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NYCKeLtAL, tusentals kronor
2012 2013 P 2014 P 2015 P 2016

Omsättning 0 0 0 0 249 003

Rörelseresultat –7 977 –10 098 –9 592 –36 785 96 573

Årets resultat –5 888 –5 991 –6 202 –38 395 94 963

Resultat per aktie (SEK) –0,48 –0,42 –0,30 –0,95 2,36

P/E-tal Negativt Negativt Negativt Negativt 2,7

Nettokassa (nettoskuld) 33 262 3 046 33 503 –102 082 5 114

Eget kapital 113 584 107 732 166 009 227 615 322 578

Kassaflöde från löpande 
verksamhet

–5 689 –8 682 –5 468 –15 916 124 446

analySgUiden  Sotkamo Silver 2014-09-09öka

Fortfarande  
god potential
Finansiering krävs innan bolaget kan utvinna mine-
raler ur en silvergruva i östra Finland. Vår värdering 
ger en riktkurs på 9 kronor, vilket är över dagens 
aktiekurs.

 S
otkamo Silver är ett gruv-
bolag, vars främsta fyn-
dighet är en silvergruva 
i östra Finland. Bolagets 

nästa steg är att utvinna mineraler 
ur denna gruva, men innan dess 
måste bolaget säkra finansiering.   

Sedan vår senaste analys har bolaget 
slutfört det tidigare förvärvet av 
mark runt gruvan. Denna mark 
kan därmed användas som säker-
het vid framtida lånefinansiering. 
Bolaget har också fått bygglov för 
ett antal byggnader vid gruvan, 
bland annat ett anrikningsverk. 
Det finns sedan tidigare venti-
lationsschakt och en produk-
tionstunnel. Till sist har gruvans 
miljötillstånd vunnit laga kraft. 
Sammantaget är Sotkamo Silver i 
dag närmare gruvstart än vid vår 
senaste rapport.

Det krävs emellertid investe-
ringar innan gruvstart, och därför 
behövs cirka 200 miljoner kronor 
i ny finansiering. Vi tror att lån 
kommer att stå för hälften, varav 
cirka 50 miljoner kronor redan 
är säkrade, och att en nyemission 
kommer att finansiera resten.  

Vår värdering utgår från en genomför-
barhetsstudie av silvergruvan. Vi 
tar hänsyn till valutakursföränd-
ringar och hur många aktier som 
skulle tillkomma i en nyemission. 
Denna värdering ger en riktkurs 
på 9 kronor, vilket är över dagens 
aktiekurs. Vår värdering tar ännu 
inte hänsyn till vad vi bedömer 
som en stor potential – mineraltill-
gångar och indikationer att dessa 
är mer omfattande än vad man 
tidigare trott – för att avspegla 
marknadens syn på bolaget.  

köP

VD: timo Lindborg
Ordförande: mauri Visuri
största ägare: Finnish Industry Investment 
 och teknoventure Oy (14,1 % vardera)
börsvärde: 133 miljoner kronor
Lista: NGm, Nasdaq-OmX Helsingfors 
 och börse berlin 
Nuvarande aktiekurs: 6,50 kr/0,69 euro
p/e 2014: Negativt

KOrtA FAKtA

VD timo Lindborg har en gedigen 
bakgrund från gruvindustrin 
och tre relevanta examina. Även 
resten av ledningsgruppen och 
styrelsen har gott om erfarenhet 
från gruvindustrin. 

Ingen enskild ägare kontrollerar 
bolaget. VD äger 7,3 procent av 
bolaget och styrelseordförande 
representerar den största ägaren, 
varför de båda bör agera i aktie-
ägarnas intresse.

bolaget har i dag en låg skuld-
sättning. Finansieringsbehovet är 
dock stort, för att få silvergruvan 
i drift.

bolagets mineraltillgångar och 
indikationer att dessa är mer om-
fattande än vad man tidigare trott 
ger bolaget en tillväxtpotential. 
marknaden värderar, i vår mening, 
ännu inte denna potential. 

silverpriset har en stor påverkan 
på gruvans lönsamhet och vär-
deringen av bolaget. Vidare finns 
en valutarisk, då inkomster är 
kopplade till Us-dollar och utgifter 
är i euro.

