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Kiruna, 18 maj 2022 

 

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2022 
 
JANUARI – MARS 2022 
 

• Tillgångarna för aktiverade utgifter för prospektering uppgick till 500 981 (358 013) KSEK vid periodens slut. 
• Resultat för perioden uppgick till -3 839 (-5 102) KSEK. 
• Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,01) SEK. 
• Kassaflödet under perioden uppgick till 181 383 (114 909) KSEK. 
• Likvida medel vid periodens slut uppgick till 305 674 (115 861) KSEK.  
• Totala tillgångar vid slutet av perioden uppgick till 841 679 (478 616) KSEK. 
• Eget kapital vid periodens slut ökade med 69 % och uppgick till 768 183 (455 539) KSEK. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN  
• I februari 2022 genomfördes en riktad emission om 147,9 MSEK före transaktionskostnader genom ett 

accelererat bookbuilding-förfarande till 1,08 SEK/aktie. 
• I mars 2022 genomfördes en riktad nyemission av aktier till de väletablerade investerarna Thomas von 

Koch och Christian Kinch till 1,14 SEK/aktie, vilket tillförde bolaget cirka 80,9 MSEK före 
emissionskostnader.  

• I mars 2022 lämnade Copperstone in miljötillståndsansökan för Viscariagruvan.  

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN  
• I april publicerades årsredovisningen för 2021. 
• Norrlandsfonden fortsätter att stödja Copperstone, denna gång med 5,5 MSEK till STIBOR+5% årlig ränta 

och en konverteringskurs om 1,54 SEK/aktie fram till april 2027. 
 

 

 
”Inledningen av 2022 har varit väldigt intensiv och stimulerande. Vi har nu tagit ett stort och 
viktigt kliv i ambitionen att återöppna Viscariagruvan i Kiruna genom den miljöansökan som 
lämnades in till Mark- och miljödomstolen enligt tidplan i slutet av mars. Vi fortsätter att hålla 
högt tempo och investeringstakt i det förberedande arbetet.” VD Anna Tyni. 
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VD HAR ORDET  
Inledningen av 2022 har varit väldigt intensiv och stimulerande. Vi har nu tagit ett stort och viktigt kliv mot målet att 
återöppna Viscariagruvan i Kiruna genom den miljöansökan som lämnades in till Mark- och miljödomstolen enligt 
tidplan i slutet av mars. Ambitionsnivån har varit hög från start och jag är väldigt stolt över arbetsinsatsen men 
givetvis också vår ansökan som jag vågar påstå är mycket pedagogisk, grundlig och transparent. En tillståndsansökan 
av den här digniteten omfattar många olika områden. Vi har under flera år gjort grundliga utredningar om hur 
gruvverksamheten påverkar miljön och andra intressen och därmed identifierat 
vilka åtgärder som behövs för att säkerställa en ansvarsfull gruvdrift för miljön och 
för alla i Kiruna med omnejd. Nu påbörjas processen med att allmänhet och 
myndigheter ska ta ställning till det vi föreslår. Slutligen kommer Mark- och 
miljödomstolen att meddela tillstånd till den framtida verksamheten och fastställa 
under vilka villkor vi kan bedriva den. Vi har satt upp en tidsplan som är djärv men 
också realistisk och genomförbar. Om allt går enligt plan kan vi komma igång med 
brytning under sommaren 2023, redan innan anrikningsverket är klart. Vi bygger i 
så fall ett rågodsupplag eller så vi levererar vi rågodset till ett externt 
anrikningsverk. Två år därefter står vårt anrikningsverk klart för produktion av 
högklassigt koppar- och magnetitkoncentrat. 
 
Fortsatt förberedande arbete 
Även om miljötillståndsansökan tagit mycket tid, kraft och resurser så fortsätter vi att hålla ett högt tempo i det 
förberedande arbetet med en fortsatt hög investeringstakt. Våra fördjupade studier kring vattenreningsteknologi 
har gett oss möjligheten att tidigarelägga pumpning av gruvvatten. Det kommer att bespara oss både tid och 
investeringar efter ett erhållet miljötillstånd. Nu påbörjas arbetet med att i slutet av 2022 kunna anlägga en 
pilotanläggning under en testperiod på 1–2 år. Vi kommer därmed att förbättra vattenkvaliteten i området redan 
innan erhållet miljötillstånd. Vi kommer också påbörja entreprenadbygget av en egen bro över järnvägen 
(Malmbanan) för att underlätta tillgängligheten till Viscariaområdet.  
 
Investeringar i utökning av mineralresurser 
Ett annat prioriterat investeringsområde är kärnborrning i syfte att säkerställa och utöka mineraltillgångarna. 
Viscaria är fortfarande vårt huvudfokus och kärnborrningar förväntas pågå under hela 2022. Vi ser också 
möjligheten att parallellt med Viscaria utveckla vårt projekt i Arvidsjaur. Under mars månad återupptogs 
kärnborrningarna i Arvidsjaur i ett program som väntas omfatta cirka 2 500 borrmeter. Under februari ansökte vi 
om bearbetningskoncession för det befintliga sandmagasinet i Viscaria, eftersom det finns en möjlighet till 
återanrikning av sanden från den tidigare gruvdriften. Det är helt i linje med vårt mål för en hållbar verksamhet. Vi 
har genomfört omfattande undersökningar av sandmagasinet och säkerställt ekonomisk potential beträffande 
halterna av koppar, guld, zink, kobolt och silver. 
 
