- och gruvprojekt i Finland och
Australien. Han har varit involverad i ett antal mineralfyndigheter, däribland den extremt
höghaltiga Silver Swan nickelmalmen i Västra Australien, Telkkälä nickelmalm i Finland och
en VMS-förekomst i Marocko. Geofysik spelade en avgörande roll i alla dessa upptäckter.
• Sedan 2004 har Pietilä haft ett antal ledande befattningar hos Finlands Geologiska
undersökning (GTK), bland annat divisionschef för berggrund och råvaror samt regional
direktör för GTK:s norra finska kontor. Senast var han chef för Mineral Processing and
Materials Research Unit i GTK, från vilken position han nyligen gick i pension.
Den 23 juli 2018 lämnade Arctic Gold in en ansökan om ytterligare tre ”utvinningsretter”
(exploitation permits) för Bidjovaggefyndigheten. Arctic Gold AB är det dotterbolag i Arctic
Minerals koncernen som svarar för verksamheten i Norge.
Arctic Gold har från tidigare fem ”utvinningsretter” som täcker de kända malmerna över ett
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område på 4,86 km .
Arctic Gold AB har också haft åtta undersökningstillstånd (”undersökelsesretter”), som täcker
fortsättningen av den kända malmzonen. Dessa tillstånd löpte ut den 3 augusti 2018 och kan
inte förlängas som undersökningstillstånd.
Kautokeino kommun avvisade under 2013 bolagets ansökan gällande en plan för
gruvutveckling enligt norska ”plan och bygningsloven”. Till följd av kommunens beslut har
ingen prospektering eller gruvutveckling skett i Bidjovaggeområdet efter 2013.
Ansökningen av de tre ” utvinningsretter” om lämnades in den 23 juli 2018 täcker de tidigare
åtta undersökningstillstånden vid den tidigare producerande Bidjovagge koppar-guldgruvan i
Norge.
Den 1 augusti 2018 publicerade Arctic Minerals ett pressmeddelande med en uppdatering om
framsteg i prospekteringen i Finland.
Koncernen innehar totalt 5 874 km2 reservationer för prospektering i centrala Finland
("Raahe-Ladoga Ore Belt") och södra Finska Lappland ("Peräpohja Belt")
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För detaljer se nedan under Norrbotten Exploration AB.
I mars 2018 anlitade företaget Finlands Geologiska Forskningscentral ("GTK") och det
privata konsultföretaget GRM Oy för att genomföra detaljerad behandling av vissa
geologiska, geokemiska och geofysiska data erhållna från olika källor och som täcker Arctic
Minerals, via Norrbotten Exploration AB, reservationer för prospektering i Brahestad-Ladoga
bältet och Peräpohja. Geofysisk tolkning omfattade huvuddelen av detta program. Resultaten
av denna bearbetning med tolkningar har nu mottagits och har gjort det möjligt för företaget
att identifiera ett antal prospekteringsobjekt för vidare uppföljning.
Om Arctic Minerals AB
Arctic Minerals AB är ett junior prospekteringsföretag. Prospekteringsverksamheten sker
genom två 100% ägda dotterbolag. Norrbotten Exploration AB innehade vid slutet av halvåret
9 reservationer för prospektering i Finland för totalt 5648 km2.
Arctic Gold AB
Verksamheten i Norge hanteras via Arctic Gold AB. Norrbotten Exploration AB förvärvade
2017 bolaget Norrbotten Exploration AB (NEAB).
Norrbotten Exploration AB
Norrbotten Exploration AB (NEAB) innehar nio reservationer (för prospektering) i Finland,
belägen i två områden; Brahestad-Ladoga-malmbältet och Peräpohja skifferbäte (Fig. 1).
Reserveringarna gäller i 2 år och de löper ut under perioden mars 2019 till augusti 2019
(Tabell 1). En reservation, som beviljas enligt den finska gruvlagen från 2011, ger inte
tillgång till marken utöver de grundläggande aktiviteter som även ges av Allemansrätten, men
det möjliggör datasamling och också flygmätningar. Om en överenskommelse kan göras med
en markägare under den under reservationstiden kan man även utföra markarbeten såsom
geofysisk mätning och diamantborrning. För att begränsa kostnaden för efterföljande
undersökningstillstånd är det viktigt att förbli så fokuserad som möjligt under reservationen.
Därefter undersöks undersökningstillstånden så fort som möjligt.
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Fig. 1. NEABs nio reservationer i Finland.
Tabell 1. NEABs nio reservationer i Finland.
NEAB name

