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ARCTIC MINERALS
Pressmeddelande
Stockholm den 15 februari 2018

Bokslutskommuniké för helåret 2017
Samgåendet mellan Arctic Gold AB och Norrbotten Exploration AB beslutades av en
extrastämma den 8 november 2017. Bolagen ser det som en stor framgång att kunna
arbeta med ett erkänt rikt mineraliserat område i Finland.
Valutan kr, kkr, mkr är svenska kronor (SEK)
Andra halvåret (Juli – December 2017)


Aktiverade prospekteringskostnader för andra halvåret uppgick till 0,0 (0,0) kkr



Resultatet efter skatt för andra halvåret uppgick exkl. nedskrivning av en inmutning 2016
till – 0,8 (-0,6) mkr



Resultatet per aktie för andra halvåret uppgick till -0,03 (-0,15) kr

Helår (Januari – December 2017)


Aktiverade prospekteringskostnader för helåret uppgick till 0 (0) kkr



Resultatet efter skatt för helåret uppgick till – 1,6 (-3,7) mkr



Resultatet exkl. nedskrivning av en inmutning 2016 uppgick till -1,6 (-1,1)mkr



Resultatet per aktie för helåret uppgick till -0,05 (-0,17) kr



Eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till 1,11 (1,39) kr

Väsentliga händelser under andra halvåret


Den 8 november beslutade en extra bolagsstämma att genomföra ett förvärv av Norrbotten
Exploration AB med dess dotterbolag Norrbotten Minerals AB. Förvärvet genomfördes
som en apportemission. Antalet utgivna aktier uppgick till 21 557 970 st.



Bolagsstämman beslutade också att bolaget med sin nya inriktning att söka stora
fyndigheter av basmetaller framförallt koppar, men också zink, skulle byta namn till
Arctic Minerals AB.



Bolagsstämman beslöt vidare att ändra kvotvärdet från 1,1125 kr till 0,60 kr.



Till nya styrelseledamöter valdes Peter Walker, ordförande och John Pedersen.



För att begränsa antalet styrelseledamöter till fem erbjöd sig Tord Cederlund att ställa sin
styrelseplats till förfogande för de nya ledamöterna men fortsättningsvis upprätthålla
tjänsten som verkställande direktör.



Styrelsen består därefter av Peter Walker, ordförande, Claes Levin, vice ordförande,
Hanne Markussen Eek, John Pedersen och Krister Söderholm.
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Bolagsstämman beslöt också att bemyndiga styrelsen att vid lämplig tidpunkt genomföra
en nyemission



Den 30 november registrerades apportemissionen hos Bolagsverket. Priset per aktie
uppgick då till 0,91 kr. Genom emissionen fick bolaget 42 nya aktieägare.



För att minska bolagets exponering avyttrades den 29 december det förvärv av aktier i
Botnia Exploration AB som bolaget gjort under 2017. Priset uppgick till samma pris som
inköpspriset.

Väsentliga händelser efter periodens utgång


Baserat på bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 8 november 2017
fattade styrelsen den 24 januari 2018 beslutet att emittera 20 055 000 nya aktier till ett
begränsat antal investerare i en riktad emission. Emissionen genomfördes till 0,65 kr
per aktie och inbringade 13 074 350 kr före emissionskostnader.



Emissionen har registrerats hos Bolagsverket och Arctic Minerals AB har därefter
63 170 942 st utfärdade aktier och ett aktiekapital om 37 902 565 kr. 10 nya aktieägare
tillkom i emissionen.

