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INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 
BOTNIA EXPLORATION HOLDING AB (PUBL)

TECKNINGSPERIOD 19 MAJ - 2 JUNI 2017

Viktig information
Vänligen observera att detta dokument endast utgör ett kort utdrag ur prospektet och att varje beslut att investera i 
Botnia Exploration ska baseras på prospektet i sin helhet. Styrelsen för Botnia Exploration har upprättat ett prospekt 
med anledning av förestående företrädesemission. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i 
enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25–26 §§ lagen (1991:980) om finansiella instrument. Prospektet finns tillgängligt 
på Botnia Explorations hemsida, www.botniaexploration.com, och www.penser.se samt kan beställas kostnadsfritt 
från Erik Penser Bank. Prospektet innehåller bl a en presentation av Botnia Exploration, företrädesemissionen och de 
risker som är förenade med en investering i Botnia Exploration och deltagande i erbjudandet. Informationsbroschyren 
är inte avsedd att ersätta prospektet som grund för beslut att teckna aktier i Botnia Exploration och utgör ingen 
rekommendation att teckna aktier i bolaget. Investerare som vill eller överväger att investera i Botnia Exploration 
uppmanas att läsa prospektet.
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Villkor för Företrädesemissionen i sammandrag
Den som på avstämningsdagen den 15 maj 2017 är registrerad 
som aktieägare i Botnia Exploration äger rätt att med företräde 
teckna aktier i Företrädesemissionen och kommer att 
erhålla en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. Fyra (4) 
teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. I den 
utsträckning nya aktier inte tecknas med företrädesrätt ska 
dessa erbjudas befintliga aktieägare och andra investerare till 
teckning.

Viktiga datum
Avstämningsdag: 15 maj 2017
Teckningsperiod: 19 maj - 2 juni 2017
Handels med teckningsrätter: 19 - 31 maj 2017
Handel med BTA: 19 maj 2017 intill sjunde bankdagen före 
omvandling av BTA till aktier

Bakgrund och motiv
Botnia Exploration har drivit prospekteringsverksamhet i Vindelgranseleområdet inom Skelleftefältet sedan 2009 med ett successivt 
utvecklat fokus på två guldfyndigheter längs Skelleftefältet – Vargbäcken och Fäbodtjärn. Bolaget kontrollerar, vid sidan av dessa, 
ett antal fyndigheter under prospektering. Båda fyndigheterna i Vindelgransele innehåller guld i kvartsgångar, Fäbodtjärn med 
höga halter lämpliga för underjordsbrytning och Vargbäcken med halter lämpade för dagbrott och senare eventuellt för selektiv 
underjordsbrytning. Målsättningen är att utföra gruvbrytning med minsta möjliga miljöavtryck. Befintliga mineraltillgångar medger i 
dagsläget gruvdrift under minst sex produktionsår. Botnia Exploration har en strategisk målsättning att genom löpande prospektering 
kunna skapa förutsättningar för förlängd gruvverksamhet därefter. 

Bolaget genomför föreliggande kapitalisering enligt detta Prospekt för finansiering av fortsatt prospektering i närliggande satelliter, 
fullföljande av miljötillståndsansökan som inom kort ska inges till relevant mark- och miljödomstol samt provbrytning med sikte 
på start av gruvdrift i fyndigheterna Fäbodtjärn och Vargbäcken. Miljöansökningen och Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) görs 
för närvarande med utgångspunkt att möjliggöra anrikning inom Vindelgranseleområdet. Detta ser Bolaget som ett basalternativ 
för minskat beroende av andra gruvföretag med anrikningskapacitet. Bolaget har ännu inte ingått något avtal eller åtagande om 
investering i något anrikningsverk.

Bolagets avsikter är att producera guld till lägsta möjliga totalkostnad och med minsta tänkbara miljökonsekvenser och därmed 
säkerställa en framgångsrik produktion av guld från Vindelgranseleområdet. Området anses vara ett av Sveriges mineralrikaste 
områden och ligger geologiskt mycket fördelaktigt med närhet till ett flertal gruvor. Det gäller t ex Kristineberg vars drift startade i slutet 
av 1930-talet och fortfarande är i expansionsfas med fortsatt brytning såväl vertikalt som i horisontalled från samma centralschakt. 
För att möjliggöra en snabb start av gruvområdet Vindelgransele kommer förprojektering att genomföras. Detta är inkluderat i det 
kalkylerade kapitalbehovet inom ramen för föreliggande Företrädesemission. 

Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för att driva verksamheten under kommande tolv 
månader och att samtidigt kunna genomföra planerad prospektering och utveckling. Styrelsen har därför, mot bakgrund av Bolagets 
behov av ytterligare finansiella resurser beslutat om Företrädesemissionen. Emissionen bedöms, tillsammans med tillgänglig likviditet, 
täcka Bolagets behov av finansiering under 30 månader. Bolaget har även tagit upp ett brygglån på 3,0 MSEK från Erik Penser Bank 
AB, för att säkra fortsatt drift fram till att emissionslikviden flyter in. Detta lån kommer att återbetalas med emissionslikviden. 

Styrelsen för Botnia Exploration har den 19 april 2017 med stöd av bemyndigande från Bolagets årsstämma den 4 maj 2016 fattat 
beslut om Företrädesemissionen. Företrädesemissionen genomförs för att tillföra Bolaget kapital för fortsatt drift av verksamheten 
under kommande 30 månader, inkluderat befintliga likvida medel. Emissionslikviden från Företrädesemissionen 42,5 MSEK efter 
emissionskostnader 5,0 MSEK skall disponeras för, i prioritetsordning, återbetalning av lån 7,6 MSEK, löpande operativa kostnader 
15,5 MSEK samt samverkande prospektering 12,5 MSEK och investeringar i Vindelgransele Gruvor 7,0 MSEK.  

Befintliga aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt att delta i Företrädesemissionen för varje innehavd aktie. Fyra (4) teckningsrätter 
ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie för 2,05 SEK. Teckning sker under perioden 19 maj - 2 juni 2017 eller det senare datum som 
beslutas av styrelsen. Emissionsbeloppet i Företrädesemissionen uppgår till 47,5 MSEK. Utspädningen för befintliga ägare uppgår till 
högst 20,0 procent vid full teckning av Företrädesemissionen, motsvarande 23 153 211 aktier. Befintliga ägare i Botnia Exploration har 
förbundit sig delta i Företrädesemissionen med teckningsförbindelser motsvarande 40,8 procent av Företrädesemissionen. Externa 
parter och befintliga ägare deltar med emissionsgarantier upp till 81,9 procent av Företrädesemissionen. 

Styrelsen har, i syfte att öka marknadens kännedom om Bolaget samt underlätta för internationella investerare att bli delägare, 
beslutat ansöka om listbyte för handel i Bolagets aktie från AktieTorget till Nasdaq First North. 

Nacka den 18 maj 2017
Botnia Exploration Holding AB (publ)

Styrelsen

Övriga information
Kortnamn aktie: BOTX
ISIN-kod aktie: SE0002939892
ISIN-kod teckningsrätt: SE0009921091
ISIN-kod BTA: SE0009921109
Teckningskurs: 2,05 SEK
Marknadsplats: AktieTorget. Bolaget avser ansöka om notering 
på Nasdaq First North
Notering på Nasdaq First North: Beräknas ske under hösten 
2017

Teckning med företrädesrätt
Teckning med stöd av teckningsrätter sker genom samtidig 
kontant betalning under teckningsperioden.
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VD har ordet

När jag grundade Botnia Exploration 2007 var mina ambitioner enkla. Jag hade precis flyttat hem från USA 
där jag de senaste åren hade varit VD för Komatsu Forklifts och jag kände att jag ville hitta hem till mina 
rötter inom näringslivet, nämligen gruvindustrin. Under större delen av min karriär hade jag arbetat inom 
leverantörssidan för bland annat Nitro Nobel och Atlas Copco. Det var därför lockande att prova på den andra 
sidan och varför inte då fokusera på det som de flesta säger att de vill göra, att hitta guld. Även om jag så klart 
hade förhoppningar, kunde jag inte då tro att bara tio år senare skulle Botnia Exploration vara mitt inne i en 
process med möjlighet att ta Sveriges nästa guldgruva i drift.

Vindelgranseleområdet har sedan 2010 varit ett prioriterat prospekteringsområde för Botnia Exploration. 
Området är välkänt inom prospekterings- och gruvindustrikretsar och redan 1918 fann en boende i samband 
med plöjning av en åker den så kallade Vindelgranselemalmen. Vi förvärvade 2010 Hans. A Resources Sweden AB, dotterbolag till 
Hansa Resources Inc., listat på den kanadensiska börsen. Bearbetningskoncessionen i Vargbäcken ingick i detta bolag och skapade 
förutsättningar för en snabbare utveckling av Botnia Exploration. 