Finansiell förstärkning 
Trots hög investeringstakt står vi starka finansiellt. Under första kvartalet har vi i två omgångar genomfört 
finansieringar genom riktade nyemissioner mot mycket kvalificerade investerare om totalt cirka 228 MSEK före 
transaktionskostnader. Det visar tydligt att kvalitativa investerare ser potentialen i och vikten av återöppnandet av 
Viscaria. Det är en styrka då kommande projektfinansiering blir en fortsatt viktig fråga för bolaget framåt.  
 
Goda och hållbara förutsättningar 
Vi är också stolta att presentera vårt grundläggande hållbarhetsarbete i vår årsredovisning som släpptes i april. Det 
innefattar sju fokusområden med tillhörande mål som spänner över de områden där vi kommer ha störst påverkan 
och hur vi kan bidra till en hållbar utveckling på bästa sätt. Summerat fortsätter vi att ta tydliga kliv i vår vision att 
bedriva ansvarsfull gruvdrift för en hållbar framtid. Världen behöver metaller och framförallt koppar i stora mängder 
för att möjliggöra den omställning som är nödvändig för att minska koldioxidutsläppen från fossila bränslen. Även 
om vi skulle återvinna all koppar som någonsin tagits upp ur marken räcker det inte på långa vägar att täcka den 
efterfrågan som accelererar. Redan 2025 ser vi ett stort efterfrågegap som vi vill vara med att täcka. Fyndighetens 
höga kopparhalt, bedömda mineraltillgångar och geografiska placering innebär att vi har mycket goda 
förutsättningar att leverera kvalitativ och hållbart producerad koppar under många år. 
Anna Tyni, VD Copperstone Resources  
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OM COPPERSTONE RESOURCES 
 
VISION 
Ansvarsfull gruvdrift för en hållbar framtid. 
 
 
BOLAGET I KORTHET 
Copperstone Resources AB är ett bolag som nu skalar upp till att bli ett modernt och ansvarsfullt producerande 
gruvbolag genom återöppnandet av Viscariagruvan i Kiruna. Fyndighetens höga kopparhalt, bedömda 
mineraltillgångar, geografiska placering samt ett växande team av expert ger goda förutsättningar för Copperstone 
att bli en viktig leverantör av kvalitativ och ansvarsfullt producerad koppar - en metall som har en helt central roll i 
Sveriges och Europas klimatomställning mot ett elektrifierat samhälle. Utöver Viscaria-gruvan innehar Copperstone 
ett antal andra bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Arvidsjaur (Eva, Svartliden, Granliden) och 
Smedjebacken (Tvistbogruvan) - samtliga i Sverige. Moderbolagets aktie handlas på Nasdaq First North Growth 
Market (ticker COPP B). Augment Partners är bolagets Certified Adviser, info@augment.se, +46 8 604 22 55. 
 
KONCERNENS DOTTERBOLAG 
Copperstone Resources AB äger följande fyra dotterbolag (100%): Copperstone Viscaria AB, Copperstone Arvidsjaur 
AB, Copperstone Tvistbo AB och Copperstone Incentive AB. Ovanstående företag utgör koncernen i den finansiella 
rapporteringen nedan. För mer information om koncernstruktur och dotterbolag hänvisas till årsredovisningen för 
2021. 
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VERKSAMHETENS UTVECKLING  
 

MILJÖTILLSTÅND  
Copperstone Resources avser att återuppta gruvverksamheten vid Viscariagruvan i Kiruna. Den planerade 
gruvverksamheten är miljötillståndspliktig. Ansökan om miljötillstånd för att återuppta gruvverksamheten vid 
Viscariagruvan i Kiruna lämnades in den 30 mars 2022. Den innefattar Copperstones beskrivning och ambition om 
en ansvarsfull modern gruvdrift genom nyttjandet av bästa tillgängliga teknik inom brytningsverksamhetens 
påverkan på närmiljön, i anrikningsverket samt i transport– och logistiklösningar. Totalt omfattas ansökan av cirka  
4 000 sidor och innehåller bland annat en plan för innovativ vattenhantering och vattenrening, återvinning av 
värdefulla mineraler i gammalt gruvavfall samt förväntade effekter, skyddsåtgärder och kompensationsåtgärder för 
natur och rennäring. Ansökan i sin helhet finns att läsa under Tillståndsportalen på www.copperstone.se. 
 

GEOLOGI  
Viscaria 
Kärnborrningar i Viscaria förväntas pågå under hela 2022 i syfte att säkerställa och utöka mineraltillgångarna. 
Copperstone har sedan 2019 borrat cirka 35 000 meter i Viscaria, varav 11 000 meter hittills är officiellt verifierade 
och omvandlade till kodkompatibla mineraltillgångar (D-zonen och sandmagasinet). Aktiviteten har fokuserat på 
resursborrning i närhet av den gamla gruvan samt prospekteringsborrningar i syfte att utöka mineraltillgångarna. 
Härutöver har metallurgiska, gruvplanerings- och steriliseringsborrning framgångsrikt genomförts. 
Copperstone planerar att utifrån ett kärnborrsstoppdatum, preliminärt i slutet av juli 2022, erhålla en PERC 2017-
kompatibel mineraltillgång avseende A B D-zonerna som förväntas att offentliggöras under det fjärde kvartalet 
2022. Baserat bland annat på denna mineraltillgång förväntas en genomförbarhetsstudie arbetas fram, där planerat 
brytbart tonnage under gruvans livslängd (Life of Mine) konverteras till bevisade och sannolika mineralreserver. 
 
Copperstones ledning gör följande bedömning av resultaten: 
 

• A-zonen ytnära: betydande kärnborrningar under 2019-2020 bekräftade de stora kända 
mineraltillgångarna som sedan tidigare presenterats. 

