
Företrädesemission av units
21 mars – 4 april 2023

• Teckningskurs: 10,00 SEK per unit (1,00 SEK per aktie)
• Villkor: En (1) befintlig aktie ger en (1) uniträtt. Tjugoen 

(21) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En 
(1) unit består av tio (10) aktier och fem (5) vederlagsfria 
teckningsoptioner.

• Tekningsperiod: 21 mars – 4 april 2023
• Handel i uniträtter: 21 mars – 30 mars 2023

För mer information och en beskrivning av relevanta risker, vän-
ligen se företrädesemissionens informationsmemorandum som 
finns tillgängligt på bolagets emissionssida: www.bluelakemi-
neral.com/investerare/foeretraedesemission-2023/.

BÄSTA AKTIEÄGARE,

Början av 2023 har präglats av fortsatt oro på grund av politiska 
motsättningar och militära konflikter, ökande inflation och risk 
för ekonomisk avmattning. Samtidigt har organisationer som 
Nato och EU visat enighet och handlingskraft, Kina avskaffat sin 
nolltolerans mot Covid och nedstängningar och majoriteten av 
världens länder upprepat att klimatpolitikens mål är prioriterade 
och ligger fast.

I linje med klimatpolitikens mål där fossila energikällor fasas ut 
har EU nyligen lagt fram förslag på lagstiftning kring kritiska 
råmaterial kallad European Critical Raw Materials Act (”CRMA”). 
Lagförslaget om kritiska råmaterial läggs fram av EU för att 
stödja den inhemska kapaciteten och stärka hållbarhetsarbetet 
kring värdekedjor som bygger på kritiska råmaterial inom EU. 
Det handlar om att möjliggöra grön omställning, att säkra digi-
talisering samt att trygga försvars- och rymdindustri i Europa.

Enligt förslaget krävs ökad europeisk tillgång till metaller och 
mineraler för att klara klimatomställningen samt stärka EU:s 
grad av självförsörjning och minska beroendet av Kina som 
kontrollerar en stor del av världens mineralfyndigheter som 
innehåller kritiska råmaterial. I förslaget finns krav på betyd-
ligt snabbare tillståndsprocesser, något som varit ett problem 
i bland annat Sverige. I CRMA identifieras 34 så kallade kritiska 
råmaterial och av dessa bedöms 16 vara av särskild strategisk 
betydelse. När det gäller de strategiska råmaterialen sätter EU 
upp flera mål, till exempel att minst 10 procent av EU:s årliga 
konsumtion av strategiska råmaterial ska brytas inom EU år 
2030. Bland de kritiska råmaterialen av strategisk betydelse 
återfinns koppar som förekommer i Bluelake Minerals projekt 
Stekenjokk-Levi och Joma, samt nickel och kobolt som före-
kommer Bolagets projekt  Rönnbäcken. EU:s förslag innebär att 

det nu vidtas kraft fulla åtgärder för att öka den europeiska 
självförsörjnings graden av metaller och mineraler. Ett fokusom-
råde är effektivare tillståndsprocesser och där EU föreslår att 
det ska skapas ett särskilt tillståndssystem för strategiska pro-
jekt. Det ska ta maximalt 24 månader att få tillstånden på plats 
för gruvor avseende strategiska råmaterial.

Bluelake Mineral innehar projekt som i högsta grad omfattas av 
denna nya lagstiftning. Rönnbäcken är Europas största oexplo-
aterade nickelfyndighet och inte bara av stort finansiellt och 
strategiskt värde. Det är även ett geopolitiskt viktigt projekt i 
en tid då olika stater prioriterar sin egen försörjning av strate-
giska råmaterial. Stekenjokk-Levi och Joma är också strategiskt 
och klimatmässigt betydelsefulla då de kan bidra med viktiga 
insatsvaror som koppar och zink till den europeiska batteri- och 
elfordonsindustrin.

Sammantaget är Bluelake Mineral mycket väl positionerat att 
ta en aktiv roll i den gröna omställningen och att bygga en be-
tydande verksamhet med draghjälp från bland annat den euro-
peiska lagstiftningen kring kritiska råmaterial. Vår målsättning 
är att utveckla och starta gruvor där vi använder den senaste 
tekniken och kunskaperna för att kunna leverera grön koppar, 
zink och nickel. Samtidigt vill vi utveckla verksamheten i samex-
istens med andra intressen som bland annat natur, fjällturism, 
rennäring, jakt och fiske. Vi är övertygade om att metaller och 
gruvor är en integrerad del av en socioekonomiskt och miljö-
mässigt hållbar framtid och att Bluelake Mineral kan ha en viktig 
roll att spela.

Tack för ditt förtroende som aktieägare.

Peter Hjorth
VD Bluelake Mineral

Mars 2023

Vilkor för företrädesemissionen

Du är bosatt i Sverige: 
• Om du utnyttjar samtliga av dina uniträtter, använd enbart den  utsända förtryckta 

inbetalningsavin som erhålls från Euroclear Sweden. 
• Om du har köpt, sålt eller överfört uniträtter till/från ditt VP-konto, använd den särskil-

da anmälningssedeln som beställs från Aqurat Fondkommission.

Du är inte bosatt i Sverige:
• Vänd dig till Aqurat Fondkommission för information om teckning och betalning.

• Använd anmälningssedeln som beställs från Aqurat Fondkommission eller teckna 
med BankID via Aqurat Fondkommissions hemsida, https://aqurat.se/. Endast en 
anmälnings sedel per person eller juridisk person kommer beaktas.

Emissionssida QR

teckning med stöd aV uniträtter (direktregistrerade ägare)

teckning utan stöd aV uniträtter (direktregistrerade ägare)
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