Arctic Minerals-koncernen i korthet
Arctic Minerals AB namnändrades den 8 november 2017 från Arctic Gold till Arctic
Minerals. Skälet är att bolaget med förvärvet av Norrbotten Exploration AB får en ny
inriktning i sin prospektering mot basmetallerna koppar och zink och önskar betona det. Guld
kvarstår som en prioriterad metall och är självklart något som beaktas vid undersökningen av
de 5 735 km² stora reservationerna som Norrbotten Exploration tillför.
Arctic Minerals-koncernen består efter förvärvet av moderbolaget Arctic Minerals med de två
dotterbolagen Arctic Gold Operations och Norrbotten Exploration AB (NEAB).
NEAB har i sin tur ett dotterbolag Norrbotten Minerals AB.
Arctic Minerals AB fd. Arctic Gold AB (moderbolaget)
Arctic Minerals AB moderbolaget är verksamt inom området prospektering och
gruvutveckling. Bolaget har hitintills haft två verksamhetsområden, dotterbolaget Arctic Gold
Operations AB med fokus på utveckling av gruvdrift i Bidjovaggefältet i Finnmark,
Nordnorge samt moderbolaget självt med lång historik inom prospektering efter guld,
basmetaller och tidigare också diamanter i Sverige. Koncernen har i Norge i dagsläget 8
undersökningstillstånd om totalt 2,3 km² samt 5 utvinningsrätter om totalt 4,9 km2.
Arctic Minerals aktie är listad på Nasdq First North med kortnamnet ARCT. Certified Adviser
är Partner Fondkommission AB. Mer information om bolaget finns på www.arcticminerals.se.

