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UPPDRAGSANALYS 

Erfaret team på jakt 
efter nästa gruvsuccé 
Prospekteringsbolag med rutinerad ledning 
Arctic Minerals är ett prospekteringsbolag som har tillgångar i Norge 

och Finland. Bolaget är helt fokuserat på prospektering och kommer 

inte att vara ett bolag som sätter eventuella fynd i produktion, utan 

kommer i stället realisera värde genom att sälja delar eller hela till-

gångar till större bolag. Bolagets kostnadsmassa är låg vilket gör att 

en stor andel av kassan går till att skaffa värdefull information om de 

områden man har. Arctic Minerals nuvarande styrelse och ledning 

har mycket god erfarenhet av gruvindustrin och har varit med och 

utvecklat fyndigheter till betydande gruvprojekt, däribland Kevitsa-

gruvan som numera ägs av Boliden. Styrelse och ledning har också 

god lokalkännedom tack vare många år i branschen och genom 

tidigare anställningar i Finlands geologiska myndighet GTK. 

Värdefullt samarbete med Rio Tinto 
Bolaget har under de senaste åren samlat på sig värdefulla tidiga 

prospekteringsdata i flera av sina projekt och kommer under kom-

mande år att kunna påbörja borrningar, något som kommer att ge 

mycket intressanta datapunkter framöver. Arctic Minerals har även 

ett joint venture med ett av världens största gruvbolag, Rio Tinto, i 

Peräpohja. Detta visar på att bolaget har intressanta prospekterings-

områden som även lockar större aktörer. Ett lyckat prospekterings-

resultat kommer med stor sannolikhet att göra att Arctic Minerals kan 

sälja gruvprojektet vidare med god förtjänst. 

Arctic Minerals befinner sig i ett spännande läge 
Bolaget är tydligt prospekteringsfokuserat och har flera spännande 

projekt i Finland där det mest framskridna, Peräpohja, är i ett joint 

venture med Rio Tinto. Detta visar på att bolaget har mutat in intres-

santa områden med spännande geologiska förutsättningar för fram-

tida fynd. Bolaget befinner sig i ett spännande skede i sin prospek-

tering där vi kan förvänta oss många nyheter under kommande måna-

der. Skulle Arctic Minerals påvisa positiva prospekteringsresultat ser 

vi dagens kurs som en mycket intressant nivå, men då bolaget är i 

relativt tidigt skede är också risken hög. Vi ser ett basvärde för bolaget 

på 0,75 kr med en stor uppsida om prospekteringsborrningarna faller 

väl ut. Vi rekommenderar därför att hålla noggrann koll på bolagets 

nyhetsflöde framöver.  
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Arctic Minerals OMXSPI

kr
Kursutveckling senaste året

Prognoser & Nyckeltal, mkr

2019 2020 2021p 2022p

Omsättning 0 0 0 0

Resultat f. avskr. -7 -13 -15 -15

Rörelseres. (ebit) -7 -21 -15 -15

Resultat f. skatt -7 -21 -15 -15

Nettoresultat -7 -21 -15 -15

Vinst per aktie -0,05 kr -0,15 kr -0,10 kr -0,10 kr

Utd. per aktie 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr

Omsättningstillväxt n/a n/a n/a n/a

Bruttomarginal n/a n/a n/a n/a

Rörelsemarginal n/a n/a n/a n/a

Nettoskuld/eget kap. 0 0 0 0

Nettoskuld/ebitda n/a n/a n/a n/a

P/e-tal n/a n/a n/a n/a

EV/ebit n/a n/a n/a n/a

EV/omsättning n/a n/a n/a n/a

Direktavkastning n/a n/a n/a n/a
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Investeringstes 

Grundat av erfarna geologer som hittat gruvor förr 
Bolaget leds av erfarna geologer som visat att de kan utveckla fyndig-

heter och realisera värden. Styrelsemedlemmarna Krister Söderholm 

och Peter Walker har tidigare startat ett bolag vid namn Scandinavian 

Minerals Ltd., som utvecklade en av GTK-hittad förekomst till en av 

Finlands största gruvor, Kevitsa, som senare förvärvades av det 

kanadensiska gruvbolaget First Quantum Minerals för cirka 280 

miljoner CAD (cirka 1,9 miljarder SEK i dagens växelkurs). Kevitsa-

gruvan är fortfarande i produktion och ägs numera av Boliden. Både 

Krister Söderholm, Risto Pietilä, Peter Walker och Peter Wulff har 

goda erfarenheter av prospektering i Skandinavien (Fennoskandien) 

och ett mycket kvalificerat kontaktnät, vilket är viktigt i dessa sam-

manhang. Bolagets VD är Jonatan Forsberg som också har lång er-

farenhet av gruvindustrin, men från ett ekonomiskt perspektiv vilket 

utgör ett bra komplement till den geologiska kunskap som finns. 

