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Botnia Exploration  är ett  prospekteringsbolag vars verksamhet syftar t il l att bygga långsikti gt akti eägarvärde
genom att fyndighetsutveckla mineraliseringar och bygga malmbas.
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Kvartal oktober -- december 2015
● Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0).
● Rörelseresultatet uppgick till kSEK -2 576 (-1 649).
● Resultat efter skatt uppgick till kSEK -2 613 (-1 700).
● Resultat per aktie uppgick till SEK -0,03 (-0,02).

Räkenskapsåret januari -- december 2015
● Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0).
● Rörelseresultatet uppgick till kSEK -6 211 (-6 732).
● Resultat efter skatt uppgick till kSEK -6 920 (-6 757).
● Resultat per aktie uppgick till SEK -0,09 (-0,09).
● Ingen utdelning föreslås.

Viktiga händelser under fjärde kvartalet
● Botnia Exploration Holding AB säkerställde ett kapitaltillskott på 8 mkr genom en riktad emission. Emissionen

skedde till teckningskursen 0,872 kronor. Emissionslikviden är avsedd att möjliggöra undersökningsborrningar under
vintern 2015-2016 samt finansiera miljötillståndsarbeten för bearbetningskoncession Fäbodtjärn.

● Botnia Exploration Holding AB genomförde en kvittningsemission med fordringsägare av det brygglån som upptogs
2014 vilket innebär att den skulden är reglerad. Betalning skedde genom en kombination av riktad nyemission av
5 629 300 aktier till en kurs av 0,872 kronor samt ett upptagande av ett konvertibelt lån om 1 759 500 kr till en
konverteringskurs om 0,92 kronor.

● Ett område med mineraliserade kvartsgångar har under sommaren undersökts i detalj på Middagsberget och
Lillholmberget. Undersökningarna var en uppföljning av de fynd av block med höga halter av silver, bly och zink som
Botnia Exploration rapporterade om i april i år. En första provtagning av en bred kvartsgång visade förhöjda halter av
bly, silver, och guld - det bästa provet i häll på Middagsbergets östsida höll 9,7 gram guld per ton. Resultatet innebär
att Botnia utökar den planerade borrningen under vintern till ett större område.

● Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt meddelade den 16 oktober dom i ärendet med Rans samebys
överklagan av Botnia Explorations tillstånd till provbrytning i Fäbodtjärn i Lycksele kommun. Mark- och
miljödomstolen avslog samebyns överklagande.  Domen vann laga kraft den 6 november.

Viktiga händelser tidigare under året
● Resultaten från infyllnadsborrningarna i Fäbodtjärn presenterades i pressmeddelande den 13 augusti. Fyndigheten

bedöms nu innehålla 111 kton med en genomsnittlig halt av 8.5 g/t Au i klassen indikerad samt 85 kton med en
genomsnittlig halt av 5.9 g/t Au i klassen antagen mineraltillgång.

● En preliminär brytningsplan av Fäbodtjärn har upprättats av Botnia som visar att fyndigheten har potential att
utvinnas ekonomiskt. En driftsatt gruva kan ha en beräknad livslängd på sju-åtta år.  

● Ansökan om bearbetningskoncession för Fäbodtjärn inlämnades till Bergsstaten den 18 juni.
● Länsstyrelsen beslutade den 13 maj om att godkänna bolagets provbrytningsansökan för Fäbodtjärn. 

Provbrytningstillståndet är giltigt till och med den 1 september 2023 och gäller för brytning av sammanlagt 25 000
ton mineralisering och gråberg. Länsstyrelsen i Västerbotten beslutade att genomföra en rättidsprövning av Botnia
Explorations ansökan om provbrytning i Fäbodtjärn då Rans sameby lämnade in en överklagan. Ärendet gick 
vidare till prövning av Mark- och miljödomstolen som avslog överklagandet den 16 oktober.

● Årsstämman hölls den 13 maj där ett bemyndigande gavs till styrelsen att intill nästa årsstämma, besluta om
en/eller flera emissioner av aktier, konvertibler och teckningsoptioner.