Norrbotten Exploration AB - Bakgrund
Norrbotten Exploration AB grundades av Peter Walker, geolog och gruventreprenör från
England tillsammans med John Pedersen, gruv- och prospekteringsgeolog från Danmark.
Peter Walker är tidigare grundare och VD för Scandinavian Minerals Ltd och ansvarade för
förvärvet och utvecklingen av Kevitsa koppar-nickel-platina gruvan i norra Finland.
Tillsammans med Krister Söderholm, då platschef för Kevitsa, utvecklades projektet tills det
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år 2008 såldes till First Quantum Minerals för 281 MUSD. Senare blev Krister Söderholm
styrelseledamot i Arctic Minerals. Kevitsa ägs och drivs idag av Nya Boliden AB och är en av
Europas största basmetallgruvor.
Projekt i Finland
Samgåendet med NEAB innebär att Arctic Minerals nu förfogar över ”reservationer”
omfattande 5 735 km2 mark i mellersta och norra Finland, områden med stor potential för
upptäckt av nya fyndigheter. Som en jämförelse kan nämnas att områdets storlek motsvaras
av två gånger Gotlands eller fem gånger Ölands yta.
Reservationer är en finsk företeelse och innebär att innehavaren har en rätt att under en
tidsperiod av två år ”förundersöka” områdena och med förtur att inom två år kunna göra
ansökningar om undersökningstillstånd.
I juni 2017 förvärvade Norrbotten en stor databas med prospekteringsdata från ett företag,
som upphört med prospektering i Finland. Databasen innehåller omfattande geologisk,
geokemisk och geofysisk information för stora områden inom mellersta Finland och södra
finska Lappland. Ersättningen för informationen är bestämd till en royalty - net smelter return
- om 1 % av framtida produktion inom det område, som täcks av informationen. Royaltyn är
begränsad till 2 MUSD per år och kan engångsbetalas med 10 MUSD efter avdrag för redan
utbetalda royalties.
Norrbotten kommer att använda denna databas tillsammans med data från GTK, Finlands
Geologiska Forskningscentral, i syfte att lokalisera nya malmfyndigheter. Arbetet inleds
under februari 2018 och syftar till att finna specifika områden för fördjupad prospektering.
Målet för 2018 är att identifiera områden för vilka man vill ansöka om undersökningstillstånd
för vidare bearbetning samt utföra detaljerade fältarbeten inkluderande diamantborrning.
Bidjovagge
Bolaget har under året inte nått vidare med att få Kautokeino kommuns tillstånd att anta
Planprogrammet och påbörja konsekvensutredning.
I samband med en stor översyn av Kommunplanen i mars 2017 klassificerades gruvområdet
som LNFR (Lantbruk-Natur-Fritid och Rendrift). Samtidigt ingick i beslutet att omklassificering kan ske när annat beslut om användningsområdet fattas.
Bolagets ledning och styrelse anser att Bidjovagge-projektet har en stor potential för kopparguld-fyndigheter och är därför värt att fortsätta arbeta med.
Bolaget är medlem i den norska branchorganisationen Norsk Bergindustri, som på nationell
nivå arbetar för att förbättra lagstiftningsfrågor knutna till avsaknaden av regler för
förutsägbarhet och juridiskt skydd i norska Mineralloven.
Det bör observeras att utvecklingen av ett mineralområde och uppstarten av en gruva är en
lång och kostsam process som tar många år och kräver mycket och engagerat arbete.
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Nettoomsättning och resultat
Under perioden juli – december 2017 uppgick koncernens prospekteringskostnader till 0,0
(0,0) mkr och resultatet efter skatt till -0,8 (-3,2) mkr. Under helåret januari – december 2017
uppgick koncernens aktiverade prospekterings-kostnader till 0,0 (0,0) mkr och resultatet efter
skatt uppgick till – 1,6 (-3,7) mkr.
Resultatet föregående år innefattar en nedskrivning av en inmutning i Sverige om 2.5 MSEK
vilken man beslutade att inte fortsätta att arbeta med.
Finansiell ställning och kassaflöde
Koncernens egna kapital uppgick per den 31 december 2017 till 47,9 (29,9) mkr. Det ger en
soliditet på 92,8 (92,6) %. Likvida medel uppgick vid samma tid till 0,6 (1,5) mkr.
Förändringen av likvida medel under året utgörs av kassaflöde från den löpande verksamheten
efter förändringar i rörelsekapital om -0,8 (-1,2) mkr.
Investeringar
Samgåendet med Norrbotten Exploration AB innebär att koncernens immateriella tillgångar
ökar med 20,2 mkr. Dessa uppgår nu till 50,9 mkr.
Förvärvet, som skett i form av en apportemission och betalats med aktier i Arctic Minerals
AB medför ett goodwill belopp om ca 20 mkr. Styrelsen har gjort bedömningen att detta
värde är motiverat mot bakgrunden av vad som tillförs bolaget i form av immateriella
tillgångar.
Immateriella tillgångar består också av faktiskt nedlagda kostnader för arbete och
prospektering i form av borrning mm i dotterbolaget Arctic Gold Operations AB. Styrelsen
anser att det är motiverat att behålla dessa tillgångar till bokförda värden så länge tillstånden
är i kraft.
Finansiering
Efter årets utgång har en riktad nyemission genomförts med deltagande av ett begränsat antal
gamla och nya investerare. Emissionen gjordes till en kurs av 0,65 kr och har inbringat 13,1
mkr före emissionskostnader
För att säkerställa likviditet under de två föregående åren 2016-2017 finns lån om 2 mkr.
