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NYCKELTAL, tusentals kronor
År 2012 2013 P 2014 P 2015 P 2016

Omsättning 0 0 0 0 243�855

Rörelseresultat –7�977 –10�098 –17�234 –43�891 94�577

Årets resultat –5�888 –5�991 –15�322 –41�978 96�489

Resultat per aktie (SEK) –0,48 –0,42 –0,72 –1,98 4,54

P/E-tal – – – – 1,4

Nettokassa 33�261 –530 41�949 –51�978 56�490

Eget kapital 113�584 107�732 166�099 124�120 220�609

Kassaflöde från löpande 
verksamhet

–5�689 –8�682 –14�620 –19�965 125�361
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God potential 
i Sotkamo Silver
Sotkamo Silver är ett litet gruvbolag som tänker 
öppna en silvergruva i östra Finland. Kassaflödes-
värderingen visar att aktien har en god uppsida, 
och vi rekommenderar att teckna i nyemissionen.

S
otkamo Silver är ett litet 
gruvbolag som vill explo-
atera mineraltillgångar 
i Norden och som fick sin 

nuvarande form i mars 2010. Ak-
tien är listad på NGM-börsen och 
Nasdaq-OMX Helsingfors men 
handlas också på Börse Berlin 
Open Market i Tyskland.

Bolagets huvudprojekt är silver-
gruvan i samhället Sotkamo i östra 
Finland. Fyndigheten upptäcktes 
1980, men ingen gruvbrytning har 
skett på grund av låga silverpriser 
i slutet av 1980-talet och början av 
1990-talet. 

Sotkamo Silver köpte tillståndet att 
driva gruvan 2010, och sedan dess 
har bolaget investerat i utrust-
ning för att tömma gruvan på vat-
ten, i ventilationsutrustning samt 
i kraftledningar och uppskattning 
av resurser. I mars 2014 släpptes 

den senaste förstudien, som visade 
en förväntad livslängd för gruvan 
på minst åtta år. Studien visade 
också ett positivt nuvärde, före 
skatt, diskonterat med 8 procents 
ränta, förutsatt att silverpriset är 
över 15 USA-dollar per troy uns 
under projektperioden. Projektet 
är tänkt att starta 2015/2016.

Mellan den 31 mars och 14 april ge-
nomför Sotkamo Silver en ny-
emission på 42,5 miljoner kronor 
genom att ge ut nya aktier för 6 
kronor (0,68 euro) per styck. Vår 
värdering av diskonterade kassa-
flöden ger en riktkurs på 11 kronor 
(1,22 euro) efter nyemissionen, gi-
vet grundscenariot från förstudien. 
Detta ger en god uppsida i aktien. 
Vår rekommendation är att teckna 
i nyemissionen och att köpa efter 
den. Mer kapital kommer dock att 
behövas vid projektstart.  

KÖP

VD: Timo Lindborg
Ordförande: Mauri Visuri
Största ägare: Teknoventure Oy och 
 Finnish Industry Investment (14,2�%)
Börsvärde under nyem.:  135 mnkr/
 14 mneuro
Börsvärde före nyem.: 156 mnkr/17 mneuro
Lista:  NGM och Nasdaq-OMX Helsingfors
Nuvarande aktiekurs: 6,35 kr/1,0 euro
P/E 2014: ej aktuellt

KORTA FAKTA

VD Timo Lindborg har en 
genuin bakgrund i gruvindustrin: 
en doktorsexamen i teknik och en 
kandidatexamen i geologi. Han har 
tidigare varit VD i guld före taget 
Endomines.

De tre största ägarna innehar 
cirka 40� procent av bolaget, vilket 
skapar en god ägarbas. VD äger 10 
procent av bolaget.

Bolaget har låg skuldsättning, och 
med den pågående nyemissionen 
kommer bolaget att kunna täcka 
sina kostnader till 2017.

Vår kassaflödesvärdering ger en 
riktkurs på 11 kronor efter nyemis-
sionen. Om produktionen förlängs 
med tre år kan riktkursen höjas till 
14 kronor. Från vårt grundscenario 
visar en känslighetsanalys att 
riktkursen kan nå 15,50 kronor om 
intäkterna ökar med 10 procent.