Geologisk fokuserat med låg overhead 
Bolaget har låga fasta kostnader och kan således spendera en stor 

andel av sin kassa på värdeskapande prospektering. Det finns också 

flexibiliteten att kunna anpassa kostnadsmassan då kvalificerad 

extern kunskap tas in via konsulter. Bolagets VD och styrelseord-

förande har en stor andel aktier i bolaget, tillsammans äger de ca 11%, 

vilket medför att de har goda incitament att skapa aktievärde som 

även kommer övriga aktieägare till del.  

Samarbete med gruvjätte i Peräpohja 
Arctic Minerals har via sitt tidiga prospekteringsarbete redan skapat 

internationellt intresse och har ett joint venture med gruvjätten Rio 

Tinto som har rätten att förvärva upp till 75% av Peräpohja-projektet 

över en femårsperiod förutsatt att Rio Tinto spenderar USD 9m på 

prospekteringsarbete. Det finns därmed stora möjligheter att under-

söka området ordentligt och för Arctic Minerals att på sikt kunna sälja 

sin andel om ett tillräcklig stort fynd görs.  

Potentiellt stort värdeskapande ligger framför oss 
Under de senaste åren har bolaget lagt en intressant grund för att 

kunna gå vidare med mer avancerad och ingående prospektering som 

främst innefattar kärnborrning. Detta är det sista steget ett bolag 

allmänt gör för att kunna bevisa en mineraltillgång då det är en 

relativt dyr (men nödvändig) metod. Skulle Arctic Minerals kunna 

visa liknande data som bolaget hittills gjort med klara indikationer av 

tillräckligt höga halter metaller kan det bli en intressant utveckling av 

bolagets aktiekurs. 
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Verksamheten 
Affärsidén består i att prospektera och utveckla mineralfyndigheter i 

Norden. Arctic Minerals verksamhet består av att prospektera efter 

koppar, guld, zink, silver samt batterimetaller i norra och mellersta 

Finland. Bolaget har även mineralrättigheter vid en nedlagd gruva i 

Finnmark i Norge.  

Erfaren ledning  
Bolaget har en liten men erfaren kärnorganisation med två styrelse-

ledamöter som tidigare varit med vid prospektering och utveckling av 

en stor guldfyndighet, Kevitsa, i Finland. Bolaget, Scandinavian 

Minerals Ltd, förvärvade år 2000 ett prospekteringsområde i Finland 

och tog totalt in cirka CAD 100m för att prospektera och utveckla 

Kevitsa. År 2008 förvärvades Scandinavian Minerals Ltd. av First 

Quantum Minerals. Idag är det Boliden som driver Kevitsagruvan. 

Tidiga investerare i Scandinavian Minerals Ltd. fick en avkastning på 

cirka 17 x insatt kapital. 

Relativt liten politisk risk 
Bolaget är verksamt i Norden som generellt präglas av liten politisk 

risk. Aktiviteten är främst i Finland som har en lång tradition av 

gruvnäring, vilket också innebär att det finns god utbyggd 

infrastruktur kring gruvindustrin och även god tillgång till relevant 

expertis inom området. Bolagets ledning har även direkt erfarenhet 

av Finlands geologi och affärsklimat då ledningen verkat i landet 

under många år.  

Spännande framtidsutsikter 
Arctic Minerals har idag ett flertal prospekt i olika stadier i Finland 

där det mest framskridna, Peräpohja, har renderat ett joint-venture 

med ett av världens största gruvbolag Rio Tinto. De metaller bolaget 

främst prospekterar efter är koppar, guld, silver samt batterimetaller. 

Dessa har alla en god efterfrågebild under kommande år. I dagsläget 

har bolaget ej några konstaterade fyndigheter, men goda möjligheter 

att under kommande år driva prospektering som kan leda till 

lönsamma områden. Dessa kan därefter säljas i sin helhet eller i delar 

till större aktörer som har de resurser som krävs för att sätta en gruva 

i produktion. Som investerare har man möjligheten att vara med på 

den mest lönsamma delen i ett gruvbolags utveckling, när bolaget 

övergår från lovande prospektering till inventerade mineral-

tillgångar. Arctic Minerals tog in 31 MSEK under senare delen av 

2020 och är finansierade för kommande års prospektering, som 

förhoppningsvis kommer bekräfta betydande värden i de tillgångar 

bolaget har. Det mest utvecklade prospekteringsprojektet idag är 

Peräpohja i Finland där bolaget också har ett samarbete med Rio 

Tinto.  

Peräpohja är finansierat av Rio 

Tinto i enlighet med joint-venture 

avtalet övriga tillgångar finansierar 

Arctic Minerals 

Källa: Bolaget 
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Marknaden 

Guld 
Guldets främsta efterfrågeområde är inom förädling till juveler och 

smycken samt som värdebevarande tillgång. Utbudet kommer främst 

från gruvor (cirka 75%), återstående del kommer från återvunnet 

guld. De fem största producenterna är Kina, Australien, Ryssland, 

USA och Kanada. Guld har historiskt haft ett monetärt värde där guld 

kunde bytas mot andra varor. Guldpriset har varierat över tid men 

har under senare år haft en stark utveckling och många har en positiv 

syn på guld, främst som en konsekvens av ökat utbud av pengar då 

guld historiskt setts som en inflationsbevarande tillgång. 