• B-zonen ytnära: omfattande kärnborrningar under hösten 2021, blockmodell har uppdaterats. 
• B-zonen djupt (under 350m): kärnborrning under 2019 (VDD208) gav indikationer på malmpotential på 

djupet (i likhet med A och D zonerna). Under 2022 har Copperstone upptäckt betydande borrhålsskärningar 
utanför befintlig mineraltillgång. T ex VDD22013 påträffade +27m @ 1,89% Cu i magnetit-silikat bergart 
inom en mycket bred kopparmineralisering. Resursborrning pågår invid VDD22013 och närliggande 
områden genom så kallad riktad kärnborrning (förgreningar på djupet som tidseffektivt skär 
mineraliseringen från en punkt på djupet istället för att starta om från ytan varje gång). Kampanjen syftar 
till att verifiera storleken på detta nya fynd och potentiellt introducera den förväntade mineraltillgången i 
gruvplaneringen redan under hösten 2022. 

• C zonen är ett område av potentiellt ekonomiskt värde och förtjänar aktiv prospektering. Området är 
fortfarande underprospekterat 250m ner i berggrunden och längs den geologiska strykriktningen. 

• D-zonen norra linsen (djupt): Resursborrning pågår mellan 300-700 m under bergytan genom riktade 
borrningar. Förbättrad mineraltillgångskategori förväntas och även inkludering såsom reserver i den 
kommande genomförbarhetsstudien. 

• Geofysiska markkampanjer har adderat kännedom kring ytterligare mineraliserade zoner väster om D-
zonen (inom undersökningstillstånd Viscaria no 101) och två borrhål har påträffat kopparanomalier nära 
ytan. 

• Regionalt prospekteringsprogram: Magnetisk anomali upptäckt 300 m under LKABs sandmagasin. 
Kärnborrning i Viscaria 107 och Nikha East planeras.  
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Arvidsjaur 
Under 2022 återupptogs kärnborrningarna även i Arvidsjaur. Cirka 2 500 meter har diamantborrats i mars-april på 
Sandberget 400, Sandberget 500 och Eva k nr 1. Eva undersöks dels i syfte att kvalitetssäkra mineraltillgången på 5,2 
Mton genom att kärnborra 2 så kallade tvillinghål intill historiska Lundin-hål med målet att Eva-fyndigheten 
uppgraderas till en PERC 2017-kompatibel tillgång efter framtagandet av nödvändig dokumentation. Ett av 
tvillinghålen förlängdes till 350m och upptäckte en massiv sulfidzon (cirka 5 meter tjock) vid 325m. Sann vidd av 
denna expansion är inte känd och ytterligare prospektering planeras. 
 
Härutöver har kärnborrningar genomförts på anomalier med magnetism och ledningsförmåga i berggrunden hela 2 
kilometer väster om Eva-fyndigheten och 350 m ner i berggrunden. Vulkanisk massiv sulfidmineralisering (VMS) har 
påträffats i samtliga borrhål förutom ett. Borrhålsskärningarnas värdbergart är vulkaniklastisk och de är ett par till 6 
meter tjocka med synlig koppar och zink (guld och silver sänt på kemisk analys). Borrhåls-elektromagnetisk geofysik 
genomförs för närvarande i syfte att underlätta uppföljningsarbetet. Resultaten är uppmuntrande och har mött 
bolagets förväntningar och Copperstone tolkar för närvarande resultaten i ljuset av potentiell framtida 
mineraltillgångsexpansion. 
 
ANRIKNING 
Förprojekteringen för el och automation i anläggningen av det anrikningsverk som planeras i anslutning till 
Viscariagruvan i Kiruna har påbörjats. Förprojekteringen görs i partnerskap med Granitor och Siemens som är 
experter inom sina respektive området vad gäller exempelvis digitalisering, el/automation, AI med mera. 
Förprojekteringen innefattar relevanta nyckeltal för anläggningen och anrikningen avseende 
produktionseffektivitet, spårbarhet etc.  
 

INFRASTRUKTUR 
I syfte att underlätta för infrastrukturarbete, prospektering och annan verksamhet i Viscariaområdet de närmaste 
åren kommer bolaget påbörja entreprenadarbetet av en egen bro över järnvägen och därmed skapa en ny, egen 
infart till området norr ifrån. Entreprenaden startar nu i maj och bron dimensioneras för att klara av transporter 
med en totalvikt på 90 ton och bron kommer att kunna trafikeras i början på december 2022. 
 
För att utvärdera och optimera den planerade vattenreningstekniken som kommer användas vid anrikning och vid 
tömning av gruvan så kommer Copperstone att anlägga en pilotanläggning som kommer tas i drift mot slutet 2022. 
Testperioden kommer att pågå mellan 1–2 år. Pilotanläggningen är dimensionerad för att rena 100 m3/h vilket 
motsvarar ungefär en sjättedel av volymerna som kommer att renas inför och efter produktionsstart. Tidigare 
gruvverksamhet släpper idag ifrån sig metallhaltigt vatten ut till närliggande vattendrag. Denna miljöbelastning 
kommer att mildras avsevärt under testperioden då reningseffekten är över 95 procent för vissa ämnen som till 
exempel zink och uran. Flödet på 100 m3/h motsvarar volymerna av det idag, naturliga utflödet från den gamla 
gruvan. Vattenreningspilottestet genomförs i samarbete med Teollisuuden Vesi Oy.  
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HÅLLBARHET  
Copperstone kommer att driva ett trovärdigt och genuint hållbarhetsarbete. Därför krävs det att ett gediget 
grundarbete görs redan innan produktionsstart av gruvverksamheten. När Viscariagruvan tas i drift kommer vi att 
vara en av de topp fem procenten av de klimateffektivaste koppargruvorna i världen och därmed kunna leverera 
hållbar och ansvarsfullt producerad koppar till den europeiska marknaden.  
 
