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Andra kvartalet 2019 (samma period föregående år)

◆◆ Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0 KSEK)

◆◆ Rörelseresultatet efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -4 736 KSEK (-849 KSEK)

◆◆ Resultat per aktie efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -0,03 SEK (-0,01 SEK).

◆◆ Kassaflödet från den löpande verksamhete uppgick till -4 100 KSEK (-2 323 KSEK)

Första halvåret 2019 (samma period föregående år)

◆◆ Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0 KSEK)

◆◆ Rörelseresultatet efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -6 840 KSEK (-980 KSEK)

◆◆ Resultat per aktie efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -0,05 SEK (-0,02 SEK).

◆◆ Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5 664 KSEK (-2 492 KSEK)

Relevanta händelser under perioden

◆◆ Företaget noterades på NGM Market den 18 april 2019

◆◆ Företaget bytte namn från Orezone AB till Eurobattery Minerals AB den 28 juni 2019

◆◆ Företaget har påbörjat fältverksamhet vid sitt nya projekt Corcel, i nordvästra Spanien som utvinner 
basmetallerna nickel-kobolt-koppar (Ni-Co-Cu)

◆◆ Ett omfattande geokemiskt och geofysiskt prospekteringsprogram har genomförts i Castrizområdet, 
med huvudfokus på historisk utforskning

EUROBATTERY MINERALS AB

Halvårsrapport januari–juni 2019
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SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETER OCH AKTIVITETER

Företaget
Företaget fortsätter att implementera sin strategi för att bli en europeisk utforskare, utvecklare och 
tillverkare av råvaror som är avgörande för den växande batteri- och elfordonsmarknaden. Vi har 
genomfört ett namnbyte och lanserat en ny webbplats på svenska och engelska.

Spanien
Fältaktiviteter vid Corcel-projektet inleddes under perioden med ett omfattande geokemiskt och geofysiskt 
prospekteringsprogram i Castrizområdet. Ett område omfattande 1,4 linjära kilometer identifierades genom
historiska utforskningsaktiviteter och företaget testade äktheten och dimensionerna inför framtida  
prospektering. Över 2000 geokemiska prover samlades in från ett område på ungefär 346 ha (3,46 km2)  
och analyserades grundligt av ALS Scandinavia. Cirka 15 linjära kilometer av geofysisk data (magnetism  
och markgenomträngande radar) undersöktes också längs 11 profillinjer inom prospekteringsområdet.
Efter rapportperioden fick företaget de slutliga analysresultaten och geofysiska tolkningarna. Borrmålen 
har identifierats och företaget håller nu på att förhandla kontrakt med ett borrföretag.

Sverige
Företaget ser över sin projektportfölj och söker efter nya utvecklingsmöjligheter. Fokusområdet är  
metaller som efterfrågas på batteri- och elfordonsmarknaden.

Projektgenerering
Företaget har granskat flera projekt inom såväl utforskning i tidigt skede till utvecklingsmöjligheter  
på kortare sikt. Företaget ser positivt på de tillgängliga projekten i den nuvarande handelscykeln och 
fokuserar särskilt på nickelsulfidprojekt. Nickelsulfid är klass 1-nickel som är billigare att konvertera till 
mellanprodukter som krävs för tillverkning av batterier som används i elfordon.

EUROBATTERY MINERALS AB

Kvartalsrapport april–juni 2019
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»Vi är stolta över att kunna erbjuda 
gröna mineraler som krävs för en 
renare värld med mindre utsläpp. 

Elfordon och elektrifiering av 
samhället är framtiden och 

tillsammans kan vi skapa en 
miljömässigt hållbar värld 

för framtida generationer.«

Roberto Martínez García
VD
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Bästa aktieägare,

Eurobattery Minerals AB, tidigare Orezone AB , är stolta över att kunna presentera denna halvårsrapport 
om företagets verksamhet. Vi implementerar en strategi för att bli ett Europabaserat gruvföretag med 
målsättningen att utvinna kritiska batterimineraler som innehåller nickel (Ni), kobolt (Co) och koppar (Cu) 
som är viktiga för elektrifieringen av Europa.

Företaget registrerade officiellt sitt nya namn hos de svenska myndigheterna den 28 juni 2019 (BAT:NGM). 
Samtidigt lanserades en ny webbplats på både svenska och engelska. Förutom de kommunikationskanaler 
som krävs av den svenska tillsynsmyndigheten, kommer vi att använda relevanta sociala medier för att 
hålla våra intressenter uppdaterade om verksamheten och utvecklingen inom batterimineralområdet.