Genom framgångsrik blockletning av ett stort antal kvartsblock med höga guldhalter kunde vi under 2011 äntligen finna det rika 
kvartsstråk som ledde oss närmare moderklyften och som i så många år gäckat många prospekteringsgeologer hos såväl SGU, 
SGAB, Lundin Mining, Boliden, Mawson som Hansa Resources. Undersökningsborrningar påbörjades 2011 och 2012 kom de första 
analysresultaten som bekräftade att vi hade hittat en ny guldfyndighet, Fäbodtjärn. Prospektering är således en långsiktig process och 
kräver stor uthållighet från prospekteringsbolag. Jag vill därför framföra min uppskattning för den stora kunskap och envishet som 
Botnias prospektörer och geologer visat.

Efter några mycket framgångsrika år av prospekteringsinsatser ser vi nu möjligheten att efter 100 års prospektering i området se en 
start av brytning av fyndigheterna Fäbodtjärn och Vargbäcken. Cirkeln är således sluten och vi kan nu se fram emot ett intressant 100 
års jubileum.
 

Från blockfynd via kärnborrning till kommande gruvområde i Fäbodtjärn

Vindelgranseleområdet kan utan tvekan ses som ett av Sveriges mest intressanta mineraliseringsområden och vi ser nu fram emot 
att lämna in en miljöansökan innehållande en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) under hösten 2017. Ett stort arbete har lags ner 
med målsättningen att lämna in en väl genomarbetad ansökan och det är vår förhoppning att detta också ska kunna snabba upp 
godkännandeprocessen hos Mark- och Miljödomstolen i Umeå. Vår ansökan inbegriper såväl Vargbäcken och Fäbodtjärn, de två 
fyndigheter som vi har godkända bearbetningskoncessioner för. Vår ansökan är betecknad Vindelgransele Gruvor.

Det är vår målsättning att genom denna företrädesemission erhålla kapital för att färdigställa miljötillståndsansökan för Fäbodtjärn 
och Vargbäcken samt att förbereda och projektera verksamheten så att vi är redo att ta gruvan i drift när ett miljötillstånd 
har erhållits. Samtidigt finns en högintressant potential i våra satellitfyndigheter där vi avser att intensivt prospektera dessa 
för att öka mineraltillgångarna i hela Vindelgranseleområdet. Ambitionen är att inom ett par år vara redo för att påbörja nya 
bearbetningskoncessionsansökningar av ytterligare mineralrika fyndigheter.

Det är styrelsens och ledningens övertygelse att Vindelgransele ska bli ett effektivt gruvområde genom användande av den senaste 
teknologin med minst 90 procent emissionsfri gruvutrustning och effektiva brytningsmetoder för att minimera inblandning av gråberg. 
Vi är övertygade att vårt koncept med småskalig gruvbrytning och begränsad påverkan på miljön är rätt väg att gå. Vår verksamhet 
ska vara ett positivt inslag i miljödebatten och bidra till en positiv utveckling av gruvverksamhet inom ramen för samhällsnytta, såväl 
i Sverige som globalt. Vår ambition är att utvecklas till en förebild och vara ett ”showcase” inom småskalig gruvbrytning med minsta 
möjliga miljöpåverkan.

Stockholm 18 maj 2017
Botnia Exploration Holding AB (publ)

Bengt Ljung, Verkställande direktör

Bengt Ljung, VD
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Kort om Botnia Exploration

Botnia Exploration är ett bolag som sedan år 2007 bedrivit 
prospekteringsverksamhet i erkänt mineralrika områden i 
framförallt Västerbotten. Genom ledningens och nyckelpersoners 
erfarenhet och sakkunskap selekteras de mest intressanta 
objekten ut för vidare undersökningar. Bolaget fokuserar för 
närvarande på två områden kring Vindelgransele, Vargbäcken 
och Fäbodtjärn. Bolaget har nio undersökningstillstånd samt två 
bearbetningskoncessioner. 