Under första kvartalet publicerades Copperstones årsredovisning vilken inkluderar bolagets hållbarhetsarbete och 
presentation av sju utvalda fokusområden. Vid framtagandet av fokusområden var utgångspunkten i principerna 
från ICMM (International Council on Mining & Metals), Svemins riktlinjer, TSM Protocols (Towards Sustainable 
Mining), FN:s Agenda 2030 samt FN Global Compact. Detta tillsammans med underlag från intressentdialogen och 
omvärldsanalysen. Fokusområdena är antagna av ledningsgruppen och styrelsen och kommer vara vägledande i de 
kommande årens hållbarhetsarbete. För varje fokusområde finns det antagna hållbarhetsmål som kommer vara 
vägledande i hur arbetet utformas och hur uppföljning kommer göras. Målen kommer revideras vid behov 
allteftersom Copperstones verksamhet utvecklas och andra typer av data kan komma att bli relevanta. Läs mer om 
bolagets hållbarhetsarbete i årsredovisningen 2021. 
 
Genom sitt hållbarhetsarbete har Copperstone möjligheten att bidra till FN:s globala mål redan från dag ett. De 
antagna fokusområdena kan på olika sätt bidra till nedan globala mål, läs mer om hur i årets hållbarhetsrapport. 
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FINANSIELL INFORMATION – KONCERNEN  
JANUARI – MARS 2022 
 
Under första kvartalet 2022 låg Copperstones huvudsakliga fokus på Viscaria-projektet. Tillgångarna för aktiverade 
investeringar i prospektering inom hela Copperstone koncernen uppgick till 500 981 KSEK, vilket motsvarar en 
ökning om 142 968 KSEK från 358 013 KSEK per den 31 mars 2021. Ökningen utgör till fullo investeringar i 
projektutveckling i Viscaria och Arvidsjaur (såsom kärnborrning, miljöstudier och gruvplanering). 
 
Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 0 (0) KSEK och resultatet efter skatt uppgick till -3 839 KSEK (-5 102). 
 
Kassaflödet under kvartalet uppgick till 181 383 KSEK (114 909), främst relaterat till nyemissioner och 
projektutvecklingsinvesteringar i Viscaria och Arvidsjaur. Kassaflödet från verksamheten uppgick till 328 KSEK (-8 
401). Nettoinvesteringarna uppgick till 47 222 KSEK (34 663). Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten under 
kvartalet uppgick till 228 277 (157 973) KSEK.  
 

FINANSIELL STÄLLNING PER DEN 31 MARS 2022 
 
Tillgångar per den 31 mars 2022 
 
Aktiverade investeringar i prospekteringstillgångar uppgick till 501 MSEK (358 per den 31 mars 2021).  
 
Likvida medel uppgick till 305,7 MSEK, jämfört med 115,9 MSEK per den 31 mars 2021. 
 
Räntebärande skulder per den 31 mars 2022 
Norrlandsfonden innehar konvertibler om nominellt 16,06 MSEK med en ~5% räntesats per år. För mer information 
om Norrlandsfondens investeringar i Copperstone, vänligen se koncernens årsredovisning 2021. 
 
I maj 2022 valde Norrlandsfonden att fortsätta stödja Copperstone, denna gång med 5,5 MSEK till STIBOR+5% årlig 
ränta och en konverteringskurs om 1,54 SEK/aktie fram till april 2027. 
 
 

FINANSIELL INFORMATION – MODERBOLAG  
 
JANUARI – MARS 2022 
Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 0 (0) KSEK och resultatet före skatt uppgick till -3 439 KSEK (-5 143).  
Under kvartalet uppgick tillgångar för aktiverade investeringar i prospektering till 130 (643) KSEK. De totala 
rörelsekostnaderna uppgick till -6 081 KSEK (-8 442). 
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ÖVRIG INFORMATION 
Medarbetare 
Under ledningen av arbetande styrelseordförande Jörgen Olsson och VD Anna Tyni består bolagets ledningsgrupp 
även av Glenn Nilsson (gruvchef), Anders Lundkvist (chef för miljö och hållbarhet), Marcello Imaña (chefsgeolog) och 
Michael Mattsson (chef för affärsutveckling). Under perioden har ytterligare rekryteringar genomförts och nu består 
teamet av totalt 24 medarbetare, plus ytterligare ett antal miljö- och gruvplaneringskonsulter på tillfällig basis under 
miljötillståndsprocessen och arbetet med genomförbarhetsstudien. Thomas Lindholm, Geovista, är koncernens 
kvalificerade person enligt Fennoscandian Association for Minerals and Metals Professionals och är också en Fellow 
av AusIMM vilket innebär att denne kan rapportera i enlighet med både PERC och JORC-regelverken.  
 
Bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd  

Per den 2 maj 2022, hade Copperstone sex godkända bearbetningskoncessioner och 13 undersökningstillstånd.  

 
* Saknas i data från Bergsstaten. Frågan om undersökningstillståndets giltighetstid är under prövning hos Kammarrätten. Tillståndet är gällande i 
avvaktan på ett slutligt avgörande av denna fråga. 

• Bolaget har i februari 2022, efter de framgångsrika borrkampanjerna under 2020 och 2021, erhållit en PERC 
2017 mineraltillgång för sandmagasinet (undersökningstillstånd Viscaria 101 respektive Viscaria East). 