Känslighetsanalysen visar att 
riktkursen kan sjunka till 5,80 
kronor om intäkterna minskar med 
10�procent under projektperioden 
samtidigt som kapital- och rörelse-
kostnader förblir desamma.
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Generella bolagskriterier
Ledning (1–10)
Ledningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och be-
tyg 10 är högt. Avgörande för betygssättningen är ledningens erfarenhet, 
branschvana, företagsledarkompetens, förtroende hos aktiemarknaden 
och tidigare genomförda prestationer.

Ägare (1–10)
Ägarna bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 10 är 
högt. Avgörande för betyget är ägarnas tidigare agerande i det aktuella bo-
laget, deras finansiella styrka, deras representation i styrelsen och tidigare 
resultat av investeringar i liknande företag eller branscher. Långsiktig-
het och ansvarstagande gentemot mindre aktieägare är också väsentliga 
kriterier.

Finansiell ställning (1–10)
Den finansiella ställningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är 
lågt och betyg 10 är högt. I detta beslutskriterium tas hänsyn till bolagets 
lönsamhet, dess finansiella situation, framtida investeringsåtaganden och
andra ekonomiska åtaganden, eventuella övervärden respektive under-
värden i balansräkningen samt andra faktorer som påverkar bolagets 
finansiella ställning.

Potential (1–10)
Bolagets potential bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och 
betyg 10 är högt. Avgörande för betyget är storleken på bolagets potential
i form av ökad vinst i förhållande till hur bolagets aktiekurs värderas i dag. 
Avgörande är också på vilken marknad företaget verkar och dess fram-
tidsutsikter på denna marknad och lönsamhet. Ett bolag kan få högt betyg 
även om tillväxtutsikterna är låga, förutsatt att aktiens värdering i dag är 
ännu lägre än utsikterna. På samma sätt kan en högt värderad aktie anses 
ha hög potential givet att dess tillväxtförutsättningar inte fullt ut redovisas 
i aktiekursen.

Risk (1–10)
Risken bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 10 är 
högt. Risken är en sammantagen bedömning av alla de risker som ett före-
tag kan utsättas för och som kan komma att påverka aktiekursen. Betyget 
grundas på en sammantagen bedömning av företagets allmänna risknivå, 
aktiens värdering, bolagets konkurrenssituation och bedömning av fram-
tida omvärldshändelser som kan komma att påverka bolaget.
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Om bolaget
Sotkamo Silver är ett litet gruvbolag som vill exploatera mineraltillgångar 
i Norden och tog sin nuvarande form i mars 2010. Bolaget siktar på att bli 
en ledande spelare då det gäller mineraltillgångar i Norden och målet är 
att öka mineralresurser och malmreserver genom prospektering, fyndig-
hetsutveckling och förvärv eller partnerskap.

Sotkamo Silver äger genom sitt helägda dotterbolag en silverfyndighet 
(Silvergruvan) i Taivaljärvi, Finland, och en guldfyndighet i Hopeavuori 
i Tampereområdet, Finland. Bolaget har också en guldfyndighet i Harnäs 
som är en mindre och tidigare aktiv gruva i Sverige. Under 2013 köptes 
också en zink-, silver- och guldfyndighet i Mo I Rana, Norge.

Bolaget har också flera mineralfyndigheter nära gruvområdet som i ett 
senare skede kan bli satelitgruvor till Silvergruvan.

Aktien är listad på på NGM-börsen och Nasdaq OMX Helsingfors men 
handlas också på Börse Berlin, Open Market, i Tyskland.

Silvergruvan 
Silvergruvan är belägen i samhället Sotkamo i östra Finland, 475 kilome-
ter från Helsingfors, och upptäcktes 1980 av universitetsforskare. Geo-
login i området består av kiselhaltiga kvartsporfyriska berg tolkad som 
felsiska vulkaniter och metamorforiserad till felsisk vulkanoklastisk berg, 
inklusive vulkaniska breccior, bandad kvarts-sericit-biotitskiffer samt 
kvartsporfyrisk kristalltuff.

1991 genomförde Outokumpu Oy en förstudie på Silvergruvan. För-
studien innehöll metallurgiska tester som visade att mineraliseringen var 
gynnsam för anrikning med normala flotationstekniker. Outokumpu Oy 
kom dock till slutsatsen att på grund av svaga metallpriser var det ekono-
miskt inte försvarbart att utveckla projektet.

2005 lät de tidigare ägarna gruvlicensen förfalla och ägarna av Sot-
kamo Silver Oy ansökte om att ta över tillståendet för fyndigheten vilket 
godkändes i maj 2007. Sedan 2006 har bolaget koncentrerat sig på ut-
vecklingen av fyndigheten med en tydlig vision att starta Finlands första 
silvergruva.