Principal area

Tukes #

Area km2

Appl. Date

Reg. Date

Rauhala

Savo Belt

VA2017:0017

1069

06-03-2017

22-06-2017

Vihanti

Savo Belt

VA2017:0018

359

06-03-2017

22-06-2017

Vattukylä

Savo Belt

VA2017:0019

548

06-03-2017

22-06-2017

Vihanti North

Savo Belt

VA2017:0043

172

16-05-2017

07-09-2017

Säviä

Savo Belt

VA2017:0047

990

18-05-2017

07-09-2017

Tervola

Peräpohja Belt

VA2017:0051

1090

12-06-2017

06-09-2017

Varajärvi

Peräpohja Belt

VA2017:0052

453

16-06-2017

07-09-2017

Ylipää

Savo Belt

VA2017:0063

793

15-08-2017

12-10-2017

Luohua

Savo Belt

VA2017:0064

400

15-08-2017

12-10-2017

Bolaget har anlitat Finlands Geologiska forskningscentral ("GTK") och det privata
konsultföretaget GRM Oy för att genomföra detaljerad behandling av vissa geologiska,
geokemiska och geofysiska data från olika källor och täckande Arctic Minerals reservationer i
Brahestad-Ladoga bältet och Peräpohja. Geofysisk tolkning omfattade huvuddelen av detta
program. Resultaten av denna bearbetning och tolkning har nu erhållits och har gjort det
möjligt för företaget att identifiera ett antal objekt för vidare uppföljning.
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Brahestad-Ladoga malmbältet
Brahestad-Ladoga-malmbältet (på engelska även kallat Central Finland Ore Belt) är en
geologisk malmzon som stryker från sydost till nordväst i centrala Finland och inom vilket det
har förekommit omfattande gruvverksamhet. Några viktiga exempel är den för närvarande
producerande Pyhäsalmi koppar-zink-pyritgruvan, den tidigare producerade Vihanti-zinkkoppargruvan och den världsberömda Outokumpu koppar-koboltgruvan. Arctic Minerals
främsta prospekteringsobjekt i malmbältet är koppar- och zinkförekomster.
Tillgänglig geodata sammmanställs och behandlas huvudsakligen av GTK och innefattar
regionala magnetiska data, regionala EM-data och delvis gravimetriska data. Från mindre
områden runt den gamla Vihanti-gruvan finns även seismiska reflektionsdata och en del
VTEM-data, alla insamlade av GTK. Geofysisk och annan tolkning har hittills framtagit ett
antal potentiella objekt, av vilka bolaget har prioriterat 10 för mer detaljerad uppföljning.
Anmärkningsvärd bland dessa är en stark seismisk reflektor belägen i fortsättningen mot
djupet av den kända Vihanti-gruvan. Företaget planerar för närvarande ytterligare arbeten för
att undersöka dessa delområden.
Peräpohja skifferbälte
Peräpohja skifferbälte ligger i sydvästra hörnet av finska Lappland, och börjar cirka 50 km
norr om Kemi. I skifferbältet finns ett antal mindre kopparfyndigheter, varav ingen ännu har
utvinnits i kommersiell skala. Hittills har relativt litet prospektering utförts i området. Arbeten
under de senaste åren har dock identifierat klara geologiska likheter med den så kallade
"Copperbelt" i Zambia, en av världens största områden för kopparbrytning. Arctic Minerals
anser anser att det finns potential för brytvärda sedimentära kopparfyndigheter i Peräpohja,
liksom guld och andra typer av kopparmineraliseringar.
Regional data tillgänglig från Peräpohja, som har nu har använts vid tolkningen av geodata,
inkluderar magnetiska data, EM data och morängeokemiska data. Bolagets fältarbete 20172018 har bekräftat förekomsten av flera ”blocksvansar” med kopparbärande malmblock,
liksom berghällar som indikerar potential för kopparmineralisering. Geofysisk tolkning visar
totalt 23 potentiella målområden och ytterligare arbeten planeras för att prioritera områden för
mer detaljerad uppföljning, inklusive ytterligare fältarbete (förutom redan pågående). Det
senaste fältarbetena under sommaren 2018 har indikerat att kopparmineralisering kan finnas
på djupare stratigrafiska nivåer än tidigare varit känt.
Sammanfattning av prospekteringsarbetena i Finland första halvåret 2018
Företagets arbete hittills har bestått av en omfattande genomgång av tillgängliga geofysiska,
geologiska och geokemiska data samt geologiskt fältarbete. Syftet är att identifiera
prioriterade prospekteringsobjekt/målområden för mer detaljerade uppföljningsarbeten och
eventuellt senare diamantborrning. Ett antal sådana prioriterade mål har identifierats i
Brahestad-Ladoga-malmbältet och ytterligare arbete utförs för att identifiera mål även i
Peräpohja-skifferbältet.