• Bolaget bedömer möjligheten till miljömässiga fördelar och ekonomisk lönsamhet vid utvinning av 
anrikningssand från Viscariagruvans befintliga sandmagasin som mycket goda, varför bolaget i februari 
2022 till Bergsstaten lämnat in en ansökan om bearbetningskoncession avseende denna fyndighet. 
Handläggning pågår. 

• Regeringen föreslog i mars 2022 ytterligare ett bonusår på grund av det rådande världsläget. Den 5 maj 
2022 biföll Riksdagens kammare beslutet enligt förslaget och undersökningstillstånd som är giltiga den 9 
juni 2022 kommer, under vissa andra förutsättningar, att beröras. Copperstones bedömning är att 
merparten av koncernens undersökningstillstånd kommer att förlängas ytterligare ett år automatiskt, vilket 
är väldigt fördelaktigt för bolaget inför gruvplaneringen som är inne i ett intensivt skede, samtidigt som de 
regionala prospekteringsambitionerna kvarstår. 

• Aktivt prospekteringsarbete (geofysik, geokemiska provtagningar och/eller kärnborrning) pågår för 
närvarande inom Sandberget 400, Sandberget 500, Eva k nr 1, Viscaria nr 3, Viscaria nr 4, Viscaria 101, 
Viscaria 107, Nikha East, Kirkkovaarti nr 1 och Rengärde nr 1. 

• Den 6 maj 2022 ansökte Copperstone om undersökningstillstånd Viscaria nr 117 (4 933,65 hektar) längs 
den geologiska förlängningen söderut från Viscaria-området. I synnerhet två områden bedöms som 
högintressanta för att upptäcka koncessionsmineral, nämligen Yhteinenjärvi (södra förlängningen på D-
zonen) som redan tidigare undersökts av Copperstone, samt Poultsa, där ett annat gruvbolag nyligen 
undersökt och där Copperstone nu ansökt hos Bergsstaten om upphävande av förbudsåret till följd av 
synergier med Viscariagruvan samt att Copperstone bör bedömas som den bäst lämpade parten att 

BEVILJADE BEARBETNINGSKONCESSIONER
NAMN AREA_HA GILTIGT FRÅN GILTIGT TILL MINERAL KOMMUN ÄGARE (100%)
Svartliden K nr 1 36,0 2000-12-27 2025-12-27 bly, guld, koppar, silver, zink Arvidsjaurs kommun Copperstone Resources AB
Viscaria K nr 3 115,7 2012-01-16 2037-01-16 guld, järn som förekommer i berggrunden, koppar, silver, zink Kiruna kommun Copperstone Viscaria AB
Viscaria K nr 4 30,0 2012-01-16 2037-01-16 guld, järn som förekommer i berggrunden, koppar, silver, zink Kiruna kommun Copperstone Viscaria AB
Tvistbogruvan K nr 1 11,4 2012-04-17 2037-04-17 bly, guld, koppar, mangan, silver, volfram, zink Smedjebackens kommun Copperstone Tvistbo AB
Eva K nr 1 34,2 2017-11-13 2042-11-13 bly, guld, koppar, silver, zink Arvidsjaurs kommun Copperstone Resources AB
Viscaria K nr 7 63,8 2018-03-26 2043-03-26 koppar Kiruna kommun Copperstone Viscaria AB
Total [hektar]: 291,2

ANSÖKTA BEARBETNINGSKONCESSIONER
NAMN AREA_HA GILTIGT FRÅN GILTIGT TILL MINERAL KOMMUN ÄGARE (100%)
Viscaria K nr 8 128,3 guld, järn som förekommer i berggrunden, kobolt, koppar, silver, vanadin, zink Kiruna kommun Copperstone Viscaria AB
Total [hektar]: 128,3

BEVILJADE UNDERSÖKNINGSTILLSTÅND
NAMN AREA_HA GILTIGT FRÅN GILTIGT TILL MINERAL KOMMUN ÄGARE (100%)
Viscaria East 212,9 2017-06-09 * koppar Kiruna kommun Copperstone Viscaria AB
Nihka East 144,1 2015-06-16 2022-06-16 koppar Kiruna kommun Copperstone Viscaria AB
Viscaria nr 101 1472,3 2002-10-16 2022-07-07 koppar Kiruna kommun Copperstone Viscaria AB
Viscaria nr 107 1842,8 2009-08-10 2022-08-10 koppar Kiruna kommun Copperstone Viscaria AB
Kirkkovaarti nr 1 386,4 2018-11-08 2022-11-08 bly, guld, järn som förekommer i berggrunden, koppar, silver, zink Kiruna kommun Copperstone Viscaria AB
Rengarde nr 1 3517,3 2018-11-08 2022-11-08 bly, guld, järn som förekommer i berggrunden, koppar, silver, zink Kiruna kommun Copperstone Viscaria AB
Viscaria nr 112 1944,8 2011-12-05 2022-12-05 koppar Kiruna kommun Copperstone Viscaria AB
Sandberget nr 500 7641,0 2019-02-11 2023-02-11 guld, koppar, silver, zink Arvidsjaurs kommun Copperstone Resources AB
Sandberget nr 400 535,6 2019-02-11 2023-02-11 guld, koppar, silver, zink Arvidsjaurs kommun Copperstone Resources AB
Sandberget nr 300 18,7 2012-10-03 2023-10-03 guld, koppar, silver, zink Arvidsjaurs kommun Copperstone Resources AB
Sandberget nr 200 19,2 2012-10-03 2023-10-03 guld, koppar, silver, zink Arvidsjaurs kommun Copperstone Resources AB
Goddevarri nr 101 148,4 2019-12-04 2023-12-04 bly, guld, järn som förekommer i berggrunden, koppar, silver, zink Kiruna kommun Copperstone Viscaria AB
Viscaria nr 1 818,7 2008-06-24 2024-06-24 koppar Kiruna kommun Copperstone Viscaria AB
Total [hektar]: 18702,2
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undersöka området i enlighet med Minerallagens definition. Ansökan Viscaria nr 117 omfattar koppar, järn, 
guld, kobolt, silver, nickel och molybden. Handläggning pågår. 