Sotkamo Silver handlas 
på tre olika börser.
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I mars 2014 presenterade Sotkamo Silver en uppdaterad förstudie (Ban-
kable Feasibility Study, BFS) Studien visade att i ett grundscenario har 
gruvan en internränta på 35 % och ett nuvärde (NPV) på 30 miljoner euro 
vid en diskonteringsränta på 8 %. Det genomsnittliga silverpriset under 
projekttiden mellan 2016–2025 har beräknats till 21,5 USA-dollar/troy 
ounce. Återbetalningstiden på gruvan sägs vara mindre än tre år från 
produktionsstart och den förväntade livslängden på gruvan givet dagens 
reserver på 3,3 miljoner ton (med en genomsnittlig silverhalt på 102 gram/
ton) är 8–10 år. Rörelsemarginalen före av- och nedskrivningar (EBITDA-
marginalen) spås bli cirka 46 % under de fyra första åren.

UPPSKATTNING AV MALMRESERVER
Silver Guld Zink Bly

Kategori Mt Halt (g/t) Metall (Moz) Halt (g/t) Metall (oz) Halt (%) Metall (t) Halt (%) Metall (t)

Bevisade 1,8 98 5,7 0,29 16 783 0,69 12 420 0,33 5 940

Sannolika 1,5 106 5,2 0,29 14 321 0,74 11 366 0,36 5 530

Totala 3,3 10,9 31 104 0,71 23 786 0,34 11 470

Förutom dessa malmreserver finns tidigare presenterade mineralresur-
ser på 1,33 miljoner ton i antagna resurser med en halt på 75 gram/ton 
silver och cirka 0,5 miljoner ton innehållandes en halt högre än 100 gram/
ton silver. En stor del av dessa resurser väntas kunna bli upparbetade till 
malmreserver på ett kostnadseffektivt sätt.

Sotkamo Silver har även genomfört ytterligare geologiska undersök-
ningar vid Silvergruvan. Den konduktiva zonen, en förlängning av fyndig-
heten, kan definieras som ett prospekteringsområde (JORC 2012). Detta 
eftersom den formerar en förlängning av fyndigheten i Silvergruvan ge-
nom både form och position tillsammans med de kända geologiska struk-
turerna. Zonen har undersökts med sex borrhål som visat sig innehålla 
samma typ av kärnor som Silvergruvan.

Prospekteringsområdet innehåller mer än 20 miljoner ton mineral-
resurser med en halt på 60 gram/ton silver vid en cutoff-halt på 30 gram/
ton silver.

Silver
Silver (Ag) är den vanligaste av alla ädelmetaller. Den har den högsta 
elektriska ledningsförmågan av alla element och har den högsta värme-
ledningsförmågan av alla metaller.

Trots att silver är mest känt som ett material för smycken står indu-
striellt bruk för hälften av all konsumtion. En fjärdedel av konsumtionen 
utgörs av elektronikindustrin vid tillverkning av till exempel tangentbord, 
kablar eller silveroxid i batterier. Silver kan också användas som kataly-
sator i kemiska reaktioner och för optiskt bruk i reflekterande material i 
speglar eller solpaneler. Silver kan också användas i antibakteriellt syfte. 
I takt med att digitalkameran utvecklas har efterfrågan från filmindustrin 
av silver halverats under de senaste tio åren, dock har detta balanserats av 
en hög efterfrågan från annat håll.

En stor del av den ökade efterfrågan kommer från smyckesindustrin i 
BRIC-länderna där silversmycken är billigare och oftast mer moderna än 
guldsmycken. En ytterligare aspekt av den ökade efterfrågan är silver som 
investering. 

 

Silver är den vanligaste 
av alla ädelmetaller.
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Management
VD
Timo Lindborg, VD sedan maj 2010. Teknologie doktor, civilingenjör i 
teknik och kandidatexamen i geologi. Adjungerad professor vid Uleåborgs 
universitet: Affärsprocesser i gruvindustrin. Tidigare VD i Endomines 
AB, Endomines Oy och Kalvinit Oy. Han har bred och djup kunskap om 
gruvprojekt och nordiska företag. 

Ekonomichef
Agnetha Pernerklint, ekonomichef på konsultbasis sedan maj 2010. Civil-
ekonomexamen från Stockholms universitet. Tidigare ekonomichef hos 
IDI AB, Endomines AB, Endomines Oy och Kalvinit Oy.