Lånen har lämnats av Novatelligence AB, ett bolag som är närstående bolagets VD Tord
Cederlund. Räntan är satt till 6 %. Lånen skall återbetalas vid anfordran.
Norrbotten har ett lån utfärdat av Longbow Resources Ltd om 1 mkr. Lånet löper utan ränta
och skall återbetalas vid anfordran.
Antal utestående aktier
Antalet utestående aktier i bolaget vid periodens utgång var 43 115 942 ( 21 557 972) st.
Personal
I koncernen finns numera ingen anställd. VD och övrig personal är anlitad på konsultbasis.
Transaktioner med närstående
Under perioden januari-december 2017 har transaktioner med närstående skett enligt följande:
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Bolagets VD är delägare i Novatelligence AB, vilket bolag har erhållit konsultarvode om 480
tkr. Utöver ersättning för resekostnader och styrelsearvoden har inga transaktioner med
närstående förekommit. Överenskommelse med närstående om tjänster i de fall de skulle
förekomma sker på marknadsmässiga villkor.
Moderbolaget
Verksamheten i Arctic Gold AB är inriktad på prospektering efter guld och basmetaller i
Sverige samt koncernledningsfunktion. Verksamheten i Norge drivs i dotterbolaget Arctic
Gold Operations AB. För andra halvåret redovisas omsättning avseende fakturerade kostnader
på dotterbolaget om 0,0 (0,0) mkr, aktiverade prospekteringskostnader om 0,0 (0,0) mkr och
resultatet efter skatt uppgick till 0,8 (- 3,0) mkr. För helåret januari-december 2017 redovisas
omsättning avseende fakturerade kostnader på dotterbolag om 0,0 (0,0) mkr, aktiverade
prospekteringskostnader om 0,0 (0,0) mkr och resultatet efter skatt uppgick till -1,5 (-3,6)
mkr. Moderbolaget har sedan den 16 maj 2014 ingen anställd. Nuvarande personal är anlitad
på konsultbasis.
Löner och arvoden
Till Novatelligence AB utgår ett konsultarvode avseende arvode för VD-tjänsten om 40 kkr
per månad inkl. sociala kostnader. Detta är lika med föregående år. Styrelsearvoden för år
2017 har av årsstämman beslutats att utgå med 140 (180) kkr. Till ordföranden utgår 60 kkr
samt till vardera av ledamöterna 40 kkr. Till VD utgår inget särskilt styrelsearvode.
Vid den extra bolagsstämman 2017-11-08 valdes ytterligare två ledamöter Peter Walker och
John Pedersen. Arvodena för innevarande år och fram till årsstämman 2018 kommer då att bli
100 kkr högre eller sammanlagt 240 kkr.
Redovisningsprinciper
Denna bokslutskommuniké har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd. Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas
koncernredovisning och årsredovisning med tillämpning av BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).
Risker
Väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar framförallt, men inte uteslutande, resultat
av prospektering och fortsatt finansiering inom koncernen. I nuvarande läge har det även
blivit väldigt klart att den politiska behandlingen som sker enligt norska Plan- og
Bygningsloven är en av de större risker ett mineralärende i Norge står inför. Övriga
tillståndsfrågor behandlas på liknande sett som i Sverige och av tjänstemän på respektive
myndigheter, vilket anses betyda betydligt mindre risk för utebliven behandling av ansökan.
De olika risker som finns rörande koncernens verksamhet diskuteras mer utförligt i
årsredovisningen för 2015 som finns att hämta på Bolagets hemsida.
Den politiska risken som vi sedan april 2012 och december 2013 blivit varse kan beskrivas
som en synnerligen besvärlig risk eftersom Plan- og Bygningsloven ger Kommunstyret
ensamrätt att efter remissrunda besluta om Planprogrammet och Reguleringsplan. Att
Kommunstyrets sammansättning kan skifta vart fjärde år efter kommunval är ytterligare en
faktor att bedöma. Enligt våra juridiska utredningar skall inte kommunstyret kunna avvisa en
ansökan om att fastlägga ett Planprogram. Men så har trots allt skett och det är numera inlagt i
Forskrift om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven att så kan ske.
I prospekteringsverksamhet finns också risken att man inte hittar tillräckligt med malm för att
motivera att det öppnas en gruva. Nedlagt kapital kan därvid komma att bli utan värde.
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I cykliska verksamheter varierar priser över tiden. Då malm är ett ekonomiskt begrepp kan det
vid låga priser uppstå en situation där en beskriven malm helt eller delvis upphör att vara
malm och helt eller delvis återgår till att vara en mineralisering.
Därutöver finns också den finansiella risken att tillfört kapital förbrukats och nytt kapital inte
går att uppbringa. Det sålunda redan investerade kapitalet kan då riskera att bli utan värde
Kommande rapporttillfällen
Från och med räkenskapsåret 2013 rapporterar bolaget endast halv- och helår.
Årsstämman skall hållas tisdagen den 8 maj 2017. Årsredovisningen för år 2017 hålls inför
årsstämman tillgänglig på bolagets hemsida från tisdagen den 24 april 2018.
Halvårsrapporten Januari – Juni 2018 kommer att publiceras den 23 augusti 2018.
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt
av koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför.
Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.
Stockholm, den 15 februari 2018