• För mer information besök Copperstones hemsida på www.copperstone.se. 

Ägare 
Per den 31 mars 2022, uppgick antalet utgivna aktier till 1 324 973 895 (aktiekapital 132 497 389,5 SEK), fördelat på 
fler än 14 000 aktieägare. De största ägarna, per den 31 mars 2022, anges i tabellen nedan. 
 

Ägare 31 mars, 2022 Antal aktier Ägarskap 

JRS Asset Management AB för kunders räkning                      91 434 265  6,9% 
JOHECO AB                      71 000 000  5,4% 
Thomas von Koch via bolag                      56 000 000  4,2% 
RoosGruppen AB                      44 839 556  3,4% 
Avanza Pension                      36 214 640  2,7% 
SIX SIS AG                      31 964 783  2,4% 
Nordnet Pension                      25 577 584  1,9% 
Björn Israelsson                      25 100 000  1,9% 
Allanova AB                      25 000 010  1,9% 
Michael Mattsson                      24 616 372  1,9% 
Övriga 893 226 685 67,4% 
Totalt               1 324 973 895  100% 
I de fall där det är känt och bekräftat, listas de faktiska ägarna ovan, snarare än indirekta förvaltare eller kapitalförsäkringar registrerade i Euroclears register. 

 
Per den 10 maj 2022 uppgick antal utestående aktier i Copperstone till 1 330 093 009 stycken efter 
teckningsoptionsinlösen gällande incitamentsprogrammet 2019/2022 som inbringat 5,1 MSEK i teckningslikvid till 
Copperstone. 

Framtidsutsikter 
Copperstones finansiella position är solid, med en kassaposition om över 300 MSEK vid det första kvartalets utgång. 
Under kvartalet genomfördes två riktade emissioner om 147,9 MSEK respektive 80,9 MSEK före 
emissionskostnader. Viktigt rörelsekapital för de kommande budgetåren har därmed säkrats. Kriget i Ukraina, 
trögare globala försörjningskedjor och den ökade osäkerheten i den globala ekonomin har hittills inte påverkat 
Copperstone. Den framtida efterfrågan av ansvarsfull, lokal och hållbar kopparproduktion bedöms snarare ha ökat.  
 
Kopparmarknaden 
Kopparpriset står sig stabilt, krigsoro och nya pandeminedstängningar i Kina till trots. Anledningarna till det starka 
marknadspriset står bland annat att finna i att de två största kopparnationerna i världen, Chile respektive Peru, båda 
uppvisar kort- och långsiktiga strukturella utbudsbekymmer: Den chilenska kopparproduktionen sjönk exempelvis 
med 6% till 462 000 ton i mars i år och landet överväger en kraftig ökning av mineralkompensationen till staten. 
Samtidigt anstränger sig Peru (med en relativt nytillträdd vänsterregering) hårt för att kunna återöppna Las Bamba 
gruvan som tillhandahåller 2% av världens koppar. Las Bamba (som till största del ägs av ett kinesiskt företag) har 
sedan slutet av april i år varit stängd på grund av kraftiga demonstrationer och intrång från ursprungsbefolkning. 
 
Närståendetransaktioner 
Inga närståendetransaktioner noterades under det första kvartalet. 
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Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
Mineralprospektering är en högriskverksamhet med hög belöning där endast ett fåtal av de utvärderade projekten 
kan leda till producerande gruvor. Prospekteringsresultaten utvärderas kontinuerligt av företaget och det finns 
ingen garanti för att prospektering av mineraliseringar kommer att leda till kommersiell produktion i Kiruna, 
Arvidsjaur eller Smedjebacken. Det finns ingen garanti för att koncernen kan generera tillräckligt med medel för att 
finansiera fortsatt verksamhet. Om koncernen misslyckas med att generera medel vid rätt tidpunkt kan detta leda 
till uppskjutna undersökningar, minskade eller avslutade verksamheter. En mer detaljerad beskrivning av 
koncernens risker och osäkerhetsfaktorer återfinns i årsredovisningen 2021.  
 
Trots dessa risker är styrelsen övertygad om att framsteg görs och att koncernens risk minskats avsevärt genom 
Viscaria-förvärvet och intensifierad utveckling av det projektet.   

Redovisnings- och värderingsprinciper 

Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering, ÅRL och Rådet för finansiell rapportering RFR 1 
samt, för moderbolaget, RFR 2. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder användes i årsredovisningen 
för 2021. För en mer detaljerad beskrivning av de redovisnings- och värderingsprinciper som tillämpas för 
koncernredovisningen och för moderbolaget i denna delårsrapport, se årsredovisningen för 2021.  

Finansiell kalender 
18 maj 2022  Publicering av Q1-rapport 2022 
18 maj 2022  Årsstämma 2022 
18 augusti 2022  Publicering av Q2-rapport 2022 
18 november 2022  Publicering av Q3-rapport 2022 
3 mars 2023  Publicering av bokslutskommuniké 2022 

Denna rapport har inte granskats av företagets revisor. Denna rapport har inte granskats av kvalificerad person (QP) 
Thomas Lindholm M.Sc., GeoVista AB, Luleå. 

Försäkran 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets 
och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som 
moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. 