VD Sotkamo Silver Oy
Ilkka Tuokko, VD i det finska dotterbolaget Sotkamo Silver Oy sedan 
september 2011. Han har en magisterexamen i geologi och mineralogi från 
Uleåborgs universitet. Tidigare geologi- och gruvchef hos Mondo Minerals 
BV. Han har mer än 30 års erfarenhet av gruvprojekt och internationella 
gruvbolag. Ilkka Tuokko har ”Competent Person” status, enligt Austra-
lian JORC och svenska SveMin.

Styrelse
Styrelseordförande 
Mauri Visuri, styrelseordförande sedan 2011 och styrelseledamot sedan 
2010. Han har en magisterexamen i ekonomi från Vasa Universitet och en 
maskiningenjörsexamen från Vasa Yrkeshögskola. Han har bred erfaren-
het inom gruv- och processindustrin. Mauri Visuri är VD i Teknoventure 
Oy, en av Sotkamo Silvers största aktieägare. Han har även förbundit sig 
att inte förvärva aktier i Sotkamo Silver i egenskap av privatperson.

Styrelseledamöter
Jarmo Vesanto, styrelseledamot sedan 2013. Jarmo Vesanto har en geolog-
examen från Uleåborg Universitet – MSc Geology and Mineralogy och är 
medlem i Australian Institute of Mining and Metallurgy. Han är General 
Manager i Altona Mining Ltd. Outokumpu, Finland och i Altonas dotter-
bolag i Finland. Han har 35 års erfarenhet från gruvindustrin och inom 
prospektering samt gruvdrift på global nivå, särskilt i basmetaller. 

Katja Keitaanniemi, styrelseledamot sedan 2014. Hon har en licentiatex-
amen inom pappersteknologi och industriledning och en masterexamen 
inom pappersteknologi och massateknik från Helsingfors Universitet. 
Katja Keitaanniemi har tidigare varit chef för Investment Banking i Fin-
land och suttit med i ledning för Global Investment Banking vid Swed-
bank i Helsingfors. 

Teuvo Jurvansuu, styrelseledamot sedan 2010. Han har 35 års erfaren-
het från gruvindustrin och en lång karriär inom Outokumpu Oy, där han 
startande redan 1974 och slutande 2001. Teuvo Jurvansuu arbetade vid 
flera olika gruvor i Finland under denna period, inklusive Vihanti, Keretti, 
Enonkoski och Pyhäsalmi. Han hade flera olika positioner i dessa gruvor 
bland annat som underhållsingenjör, gruvvicevärd, underhållschef, gruv-
chef och direktör.

VD har stor erfarenhet 
från gruvbranschen.
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AKTIEÄGARE
Aktieägare per den 30 december 2013 Antal aktier %

Teknoventure Oy 2 016 000 14,2

Finnish Industry Investment Ltd 2 016 000 14,2

Timo Lindborg genom företag 1 448 340 10,2

Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company 1 200 000 8,5

Jouko Jylänki 1 068 879 7,5

Kaarlo Taipale 940 930 6,6

FIM Bank Ltd 710 425 5,0

Nordea Finland 454 580 2,5

Öhman Luxemburg 327 086 2,3

Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 317 041 2,2

Olli Salo 93 888 0,7

Pohjola Bank PLC Client 84 725 0,6

Nordnet Pensionsförsäkring AB 74 286 0,5

Göran Sundholm 50 990 0,4

Folke Hillberg 50 052 0,4

Övriga 3 407 946 24,1

Totalt 14 156 664 100,00

Antal registrerade aktieägare: 6 026

Nyemission och framtida kapitalbehov
Vid den pågående nyemissionen (31 mars–14 april) ska Sotkamo Silver ta 
in 42,5 miljoner kronor genom att sälja cirka 7 miljoner aktier till 6 kronor 
(0,68 euro) i teckningskurs. Enligt bolaget ska pengarna användas för att 
finansiera fortsatt borrning och prospektering i Silvergruvan och även 
täcka företagets kostnader till 2017. En del av 1,33 miljoner ton antagna 
resurserna kommer att upparbetas till malmreserver genom att en del av 
nyemissionen används, vilket gör det möjligt att förlänga produktions-
tiden för projektet med upp till tre år.