Affärsidé
Botnia Explorations verksamhet syftar till att bygga långsiktigt 
aktieägarvärde genom att fyndighetsutveckla mineraliseringar, 
utöka mineralreserver och driva småskalig gruvbrytning. 
Med mineralreserver menas de delar av Botnia Explorations 
fyndigheter som är ekonomiskt brytvärda. Genom 
prospektering kan dessa ökas till ett större tonnage malm inom 
Vindelgranseleområdet, d v s utöka mineralreserver.

Målsättning
Bolagets målsättning är att utifrån de godkända 
bearbetningskoncessionerna Fäbodtjärn och Vargbäcken 
genomföra en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och söka 
miljötillstånd. Planerna är att i första hand utveckla Fäbodtjärn 
och inleda småskalig, kassaflödesgenererande gruvdrift. Denna 
fyndighet har i jämförelse med andra fyndigheter i Sverige 
mycket höga guldhalter och kommer därför att prioriteras 
av kassaflödesskäl. Brytningen planeras att göras under jord 
och i dubbla skift för att maximera den årliga produktionen. 
Därefter kan den andra fyndigheten i Vindelgranseleområdet, 
Vargbäcken tas i drift som ett komplement till Fäbodtjärn. 
Tillsammans kommer dessa fyndigheter att utgöra starten för 
nästa gruvområde i Sverige.

Strategi
Botnia Exploration är i grunden ett prospekteringsbolag som 
utvidgat målsättningen att även kunna bedriva småskalig 
gruvdrift för att maximera aktieägarevärdet. Botnia Exploration 
ska utveckla och öka mineraltillgångarna inom Bolagets 
undersökningstillstånd för att över tiden kommersialisera dessa. 
Kommersialisering av fyndigheter kan ske antingen via egen 
produktion, genom samarbeten, eller genom försäljning av 
enskilda projekt. Projekt som inte uppfyller Bolagets minimikrav 
återlämnas till Bergsstaten.

Projektportfölj
Botnia Explorations projektportfölj består av nio 
undersökningstillstånd och två bearbetningskoncessioner. 
Projekten är guldprojekt och sulfidmalmsprojekt. Bolaget 
har två provbrytningstillstånd. Arbetena är koncentrerade till 
Vindelgranseleområdet längs den så kallade Guldlinjen, ett 
mineralrikt område kring Sorsele-Storuman-Lycksele. 

Botnia Exploration har följande bearbetnings-koncessioner och 
undersökningstillstånd:

Undersökningstillstånd Mineral Giltigt t o m

Vindelgranseleområdet

Granselliden nr 2 Au 2019-08-20

Granselliden nr 3 Au,Ag,Cu,Zn 2017-10-24

Stenberget nr 3 Au 2017-11-21

Bjurbäcksliden nr 2 Au,Ag,Pb,Zn 2018-03-17

Storforsen nr 6 Au,Ag,Pb,Zn 2018-04-01

Stormyran nr 3 Au,Ag,Pb,Zn 2018-01-13

Övriga områden

Vandelån nr 3 Au 2018-12-30

Vandelån nr 4 Au 2019-12-30

Vandelån nr 5 Au 2018-07-02

Planerad anrikningsprocess
I Bolagets ansökan avseende miljötillstånd planeras för 
användning av ett småskaligt anrikningsverk vid Vargbäcken 
för anrikning av guldmalmerna i Fäbodtjärn och Vargbäcken. 
Anrikningsverket bygger framförallt på gravimetrisk anrikning, 
vilket innebär relativt begränsade investeringar och kort 
avskrivningstid.  Anrikningsverket  kan tillhandahållas som en 
mobil containeranläggning eller i ett industritält och med ett 
inhyrt mobilt primär- och sekundärkrossverk. Lasersortering 
har testats med gott resultat. Detta innebär att en stor del av 
mineraliseringen som ofyndigt berg kan sorteras bort i ett tidigt 
skede. Detta får som konsekvens att guldhalterna ökar med ökad 
lönsamhet som följd.

Kompletterande strategi till egen anrikning
I februari 2017 offentliggjorde Botnia Exploration att Bolaget 
slutit en överenskommelse med Boliden om tester av 25 ton 
av den guldförande kvartsgången från Fäbodtjärn vid Boliden 
Rönnskär. Avsikten med detta var att undersöka om smältverket 
kan nyttja kvarts från Fäbodtjärn som slaggbildare i sin process. 
Boliden Rönnskär använder idag kvarts från externa leverantörer, 
men då Fäbodtjärn både ligger betydligt närmare och innehåller 
guld utvärderas detta som ett alternativ.