6

Arctic Minerals planerar att informera om ytterligare framsteg i Finland i september / oktober
2018.
Arctic Gold AB
Verksamheten i Norge hanteras via dotterbolaget Arctic Gold AB, som i slutet av juni 2018
hade undersökningstillstånd (”undersökelsesretter” i Norge) för 8 områden omfattande totalt
2,3 km2 och 5 ”utvinningsretter” (exploitation permits) täckande totalt 4,9 km2 i området
Bidjovagge.
Tidigare aktiviteter i Bidjovagge
Tidigare verksamheter i Bidjovaggeområdet har beskrivits noggrant i tidigare rapporter, se till
exempel årsrapporten för 2017. Här ges endast en kort sammanfattning:
Koppar-guldfyndigheterna upptäcktes i Bidjovagge i början av 1950-talet av Boliden och
utvecklades under de följande åren av norska gruvföretag. År 1970 startade norska
Bidjovagge Gruber A / S (därefter förvärvad av A / S Sydvaranger) produktion i Bidjovagge.
Detta fortsatte fram till 1975. Betydelsen av guld var då okänd och betalningen för guldet
mottogs inte. 1985 återupptogs produktionen av Bidjovagge av finska Outokumpu Oyj, som
genomfört lönsam produktion av både guld och koppar fram till 1991. Den totala
metallproduktionen visas i tabell 2 nedan. I början av 1990-talet föll guldpriserna,
malmreserven förbrukades nästan och det var strategiska förändringar i Outokumpu. Därför
valde företaget att stänga gruvan.
Tabell 2. Historisk produktion vid Bidjovagge-gruvan
Produktionsperiod

