
Investera i  
Nickel Mountain Resources AB (publ) 

inför planerad notering på NGM Nordic MTF

”Tror du på stigande nickelpriser? Då kan Nickel Mountain 
vara ett intressant investeringsobjekt.”



Bäste aktiesparare!

Som du kanske har läst har Nickel Mountain Resources AB (publ) 

beslutat att genomföra en spridningsemission. Du har nu chan-

sen att komma med i vad vi hoppas ska bli en lönande resa inom 

svensk prospektering och gruvindustri, en resa som är fokuserad 

på nickel men kryddad med andra metaller för att inte ha alla ägg 

i en och samma korg. Vid överteckning kommer de 

som per den 26 september 2016 är registrerade som 

aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda ak-

tieboken i Archelon AB (publ) och Dividend Sweden 

AB (publ) att erbjudas förtur. 

Vad har Nickel Mountain Resources som inga 

andra har? Först och främst så äger vi Europas 

största kända outnyttjade nickelfyndighet, Rönn-

bäcken i södra Lappland. Fyndigheten är ett typiskt 

exempel på en modern fyndighet, stort tonnage och 

låg halt, med ett behov av att ha stor produktion för 

att drivas optimalt. Rönnbäcken är egentligen tre 

fyndigheter i anslutning till varandra och samman-

taget har det en mineraltillgång på 668 miljoner ton 

med 0,17% totalnickel. Potentialen är enorm men inte utan risk. 

För att vi inte ska vara en ’one trick pony’ och för att addera 

ytterligare värde till företaget så har vi inlett nya prospekterings-

projekt i Sverige och vi har för avsikt att inleda ett eller flera nya 

projekt varje år framöver. I år har vi fått undersökningstillstånd för 

ett nickelprojekt vi kallar Orrbäcken där vi anser att det finns en 

god möjlighet att hitta nickelmineralisering inom en snar framtid. 

Vi har också fått ett undersökningstillstånd vid Kattisavan utanför 

Lycksele, här fokuserar vi på guld i en miljö som liknar den där 

Svartlidengruvan och Fäboliden hittades. Kattisavan är en större 

utmaning men med god potential till nyfynd. 

Går det att sätta en prislapp på det här? Ja, vi har dock valt att 

värdera oss lågt, före emission värderar vi Nickel Mountain Re-

sources till 10.7 miljoner kronor med Rönnbäcken som grund. 

Nickel Mountain Resources – Det svenska nickelbolaget

Johan Sjöberg

Enligt externa värderingar, utförda av internationellt erkända 

konsultfirmor, har Rönnbäcken ett betydande värde. Givetvis varie-

rar detta med nickelpriserna men vid ett pris mellan 18 och 19 000 

USD per ton når projektet break even och däröver ökar vinst och 

NPV snabbt till stora summor. Mer om detta kan du läsa i ’Compe-

tent Persons Report’, en bilaga till vårt emissionsmemorandum. 

Sveriges gruvhistoria är lång och spännande, 

tanken att ett så litet land som vårt kan rymma 

så mycket rikedomar är närmast svindlande. 

Gruvor som de i Kiruna, Malmberget och Aitik 

är i absolut världsklass och tittar man på andra 

svenska gruvor som Falun och Garpenberg, inser 

man också att det går att ha en långsiktighet 

som saknar motstycke i det moderna svenska 

samhället. Vår förhoppning är att kunna bidra 

till att fortsätta den svenska traditionen med 

att skapa långsiktiga värden i svensk gruvindu-

stri. Rönnbäcken skulle kunna bli en bit av den 

historien, i skrivande stund så har projektet en 

livslängd på ca 20 år, inte så mycket kan tyckas 

men tänk efter, vad gör du om 20 år? Inte många kan ge ett säkert 

svar på den frågan, men om det går som det brukar med svenska 

gruvor så kommer Rönnbäcken ha förlängt sin livslängd betydligt 

innan gruvan fyller 20. 

Kommer Nickel Mountain Resources att vara med på hela denna 

resa? Nej, vi är ett litet bolag som inriktar sig på att hitta och 

vidareförädla fyndigeter, att starta en gruva är en lång och tids-

krävande process som kräver bred kompetens, något som ett litet 

företag har svårt att ackumulera. 

Detta möjliggör en snabbare värdeutveckling för företagets 

aktie ägare. Istället för att vänta i 15-25 år på att alla utvärde-

ringar och tillstånd ska komma på plats så är vår avsikt att sälja 

fyndigheter och därigenom skapa värden för våra ägare inom en 

kortare tidshorisont. 

Vid denna prisniVå är  
Brytningen lönsam



ClassiFiCatiOn tOnnes ni-tOtal sulphide ni Fe-tOtal  ni-tOtal  sulphide ni 

   (mt) % % % ktOnnes ktOnnes 

Measured 28.3 0.188 0.132 5.19 53 37

Indicated 640.1 0.175 0.097 5.69 1121 620

Measured +Indicated 668.3 0.176 0.099 5.67 1174 657

Sammanfattade mineraltillgångar enligt Ni 43-101 för Rönnbäckenprojektet. För ytterligare detaljer se Nickel 

Mountain Resources hemsida se.nickelmountain.se

Prisutvecklingen för nickel styrs i hög grad av efterfrågan på rostfritt stål.

Vill du Veta mer?

På vår hemsida http://se.nickelmountain.se hittar du mer infor-

mation om oss och om våra projekt, här finns också vårt informa-

tionsmemorandum om den spridningsemission du är inbjuden att 

deltaga i. 

Tveka inte heller att kontakta oss, du når VD på telefon 0708 

341432 eller via mejl johan.sjoberg@nickelmountain.se

VillkOr i sammandrag

Teckningskurs:  0,40 SEK per aktie

Teckningstid:  26 september – 14   

 oktober 2016

Antal erbjudna aktier:  13 miljoner

Emissionsbelopp:  5,2 MSEK

Antal befintliga aktier:  26,8 miljoner

Värdering, pre money:  10,7 MSEKhandel i aktien

Nickel Mountain Resources AB (publ) har ansökt om listning av 

aktier och dessa avses att upptas till handel på NGM Nordic MTF, 

under förutsättning att ansökan godkänns. Det är styrelsens 

bedömning att Bolaget efter genomförandet av föreliggande 

nyemission uppfyller de krav som marknadsplatsens regelverket 

stipulerar för anslutning. 

Styrelsen beräknar att första handelsdag kan infalla den 15 no-

vember 2016. Pressmeddelande om fastställt datum för första dag 

för handel beräknas kunna lämnas omkring den 1 november 2016. 

Investeringsmöjlighet innan notering av aktien



niCkel mOuntain resOurCes aB (puBl)

Södra Allégatan 13

413 01 Göteborg

Tel:  031 – 131190

info@nickelmountain.se

http://se.nickelmountain.se