Guldpris, USD/oz 

 

Källa: lme.com 

Under senare år har det påvisats få nya stora guldfyndigheter enligt 

data från S&P Global. Det senaste decenniet har endast 25 stora 

fyndigheter hittats. Denna trend gör att en kvalitativ guldfyndighet 

kommer att skapa intresse hos större bolag att förvärva. 

 

Guldpriset har haft stark 
utveckling senaste åren 

Få nya stora guldgruvor har hittat 
på senare tid gör kvalitativa 
fyndigheter attraktiva 
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Koppar 
Koppar tillhör de så kallade basmetallerna som direkt påverkas av 

industriell efterfrågan. Koppar är en mycket effektiv ledare av värme 

och el och är därför mycket viktig i det moderna samhället såsom för 

elektrifiering, i elektronik, infrastruktur för elnät med mera. Koppar-

marknaden har varit stark under 2021, drivet just till stor del av 

elektrifiering av bilar men även för utbyggnad av laddinfrastruktur 

och kraftöverföring, vilka alla kräver hög andel koppar. IEA beräknar 

att den koppar som krävs för att generera 1 MW ligger mellan 1 100 

– 1 500 kg för gas, kol och kärnkraft. Detta ska jämföras med sol- och 

vindkraft som kräver nästan 3 000 kg/MW koppar och för 

havsbaserad vindkraft uppskattas att det krävs cirka 8 000 kg koppar 

per MW. Likaså beräknas en elbil behöva cirka 53 kg koppar jämfört 

med cirka 22 kg för en fossilbil.1  

IEA har uppskattat kopparefterfrågan enligt två scenarier – dagens 

policyscenario och ett uthålligt utvecklingsscenario. De visar 

skillnaden i andel ”ren energi” som en stor del i efterfrågeskillnaderna 

för koppar. 

 

 

Källa: lme.com 

 
1 https://www.iea.org/reports/the-role-of-critical-minerals-in-clean-energy-

transitions/executive-summary 
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Prospektering 
Arctic Minerals har i dagsläget inga påvisade, betydande mineral-

fyndigheter i Finland utan man är i prospekteringsstadiet där bolaget 

med olika metoder försöker hitta områden som är intressanta nog för 

att borra i och ta fysiska prover på. 

Det finns olika steg som tas innan ett borrprogram initieras. Detta för 

att öka sannolikheten att finna det som eftersöks. Nedan följer en kort 

beskrivning av metoderna: 

Kartering/kartläggning av berggrunden där man utgår från en 

dokumentation av berggrundens geologiska egenskaper och där man 

ofta finner information i geologiska databaser.  

Geofysiska undersökningar där undersökningar görs 

(exempelivs magnetiska och elektriska för att mäta förekomsten av 

olika metaller) för att bestämma berggrundens fysikaliska egen-

skaper. Dessa mätningar kan genomföras både från luften och manu-

ellt på marken eller genom grunda borrhål där sonder sänks ned.  

Stenprover kan även tas på det område som har för avsikt att 

undersökas. Målet är att hitta metaller i lösblock eller prov från 

berghällar som kan ha lossnat från berggrunden genom exempelvis 

inlandsisens förflyttning. Undersökningar av moränlager är också 

något som görs i denna process. Återfinns metaller kan det indikera 

att det finns fyndigheter i närliggande berggrund. Med geokemiska 

undersökningar kan halter av metaller mätas upp, vilket kan ge viktig 

information och det ger möjlighet att analysera borrkärnorna. 

Borrning är en av de sista metoderna som används för att analysera 

berggrunden. Borrningen kan delas upp i två metoder, den ena är 

kärnborrning vilket är dyrare men genererar borrkärnor som låter 

sig analyseras av geologer som då kan se bit för bit hur berget ser ut. 

Borrningar görs till ett par hundra meter upp till en kilometer djupt 

med möjlighet att ta upp själva borrkärnan för analys. Denna metod 

ligger även till grund då en fyndighets storlek skall bestämmas. Då 

görs ett systematiskt borrprogram i avsikt att kartlägga området och 

djupet fyndigheten finns på. En billigare och snabbare metod är RC-

borrning (Reverse Circulation) som genererar borrkax från olika 

djup i borrhålet. Detta ger ibland en tillräckligt bra information om 

hur berget ser ut på djupet. 
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Konceptuell bild av ett gruvbolags livscykel 
Ett gruvbolags livscykel startar ofta först genom en konceptuell 

modell av ett område där tidig prospektering görs. Vi bedömer att 

Arctic Minerals är i detta läge för tillfället. 

I takt med att bolaget erhåller information skapas en tydligare bild av 

hur tillgången ser ut och vad man kan tänkas hitta samt vilken storlek 

ett potentiellt fynd har. Den tekniska data bolaget släpper blir alltmer 

detaljerad över tid. Normalt sett kommer detta också att leda till ökat 

intresse för bolaget på börsen då det sker olika tolkningar i vad 

bolaget kan ha gjort för fyndighet.  