Produktion,
malmton

Guld, g/t Koppar % Guld, kg Koppar, t

1971-1975
1985-1991
Totalt

388 000
1 939 000
2 327 000

~ 0,5
3,98
3,4

1,88
1,33
1,42

194
6292
6486

6565
23752
30317

Alla prospekterings- och gruvutvecklingsaktiviteter stoppades vid Bidjovagge 2013, då
Kautokeino kommun vägrade ta ställning till bolagets ansökan om att få presentera en
gruvplan enligt norska plan- og bygningsloven. Kända malmkroppar i Bidjovagge är
skyddade genom de fem gällande bearbetningskoncessionerna. Fortsättningen av malmzonen
har tidigare täckts av bolagets 8 undersökningstillstånd, för att möjliggöra vidare
prospektering för att öka malmreserven. Dessa undersökningstillstånd gick ut 3 augusti 2018
och ytterligare förlängning av dessa är inte möjligt. Därför ansökte Arctic Gold AB i en
ansökan 23 juli 2018 om ytterligare tre ”utvinningsretter”, med namnen Bidjovagge 7, 8 och
9.
Diskussionerna fortsätter med myndigheter, med regeringen och med Kautokeino kommun
för att möjliggöra framsteg i Bidjovaggeområdet.
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Nettoomsättning och resultat
Under perioden januari - juni 2018 uppgick koncernens resultat efter skatt till -1,1 (-0,8)
MSEK. Ingen nettoomsättning fanns. Kostnadsökningen är främst hänförlig till mer
verksamhet beroende på prospektering och viss räntekostnad för rörelsekapitallånet.
Finansiell ställning och kassaflöde
Koncernens egna kapital uppgick per den 30 juni 2018 till 74,7 (33,1) MSEK. Soliditeten har
ökat till 98% (78%) beroende på de nya emissionerna och det återbetalade lånet. Likvida
medel uppgick vid periodens utgång till 9,6 (0,7) MSEK.
Investeringar
Investering i form av aktiverade kostnader uppgick till 1,1 MSEK (0,0) under första halvåret.
Finansiering
Den 24 januari 2018 beslutade styrelsen en riktad nyemission av 20 055 000 nya aktier till 10
investerare. Priset uppgick till 0,65 SEK per aktie och emissionen bidrog till bolagets kassa
och eget kapital med 13,0 MSEK före emissionskostnader.
Den 15 juni beslutade en extra bolagsstämma att godkänna styrelsens förslag om en
investering på 1 MSEK från två av huvudaktieägarna Longbow Resources Ltd och Tord
Cederlund, via hans helägda bolag Novatelligence AB. Priset för aktierna var 0,65 SEK,
detsamma som i nyemissionen i januari.
I samband med denna investering återbetalades återstående del av lån för rörelsekapital från
Novatelligence AB. Återbetalningen uppgick till 1 MSEK plus upplupen ränta. Efter detta är
Arctic Minerals skuldfritt.
Antal utestående aktier
Antalet utestående aktier i bolaget uppgick vid utgången av perioden till 66 247 865 st.
Personal
Det finns för närvarande inga anställda i koncernen. VD Tord Cederlund, CFO Peter
Åkerström, prospekteringschef Risto Pietilä och geolog Lars-Åke Claesson är samtliga
anställda på konsultbasis.
Transaktioner med närstående
Tord Cederlund har genom bolaget Novatelligence AB utfört tjänster för 200 (240) tkr. Avtal
om relaterade tjänster görs på marknadsvillkor och utlägg återbetalas till verkliga kostnader
Som nämnts ovan återbetalades ett lån för rörelsekapital om 1 MSEK. Novatelligence hade
ursprungligen lånat bolaget 2 MSEK för rörelsekapital och 5,8 MSEK för förvärvet av
Botniaaktier 2017. Novatelligence köpte ut aktierna i Botnia i december 2017 för bolagets
anskaffningsvärde. 1 MSEK av 2 MSEK i lån för rörelsekapital investerades i Arctic Minerals
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aktier enligt vad som beskrivits ovan. Den andra miljonen återbetalades. En upplupen 6%
ränta för de olika lånen under tvåårsperioden återbetalades samtidigt.
Moderbolaget
Arctic Mineral ABs verksamhet fokuserar på att vara moderbolag för de två
prospekteringsbolagen Norrbotten Exploration AB och Arctic Gold AB. Resultat efter skatt
uppgick till -0,9 (-0,7) MSEK. All personal i moderbolaget är anställd på konsultbasis..
2018-06-30

Större ägare
Longbow Resources Ltd
United Bankers Securities
för finska investerare
Markus Elsasser m bolag
Peter Walker
Tord Cederlund
Nordea Bank, Finland
for Finish investors
Ekdahls kontorsservice
John Pedersen
Peter Wulff
M2 Capital Management
10 största ägare