 

Kiruna, 18 maj 2022 

 

Jörgen Olsson 
Arbetande styrelseordförande 

 

 

 

 

Anna Tyni  
VD 

  

Markus Petäjäniemi  
Vice styrelseordförande  

Michael Mattsson 
Styrelseledamot  

Lars Seiz 
Styrelseledamot  

Sven-Erik Bucht 
Styrelseledamot 

Jane Lundgren Ericsson 
Styrelseledamot  

Greg Hall  
Styrelseledamot  
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET (KSEK)   

  Jan–mar 
2022  

Jan–mar 
2021  

Jan–dec  
2021  

Rörelsens intäkter m.m.    
Aktiverade utgifter avseende prospekterings- och 
utvärderingstillgångar 46 617  13 343  109 694  

Övriga rörelseintäkter 69  186  278  

Summa rörelseintäkter 46 686  13 529  109 972  

Rörelsens kostnader    

Övriga externa kostnader - 41 608  - 13 573  - 98 522  

Kostnader för ersättningar till anställda -6 806  -  4 864  - 23 012  
Av- och nedskrivningar av immateriella och materiella 
anläggningstillgångar  - 1 347  -  62  - 3 304  

Övriga rörelsekostnader - 222    -    - 33  

Summa rörelsens kostnader - 49 983  -18 499  - 124 871  

Rörelseresultat -3 297  -4 970  -14 899  

Resultat från finansiella poster    

Finansiella intäkter                                -                                   -                                   -    

Finansiella kostnader -542  - 132  - 1 350  

Finansiella poster netto - 542  - 132  -  1 350  

Resultat före skatt -  3 839  - 5 102  -  16 249  

Periodens resultat och totalresultat -   3 839  - 5 102  - 16 249  

Antal aktier    

Antal aktier vid periodens utgång, st 1.324.973.895 982.513.554 1.117.018.694 

Genomsnittligt antal aktier, st 1.231.988.828 811.894.629 960.402.866 

Resultat per aktie – före och efter utspädning, SEK* -0,01 -0,01 -0,01 
 
*Det finns teckningsoptionsprogram samt konvertibla lån  
som kan medföra utspädning, men då periodens resultat 
 är negativt uppstår ej någon utspädningseffekt 
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KONCERNENS BALANSRÄKNING (KSEK)    
 31-mars 2022 31-mars 2021 31-dec 2021 
TILLGÅNGAR     
Anläggningstillgångar     
Immateriella anläggningstillgångar     
Aktiverade utgifter avseende prospekterings- och 
utvärderingstillgångar 

               500 981                 358 013                 454 363  

Summa immateriella anläggningstillgångar               500 981                358 013                454 363  

Materiella anläggningstillgångar     
Infrastruktur för gruvdrift                          963                           379                           990  

Förbättringsutgifter på annans fastighet                          480                                 
-                             506  

Nyttjanderättstillgångar                   19 618                       1 316                    18 703  
Inventarier, verktyg och installationer                      1 306                           278                       1 236  

Pågående nyanläggningar och förskott avseende                          511                                 
-    

                               
-    

Summa materiella anläggningstillgångar                  22 878                      1 973                   21 435  
Finansiella anläggningstillgångar    
Andra långfristiga fordringar       -                            73                           73  

Summa finansiella anläggningstillgångar                               -                               73                             73  

Summa anläggningstillgångar                523 859                 360 059                 475 871  

Omsättningstillgångar    
Kortfristiga fordringar    
Övriga kortfristiga fordringar                      9 705                       2 392                       5 948  

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter                      2 441                           304                           831  

Summa kortfristiga fordringar                  12 146                      2 696                      6 779  

Kassa och bank                305 674                 115 861                 124 291  

Summa omsättningstillgångar               317 820                118 557                131 070  

SUMMA TILLGÅNGAR                841 679                 478 616                 606 941  
EGET KAPITAL OCH SKULDER     
Eget kapital    
Aktiekapital                132 497                    98 251                 111 702  

Överkursfond                 741 649                 454 890                 537 285  

Balanserat resultat inklusive periodens resultat -105 963  - 97 602  - 106 637  

Summa eget kapital                768 183                 455 539                 542 350  

Långfristiga skulder    
Konvertibla lån                   15 994                       9 100                    15 894  

Leasingskuld                   15 112                       1 048                    14 742  

Summa långfristiga skulder                  31 106                   10 148                   30 636  

Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder                   24 555                       9 121                    18 214  

Aktuella skatteskulder  -                         68       -    

Leasingskuld                      4 363                           248                       3 873  

Övriga kortfristiga skulder                       1 828                       1 555                       1 818  

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter                   11 644                       1 937                    10 050  

Summa kortfristiga skulder                   42 390                   12 929                   33 955  

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER                841 679                 478 616                 606 941  
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KONCERNEN – FÖRÄNDRING EGET KAPITAL (KSEK)     

  Aktiekapital Överkursfond 

Balanserat 
resultat inkl 

periodens 
resultat 

Totalt eget 
kapital 

Ingående eget kapital 1/1/2021 64 128  325 336  - 92 662  296 802  

Nyemission 34 123  136 495     170 618  

Emissionskostnader   -  6 941    -  6 941  

Teckningsoptioner    162  162 

Totalt resultat för perioden     - 5 102  -  5 102  

Utgående eget kapital 31/03/2021 98 251  454 890  - 97 602  455 539  

Nyemission  13 451  
                        

84 241      97 692  
Emissionskostnader   - 2 013    - 2 013  
Konvertibelt skuldebrev                    167                      167  

Teckningsoptioner     2 112  2 112  

Totalt resultat för perioden     - 11 147  - 11 147  

Utgående eget kapital 31/12/2021 111 702  
                     

537 285  -106 637  542 350  
 

  

