Bokslutskommuniké 2018
Fjärde kvartalet (oktober-december 2018)

▪ Prospekterings- och utvärderingskostnader för fjärde kvartalet uppgick till 3,3 (1,1) mkr
▪ Resultatet efter skatt för fjärde kvartalet uppgick till -3,3 (-1,1) mkr
▪ Resultatet per aktie för fjärde kvartalet uppgick till -0,22 (-0,11) kr
Helåret (januari – december 2018)

▪ Prospekterings- och utvärderingskostnader för helåret uppgick till 11,0 (1,1) mkr
▪ Resultatet efter skatt för helåret uppgick till -11,3 (-2,9) mkr
▪ Resultatet per aktie för helåret uppgick till -0,84 (-0,34) kr
Väsentliga händelser under perioden

▪ Bolagets aktie har godkänts för listning på marknadsplatsen NGM Nordic MTF
▪ Planer på notering på NGM Nordic MTF har senarelagts
▪ En mindre riktad nyemission har genomförts på 6,1 MSEK före emissionsomkostnader
▪ Arbetet med tillståndsfrågor i Joma och Stekenjokk har fortgått
Väsentliga händelser efter periodens utgång

▪ Planprogram för norska dotterbolaget Joma Gruver AS har godkänts av Røyrviks kommun
▪ Ledamoten Scott Moore utses till ny ordförande av styrelsen

Verksamheten
Vilhelmina Mineral i korthet
Vilhelmina Mineral AB (publ) (”Bolaget”) är ett svenskt bolag verksamt inom prospektering och
gruvutveckling i Norden med fokus på basmetaller, främst koppar och zink. Bolagets målsättning är att
utveckla de nuvarande fyndigheterna och igångsätta gruvverksamhet inom de närmaste åren. Bolagets
huvudprojekt utgörs i av de svenska projekten Stekenjokk och Levi i Västerbotten samt det norska
projektet Jomafälten beläget i Trøndelag. För Stekenjokk och Levi finns en ansökan om
bearbetningskoncession inlämnad hos svenska myndigheter. I fallet Jomafälten har det första steget i
den norska motsvarigheten till bearbetningskoncession erhållits (”utvinningsrett”). Utöver
huvudprojekten finns ett antal mindre satellitprojekt i form av svenska Jormlien och Ankarvattnet samt
norska Gjersvik. Verksamheten är organiserad i det svenska moderbolaget Vilhelmina Mineral AB (publ)
och i det hälftenägda norska dotterbolaget Joma Gruver AS. Mer information om Bolaget finns på
www.vilhelminamineral.com.

Verksamhetens utveckling
Jomafälten
I rapportperioden har Vilhelmina Minerals norska dotterbolag Joma Gruver AS fortsatt arbetet med
utveckling av projektet Jomafälten. Huvudsakligt fokus har legat på arbete med reguleringsplan och
framtagande av planer för 2019 vad avser det fortsatta utvecklingsarbetet.
Stekenjokk och Levi
I rapportperioden har Vilhelmina Mineral fortsatt arbetet med utveckling av de svenska huvudprojekten
Stekenjokk och Levi. Arbetet har bestått av bl a möten med olika sakägare och andra intressenter i
processen kring ansökan om bearbetningskoncession samt ytterligare kompletteringar av underlaget i
det nya alternativet med säsongsbaserad brytning vintertid. I slutet på december lämnade Bolaget in en
fördjupad beskrivning till Bergsstaten.
Notering av Bolagets aktie uppskjuten
I rapportperioden har Bolaget förberett arbetet inför notering med en planerad spridningsemission som
offentliggjordes via informationsmemorandum den 12 oktober. Bolagets offentliggjorde dock den 12
november att beslut tagits att skjuta upp notering och att ställa in spridningsemissionen baserat på
uppfattningen att förutsättningarna på de finansiella marknaderna vid tillfället var mindre gynnsamma
och att notering av Bolagets aktie därför bör ske vid en senare tidpunkt. NGM:s godkännande av
notering är giltigt fram till och med den 27 mars 2019 och är villkorat av att Bolaget uppfyller de formella
noteringskraven vad gäller rörelsekapital för 12 månaders verksamhet och ägarspridning.
Genomförda nyemissioner
I rapportperioden har Bolaget efter beslut om inställd spridningsemission istället genomfört en mindre
riktad nyemission om 2 044 444 aktier till en kurs om 3 kronor per aktie som tillför Bolaget 6 133 332
kronor före emissionsomkostnader. Genom emissionen ökar antalet aktier från 14 528 472 till 16 572 916
stycken och aktiekapitalet ökar med 204 444,40 kronor från 1 452 847,20 kronor till 1 657 291,60 kronor.