5

10

15

20

25

30
Sotkamo Silver

OMXSPI

140905–14–13–12110901

Sotkamo Silver    
OMXS-index

Ledning

Ägare

Finansiell ställning

Potential

Risk

9

8

7

9

8

bÖrstemperAtUr

AKtIeKUrs

Riktkurs 9 kronor

Analytiker: Oscar Nyh

källa: BFk och Sotkamo Silver



analySgUiden  Sotkamo Silver 2014-09-09

september 2014 ANALYSGUIDEN

3

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 gruvbolag, som snart hoppas utvinna mineraler och 
metaller ur en gruva i den finska kommunen Sotkamo. Bolaget har nu 
utvecklat projektet, förvärvat land och fått miljö- samt byggnadstillstånd. 
Sotkamo Silvers nästa steg är att utvinna de metaller som finns i gruvan: 
silver, guld, bly och zink. Innan dess måste bolaget dock säkra finansie-
ring, genom lån och nyemission.  

Aktien har varit listad på NGM Equity i Stockholm sedan 2004. Sedan 
2012 återfinns även aktien på huvudlistan på Nasdaq OMX Helsingfors 
och Börse Berlin, Open Market.

Bolagets främsta fyndighet är silvergruvan i Sotkamo, som bolagsnamnet 
antyder. Bolaget har dock fler fyndigheter: en guldfyndighet i finska Tam-
merfors, ett bearbetningstillstånd för en guldfyndighet i Värmland och mi-
neralrättigheter till en zink-, silver- och guldfyndighet i norska Mo i Rana.

silvergruvan 
Silvergruvan upptäcktes 1980 av universitetsforskare. Gruvan ligger i den 
finska kommunen Sotkamo, som ligger i östra Finland, knappt 50 mil från 
Helsingfors. 

Outokumpu Oy genomförde 1991 en förstudie på silvergruvan. Trots 
positiva resultat kom bolaget till slutsatsen att det inte var ekonomiskt 
försvarbart att utveckla projektet, på grund av låga metallpriser. 

De tidigare ägarna lät gruvlicensen förfalla 2005. Ägarna av Sotkamo 
Silver Oy ansökte om att få ta över tillståndet för fyndigheten, vilket god-
kändes i maj 2007. Sedan dess har bolaget fokuserat på utvecklingen av 
fyndigheten, med visionen att starta Finlands första silvergruva.

sotkamo silver handlas  
på tre olika börser.
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Sotkamo Silver presenterade i maj 2014 en uppdaterad genomförbarhetsstu-
die av silvergruvan, Bankable Feasibility Study (BFS). Studiens grundsce-
nario för mineralutvinning visar på en internränta på drygt 30 procent och 
ett nuvärde (NPV) på cirka 30 miljoner euro före skatt. 80 procent av om-
sättningen väntas komma från silver, 10 procent från guld och resterande 
10 procent från bly och zink. Beräkningarna bygger på ett genomsnittligt 
silverpris under projekttiden på 21,5 US-dollar per uns. Återbetalningsti-
den sägs vara mindre än tre år från produktionsstart, givet antagandena. 
I dag kända malmreserver ger en förväntad livslängd på gruvan på 8–9 år.

Gruvans livslängd baseras på mängden malmreserver, drygt tre ton. 
Utöver dessa reserver finns mineraltillgångar på drygt 1,8 miljoner ton. 
Reserver är lönsamt utvinningsbara (”economically mineable”), medan 
mineraltillgångar har välgrundade utsikter att lönsamt kunna utvinnas 
(“reasonable prospects for eventual economic extraction”). 

Det finns dessutom indikationer på att tillgångarna är mer omfattande än vad 
som i dag är uppmätt: Olika geologiska metoder, som magnetiska under-
sökningar, visar att fyndigheten kan sträcka sig 2000 meter ner och att den 
även kan utvidgas på bredden. När väl driften i gruvan kan komma igång 
kommer bolaget att successivt utvidga borrningarna i takt med att man ar-
betar sig neråt i malmkroppen. Därmed kan förhoppningsvis mängden mi-
neraltillgångar utvidgas och redan konstaterade tillgångar klassas om till 
reserver. Bolaget har i dag genomfört borrningar ner till 600 meters djup. 