  Aktiekapital Ej registrerat 
aktiekapital Överkurs-fond 

Balanserat 
resultat inkl. 

periodens 
resultat 

Ingående eget kapital 1/1/2022   111 702  537 285  -  106 637   542 350  

Nyemission 20 795               208 056     228 851  

Emissionskostnader   - 3 692    - 3 692  

Teckningsoptioner     4 513  4 513  

Totalt resultat för perioden   - 3 839  - 3 839  

Utgående eget kapital 31/03/2022     132 497  741 649  - 105 963  768 183  
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KONCERNENS KASSAFLÖDE (KSEK)    

  Jan–mar Jan–mar Jan–dec 

  2022 2021 2021 

Kassaflöde löpande verksamheten       

Kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapital - 2 306  -5 220  -  12 914  

Förändring av rörelsekapital                        2 634  - 3 181  - 11 243  

Kassaflöde från den löpande verksamheten  328  - 8 401  -  24 157  

INVESTERINGSVERKSAMHETEN      

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar - 46 618  - 13 358  -  109 694  

Investeringar i materiella anläggningstillgångar - 698  - 105  -  2 345  

Försäljning av materiella anläggningstillgångar                              21                                 -                                   -    

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar                                 -    - 21 200                                 -    

Förändring av finansiella anläggningstillgångar                              73                                 -                                   -    

Kassaflöde från investeringsverksamheten - 47 222  - 34 663  -112 039  

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN    

Nyemission                    225 159                  157 877                 252 056  

Konvertibla skuldebrev                                 -                                   -                             167  

Teckningsoptioner                        4 513                            162                       2 274  

Upptagande av lån                                 -                                   -                         8 460  

Amortering av leasingskuld -1 395  - 66  - 3 422  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten                    228 277                  157 973                 259 535  

Periodens kassaflöde                    181 383                  114 909                 123 339  

Likvida medel vid periodens ingång                    124 291                            952                           952  

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT                     305 674                  115 861                 124 291  
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MODERBOLAGET RESULTATRÄKNING (KSEK    
  Jan–mar Jan–mar Jan–dec 
  2022 2021 2021 
Rörelsens intäkter m.m.     
Aktiverade utgifter avseende prospekterings- och 
utvärderingstillgångar                      1 030                           643                       2 235  

Övriga intäkter                      1 913                       2 776                    10 317  
Summa rörelseintäkter                      2 943                       3 419                    12 552  
Rörelsens kostnader    

Övriga externa kostnader -  4 112  - 6 439  -19 911  
Personalkostnader - 1 935  -  1 992  -  7 990  
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar - 6  - 11  -63  
Övriga rörelsekostnader -28                                 -    - 1  
Summa rörelsens kostnader - 6 081  -  8 442  - 27 965  
Rörelseresultat - 3 138  - 5 023  - 15 413  
Resultat från finansiella poster     
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är 
anläggningstillgångar   - 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   -    

Räntekostnader och liknande resultatposter -   301  - 120  -678  
Summa resultat från finansiella poster -  301  - 120  - 678  
Resultat före skatt -  3 439  -  5 143  - 16 091  
Periodens resultat -  3 439  -  5 143  - 16 091  
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING – (KSEK) 
 31-mar 2022 31-mar 2021 31-dec 2021 
TILLGÅNGAR     
Anläggningstillgångar     
Immateriella anläggningstillgångar     
Aktiverade utgifter avseende prospekterings- och utvärderingstillgångar 63 041  60 420  62 012  
Summa immateriella anläggningstillgångar                  63 041                   60 420                   62 012  
Materiella anläggningstillgångar       

Inventarier, verktyg och installationer                             
74  

                         
179  

                         
126  

Summa materiella anläggningstillgångar                        74                       179                        126  
Finansiella anläggningstillgångar     
Andelar i koncernföretag                227 202                 227 202                 227 202  

Övriga långfristiga fordringar                                
-    

                            
48  

                            
48  

Summa finansiella anläggningstillgångar               227 202                227 250                227 250  

Summa anläggningstillgångar                290 317                 287 849                 289 388  
Omsättningstillgångar    
Kortfristiga fordringar    
Fordringar hos koncernföretag 194 073  89 990  159 400  
Övriga kortfristiga fordringar                   557                    326                      378  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter                      817                         97                     365  

Summa kortfristiga fordringar               195 447                   90 413                160 143  
Kassa och bank                289 424  90 124  108 420  

Summa omsättningstillgångar               484 871                180 537                268 563  
SUMMA TILLGÅNGAR                775 188                 468 386                 557 951  
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
Eget kapital    
Bundet eget kapital    
Aktiekapital                132 497  98 251                 111 702  
Fond för utvecklingsutgifter 43 936  41 314  42 906  
Summa bundet kapital               176 433                139 565                154 608  
Fritt eget kapital    
Överkursfond                735 000                 448 241                 530 636  
Balanserat resultat -  167 149  -  148 436  -  150 028  

Periodens resultat -  3 439  -   5 143  -16 091  
Summa fritt eget kapital               564 412                294 662                364 517  
SUMMA EGET KAPITAL                740 845                 434 227                 519 125  
Långfristiga skulder     
Konvertibla lån 15 994  9 100  15 894  
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder 1 522  5 644  2 599  
Skulder till koncernföretag 14 523  17 197  17 174  
Aktuella skatteskulder                           -                         68                        -    
Övriga kortfristiga skulder                      793                        852                        931  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter      1 511  1 298  2 228  
Summa kortfristiga skulder                  18 349                   25 059                   22 932  

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER                775 188                 468 386                 557 951  
 