Enligt förstudien BFS kommer Sotkamo Silver att behöva cirka 23 mil-
joner euro (207 miljoner kronor) i kapitalinvesteringar för att starta gru-
van vid 2015/2016 vilket betyder att ytterligare finansering kommer att 
behövas. Därför måste den investerare som köper aktier i Sotkamo Silver 
vara beredd på att stoppa in ytterligare pengar i bolaget om inte projektet 
kan finansieras genom skulder.

 

Nyemissionen pågår mellan 
31 mars och 14 april.
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Värdering och rekommendation
Diskonterade kassaflöden (DCF)
I vår värdering av Sotkamo Silver har vi valt att använda de förväntade 
intäkterna, kostnaderna och kapitalinvesteringarna från grundscenarior 
i förstudien BFS. Vi tror att detta ger en bra bild av potentialen för Silver-
gruvan. Som alltid med prognoser som beror på en prisutveckling, den kri-
tiska komponenten i värderingen är silverpriset. Priset i grundscenariot 
är satt till 21,5 USA-dollar/troy ounce för hela projektperioden. Sotkamo 
Silver har underskottsavdrag som uppgår till 49 miljoner kronor vid ut-
gången av 2013 vilket gör att bolaget inte kommer betala skatt förrän 2019 
enligt våra beräkningar. Detta skapar ett positivt värde i bolaget.

Vi har gjort två olika DCF-värderingar med avseende på projektets livs-
längd, 8 år eller 11 år. Båda värderingarna har förutsatt att nyemissionen 
lyckas. 

Scenariot med 8 års produktion ger en riktkurs på 11 kronor per aktie 
vilket skapar en uppsida från teckningskursen på 6 kronor och det nuva-
rande aktiepriset.

Diskonteringsränta 8%
   Riskfri ränta (SE10) 2%
   Marknadsavkastning 7%
   Beta 0,8

Skatt 22%

År 2014p 2015p 2016p 2017p 2018p 2019p 2020p 2021p 2022p 2023p 2024p
(tk r)
Omsättning 0 0 243 855 250 389 286 038 278 244 211 563 209 142 198 702 130 410 0
Rörelseresultat -17 234 -43 891 94 577 96 107 94 986 84 373 14 394 19 208 67 995 25 083 0
   Marginal nm nm 39% 38% 33% 30% 7% 9% 34% 19%
Skatt på rörelseresultat* 0 0 0 0 0 -18 562 -3 167 -4 226 -14 959 -5 518 0
Rörelseresultat efter skatt -17 234 -43 891 94 577 96 107 94 986 65 811 11 228 14 982 53 036 19 565 0

Justeringar i kassaflöden
   Rörelsekapitalbindning 468 -4 877 -131 -713 156 1 334 48 209 1 366 2 608 0
   Kapitalinvesteringar -18 792 -215 127 -16 893 -11 016 -24 660 -13 266 -6 795 -3 393 0 0 72 522
   Av/nedskrivningar 234 26 891 29 003 30 380 33 462 35 120 35 970 36 394 0 0 0
Fritt kassaflöde -35 324 -237 004 106 555 114 757 103 944 88 999 40 451 48 192 54 402 22 173 72 522

Nuvärde fritt kassaflöde -32 808 -204 440 85 367 85 389 71 833 57 124 24 114 26 682 27 974 10 590 32 168
Bolagsvärde 183 992

Nettokassa 41 949
Värde eget kapital 225 942
Antal aktier (miljoner) 21,2
Riktkurs (kronor) 11
Källa: BFK och Bloomberg
* Sotkamo Silver har ett underskottsavdrag på 49 MSEK 2013

Värdering av diskonterade kassaflöden (DCF) från Silvergruvan

Scenariot med 11 års produktion ger en riktkurs på 14 kronor, en klart 
större uppsida. Detta scenario är inte vårt grundscenario men det bör ses 
som en bonus på ytterligare 3 kronor i riktkurs om Sotkamo Silver lyckas 
förlänga projektperioden. 