I takt med att tiden går initieras en genomförbarhetsstudie som i ett 

senare skede avser leda till utveckling och start av gruvverksamhet. 

Tiden däremellan är ofta ganska lång varför den spekulativa delen 

avtar och i takt med att konkret gruvstart kan ta fart med intäkter och 

kassaflöden börjar intresset komma från mer etablerade institu-

tionella ägare. 

 

Källa: Exploration Insights 

  

Vi bedömer att Arctic Minerals är 
i början av denna cykel – ”innan 
fynd” 
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Klassificeringar av prospekteringsresultat 
Det finns en vedertagen modell för hur gruvbolag skall kategorisera 

sina tillgångar som prospekterats fram. Dessa kan delas upp i 

tillgångar och reserver där tillgångar kan bedömas som möjliga att 

utvinna ekonomiskt och reserver är bedömda att kunna utvinnas 

ekonomiskt.  

En reservberäkning innehåller utöver en resursbedömning även en 

ekonomisk bedömning för att se hur mycket som kan utvinnas givet 

den investeringskostnad som bedöms att projektet har samt till vilken 

kostnad det går att bryta malmen.  

Vad gäller en mineraltillgång så flyttas den nedåt från antagen, 

indikerad till känd i takt med att man har mer information från 

prospektering. Då man i ett senare skede tar med ytterligare 

bedömningar såsom brytning, metallurgiska, ekonomiska, sociala 

och politiska faktorer flyttas delar eller hela av dessa resurser till 

höger och kategoriseras som reserver. 

 

Källa: PERC, Svemin 
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Tillgångar 
Arctic Minerals har tillgångar i Norge och Finland lokaliserade enligt 

kartan nedan.  

Geografisk placering av projekten 

 
Källa: Bolaget 

 
Finland 

 
Arctic Minerals har följande områden i Finland: 

Man delar upp tillstånd i: förbehåll, malmletningstillstånd och 

gruvtillstånd.  

Förbehåll är ett enkelt tillstånd att göra enklare undersökningar och 

tillåter inga mer avancerade undersökningar.  

Malmletningstillstånd är ett mycket starkare tillstånd och tillåter 

bolaget att göra prospekteringsjobb som måste redovisas till staten. 

Tillståndet kan även säljas till en tredje part. Tillståndet har en årlig 

Land Område Förbehåll (km²), givna Malmletningstillstånd (km²), ansökta Metaller

Finland Peräpohja 535 Koppar, guld, silver
    /Paasivaara 8 Platinum grupp, krom, nickel
    /Arpela 232 Koppar, guld, silver
Kiiminki 1 025 45 Kobolt, koppar, zink, bly, silver, guld
Nutukka 366 23 Guld

Finland har tre typer av 
tillstånd: förbehåll, 
malmletningstillstånd och 
gruvtillstånd 
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avgift som ökar med tiden för att motivera tillståndsinnehavaren att 

göra undersökningar i tid.  

Skulle man påvisa en brytvärd fyndighet ansöker man om gruv-

tillstånd vilket tillåter att man uppför en producerande gruva.  

Peräpohja 
Bolaget har prospekterat efter koppar i Peräpohja sedan 2017 och 

påvisat mineraliseringar av typen Stratiform Sediment-hosted 

Copper (SSC) vilket är vanligt förekommande i Zambias stora 

kopparfält. SSC står för cirka 15% av världens kopparreserver och 

produktion. Under åren har man påvisat den typen av mineralisering 

i både lösblock och i berghällar. Totalt sett har man över 100 större 

stenar med kopparindikationer över ett område på 50 km. Bolaget har 

240 km² prospekteringsförbehåll och 535 km² malmletningstillstånd 

tillsammans med Rio Tinto i ett joint venture.  

Under åren har man gjort följande fyndigheter: 

2018 

Bolaget hittade koppar tillsammans med guld och silver på flera 

platser i både lösblock och berghällar.  

2019 

Detta år hittades ett flertal kopparhaltiga lösblock och fyndigheter i 

hällar samt signifikanta koncentrationer av bly (2,8%) i vissa om-

råden.  

Bolaget genomförde även geofysiska markmätningar i 10 objekt vilket 

har resulterat i att bolaget identifierat flera lovande områden vilka 

följdes upp under säsongen 2020.  

2020 

Under sommaren påträffade bolaget ytterligare bly- och koppar-

haltiga lösblock.  

Sammantaget uppgår halterna för de prover bolaget gått ut med till 

0,4%–7,7% koppar, 0,16–1,2 gram/ton guld samt 12–265 gram/ton 

silver. 

I början av januari 2020 ingick Arctic Minerals ett joint venture med 

Rio Tinto Group gällande fortsatt prospektering i Peräpohja. Avtalet 

innebär att Rio Tinto investerar 4 MUSD inom en treårs-period i 

Peräpohja i utbyte mot 51%. Därefter kan Rio Tinto investera 

ytterligare 5 MUSD följande två år för att nå totalt 75% av området. 

Vid fortsatta investeringar kan parterna behålla sina respektive 

ägarandelar genom att investera pro-rata alternativt bli utspädd pro-

rata. 