Under de senaste månaderna har vi genomfört fältaktiviteter i Corcel-projektet i nordvästra Spanien. 
Samtidigt undersöker vi ytterligare prospekteringsmöjligheter i hela Europa. Vår strategi är att bygga en 
projektportfölj inom samtliga prospekterings-, utvecklings- och produktionssteg och bli en betydande 
europeisk leverantör av gröna mineraler för batteri- och elfordonsmarknaden.

Vi ser fram emot att ge aktieägarna fortsatta uppdateringar om våra fältaktiviteter i Corcel-projektet. 
Under perioden har detaljerad markprovtagning och geofysiska undersökningar i det spännande Castriz- 
området avslutats. Med hjälp av historiska prospekteringsaktiviteter bedömdes Castriz vara den högst 
rankade platsen i projektområdet med en omfattande tillgång av Ni-Co-Cu-mineraler. Vi har fått de slutliga 
analysresultaten och är klara med dataregistrering och borrhålsplanering. Vi befinner oss i slutfasen av 
kontraktsförhandlingar med ett borrföretag och planerar att påbörja borrning under nuvarande kvartal.

Efter företrädesemissionen på 2,3 miljoner euro i maj 2019 är företaget välfinansierat och har goda 
förutsättningar för att påbörja borrningen i Castriz. Det ger också möjlighet att utföra preliminära tester 
för att utvärdera potentiella utvecklingsscenarier. 

Följ vår spännande resa mot att bli en betydande Europeisk leverantör av gröna mineraler. Elfordon och 
elektrifiering av samhället är framtiden och tillsammans vill vi skapa en miljömässigt hållbar värld för 
framtida generationer.

Bästa hälsningar,

Roberto Martínez García
VD

VD-ord
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1 APRIL–30 JUNI 2019

Kommentarer till andra kvartalet

Resultat och omsättning 
Bolagets nettoomsättning för andra kvartalet uppgick till 0 KSEK (få 0 KSEK) och resultat efter finansiella 
poster till -4 736 KSEK (-849 KSEK). Rörelsekostnader uppgick till -4 715 KSEK (-849 KSEK). EBITDA för 
andra kvartalet uppgick till -4 715 KSEK (-849 KSEK). Finansiella kostnader uppgick för kvartalet till 
-21 KSEK (0 KSEK).

Investeringar 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar under första kvartalet uppgick till 0 KSEK (0 KSEK).  
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick 27 572 KSEK (0 KSEK). 

Finansiell ställning 
Likvida medel uppgick till 17 180 KSEK (3 691 KSEK) per den 30 juni. Eget kapital uppgick till 46 085 KSEK 
(6 636 KSEK).

Kassaflöde och finansiering
Kassaflödet från den löpande verksamheten under andra kvartalet var -4 100 KSEK (-2 323 KSEK). 
Kassaflödet från investeringsverksamheten var -27 572 KSEK (0 KSEK), kassaflödet från finanserings-
verksamheten var 44 922 KSEK (5 959 KSEK). 
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Resultat och omsättning 
Bolagets nettoomsättning för första halvåret uppgick till 0 KSEK (få 0 KSEK) och resultat efter finansiella 
poster till -6 840 KSEK (-980 KSEK). Rörelsekostnader uppgick till -6 817 KSEK (-980 KSEK). EBITDA för  
första halvåret uppgick till -6 817 KSEK (-980 KSEK). Finansiella kostnader uppgick för perioden till  
-23 KSEK (0 KSEK).

Investeringar 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar under första halvåret uppgick till 0 KSEK (0 KSEK).  
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick 27 572 KSEK (0 KSEK). 

Finansiell ställning 
Likvida medel uppgick till 17 180 KSEK (3 691 KSEK) per den 30 juni. Eget kapital uppgick till 46 085 KSEK 
(6 636 KSEK).

Kassaflöde och finansiering
Kassaflödet från den löpande verksamheten under första halvåret var -5 664 KSEK (-2 492 KSEK). 
Kassaflödet från investeringsverksamheten var -27 572 KSEK (0 KSEK), kassaflödet från finanserings-
verksamheten var 45 788 KSEK (5 959 KSEK). 