Peter Walker

Claes Levin

Ordförande

Hanne Markussen Eek
Ledamot

Vice ordförande

John Pedersen
Ledamot

Krister Söderholm
Ledamot
För ytterligare information kontakta:
Tord Cederlund, VD,
Telefon: 073-6200 997
E-post: tord.cederlund@arcticminerals.se

Partner Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser.
Informationen är sådan som Arctic Minerals AB skall offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen
lämnades för offentliggörande den 15 februari 2018 kl. 9.00 av Tord Cederlund.
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Koncernresultaträkning

Koncern

Koncern

Koncern

Koncern

6 mån
2017-07-01
2017-12-31

6 mån
2016-07-01
2016-12-31

12 mån
2017-01-01
2017-12-31

12 mån
2016-01-01
2016-12-31

0
0

0
0

0
0

0
0

-696
0

-588
-10

-1 355
0

-1 134
-10

0

-2 531

0

-2 531

Summa kostnader

-696

-3 129

-1 355

-3 675

Rörelseresultat

-696

-3 129

-1 355

-3 675

Resultat från finansiella investeringar
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

22
-160

17
-61

29
-288

24
-61

Resultat efter finansiella poster

-834

-3 173

-1 614

-3 712

0

0

0

0

-834

-3 173

-1 614

-3 712

Resultaträkning
(Belopp i tkr)
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Summa intäkter
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar materiella och immateriella
anläggningstillgångar

Skatt
PERIODENS RESULTAT

Resultat per aktie före och efter utspädning, kr

-0,03

-0,15

-0,05

-0,17

Genomsnittligt antal aktier, st

32 336 957

21 557 972

32 336 957

21 557 972

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, st

32 336 957

21 557 972

32 336 957

21 557 972

Koncernbalansräkningar
(Belopp i tkr)
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kassa och Bank
Summa tillgångar

Koncern

Koncern

2017-12-31

2016-12-31

50 903
72
634

30 685
99
1 490

51 609

32 274

47 887

29 884

128
3 594

187
2 202

51 609

32 274

Inga
Inga

Inga
Inga

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Leverantörsskulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
Poster inom linjen
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
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Förändringar av eget kapital

Koncern

Koncern

Koncern

Koncern

6 mån
2017-07-01
2017-12-31
29 103
19 618
-834
47 887

6 mån
2016-07-01
2016-12-31
33 057
0
-3 173
29 884

12 mån
2017-01-01
2017-12-31
29 884
19 618
-1 614
47 887

12 mån
2016-01-01
2016-12-31
33 596
0
-3 712
29 884

Koncern

Koncern

Koncern

Koncern

6 mån
2017-07-01
2017-12-31

6 mån
2016-07-01
2016-12-31

12 mån
2017-01-01
2017-12-31

12 mån
2016-01-01
2016-12-31

Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i
rörelsekapital
Kassaflödet från investeringsverksamheten
Kassaflödet från finansieringsverksamheten

-80
0
-5 800

-425
0
1 000

-822
0
-34

-1 238
0
1 000

Periodens kassaflöde

-5 880

575

-856

-238

Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

6 515
634

915
1 490

1 490
634

1 728
1 490

Förändring i periodens kassaflöde

-5 880

575

-856

-238

(Belopp i tkr)
Ingående balans
Apportemission förvärv Norrbotten Exploration
Periodens resultat
Utgående balans

Kassaflödesanalys

(Belopp i tkr)

Verksamhetsgrenar
Arctic Gold är för närvarande verksam inom området prospektering och gruvutveckling i två länder.
Nettoomsättning är 0 (0) tkr i båda länderna. I tabellen visas aktiverat arbete i de länder koncernen har sin
verksamhet.
Koncern

Koncern

Koncern

Koncern

Aktiverat arbete, (tkr)
Norge
Sverige
Summa

6 mån
2017-07-01
2017-12-31
0
0
0

6 mån
2016-07-01
2016-12-31
0
0
0

12 mån
2017-01-01
2017-12-31
0
0
0

12 mån
2016-01-01
2016-12-31
0
0
0

Koncern

Koncern

Koncern

Koncern

Resultat, (tkr)
Norge
Sverige
Summa

2017-07-01
2017-12-31
-49
-784
-834

2016-07-01
2016-12-31
-126
-3 047
-3 173

2017-01-01
2017-12-31
-115
-1 500
-1 614

2016-01-01
2016-12-31
-128
-3 585
-3 712

Koncern

Koncern

Koncern

Koncern

6 mån
2017-07-01
2017-12-31

6 mån
2016-07-01
2016-12-31

12 mån
2017-01-01
2017-12-31

12 mån
2016-01-01
2016-12-31

0
neg
neg

0
neg
neg

0
neg
neg

0
neg
neg

Nyckeltal

Marginaler
Summa rörelsens intäkter, aktiverat arbete, tkr
Rörelsemarginal %
Vinstmarginal %
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Räntabilitet
Avkastning på totalt kapital %
Avkastning på eget kapital %