Lovande initiala prospekterings-
resultat för koppar, guld och silver 
med kopparhalter mellan 0,4–7,7%, 
guldhalter om 0,16–1,2 gram / ton 
och silverhalter på 12–265 gram / ton 
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Prospekteringsarbete under 2021 
Under första halvåret 2021 har bolaget tillsammans med Rio Tinto 

genomfört ytterligare prospekteringsarbete genom ett antal kärn-

borrprover i tre målområden. Totalt har fem hål om sammanlagt 

1 195 meter borrats.  

Detta ökar kunskapen om området och kan tillsammans med övrig 

information generera ytterligare intressanta områden man vill 

fortsätta mer detaljerad prospektering inom. Bolaget kommer fort-

sätta borrningar med lätt borrigg för att provta de djupaste delarna av 

moränlagret. Utöver detta kommer det vanliga arbetet att fortsätta 

med fältarbeten, karteringar och ytprovtagningar. Utifrån den data 

man erhåller utesluts ej ytterligare kärnborrningar under året.  

Nutukka 
Bolaget har identifierat Nutukka som ett intressant prospekterings-

område genom att tag del av och analysera data från GTK (Geologiska 

forskningscentralen, Finland). Området är beläget cirka 20 km från 

en gammal guldvaskarby, Tankavaara, i den östliga delen av de 

centrala delarna av ”Lapland Greenstone Belt”. Det kanadensiska 

bolaget Agnico-Eagle har en närliggande gruva vid namn Kittilä och 

flera nya guldfyndigheter har gjorts under senare år i området. 

Området har flera likheter med guldproducerande områden i västra 

Australien och Abitibi-bältet i östra Kanada. 

Flera guldanomalier har påvisats i den morän som finns, men orsaken 

till dessa har inte kunnat härledas. GTK har under åren 2001–2005 

borrat grunda borrhål i ett närliggande område (Kirakka-aapa) och 

funnit malm om 2 meter med guldhalter på 3-5 gram / ton, 0,26% 

nickel och 0,08% cobolt. I ett annat borrhål uppmättes guld-koppar 

mineralisering på 0,9 gram / ton och 0,8% koppar över en meter. 

Arctic Minerals har under juni 2020 genomfört en moränprov-

tagningskampanj i Nutukka området. Bolaget provtog 34 platser på 

ett djup om 0,5–1 meter och observerade guldkorn i 17 av dessa prov. 

Fördelningen av guldkornen bildar två kluster av guld med en geo-

logisk korrelation. Flera berghällar av kvartsit har även påvisats nära 

de bästa moränproven, vilket är en typisk bergart att innehålla guld. 

Bolaget finner det sannolikt att det ska hitta fler liknande berghällar i 

kommande fältarbete.  

Under hösten 2020 fortsatte moränprovtagningen med 76 nya 

jordprov. Jordproven om 20 kg vaskades vilket resulterade i prover 

om 25 gram vardera, vilka sedan har undersökts och analyserats. 

Guld återfanns i 51 av de 76 proverna. Tio av proven är från tidigare 

identifierade klusterområden och tre prov är i närheten av de 

klustren. Guldkornens form, storlek och läge tyder på att det är av 

lokalt ursprung.  
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Medelhalten i de 76 proven är 4 gram guld per ton och de tio rikaste 

proven innehåller i genomsnitt 22 gram per ton och de tre rikaste 39, 

53 samt 70 gram per ton. Provet om 70 gram per ton är ett av fem 

guldbärande prov som är beläget 1,5 km söder om klustret vilket kan 

antyda ett nytt kluster. Detta kommer undersökas under sommar-

säsongen 2021.  

Dessa positiva resultat har resulterat i att bolaget ansökt om malm-

letningstillstånd omfattande 22,9 km² inklusive kluster-områdena.  

Ett beviljat tillstånd innebär att bolaget kan genomföra mer omfat-

tande prospektering med undersökningsborrning med en lätt borrigg 

under sommaren 2021 för att ta prover på den djupaste delen av 

bottenmoränen och bergytan. Bolaget planerar också magnetiska 

mätningar med drönare. 

Kiiminki 
Området ligger nordost om Uleåborg i mellersta Finland. Geofysiska 

anomalier indikerar både kobolt/koppar och bly-zink-silver-guld 

anomalier. En av anomalierna ligger nära vulkanisk bergart som 

också är anomali för guld. GTK har tidigare påvisat lösblock med bly-

zink. Halterna uppgick till 11,8% bly och 6,5% zink. Silver har även 

hittats uppgående till 370 gram/ton och guld uppgående till 4 

gram/ton.  

Bolaget har sammanfattat GTKs tidigare geokemiska och geofysiska 

undersökningar samt kompletterat med eget geologiskt fältarbete. 

Resultatet av dessa ligger nu till grund för fortsatt arbete under 2021. 

Hittills har bolaget identifierat tre områden med lovande pro-

spekteringsmöjligheter: Martimo, Katiska och Kumpusuo där Mar-

timo är det mest prioriterade. Bolaget bedömer att området har 

potential för bly-zink-mineraliseringar av typen ”Sedex” 

(Sedimentary-Exhalative), vilket är mycket vanligt förekommande 

för den globala bly- och zinkproduktionen med flera bimetaller (guld, 

silver och koppar). 