1 JANUARI–30 JUNI 2019

Kommentarer till första halvåret
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Aktiekapitalet i Orezone AB (publ) uppgår per den 30 juni 2019 till 9 694 694 kr. Totalt antal utestående 
aktier uppgår till 9 694 694 st. 

Bolaget listades på AktieTorget den 22 juni 2015. Den 17 april 2019 flyttades aktien till NGM där den började 
handlas den 18 april 2019. Kortnamn för aktien är BAT och ISIN-kod är SE0012481570. Enligt Euroclears 
sammanställning hade Orezone cirka 2 000 aktieägare vid periodens utgång. 

Ägarförteckning per den 30 juni 2019

Aktieägare Antal aktier Andel (%)

Ulex Recursos S.L. 1 145 768 11,82 %
Marbury Ridge Ltd* 901 686 9,30 %
Andrew Randall 646 169 6,67 %
Daniel Eddington 646 169 6,67 %
Kimberly Wrixon 646 169 6,67 %
He Shin Kim 359 723 3,71 %
Avanza Pension 308 447 3,18 %
JPMP Konsult AB 310 000 3,18 %
Swedank Försäkring 300 592 3,10 %
Fredrik Lundgren 259 673 2,68 %
S:a övriga ägare 4 170 298 43,01 %

 9 694 694 100,00 %
* Tidigare Caldera Ridge Capital Ltd

Transaktioner med närstående
Under perioden har resultatet belastats med arvode för utfört arbete om 307 KSEK till styrelseledamot 
Martin Boldt Christmas bolag Christmas Holding AB.

Under perioden har resultatet belastats med arvode för utfört arbete om 2 138 KSEK till VD Roberto  
Martínez Garcías bolag Nazgero Consulting Service LTD.

Under perioden har resultatet belastats med arvode för utfört arbete om 275 KSEK till styrelseledamot  
Jan Arnboms bolag Arnbom Geotrade HB.

Väsentliga händelser under perioden
◆◆ Bolaget genomför en sammanläggning av aktier 1:100
◆◆ Bolaget byter handelsplats till NGM Nordic MTF
◆◆ Bolaget slutför förvärvet av Corcel Minerals
◆◆ Bolaget påbörjar fältverksamhet vid sitt nya projekt Corcel, i nordvästra Spanien, som utvinner basme-

tallerna nickel-kobolt-koppar (Ni-Co-Cu)
◆◆ Ett omfattande geokemiskt och geofysiskt prospekteringsprogram har genomförts i Castrizområdet, 

med huvudfokus på historisk utforskning

Aktien
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◆◆ Bolaget anlitar Mangold Fondkommission AB som likviditetsgarant
◆◆ Företrädesemission om 23,8 MSEK registreras hos Bolagsverket
◆◆ Årsstämman beslutar om teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för bolagets verkställande 

direktör
◆◆ Bolaget byter namn från Orezone AB till Eurobattery Minerals AB

Väsentliga händelser efter perioden
Inga väsentliga händelser har skett efter periodens utgång.

Redovisningsprinciper
Orezone tillämpar från och med 2014 årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd 
2012:1 (K3) vid upprättandet av finansiella rapporter. Bytet av redovisningsprinciper har inte medfört 
någon påverkan på de finansiella rapporterna. 

Granskningsrapport
Denna delårsrapport har ej varit föremål för revisorns granskning.

Mentor
Augment Partners AB
Telefon: +46 8-505 65 172
E-post: info@augment.se 

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport för januari – september lämnas den 21 november 2019.
Bokslutskommuniké för 2019 lämnas den 6 februari 2020.

Rapporter, pressmeddelanden med mera publiceras på Nordic Growth Markets hemsida www.ngm.se  
och på www.eurobatteryminerals.com 

15 augusti 2019
Eurobattery Minerals AB
Styrelsen

För ytterligare information kontakta VD Roberto Martínez García.
Telefon +46 (73) 078 84 14
E-post: roberto@eurobatteryminerals.com 
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KSEK 2019 2018 2019 2018 2018
 jan-jun jan-jun apr-jun apr-jun jan-dec
     
Rörelsens intäkter     
Nettoomsättning 0 0 0 0 0
     
Rörelsens kostnader     
Övriga externa kostnader -6 817 -980 -4 715 -849 -2 836
Personalkostnader 0 0 0 0 -565
Rörelseresultat -6 817 -980 -4 715 -849 -3 401
     