Guernsey
Helsinki, FI
Köln
Guernsey
Stockholm
Helsinki, FI

Birkeröd, DK
Rönne DK
Stockholm

Innehav
13 405 332

%
20,2

11 740 590
8 914 039
4 107 700
2 771 047

17,7
13,5
6,2
4,2

1 755 000
1 500 000
1 343 680
1 338 180
1 057 621
47 933 189
66 247 865

2,6
2,3
2,0
2,0
1,6
72,4
100,0

Redovisningsprinciper.
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
bokföringsstyrelsens allmänna råd. Från och med budgetåret 2014 utarbetas
koncernredovisningen och årsredovisningen med BFNAR 2012: 1 årsredovisning och
koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciper tillämpade på koncernen och moderbolaget
överensstämmer med de redovisningsprinciper som används för att förbereda den senaste
årsredovisningen.
Risker
Betydande risk- och osäkerhetsfaktorer åvilar, men inte enbart, resultatet av prospektering och
fortsatt finansiering av koncernen. I den nuvarande situationen har det också blivit mycket
tydligt att den politiska behandlingen, som sker enligt norska plan- och bygglagen är en av de
större riskerna som ett mineralföretag i Norge står inför. Övriga tillståndsproblem behandlas
på samma sätt som i Sverige och tjänstemän från respektive myndighet, vilket anses innebära
betydligt mindre risk för att ansökan inte behandlas. De olika risker som är förknippade med
koncernens verksamhet diskuteras närmare i årsredovisningen för 2017, som finns på bolagets
hemsida. Den politiska risk som vi har blivit medvetna om har också beskrivits utförligt i den
årsredovisningen
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Koncernresultaträkning

Koncern

Koncern

6 mån

6 mån

12 mån

2018-01-01
2018-06-30

2017-01-01
2017-06-30

2017-01-01
2017-12-31

0
1 074
1 074

0
0
0

0
0
0

-1 972
0

-659
0

-1 355
0

-27
-2 000

0
-659

0
-1 355

Rörelseresultat

-925

-659

-1 355

Resultat från finansiella investeringar
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

0
-181

7
-128

29
-288

-1 106

-781

-1 614

0

0

0

-1 106

-781

-1 614

Resultat per aktie före och efter utspädning, kr
Genomsnittligt antal aktier, st
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, st

-0,02
54 681 904
54 681 904

-0,04
21 557 972
21 557 972

-0,05
32 336 957
32 336 957

Koncernbalansräkningar

Koncern
2018-06-30

Koncern
2017-06-30

Koncern
2017-12-31

51 977
1 394
9 569

30 719
114
6 515

50 903
72
634

Summa tillgångar
Eget kapital och skulder

62 940

37 347

51 609

Eget kapital

61 817

29 103

47 887

401
722

133
8 111

128
3 594

62 940

37 347

51 609

Koncern
6 mån
2018-01-01
2018-06-30
47 887
0

Koncern
6 mån
2017-01-01
2017-06-30
29 884
0

Koncern
12 mån
2017-01-01
2017-12-31
29 884
19 618

Resultaträkning
(Belopp i tkr)
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete
Summa intäkter
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Summa kostnader

Resultat efter finansiella poster
Skatt
PERIODENS RESULTAT

(Belopp i tkr)
Tillgångar
Immateriella anläggningsillgångar
Kortfristiga fordringar
Kassa och Bank

Leverantörsskulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

Förändringar av eget kapital

(Belopp i tkr)
Ingående balans
Apportemission förvärv Norrbotten Exploration

Koncern
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Nyemissioner
Tillskott innehavare utan bestämmande inflytande
Teckning via teckningsoptioner
Periodens resultat
Utgående balans

15 036
0
0
-1 106
61 817

0
0
0
-781
29 103

0
0
0
-1 614
47 887

Koncern
6 mån
2018-01-01
2018-06-30

Koncern
6 mån
2017-01-01
2017-06-30

Koncern
12 mån
2017-01-01
2017-12-31

-3 000
-1 102
13 036

-741
-34
5 800

-822
0
-34

Periodens kassaflöde

8 934

5 025

-856

Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

634
9 569

1 490
6 515

1 490
634

Förändring i periodens kassaflöde

8 934

5 025

-856

Kassaflödesanalys

(Belopp i tkr)
Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar
i rörelsekapital
Kassaflödet från investeringsverksamheten
Kassaflödet från finansieringsverksamheten

Verksamhetsgrenar
Arctic Minerals är för närvarande verksam inom området prospektering och gruvutveckling i två länder.
Nettoomsättning är 0 (0) tkr i båda länderna. I tabellen visas aktiverat arbete i de länder koncernen har sin
verksamhet.