Händelser efter rapportperiodens utgång
Jomafälten
Efter rapportperioden utgång har Vilhelmina Minerals norska dotterbolag Joma Gruver AS erhållit
godkännande av Røyrviks kommun i norska Trøndelag för det planprogram som framtagits för Joma
industriområde av Multiconsult Norge AS på uppdrag av Joma Gruver AS. Planprogrammet stipuleras
enligt plan- och bygglagen och är en del av tillståndsprocessen som syftar till att återstarta
gruvverksamhet i Joma. Planprogrammet sätter förutsättningarna för det vidare arbetet med
detaljreglering av Joma industriområde och är ett viktigt steg i tillståndsprocessen som syftar till
återstart av gruvverksamhet i Joma. Planprogrammet antogs utan invändningar av kommunen. Nästa
steg efter godkänt planprogram är genomförande av en konsekvensutredning.
Stekenjokk och Levi
Efter rapportperioden utgång har Vilhelmina Mineral fortsatt arbetet med utveckling av de svenska
huvudprojekten Stekenjokk och Levi. Arbetet har bestått av bl a möten med olika sakägare och andra
intressenter i processen kring ansökan om bearbetningskoncession och förberedelser för kommande
utskick av ärendet på remiss från Bergsstaten.
Ny ordförande av styrelsen
Efter rapportperioden utgång har ledamoten Scott Moore utsetts till ny ordförande av styrelsen. Scott
Moore representerar kanadensiska ägaren Vilhelmina Minerals Inc. som indirekt kontrolleras av
kanadensiska investeringsbolaget Forbes & Manhattan. Moore ersätter tidigare ordförande Michael
Timmins som lämnar sin befattning inom Forbes & Manhattan och därmed även övriga uppdrag inom
Forbes & Manhattans portföljbolag. Scott Moore har suttit i Bolagets styrelse sen Forbes & Manhattans
investering under 2017. Scott Moore har över 25 års erfarenhet från ledande befattningar inom bl a
råvaruindustrin. Nuvarande positioner omfattar COO i kanadensiska investeringsbolaget Forbes &
Manhattan, CEO i guldbolaget Euro Sun Mining (noterat på TSX - Toronto Stock Exchange) och
ordförande i kopparbolaget Copper One (noterat på TSX). Moore var tidigare CEO i Dacha Strategic
Metals och har lång erfarenhet från att utveckla företag och verksamheter inom gruvbranschen.

Finansiell och övrig information
Nettoomsättning och resultat
Koncernen har inte haft några intäkter under rapportperioden. Resultatet efter skatt för det fjärde
kvartalet var -3,3 (-1,1) mkr. Resultatet efter skatt för helåret var -11,3 (-2,9) mkr.

Finansiell ställning och kassaflöde
Koncernens egna kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick per den 31 december till 5,9
(4,9) mkr. Det ger en soliditet på 76 (93) %. Likvida medel uppgick till 3,6 (3,3) mkr vid periodens slut.
Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapital för fjärde kvartalet
uppgick till -4,5 (-3,6) mkr och under helåret till -12,0 (-3,2) mkr. Kassaflödet från
investeringsverksamheten för fjärde kvartalet uppgick till 0,0 (-0,5) mkr och under helåret till -0,0 (-1,0)
mkr. Kassaflödet från finansieringsverksamheten för fjärde kvartalet uppgick till 4,9 (7,4) mkr och under
helåret till 12,4 (7,4) mkr. Det totala kassaflödet för fjärde kvartalet uppgick till 0,4 (3,3) mkr och för
helåret till 0,3 (3,2) mkr.

Investeringar
I perioden har inga investeringar genomförts. Samtliga kostnader i samband med borrning och övrig
utveckling av projekt har kostnadsförts.
Vilhelmina Mineral har under perioden augusti 2017 t o m maj 2018 förvärvat aktier motsvarande 50%
ägande i Joma Gruver AS vad avser både kapitalandel och röster. Totalt har Bolaget erlagt ca 5,9 mkr i
kontantlikvid för denna ägarandel. Vilhelmina Mineral har option att senare utöka ägandet upp till 100
%.

Finansiering
Under helåret har genomförda nyemissioner tillfört Bolaget 13,7 mkr före emissionskostnader. Bolagets
nuvarande planer innebär behov av ytterligare finansiering under 2019. Styrelsen bedömer att
marknadsläget och de processer som igångsatts innebär goda möjligheter att lösa behov av finansiering
på ett tillfredställande sätt.