Martimo visar på två bly-zink-silver-guldanomali, som även sam-

manfaller med en geokemisk anomali, som indikerar ett område om 

10 km x 1 km.  

Det finns även indikationer på ytterligare koppar-zink-minera-

liseringar. Bolaget planerar ytterligare geofysiska mätningar för att 

kunna planera ett optimalt borrprogram, där kärnprover skall tas.  

Katiska, har liknande geologi och har identifierats med hjälp av geo-

fysisk modellering från GTKs geodata. Även här planeras geofysiska 

mätningar för att identifiera objekt för kärnborrningar. 

I Kumpusuo finns potentiella guldobjekt som påvisats vid prospek-

tering för 30 år sedan. 

Positiva resultat har medför att bolaget 
ansökt om malmletningstillstånd vilket 
tillåter att man kan göra borrningar med 
lättare borrigg 
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Bolaget anser att Kiiminki är ett lovande område för prospektering av 

både basmetaller, guld och batterimetaller på bas av fältarbeten som 

utförts kombinerat med den senaste geokemisk-geofysisk-

modelleringen.  

Prospekteringsarbete under 2021 
Tack vare de lovande geofysiska/geokemiska undersökningarna har 

Arctic Minerals ansökt om malmletningstillstånd på 45 km ²  som 

tillåter mer avancerad prospektering. Bolaget kommer också att 

använda en lätt borrigg för att ta djupa moränprover, fler geofysiska 

undersökningar samt ytterligare geologiskt fältarbete. Målet med 

detta är att under säsongen 2021/22 kunna genomföra ett antal 

kärnborrningar.  

Paasivaara 
Bolaget har utfört geofysisk och geologisk modellering vilket 

indikerar en potential för kromit (krom-mineral) och platina-

gruppens mineraliseringar (PGE). Området är i ett tidigt skede och 

nästa steg kan innebära ytterligare geofysiska undersökningar 

(Inducerad polarisation). 
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Norge 

Bidjovagge 
Arctic Mineral har totalt nio utvinningsretter/bearbetnings-konces-

sioner på en yta uppgående till 7,16 km² samt undersöknings-

tillstånd på 1 km² vilket innebär att bolaget har mineralrättigheter för 

alla kända malmer inklusive hela malmzonen som har stor potential 

att hitta mer guld-kopparmalm. En utvinningsrett motsvarar ungefär 

en bearbetningskoncession i Sverige. För att kunna starta gruvverk-

samhet behöver man ytterligare tillstånd från flera olika myndigheter 

precis som i Sverige och Finland. 

Guld-kopparfyndigheterna upptäcktes i början av 50-talet av Boliden 

och utvecklades därefter av norska gruvbolag. År 1970 inleddes 

produktion i Bidjovagge som pågick till 1975. Mellan 1985 och 1991 

öppnades gruvan återigen efter att Outokumpu Oy köpte gruvan. Man 

hade ett totalt uttag av 1,9 miljoner ton malm med en halt av 3,98 

gram guld per ton och 1,33% koppar vilket motsvarar 23 752 ton 

koppar och 6 292 kg guld i ett kopparkoncentrat. I början av 90-talet 

gick guldpriset ned samtidigt som existerande mineralreserv i princip 

var förbrukad, vilket ledde till att verksamheten stängdes men 

prospektering fortsatte. 

Prospekteringen var framgångsrik och mineraltillgången 

fördubblades under 2010–2012. Den uppdaterade mineralresurs-

beräkningen är följande: 

  

Utöver detta finns ett antal upplag med tidigare bruten ”marginal-

malm” uppgående till cirka 0,3 miljoner ton, som har beräknade 

halter på 1,79 gram/ton guld och 0,6% koppar. 

En värdering utfördes under 2010 som baserade sig på en indikerad 

mineraltillgång om 1,36 miljoner ton med en genomsnittlig guldhalt 

uppgående till 2,74 gram per ton och koppar uppgående till 1,21%.  

Med bakgrund av de uppdaterade mineraltillgångarna bedöms det 

finnas ekonomiska förutsättningar för en lönsam gruvdrift. Innan 

beslut krävs dock mer detaljerade lönsamhetskalkyler av externa 

konsulter samt miljö- och andra tillstånd.  

Inga ansökningar har ännu lämnats till berörda myndigheter. Det är 

stark lokal opposition mot Bidjovagge gruvprojekt sedan 2012. 

Bolagets förslag till planprogram behandlades ej i lokala kommun-

2,06 miljoner ton malm 0,24 miljoner ton malm

Guld 1,6 gram / ton Guld 2,6 gram / ton
Koppar 1,15% Koppar 0,90%

Antagen mineraltillgångIndikerad mineraltillgång
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fullmäktige vilket är första gången det händer. Under 2017 ändrade 

kommunfullmäktige i Kautokeino den lokala klassificeringen i 

området till ”jordbruks-, naturs, friluft- och renbetesmark” vilket gör 

det omöjligt att i nuläget starta upp en gruva på området. För att 

ändra på detta måste det tas upp igen i kommunfullmäktige.  