Räntenetto -23 0 -21 0 -82
Resultat före skatt -6 840 -980 -4 736 -849 -3 483
     
PERIODENS RESULTAT -6 840 -980 -4 736 -849 -3 483

KSEK 2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31

Tillgångar   
Immateriella anläggningstillgångar 30 333 2 761 2 761
Finansiella anläggningstillgångar 79 242 79
Övriga omsättningstillgångar 932 224 263
Kassa & Bank 17 180 3 691 4 628

SUMMA TILLGÅNGAR 48 524 6 917 7 731
   
Eget kapital och skulder   
Eget kapital 46 085 6 636 7 137
Kortfristiga skulder 2 439 281 594

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 48 524 6 917 7 731
 

Resultaträkning

Balansräkning
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KSEK 2019 2018 2019 2018 2018
 jan-jun jan-jun apr-jun apr-jun jan-dec
     
Eget kapital vid periodens ingång 7 137 1 657 4 167 1 526 1 657
Nyemission 50 127 5 959 50 127 5 959 9 610
Kostnader nyemission -4 339 -311 -3 473 -311 -647
Periodens resultat -6 840 -980 -4 736 -849 -3 483

Eget kapital vid periodens utgång 46 085 6 325 46 085 6 325 7 137
     

KSEK 2019 2018 2019 2018 2018
 jan-jun jan-jun apr-jun apr-jun jan-dec
     
Periodens rörelseresultat -6 817 -980 -4 715 -849 -3 401
Erlagd ränta –23 –0 -21 0 -82
Kassaflöden från löpande verksamheten  
före förändring av rörelsekapital -6 840 -980 -4 736 -849 -3 483 
     
Förändring av rörelsefordringar -669 -69 -472 -43 -109
Förändring av rörelseskulder 1 845 -1 443 1 108 -1 431 -380
Kassaflöden från löpande
verksamheten -5 664 -2 492 -4 100 -2 323 -3 972

Kassaflöden från investeringsverksamheten -27 572 0 -27 572 0 162
Kassaflöden från finansieringsverksamheten 45 788 5 959 44 922 5 959 8 214

Årets kassaflöde 12 552 3 467 14 982 3 636 4 404
     
Likvida medel vid periodens början 4 628 224 2 198 55 224
Likvida medel vid periodens slut 17 180 3 691 14 982 3 691 4 628

     
     

Förändring eget kapital

Kassaflödesanalys
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 2019 2018 2018
 jan-jun jan-jun jan-dec
   
Genomsnittligt eget kapital period (KSEK) 26 611 1 590 4 397
Genomsnittligt totalt kapital period (KSEK) 56 255 3 873 5 556
Räntabilitet på eget kapital (%) -26 -8 -79
Räntabilitet på totalt kapital (%) -12 -3 -61
Soliditet (%) 95 40 92
Resultat per aktie (kr) (före utspädning) -0,03 -0,02 -0,06
Resultat per aktie (kr) (efter utspädning) -0,71 -0,005 -0,01
Eget kapital per aktie (kr) 4,75 0,03 0,03
Kassalikviditet (%) 743 10 823
Totalt antal aktier 9 694 694 178 787 208 251 812 969
Genomsnittligt antal aktier 130 753 831 119 191 472 155 704 352

Nyckeltalsdefinitioner

Räntabilitet på totalt kapital: Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt totalt kapital.

Räntabilitet på eget kapital: Nettoresultat enligt resultaträkningen i procent av genomsnittligt eget kapital.

Soliditet: Eget kapital i procent av balansomslutning.

Resultat per aktie: Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal aktier. 

Eget kapital per aktie: Eget kapital i relation till antal aktier på balansdagen.

Kassalikviditet: Omsättningstillgångar exklusive lager i förhållande till kortfristiga skulder.

Nyckeltal och aktiedata
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Eurobattery Minerals AB är ett svenskt prospekteringsbolag som bedriver målinriktad mineralutforskning 
i Europa. Bolagets affärsmodell är att förvärva projekt och tillgångar, att prospektera och utforska på dessa 
samt att utveckla förekomsterna till ekonomiskt lönsamma gruvor. Orezone fokuserar på prospektering 
och utveckling av fyndigheter av råvaror som används i batterier och elbilar. Augment Partners AB, 
e-post: info@augment.se, telefon: +46 8 505 651 72, är bolagets Mentor. 

Green minerals for 
an electric world