Antal utestående aktier
Antalet utestående aktier i bolaget vid periodens utgång var 16 572 916 styck inklusive den per 2018-1231 ännu ej registrerade delen av nyemissionen om 1 022 222 nya aktier (3 037 tkr).

Optionsprogram
Ett optionsprogram om 1 miljoner teckningsoptioner är utfärdat till Vilhelmina Minerals nyckelpersoner
bestående av styrelsens ledamöter och ytterligare personer som arbetar operativt med Bolaget. Full
konvertering av teckningsoptionerna innebär vid periodens slut ca 6,4% utspädning. Varje
teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 6 kr. Anmälan om
teckning av aktie med stöd av teckningsoptionen ska ske senast 2021-08-02.

Personal
I koncernen finns ingen anställd. Samtlig personal, inklusive ledning är anlitade på konsultbasis.

Transaktioner med närstående
Under perioden oktober-december har transaktioner med närstående skett enligt följande: Bolagets VD
och styrelseledamoten Peter Hjorth har via bolag erhållit ersättning om 360 tkr. Styrelseledamoten och
vice VD, Jonas Dahllöf, har via bolag erhållit ersättning om 360 tkr. Arbetande styrelseordföranden

Michael Timmins har via bolag erhållit ersättning om 70 tkr. Styrelseledamoten Neil Said har via bolag
erhållit ersättning om 35 tkr. Överenskommelse om tjänster med närstående sker på marknadsmässiga
villkor.

Moderbolaget
Verksamheten i Vilhelmina Mineral AB (publ) är inriktad på utveckling av de svenska projekten,
tillhandahållande av koncernledningsfunktion, samt koncerngemensam finansiering inkluderande både
den svenska och norska verksamheten samt koncernledningsfunktion. För fjärde kvartalet redovisas
kostnader om 3,0 (1,1) mkr och resultatet efter skatt uppgick till -3,0 (-1,1) mkr. För helåret redovisas
kostnader om 6,9 (2,9) mkr och resultatet efter skatt uppgick till -6,9 (-2,9) mkr. Antal anställda i
moderbolaget är 0 (0). Personal är anlitad på konsultbasis.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Bolaget har ökat sitt innehav i
Joma Gruver AS till 50%. Vidare har Bolaget option att öka ägandet till 100%. I och med ett ökat ägande
och en bedömd möjlighet att påkalla optionen så är det styrelsens bedömning att man har uppnått ett
bestämmande inflytande och att Joma är konsoliderat i koncernen sedan 2018-01-01. Bolaget upprättar
koncernredovisning. Företag där Bolaget innehar majoriteten av rösterna på bolagsstämman och
företag där Bolaget genom avtal har ett bestämmande inflytande klassificeras som dotterföretag och
konsolideras i koncernredovisningen. Dotterföretagen inkluderas i koncernredovisningen från och med
den dag då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur
koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör. I övrigt är
redovisningsprinciperna oförändrade jämfört med föregående år.

Risker
Väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar framförallt, men inte uteslutande, resultat av
prospektering, erhållande av miljö-, mark-, driftstillstånd och fortsatt finansiering inom koncernen. De
olika risker som finns rörande koncernens verksamhet diskuteras mer utförligt på Bolagets hemsida
(www.vilhelminamineral.com).

Utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

Kommande rapporttillfällen

▪ Årsredovisning 2018 lämnas den 15 mars 2019
▪ Årsstämma 2019 hålls den 25 april 2019
▪ Delårsrapport för perioden januari - mars 2019 lämnas den 10 maj 2019
▪ Delårsrapport för perioden april - juni 2019 lämnas den 9 augusti 2019
▪ Delårsrapport för perioden juli - september 2019 lämnas den 8 november 2019

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av
koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
som koncernen står inför.
Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor.
Stockholm, den 12 Februari 2019
Scott Moore
Ordförande

Peter Hjorth
VD och ledamot

Jonas Dahllöf
Vice VD och ledamot

Leslaw Kwasik
Ledamot

Neil Said
Ledamot

För ytterligare information kontakta:
Peter Hjorth, VD, Vilhelmina Mineral AB (publ)
E-post: info@vilhelminamineral.com
www.vilhelminamineral.com

Koncernresultaträkning
Koncernresultaträkning1)

(Belopp i tkr)
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Summa intäkter