Projektets framtid är således osäker och utsatt för betydande politisk 

risk varför vi ser denna tillgång som en ren option. 

Den politiska viljan är förnärvarande låg att bevilja fortsatt 

verksamhet med Bidjovagge vilket försvårar möjligheten för bolaget 

att erhålla något värde ur gruvan. Dock finns alltid möjligheten 

framöver att detta ändras och bolaget kan fortsätta arbetet och 

potentiellt sälja gruvan för att erhålla likvida medel för att fortsätta 

med sin huvudsakliga affärsmodell vilket är prospektering.  

Arctic Minerals har ett bokfört värde på cirka 30 MSEK för denna 

tillgång. Vi utgår från att man försöker sälja tillgången och bedömer 

värdet mellan SEK 30–100m, vilket då skulle användas till framtida 

prospektering i Finland.  

Finansiella data 
Arctic Minerals har inga intäkter för närvarande utan driver sin 

prospektering genom kapitalanskaffningar på marknaden. Bolaget 

tog in SEK 30,7m för några månader sedan vilket innebär att bolagets 

kassa uppgår till knappa SEK 30m.  

Bolagets kostnader och investeringar 2021 och 2022 bedöms ligga på 

cirka SEK 10-20m per år, vilket gör att bolagets kassa bör räcka en bit 

in på 2022 utan andra tillskott. Det som skulle kunna förlänga detta 

är ifall bolaget lyckas sälja Bidjovagge, något som vi antar kan säljas 

för mellan SEK 30-100m med en trolig köpeskilling i mitten av 

intervallet. Detta skulle möjliggöra för bolaget att driva prospektering 

vidare 2–3 år utan ytterligare tillskott.  

 
 

Bolagets investeringar de närmaste 

åren är främst inriktade på Kiiminki 
och Nutukka. Peräpohja finansieras 

av Rio Tinto enligt joint venture-

avtalet. 
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Ägare (2021-03-31) 

  

Källa: Bolaget  

Bland de tio störta ägarna hittar vi både bolagets VD och styrelse-

ordförande som tillsammans äger runt 11% av bolaget. Detta är klart 

positivt då det ger stort förtroende att man dels har tillräckligt intres-

santa tillgångar, dels ser till att aktiekursen är en prioritet då det kom-

mer till att skaffa kapital och vid en eventuell försäljning av tillgångar. 

 

 

  

Namn Antal Procent
Longbow Resources Ltd 18 992 345     13%
M Elsasser Vermögensverwaltung 13 250 000     9%
Jonatan Forsberg (med närstående) 9 850 000      7%
Peter Walker 6 252 965      4%
Sijoitusrahasto Hannibal Fund 8 200 000       6%
Sijoitusrahasto Zenito Silver and Gold Fund 5 500 000       4%
CBLDN-OP CUSTODY LTD CLT 4 249 206       3%
Ekdahls Kontorsservice AB 2 053 846       1%
BNY MELLON NA (FORMER MELLON), W9 1 811 740       1%
Tord Cederlund 1 535 815       1%
Summa 10 största ägare 71 695 917     50%
Övriga ägare 72 215 935     50%
Totalt 143 911 852  100%
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Värdering 
Värdet på en mineraltillgång beror på ett flertal faktorer där priset på 

metallen är den främsta drivaren då det direkt gör ett projekt mer 

eller mindre värt, detta kan dock fluktuera över tid. Detta påverkar i 

sin tur hur stor fyndigheten är då man med ett högre pris kan utvinna 

lägre halter då intäkterna fortfarande är tillräckligt höga för att täcka 

de rörliga kostnaderna. Vidare är de direkta/rörliga kostnaderna en 

viktig faktor vilket påverkas av hur gruvan ser ut i avseende på: 

metallhalter, fyndighetens djup och mängd av gråberg med mera. 

Ytterligare en viktig faktor att ta i beaktande är de investerings-kost-

nader som krävs för att sätta gruvan i produktion. Här spelar bland 

annat närhet till övrig infrastruktur in.  

I tabellen nedan kan vi se hur ett urval av bolag värderas på börsen.  

Övre delen visar ett antal bolag med kopparfyndigheter och deras bi-

metaller omräknat till kopparekvivalenter. Snittvärderingen ligger på 

cirka USD 0,04 per lbs koppar. För att nå ett värde på USD 10m skulle 

man alltså behöva en fyndighet på cirka 300 miljoner lbs koppar. Vad 

gäller guld ser vi ett intervall på mellan cirka USD 25–100/oz guld i 

backen.  

 

Mängden data man kan använda i uppskattningen av tillgången 

påverkar också värdet då tillförlitligheten på resultatet ökar. 

Värderingen av Arctic Minerals bygger på att man sätter en sanno-

likhet på att bolaget är framgångsrikt i sin prospektering. Det värde 

man kan erhålla ur en fyndighet kommer att variera utifrån ovan-

stående parametrar.  