-1,52%
-2,17%

-9,36%
-10,08%

-3,16%
-4,15%

-10,84%
-11,70%

Kapitalstruktur
Eget Kapital, tkr
Balansomslutning, tkr
Soliditet, %

47 887
51 609
92,8%

29 884
32 274
92,6%

47 887
51 609
92,8%

29 884
32 274
92,6%

Investeringar
Nettoinvesteringar i immateriella tillgångar, tkr

0

0

0

0

Medarbetare
Antal anställda vid periodens slut, st

0

0

0

0

43 115 942
32 336 957
-0,03
1,11
0,60
25 869 565

21 557 972
21 557 972
-0,15
1,39
1,11
23 983 244

43 115 942
32 336 957
-0,05
1,11
0,60
25 869 565

21 557 972
21 557 972
-0,17
1,39
1,11
23 983 244

6 mån
2017-07-01
2017-12-31

6 mån
2016-07-01
2016-12-31

12 mån
2017-01-01
2017-12-31

12 mån
2016-01-01
2016-12-31

0
0

0
0

0
0

0
0

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

-646
0

-462
-10

-1 240
0

-1 007
-10

Av- och nedskrivningar materiella och immateriella anläggningstillgångar
Summa kostnader

0
-646

-2 531
-3 003

0
-1 240

-2 531
-3 548

Rörelseresultat

-646

-3 003

-1 240

-3 548

Resultat från finansiella investeringar
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

22
-160

17
-61

29
-288

24
-61

Resultat efter finansiella poster

-784

-3 047

-1 500

-3 585

0

0

0

0

-784

-3 047

-1 500

-3 585

Data per aktie
Aktier vid periodens slut
Genomsnittligt antal aktier, st
Resultat per aktie, kr
Eget kapital per aktie, kr
Aktiernas kvotvärde/ nominellt värde, kr
Totalt aktiekapital, kr

Resultaträkning - moderbolag (tkr)
(Belopp i tkr)
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Summa intäkter

Skatt
PERIODENS RESULTAT

10
Balansräkningar - moderbolag (tkr)
(Belopp i tkr)
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Aktier i dotterbolag
Fordringar koncernbolag
Kortfristiga fordringar
Kassa och Bank

2017-12-31

2016-12-31

0
48 691
226
71
225

0
29 073
111
98
1 490

Summa tillgångar

49 213

30 772

Eget kapital och skulder
Eget kapital

46 500

28 382

128
0
2 585

187
0
2 202

49 213

30 772

Inga
Inga

Inga
Inga

Leverantörsskulder
Skuld koncernbolag
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
Poster inom linjen
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

Definitioner nyckeltal för koncernen
Marginaler

Investeringar

Rörelsemarginal, %

Nettoinvesteringar i immateriella anläggningstillg. tkr

Rörelseresultat i procent av totala intäkter.

Periodens investeringar i immateriella anläggningstillgångar
minskat med periodens försäljningar och utrangeringar.

Vinstmarginal, %

Medarbetare
Antal anställda, st

Resultat efter finansnetto i procent av totala intäkter.

Antal anställda beräknad utifrån arbetad heltid vid periodens
slut.

Räntabilitet
Avkastning på eget kapital, %

Data per aktie

Nettoresultat i procent av genomsnittligt eget kapital.
Genomsnittligt eget kapital beräknas som ingående plus
utgående eget kapital dividerat med två.

Antal aktier, st
Antal utestående aktier vid periodens slut.

Avkastning på totalt kapital, %

Genomsnittligt antal aktier, st

Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av
genomsnittligt
balansomslutning.
Genomsnittligt
balansomslutning har beräknats som ingående plus utgående
sysselsatt kapital dividerat med två.

Genomsnittligt antal aktier under perioden.

Kapitalstruktur

Resultat per aktie, kr

Eget kapital, tkr

Resultat efter skatt, dividerat med genomsnittligt antal aktier
för perioden.

Eget kapital vid periodens slut.

Soliditet, %

Eget kapital per aktie, kr

Eget kapital inkl. minoritet i procent av balansomslutningen.

Eget kapital vid periodens slut dividerat med antal aktier vid
periodens slut.