Koncern Moderbolag
3 mån
3 mån
2018-10-01 2017-10-01
2018-12-31 2017-12-31

Koncern Moderbolag
12 mån
12 mån
2018-01-01 2017-01-01
2018-12-31 2017-12-31

0
0

0
0

0
0

0
0

-3 299
-16
0

-1 048
-62
0

-11 028
-252
0

-1 126
-1 742
0

0

0

0

0

Summa kostnader

-3 315

-1 110

-11 279

-2 868

Rörelseresultat

-3 315

-1 110

-11 279

-2 868

1
0

0
0

1
0

0
-30

-3 314

-1 110

-11 279

-2 898

Rörelsens kostnader
Prospekterings- och utvärderingskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar materiella och immateriella
anläggningstillgångar

Resultat från finansiella investeringar
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Skatt

0

0

0

0

PERIODENS RESULTAT

-3 314

-1 110

-11 279

-2 898

Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande

-3 135
-179

-1 110
0

-9 100
-2 178

-2 898
0

Resultat per aktie före utspädning, kr
Genomsnittligt antal aktier, st 2)
Resultat per aktie efter utspädning, kr
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, st 2)

-0,22

-0,11

-0,84

-0,34

15 209 953

10 371 354

13 472 135

8 642 795

-0,20

-0,11

-0,78

-0,34

16 209 953

10 371 354

14 472 135

8 642 795

1) Konsolidering med Joma Gruver AS har gjorts under 2018. I jämförelseperioderna och för helår 2017 redovisas
Vilhelmina Mineral AB.
2) Inklusive den per 2018-12-31 ej registrerade nyemissionen om 1 022 222 nya aktier (3 067 tkr).

Koncernbalansräkning
Koncernbalansräkningar 1)

Koncern Moderbolag
2018-12-31 2017-12-31

(Belopp i tkr)
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Aktier i dotterbolag
Kortfristiga fordringar
Kassa och Bank

2 044
9 414
0
0
345
3 645

0
750
0
1 033
165
3 310

Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande

15 448

5 259

5 930
5 858

4 880
0

Summa eget kapital 2)

11 788

4 880

1 757
578
1 324

0
90
289

15 448

5 259

Uppskjuten skatteskuld
Leverantörsskulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

1) Konsolidering med Joma Gruver AS har gjorts under 2018. I jämförelseperioderna och för helår 2017 redovisas
Vilhelmina Mineral AB.
2) Inklusive den per 2018-12-31 ej registrerade nyemissionen om 1 022 222 nya aktier (3 067 tkr).

Förändringar i eget kapital
Förändringar av eget kapital1)

(Belopp i tkr)
Ingående balans
Nyemissioner
Teckning via teckningsoptioner
Nyemissionskostnader
Ej registrerad nyemission
Innehav utan bestämmande inflytande
Utdelning
Omräkningsdifferens
Periodens resultat
Utgående balans

Koncern Moderbolag
3 mån
2018-10-01
2018-12-31
10 339
3 270
203
-1 379
3 067
5 858
-156
-85
-3 314
11 788

3 mån
2017-10-01
2017-12-31
-1 395
7 500
0
-115
0
0
0
0
-1 110
4 880

Koncern Moderbolag
12 mån
2018-01-01
2018-12-31
4 880
10 840
203
-1 379
3 067
5 858
-156
-42
-11 279
11 788

1) Inklusive den per 2018-12-31 ej registrerade nyemissionen om 1 022 222 nya aktier (3 067 tkr).

12 mån
2017-01-01
2017-12-31
392
7 500
0
-115
0
0
0
0
-2 898
4 880

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys

Koncern Moderbolag

Koncern Moderbolag

3 mån
2018-10-01
2018-12-31

3 mån
2017-10-01
2017-12-31

12 mån
2018-01-01
2018-12-31

12 mån
2017-01-01
2017-12-31

förändringar i rörelsekapital

-4 450

-3 573

-12 036

-3 172

Kassaflödet från investeringsverksamheten
Kassaflödet från finansieringsverksamheten

0
4 849

-516
7 385

0
12 371

-1 033
7 385

399

3 296

335

3 180

3 246
3 645

14
3 310

3 310
3 645

130
3 310

399

3 296

335

3 180

(Belopp i tkr)
Kassaflödet från den löpande verksamheten efter

Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut
Förändring i periodens kassaflöde

Nyckeltal
Nyckeltal

Koncern Moderbolag

Koncern Moderbolag

3 mån
2018-10-01
2018-12-31

3 mån
2017-10-01
2017-12-31

12 mån
2018-01-01
2018-12-31

12 mån
2017-01-01
2017-12-31

Marginaler
Summa rörelsens intäkter, tkr
Rörelsemarginal, %
Vinstmarginal, %

0
neg
neg

0
neg
neg

0
neg
neg

0
neg
neg

Räntabilitet
Avkastning på totalt kapital, %
Avkastning på eget kapital, %

neg
neg

neg
neg

neg
neg

neg
neg

11 788
15 448
76,3%

4 880
5 259
92,8%

11 788
15 448
76,3%

4 880
5 259
92,8%

Investeringar
Nettoinvesteringar i immateriella tillgångar, tkr
Nettoinvesteringar i materiella tillgångar, tkr