Vår DCF-värdering 
baseras på förstudien 
BFS grundscenario.
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Diskonteringsränta 8%
   Riskfri ränta (SE10) 2%
   Marknadsavkastning 7%
   Beta 0,8

Skatt 22%

År 2014p 2015p 2016p 2017p 2018p 2019p 2020p 2021p 2022p 2023p 2024p 2025p 2026p 2027p
(tk r)
Omsättning 0 0 243 855 250 389 286 038 250 389 278 244 211 563 209 142 211 563 211 563 198 702 130 410 0
Rörelseresultat -17 234 -43 891 94 577 96 107 94 986 96 107 84 373 14 394 19 208 14 394 14 394 67 995 25 083 0
   Marginal nm nm 39% 38% 33% 38% 30% 7% 9% 7% 7% 34% 19%
Skatt på rörelseresultat* 0 0 0 0 0 -21 143 -18 562 -3 167 -4 226 -3 167 -3 167 -14 959 -5 518 0
Rörelseresultat efter skatt -17 234 -43 891 94 577 96 107 94 986 74 963 65 811 11 228 14 982 11 228 11 228 53 036 19 565 0

Justeringar i kassaflöden
   Rörelsekapitalbindning 468 -4 877 -131 -713 156 -713 1 334 48 209 48 48 1 366 2 608 0
   Kapitalinvesteringar -18 792 -215 127 -16 893 -11 016 -24 660 -11 016 -13 266 -6 795 -3 393 -6 795 -6 795 0 0 72 522
   Av/nedskrivningar 234 26 891 29 003 30 380 33 462 30 380 35 120 35 970 36 394 35 970 35 970 0 0 0
Fritt kassaflöde -35 324 -237 004 106 555 114 757 103 944 93 614 88 999 40 451 48 192 40 451 40 451 54 402 22 173 72 522

Nuvärde fritt kassaflöde -32 808 -204 440 85 367 85 389 71 833 60 086 53 054 22 396 24 781 19 319 17 943 22 412 8 484 25 772
Bolagsvärde 259 587

Nettokassa 41 949
Värde eget kapital 301 536
Antal aktier (miljoner) 21,2
Riktkurs (kronor) 14
Källa: BFK och Bloomberg
* Sotkamo Silver har ett underskottsavdrag på 49 MSEK 2013

Värdering av diskonterade kassaflöden (DCF) från Silvergruvan

Känslighetsanalys
Känslighetsanalysen har gjorts på grundscenariot med 8 års produktion 
och visar att riktkursen är mest känslig för förändringar i silverpriset (re-
presenterat av förändringen i intäkter). Om de skulle vara 10 % lägre under 
hela projektperioden, med alla andra kostnader på samma nivå, skulle 
riktkursen gå ner till 5,80 kronor men om de var 10 % högre skulle rikt-
kursen gå upp till 15,50 kronor. 

För kapitalinvesteringar skulle en minskning på 10 % ge en riktkurs 
på 11,50 kronor och en ökning på 10% ge en riktkurs på 9,70 kronor. 
10 % lägre rörelsekostnader skulle ge en riktkurs på 11,50 kronor och 10 % 
högre rörelsekostnader ger en riktkurs på 7,80 kronor. Detta visar på att 
riktkursen är känslig för förändringar i prognoserna.
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Rekommendation och riktkurs
Vår rekommendation för Sotkamo Silver är att teckna i nyemissionen ef-
tersom vi ser en uppsida till vår riktkurs på 11 kronor. Efter nyemissionen 
rekommenderar vi att köpa aktien. Om bolaget lyckas förlänga produktio-
nen med ytterligare tre år kan riktkursen höjas till 14 kronor. 

Riktkursen är mest känslig 
för förändringar i intäkter.
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Birger Jarl Fondkommission (”BFK”) är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens 
tillsyn. BFK har bland annat tillstånd att utarbeta och sprida investerings- och finansanalyser samt 
andra former av allmänna rekommendationer rörande handel med finansiella instrument. Aktiespara-
ren, som står bakom Aktiespararna Analysguiden, är en tidskrift med månatlig publicering. 

Informationen i denna analys baseras på vad utgivaren Aktiespararen och BFK bedömer som till-
förlitliga källor. Vi kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen 
ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt 
instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast 
för mottagaren. Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan 
skriftligt godkännande av BFK och Aktiespararen. Aktiespararen och BFK ska inte hållas ansvariga 
för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information 
i denna analys. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning. 

Analytikern Jimmy Hallberg, som utarbetat denna analys, har inget ekonomiskt intresse av eller 
innehav av finansiella instrument i Sotkamo Silver. BFK, Aktiespararen eller analytikern är inte, vid 
tidpunkten för utarbetandet av denna analys, medvetna om någon faktisk eller eventuell intresse-
konflikt som avser berörd analytiker, BFK eller Aktiespararen. BFK har i enlighet med lag och före-
skrift upprättat riktlinjer för intressekonflikter, varigenom analytikernas objektivitet och oberoende 
säkerställs.