Aktiverat arbete, (tkr)
Norge
Sverige
Summa

Koncern
6 mån
2018-01-01
2018-06-30
0
1 074
1 074

Koncern
6 mån
2017-01-01
2017-06-30
0
0
0

Koncern
12 mån
2017-01-01
2017-12-31
0
0
0

Resultat, (tkr)
Norge
Sverige
Summa

Koncern
2018-01-01
2018-06-30
-63
-1 043
-1 106

Koncern
2017-01-01
2017-06-30
-65
-715
-781

Koncern
2017-01-01
2017-12-31
-115
-1 500
-1 614

Koncern
6 mån
2018-01-01
2018-06-30

Koncern
6 mån
2017-01-01
2017-06-30

Koncern
12 mån
2017-01-01
2017-12-31

1 074
neg
neg

0
neg
neg

0
neg
neg

-1,62%
-2,02%

-1,84%
-2,65%

-3,16%
-4,15%

Nyckeltal

Marginaler
Summa rörelsens intäkter, aktiverat arbete, tkr
Rörelsemarginal %
Vinstmarginal %
Räntabilitet
Avkastning på totalt kapital %
Avkastning på eget kapital %
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Kapitalstruktur
Eget Kapital, tkr
Balansomslutning, tkr
Soliditet, %

61 817
62 940
92,8%

29 103
37 347
77,9%

47 887
51 609
92,8%

1 102

34

0

0

0

0

66 247 865
54 681 904
-0,02
0,93
0,60
39 748 719

21 557 972
21 557 972
-0,04
1,35
1,11
23 983 244

43 115 942
32 336 957
-0,05
1,11
0,60
25 869 565

6 mån
2018-01-01
2018-06-30

6 mån
2017-01-01
2017-06-30

12 mån
2017-01-01
2017-12-31

0
0

0
0

0
0

-722
0

-594
0

-1 240
0

0
-722

0
-594

0
-1 240

Rörelseresultat

-722

-594

-1 240

Resultat från finansiella investeringar
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

0
-181

7
-128

29
-288

Resultat efter finansiella poster

-903

-715

-1 500

0

0

0

-903

-715

-1 500

2018-06-30

2017-06-30

2017-12-31

0
48 691
2 788
1 388
8 365

34
29 073
176
113
6 514

0
48 691
226
71
225

61 233

35 911

49 213

Investeringar
Nettoinvesteringar i immateriella tillgångar, tkr
Medarbetare
Antal anställda vid periodens slut, st
Data per aktie
Aktier vid periodens slut
Genomsnittligt antal aktier, st
Resultat per aktie, kr
Eget kapital per aktie, kr
Aktiernas kvotvärde/ nominellt värde, kr
Totalt aktiekapital, kr

Resultaträkning - moderbolag (tkr)
(Belopp i tkr)
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Summa intäkter
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Summa kostnader

Skatt
PERIODENS RESULTAT

Balansräkningar - moderbolag (tkr)
(Belopp i tkr)
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Aktier i dotterbolag
Fordringar koncernbolag
Kortfristiga fordringar
Kassa och Bank
Summa tillgångar
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Eget kapital och skulder
Eget kapital
Leverantörsskulder
Skuld koncernbolag
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

60 633

27 667

46 500

401
199

133
0
8 111

128
0
2 585

61 233

35 911

49 213

Nästa rapporteringsdatum
Rapport för andra halvåret samt hela året 2018 kommer att meddelas torsdagen den 21
februari 2019.
Försäkran
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna halvårsrapport ger en rättvisande
bild av verksamheten, den ekonomiska situationen och det ekonomiska resultatet samt
beskriver betydande risker som företaget kan möta.
Stockholm 23 augusti 2018

Styrelsen
Peter Walker

Hanne Markussen Eek

Claes Levin

Ordförande

Vice ordförande

Ledamot

John Pedersen

Krister Söderholm

Tord Cederlund

Ledamot

Ledamot

Verkställande direktör

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor.
Partner Fondkommission är bolagets Certified Adviser.
För ytterligare information kontakta
Tord Cederlund, VD
+46 73 6200 997
tord.cederlund@arcticminerals.se
Peter Walker, ordförande
+44 7717 22 39 09
peter.walker@arcticminerals.se
www.arcticminerals.se.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arctic Minerals AB är skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2018 kl. 08.00