0
0

516
0

0
0

1 033
0

Medarbetare
Antal anställda vid periodens slut, st

0

0

0

0

16 572 916
15 209 953
-0,22
0,71
0,10
1 657 292

10 371 354
10 371 354
-0,11
0,47
0,10
1 037 135

16 572 916
13 472 135
-0,84
0,71
0,10
1 657 292

10 371 354
8 642 795
-0,34
0,47
0,10
1 037 135

Kapitalstruktur
Eget Kapital, tkr
Balansomslutning, tkr
Soliditet, %

Data per aktie 1)
Aktier vid periodens slut, st
Genomsnittligt antal aktier, st
Resultat per aktie, kr
Eget kapital per aktie, kr
Aktiernas kvotvärde/ nominellt värde, kr
Totalt aktiekapital, kr

1) Inklusive den per 2018-12-31 ej registrerade nyemissionen om 1 022 222 nya aktier (3 067 tkr).

Moderbolagets resultaträkning
Resultaträkning - moderbolag

3 mån
2018-10-01
2018-12-31

3 mån
2017-10-01
2017-12-31

12 mån
2018-01-01
2018-12-31

12 mån
2017-01-01
2017-12-31

0
0

0
0

0
0

0
0

Rörelsens kostnader
Prospekterings- och utvärderingskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa kostnader

-2 939
-16
0
-2 955

-1 048
-62
0
-1 110

-6 670
-252
0
-6 922

-1 126
-1 742
0
-2 868

Rörelseresultat

-2 955

-1 110

-6 922

-2 868

0
0

0
0

0
0

0
-30

-2 955

-1 110

-6 922

-2 898

0

0

0

0

-2 955

-1 110

-6 922

-2 898

2018-12-31

2017-12-31

2 044
750
5 858
0
209
3 294

0
750
1 033
0
165
3 310

Summa tillgångar

12 157

5 259

Eget kapital och skulder
Eget kapital 1)

10 329

4 880

503
0
1 324

90
0
289

Summa eget kapital och skulder
12 157
1) Inklusive den per 2018-12-31 ej registrerade nyemissionen om 1 022 222 nya aktier (3 067 tkr).

5 259

(Belopp i tkr)
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Summa intäkter

Resultat från finansiella investeringar
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Skatt
PERIODENS RESULTAT

Moderbolagets balansräkning
Balansräkningar - moderbolag
(Belopp i tkr)
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital
Immateriella anläggningstillgångar
Aktier i dotterbolag
Fordringar koncernbolag
Kortfristiga fordringar
Kassa och Bank

Leverantörsskulder
Skuld koncernbolag
Kortfristiga skulder

Definitioner nyckeltal för koncernen
Nyckeltal
Marginaler
Rörelsemarginal, %

Investeringar
Nettoinvesteringar i immateriella och materiella anläggningstillg.
tkr

Rörelseresultat i procent av totala intäkter.

Periodens investeringar i immateriella och materiella
anläggningstillgångar minskat med periodens försäljningar och
utrangeringar.

Vinstmarginal, %

Medarbetare
Antal anställda, st

Resultat efter finansnetto i procent av totala intäkter.

Antal anställda beräknad utifrån arbetad heltid vid periodens
slut.

Räntabilitet
Avkastning på eget kapital, %

Data per aktie

Nettoresultat i procent av genomsnittligt eget kapital.
Genomsnittligt eget kapital beräknas som ingående plus
utgående eget kapital dividerat med två.

Antal aktier, st
Antal utestående aktier vid periodens slut.

Avkastning på totalt kapital, %

Genomsnittligt antal aktier, st

Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av
genomsnittligt
balansomslutning.
Genomsnittligt
balansomslutning har beräknats som ingående plus utgående
sysselsatt kapital dividerat med två.

Genomsnittligt antal aktier under perioden.

Resultat per aktie, kr
Kapitalstruktur

Resultat efter skatt, dividerat med genomsnittligt antal aktier
för perioden.

Eget kapital, tkr

Eget kapital per aktie, kr

Eget kapital vid periodens slut.

Eget kapital vid periodens slut dividerat med antal aktier vid
periodens slut.

Soliditet, %
Eget kapital inkl. minoritet i procent av balansomslutningen.