Sedan vår senaste analys av Sotkamo Silver har bolaget slutfört det tidi-
gare förvärvet av 427 hektar mark runt Silvergruvan; vederlaget är betalt 
och lagfarten är registrerad. Därmed kan marken användas som säkerhet 
vid framtida lånefinansiering. 

Vidare rapporterade bolaget i juni att Sotkamo kommun beviljat bygglov 
för ett antal byggnader vid silvergruvan: anrikningsverk, kontorsfastighet, 
laboratorium och underhållsbyggnader. Sedan tidigare finns ventilations-
schakt och en produktionstunnel ner till 350 meter under jorden. 

Till sist har nu silvergruvans miljötillstånd har vunnit laga kraft. Till-
ståndet är med andra ord beviljat, och det kan inte längre överklagas. 

Sammantaget är Sotkamo Silver i dag närmare gruvstart än vid vår 
senaste rapport.

silver
Silver är mest känt som ett material för smycken, men industriellt bruk 
står för hälften av all konsumtion. Elektronikindustrin står för ungefär en 
fjärdedel av all konsumtion, vid tillverkning av till exempel tangentbord, 
kablar och silveroxid för batterier. Silver kan också användas som kata-
lysator i kemiska reaktioner och för optiskt bruk i reflekterande material, 
som speglar och solpaneler. Silver kan vidare användas i antibakteriellt 
syfte. I takt med att digitalkamerans framgång har efterfrågan från film-
industrin av silver halverats under de senaste tio åren, men detta har ba-
lanserats av en hög efterfrågan från annat håll. 

Silverpriset har en stor påverkan på silvergruvans lönsamhet, då silver 
förväntas stå för ungefär 80 procent av gruvans omsättning. Vidare är 
silverpriset knutet till dollarn, medan de flesta av Sotkamo silvers utgifter 
är i euro. Därmed löper bolaget en valutarisk. Svenska investerare löper 
ytterligare en valutarisk: valutakursen mellan svenska kronor och euro.

Dagens malmreserver 
antyder att gruvan har en 
livslängd på 8–9 år.

bolaget löper en valuta-
risk.
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Finansiering
Tidigare i år genomförde Sotkamo Silver en nyemission, med en teck-
ningskurs på 6 kronor per aktie. Nyemissionen tillförde cirka 39 miljo-
ner kronor före kostnader, vilket gav ungefär 33 miljoner efter kostnader. 
Teckningsgraden (hur många aktier som tecknades i förhållande till hur 
många som maximalt hade kunnat tecknas) var 92 procent.  

Enligt genomförbarhetsstudien kommer Sotkamo Silver att behöva cirka 24 
miljoner euro (knappt 220 miljoner kronor) i kapitalinvesteringar för att 
sätta gruvan i drift. Detta innebär att cirka 200 miljoner kronor i ny fi-
nansiering måste tillkomma. Bolaget har redan säkrat fem miljoner euro i 
finansiering från ABB. Vi tror att bolaget kommer att kunna täcka hälften 
av finansieringsbehovet med lån (100 miljoner kronor), inklusive denna 
lånefinansiering från ABB. Statliga investeringsstöd och lån kan eventu-
ellt bidra till en liten del av finansieringen. 

 

Ledning
VD
Timo Lindborg har varit VD sedan maj 2010. Han innehar en doktorsexamen 
i industriell ekonomi, en civilingenjörsexamen i miljö- och vattenteknik 
och en kandidatexamen i geologi. Vidare är han en adjungerad profes-
sor vid Uleåborgs universitet. Lindborg har tidigare varit koncernchef för 
gruvolaget Endomines. Sotkamo Silver skriver att Lindborg har ”35 års 
erfarenhet av gruvprojekt och nordiska företag”.

Ekonomichef
Agnetha Pernerklint, ekonomichef sedan maj 2010, har en civilekonomexa-
men från Stockholms universitet. Hon har, liksom VD Timo Lindborg, 
arbetat för Endomines, men som ekonomichef.