Försökskörningen, som genomfördes i mycket begränsad skala, 
förlöpte utan problem och de analyser som gjordes visar på fullt 
normala värden. Till sommaren planerar Botnia Exploration att 
starta nästa fas med provbrytning av 8 000 – 10 000 ton guldhaltig 
kvartsmineralisering. Provbrytningstillståndet ger Bolaget rätt 
att bryta totalt 25 000 ton inklusive gråberg. Målsättningen är att 
göra ett fullskaligt test för att påvisa om Fäbodtjärns kvarts kan 
användas som slaggbildare i ett smältverk, vilket bedöms vara 
positivt ur miljösynpunkt vid ett framgångsrikt test. 

Denna kompletterande affärsmodell, och tillika strategi, 
innebär för Botnia Exploration att det tonnage som utvinns 
vid brytning av fyndigheten inte behöver anrikas, vare sig på 
plats eller i ett externt anrikningsverk. I stället kan materialet 
transporteras direkt från Botnia Explorations gruva till 
smältverket, där levererad kvarts kan nyttjas som slaggbildare 
och samtidigt utvinns de mängder guld som tidigare tester har 
påvisat. Därigenom sker stora besparingar och bättre utbyte 
av värdemineral. Botnia Exploration skulle kunna utvinna guld 
i en skalekonomisk effektiv process samtidigt som smältverket 
eventuellt skulle kunna göra industriella besparingar och 
effektivisera tillförsel av kvarts som slaggbildare. Dessutom 
skulle Botnia Explorations behov av avfallsdeponi bortfalla. 
Botnia Explorations får därmed förutsättningar att säkerställa 
Bolagets vision om en emissionsfri gruvdrift.

Bearbetningskoncession Mineral Giltigt t o m

Vindelgranseleområdet

Vargbäcken K nr 1 Au 2028-10-13

Fäbodtjärn K nr 1 Au, Ag 2041-09-06
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Utvald historisk finansiell information i sammandrag

Belopp i KSEK
2017-01-01
2017-03-31

2016-01-01
2016-03-31

2016-01-01
2016-12-31

2015-01-01
2015-12-31

Rörelsens intäkter mm

Nettoomsättning - - - -

Aktiverat arbete för egen räkning 756 2 108 8 293 5 585

756 2 108 8 293 5 585

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -958 -771 -3 065 -2 922

Prospekteringskostnader -756 -2 108 -8 486 -5 585

Personalkostnader -446 -427 -1 799 -1 815

Av- och nedskrivningar av immateriella och 
materiella anläggningstillgångar -92 -92 -2 545 -369

Övriga rörelsekostnader1) - - - -1 105

Rörelseresultat -1 496 -1 290 -7 601 -6 211

Resultat från finansiella investeringar -113 -52 -307 -834

Resultat efter finansiella poster -1 609 -1 342 -7 908 -7 045

Skatt på periodens resultat - - - 125

PERIODENS RESULTAT -1 609 -1 342 -7 908 -6 920
1)Övriga rörelsekostnader avser till sin helhet utrangering/återkallade undersökningstillstånd.

Resultaträkning

Belopp i KSEK
2017-01-01
2017-03-31

2016-01-01
2016-03-31

2016-01-01
2016-12-31

2015-01-01
2015-12-31

Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 474 -1 387 -4 419 -4 760

Kassaflöde från investeringsverksamheten -757 -2 108 -8 596 -6 169

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 600 - 9 500 9 132

PERIODENS KASSAFLÖDE -2 631 -3 495 -3 515 -1 797

Likvida medel vid periodens början 2 851 6 366 6 366 8 163

Likvida medel vid periodens slut 220 2 871 2 851 6 366

Kassaflödesanalys

Belopp i KSEK 2017-03-31 2016-03-31 2016-12-31 2015-12-31

TILLGÅNGAR

Summa anläggningstillgångar 66 123 61 424 65 459 59 408

Summa omsättningstillgångar 673 3 514 3 806 6 836

SUMMA TILLGÅNGAR 66 796 64 938 69 265 66 244

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 52 891 61 066 54 500 62 408

Avsättningar 200 200 200 200

Summa långfristiga skulder 7 709 1 995 7 651 1 943

Summa kortfristiga skulder 5 996 1 677 6 914 1 693

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 66 796 64 938 69 265 66 244

Balansräkning