Koppar

Bolag Land Bolagsvärde CuEq EV/tillgång, 
USDm bn lbs USD lbs

NGEX Resources Chile 82              29             0,003         
Western Copper and Gold Kanada 336            27             0,012         
Regulus Resurces Peru 79              8               0,010         
GT Gold* Kanada 380            8               0,047        
Adventus Ecuador 125            1,2            0,103         

Snitt 0,040        
Median 0,012        

Guld Guld, EV/oz
miljoner oz

Freeman Gold USA 27              1,2            23              
West Vault Mining USA 63              1,1            59              
Newcore Gold Ghana 56              1,2            46              
Gold Bull Resources USA 40              0,5            81              
Maritime Resources Kanada 78              1,0            79              

Snitt 58             
Median 59             

* Uppköpt av Newmont Corporation

Värdering av en mineraltillgång 
beror på ett flertal faktorer som t ex: 
kapitalbehov för att starta gruvan, 
nivå av resurs/reservskattning 
skattenivå, närhet till infrastruktur, 
politisk risk. En jämförelsevärdering 
ger endast en grov indikation vad en 
tillgång kan vara värd.  
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Om man tittar på ett antal relativt jämförbara bolag så finner vi att 

man betalar mellan 1–5% av guldpriset för fyndigheter. En högre 

grad av sannolikhet medför att värdet ökar.  

Bolagets värdeskapande ligger framgent i att översätta sin teori om 

geologi och potentiella fyndigheter till konkreta data. Detta kräver att 

man gör borrningar och bevisar halten av de olika metallerna som 

finns i backen.  

Arctic Minerals värderas idag till cirka USD 10m, vilket skulle imp-

licera en fyndighet på ca 200 000 ounce guld alternativt en koppar-

fyndighet på ca 300m lbs CuEq. Vi bedömer att bolaget idag är rimligt 

prissatt givet dagens kurs om 75 öre per aktie. Det var även den nivå 

bolaget tog in kapital på för några månader sedan. Bolaget har ett 

antal lovande prospekteringsområden i vilka man under kommande 

år skall genomföra kärnborrningar för att bevisa sina teorier.  

Vid framgångsrika kärnborrningar som ger starkare indikationer på 

malmfyndigheter bedömer vi att det finns god uppsida givet bolagets 

låga börsvärde idag relativt de värden man kan skapa om man hittar 

större mängder malm.  

  

Vi sätter ett basvärde på 75 öre per aktie 
vilket motsvara samma nivå som man 
tog in pengar på för några månader 
sedan – vid framgångsrik prospektering 
ser vi stor uppsida från denna nivå 
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Risker 

Finansieringsrisk 
Bolaget har idag inga intäkter och förlitar sig på externt kapital fram 

till dess en fyndighet hittats och kan säljas. Det finns inga garantier 

att bolaget kan finansiera sig i framtiden alternativt hitta finansiering 

på goda villkor. En viktig faktor i framtida finansieringar är hur 

bolaget lyckats i sin prospektering. 

Aktieägarutspädning 
Då bolaget förlitar sig på extern finansiering finns en risk att aktie-

ägarna kan få sitt innehav utspätt om bolagets marknadsvärde på 

börsen faller.  

Prospekteringsrisk 
Det finns inga garantier att bolaget gör några prospekteringsfram-

gångar på sina områden eller att bolaget hittar tillräckligt stora fyn-

digheter för att kunna sälja dessa vidare.  

Landsrisk 
Även om Finland räknas till ett av de lättare länderna gällande 

gruvverksamhet finna inga garantier att det förblir så framöver. 

Riskerna kan exempelvis bestå i att det blir en förändrad skatte-

situation, förändrade tillståndsprocesser, miljöbeslut som kan kosta 

bolaget tid och pengar. 

Marknadspriser på metaller 
Metallpriser har historiskt sett fluktuerat och det finns risk att en 

nedgång i priser gör att eventuella fyndigheter minskar i värde eller 

ej anses som lönsamma.  
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Disclaimer 
Aktiespararna, www.aktiespararna.se, publicerar analyser om bolag som 

sammanställts med hjälp av källor som bedömts tillförlitliga. Aktiespararna 

kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i 

analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att 

investera i något finansiellt instrument. Åsikter och slutsatser som uttrycks 

i analysen är avsedd endast för mottagaren. Analysen är en så kallad 

Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal med 

Aktiespararna. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och 

mot sedvanlig fast ersättning. Aktiespararna har i övrigt inget ekonomiskt 

intresse avseende det som är föremål för denna analys. Aktiespararna har 

rutiner för hantering av intressekonflikter, vilket säkerställer objektivitet 

och oberoende. 

Innehållet får kopieras, reproduceras och distribueras. Aktiespararna kan 

dock inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som 

orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. 

Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar 

och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. 

Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och 

kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en 

indikation för framtida avkastning. 

Analytikern Joakim Kindahl äger inte och får heller inte äga aktier i det 

analyserade bolaget. 

 

Ansvarig analytiker: 

Joakim Kindahl 
 