VD Sotkamo Silver Oy
Ilkka Tuokko, VD i det finska dotterbolaget Sotkamo Silver Oy sedan sep-
tember 2011, har en magisterexamen i geologi och mineralogi från Ule-
åborgs universitet. Sotkamo Silver skriver att ”Han har mer än 30 års 
erfarenhet av gruvprojekt och internationella gruvbolag”. Han var, till ex-
empel, geologi- och gruvchef hos Mondo Minerals BV. Ilkka Tuokko har 
”Competent Person”-status, enligt svenska SveMin och australiensiska 
JORC (Joint Ore Reserves Comittee).

styrelse
Styrelseordförande 
Mauri Visuri, styrelseordförande sedan 2011 och styrelseledamot sedan 
2010, har en magisterexamen i ekonomi från Vasa Universitet och en ma-
skiningenjörsexamen från Vasa Yrkeshögskola. Mauri Visuri är VD i Tek-
noventure Oy, Sotkamo Silvers största aktieägare.

Övriga styrelseledamöter
Jarmo Vesanto, styrelseledamot sedan 2013, har en masterexamen i geologi 
från Uleåborg Universitet. Han har varit General Manager för Altona Mi-

VD har en doktorsexamen  
i industriell ekonomi.

Cirka 200 miljoner kronor 
behövs i ny finansiering.
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nings finska verksamhet. Sotkamo Silver skriver att Vesanto ”har 35 års 
erfarenhet från gruvindustrin och inom prospektering samt gruvdrift på 
global nivå, särskilt i basmetaller”.

Katja Keitaanniemi, styrelseledamot sedan 2014, har en licentiatexamen i 
pappersteknologi och industriledning samt en masterexamen i pappers-
teknologi och massateknik från Tekniska högskolan i Helsingfors. Hon 
har tidigare varit chef för Swedbanks finska investment banking-verk-
samhet, och hon har suttit i ledningen för Swedbanks globala investment 
banking-verksamhet.

Teuvo Jurvansuu, styrelseledamot sedan 2010, har haft en lång karriär inom 
Outokumpu Oy, där han startande redan 1974 och slutande först 2001. 
Under denna period arbetade Jurvansuu vid flera olika finska gruvor, 
bland annat som underhållsingenjör, gruvvicevärd, underhållschef, gruv-
chef och direktör.

Värdering 
Vi använder oss av diskonterade kassaflöden för att värdera Sotkamo Sil-
ver. Liksom genomförbarhetsstudien använder vi en diskonteringsränta 
på åtta procent. Detta ger en riktkurs på 9 kronor, vilket är över dagens 
aktiekurs.

Den senaste genomförbarhetsstudien ger oss en bild av framtida kassaflöden. 
Vi justerar dessa kassaflöden genom att ta hänsyn till valutakursföränd-
ringar. Vår värdering utgår från samma silverpris som studien – 21,50 dol-
lar per uns. Detta silverpris är detsamma som analytikers medianprognos 
för silverpriset 2016, det första produktionsåret.

Sotkamo Silver hade vid utgången av 2013 ett underskottsavdrag på 49 miljo-
ner, varför vi tror att bolaget kommer att betala skatt först 2019. 

Sotkamo Silver måste ordna ytterligare 200 miljoner kronor i finan-
siering, genom lån och nyemission, för att sätta silvergruvan i drift. Vi 
räknar med att bolaget kommer att låna 100 miljoner kronor av dessa, och 

De tIO stÖrstA AKtIeÄGArNA
Aktieägare per den 10 maj 2014 Antal aktier Andel, %

Finnish Industry Investment Ltd 2 916 000 14,1

Teknoventure Oy 2 916 000 14,1

Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company 1 800 000 8,7

Avanza Pension 1 517 820 7,4

Timo Lindborg 1 515 840 7,3

Jouko Jylänki 1 068 879 5,2

Kaarlo Taipale 1 029 141 5,0

FIM Bank Ltd 716 125 3,5

Banque Öhman S.A. 327 086 1,6

Aqurat FK AB, för Handelsbanken 165 000 0,8

Totalt 20 643 198

Vår värdering baseras på 
genomförbarhetsstudien.
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vi tror att resterande 100 miljoner kronor kommer att tillföras genom en 
nyemission. 

Givet detta och med ett tillfört belopp om 5,10 kronor per aktie (Sot-
kamo Silver tillfördes ungefär 5,10 kronor per ny aktie i den senaste ny-
emissionen, med en teckningskurs på 6 kronor), räknar vi med att knappt 
20 miljoner nya aktier kommer att tillkomma innan gruvan kan sättas i 
drift. Efter att ha tagit hänsyn till dessa nya aktiers utspädande effekt, ger 
vår värdering en riktkurs på 9 kronor. 

VÄrDerING AV DIsKONterADe KAssAFLÖDeN (DCF) FråN sILVerGrUVAN  
Diskonteringsränta 8 %

Skatt 22 %

Tusentals kronor P 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 2024

Omsättning 0 0 249 003 255 592 292 077 284 118 216 029 213 557 202 897 133 163

Rörelseresultat –9 592 –36 785 96 573 98 053 96 991 86 154 14 698 19 614 32 268 –11 550

     Marginal nm nm 39 % 38 % 33 % 30 % 7 % 9 % 16 % –9 %

Skatt på rörelseresultat* 0 0 0 0 0 –23 944 –3 234 –4 315 –7 099 2 541

Rörelseresultat efter skatt –9 592 –36 785 96 573 98 053 96 991 62 210 11 465 15 299 25 169 –9 009

Justeringar i kassaflöden

     Rörelsekapitalbindning 468 –4 980 –132 –730 159 1 362 49 213 1 395 2 663

     Kapitalinvesteringar –18 792 –219 669 –17 250 –11 249 –25 181 –13 546 –6 938 –3 465 0 0 74 053

     Av/nedskrivningar 266 27 459 29 615 31 021 34 168 35 862 36 729 37 162 37 162 37 162

Fritt kassaflöde –27 650 -233 975 108 806 117 095 106 138 85 887 41 305 49 209 63 726 30817 74053

Diskonterat fritt kassaflöde –27 650 –216 643 93 284 92 954 78 015 58 453 26 029 28 713 34 429 15 416 34 301

Summa 217 301

Nettokassa 24 753

Värde 242 054

Antal utest. aktier (tusental) 20 643

Värde/aktie före utspädning 12 kr

Antal nya aktier (tusental) 19 608

Riktkurs (efter utspädning) 9 kr

Antal aktier (tusental) 40 251

* Sotkamo Silver hade ett underskottsavdrag på 49 MnkR 2013.
källa: BFk och Bloomberg
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Grafen nedan illustrerar den stora påverkan som silverpriset har på vår rikt-
kurs. Märk väl att vi inte har tagit någon hänsyn till hur mängden resurser 
påverkas av silverpriset, varför kurvan i verkligheten bör vara ännu mer 
brant än den nedan.

silverprisets påverkan på riktkursen

Finansieringen är, jämte silverpriset, den faktor som påverkar vår rikt-
kurs mest. En framgångsrik finansiering är ju helt avgörande för projektet, 
varför också risken i projektet måste bedömas som hög med tanke på att 
alla de gruvprojekt som redan slåss om pengarna i Skandinavien. Vi tror 
och hoppas att finansieringsfrågan kommer att klarna till vår nästa ana-
lysuppdatering. 

Vi vill till sist poängtera att vår riktkurs baserar sig på genomförbarhetsstu-
dien – och därmed uppmätta malmreserver – för att avspegla hur mark-
naden värderar bolaget. Å andra sidan har bolaget, utöver reserverna, be-
tydande mineraltillgångar, och det finns vidare indikationer på att dessa 
tillgångar är mer omfattande än vad man tidigare trott. Bolaget har också 
en prospekteringspotential i silvergruvans omedelbara närhet och flera 
fyndigheter utöver silvergruvan.  Detta ger aktien en stor potential, men 
vi tror att denna potential kan komma att påverka aktiepriset först efter 
vår riktkurs tidshorisont.

riktkursen är mest känslig 
för förändringar i intäkter.
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birger Jarl Fondkommission Ab (”bFK”) är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektio-
nens tillsyn. bFK har bland annat tillstånd att utarbeta och sprida investerings- och finansanalyser 
samt andra former av allmänna rekommendationer rörande handel med finansiella instrument. Ak-
tiespararen, 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 avsedda 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 Oscar Nyh, som utarbetat denna analys, har inget ekonomiskt intresse av eller inne-
hav av finansiella instrument i sotkamo silver. bFK, Aktiespararen eller analytikern är inte, vid tid-
punkten för utarbetandet av denna analys, medvetna om någon faktisk eller eventuell intressekonflikt 
som avser berörd analytiker, bFK eller Aktiespararen. bFK har i enlighet med lag och föreskrift upprät-
tat riktlinjer för intressekonflikter, varigenom analytikernas objektivitet och oberoende säkerställs.