● Vindelgranseleområdet har förstärkts med de nya undersökningstillstånden Bjurbäcksliden nr 2, Storforsen nr 6
och Stormyran nr 3. Dessa områden innehåller intressanta uppslag av silver, bly, zink och koppar.

● Ett större sorteringstest av Vargbäcken mineraliseringen utfördes i Tyskland med positivt utfall. Denna process
kan ge avsevärda kostnadsbesparingar då gråberg med låga halter guld kan sorteras bort redan vid gruvan utan
att transporteras till verk.
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Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång
● Arbetsplaner för de undersökningsarbeten som planeras att genomföras mellan 1 februari 2016 till november 2016

har delgetts alla sakägare inklusive Rans sameby. Arbetena omfattar bottenmoränprovtagning samt diamantborrning.
Efter samråd och överenskommelser startar undersökningsborrningarna i vecka 6.

● Botnia Exploration förstärker verksamheten genom att anlita Per-Erik Lindvall i en ny operationell roll som
arbetande styrelseordförande. Per-Erik har under flera år varit styrelseordförande i Botnia och förändringen är möjlig
nu när han lämnar sitt uppdrag i LKAB. I sin nya roll kommer han att vara ännu mer delaktig i det dagliga arbetet och
hantera strategiskt viktiga områden som tillståndsfrågor och kontakter med sakägare.

Framtidsutsikter
● Bolaget planerade för provbrytning i Fäbodtjärn under sommarmånaderna 2015 och provbrytningstillståndet erhölls

den 13 maj. Som en konsekvens av Rans samebys överklagan vann probrytningstillståndet laga kraft först den 6
november och förutsättningarna förändrades med planering som försenades med ett år. 

● Som ett alternativ till denna provbrytning har bolaget lämnat in arbetsplaner till sakägarna för en alternativ
dikesgrävning på ett flertal områden längs guldmineraliseringen. En dikesgrävning kan geologiskt ersätta
provbrytningen och också ge värdefull geologisk information för en planering mot småskalig gruvdrift. Styrelsen har i
dagsläget ännu ej fattat beslut i frågan om val av alternativ.

● Botnias ambition är att Fäbodtjärn ska bli ett framgångsrikt gruvprojekt med ett positivt kassaflöde. Med dagens
guldpriser och aktuell dollarkurs ser bolaget stora möjligheter till att detta kan realiseras. 

● Genom den utförda infyllnadsborrningen bekräftades att 70% av värdet av den idag kända mineraliseringen ligger
i de övre 100 metrarna av fyndighetens totala djup av 320 meter i stupningsplanet. Geologiska experter menar att
denna malmtyp normalt är uthållig mot djupet och bedömer det som troligt att mineraliseringen har potential att
fortsätta mot djupet. I samband med en framtida brytning kommer så kallad gruvprospektering att ske alltefter
avsänkning sker mot djupet.

● Den uppdaterade mineraltillgångsberäkningen av Fäbodtjärn har förstärkt säkerheten i vår geologiska kännedom
om fyndigheten.

● Bolaget bedömer att potentialen för ytterligare brytbara tillgångar i Vindelgranseleområdet är hög och lämpliga för
småskalig brytning då området innehåller flera satellitfyndigheter. Undersökningsborrningar påbörjas i februari 2016
med målsättningen att finna ytterligare fyndigheter längs den häll som hittades 2015.
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Affärsidé
Botnias verksamhet syftar till att bygga långsiktigt aktieägarvärde genom att fyndighetsutveckla mineraliseringar,
bygga malmbas och driva småskalig gruvbrytning.

Strategi
Botnia är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning. Botnia ska utveckla och öka
mineraltillgångarna i undersökningstillstånden för att sedan kommersialisera dem. Kommersialisering av fyndigheter
kan ske antingen via ett eget anrikningsverk på plats, genom samarbeten, eller genom försäljning. Projekt som inte
uppfyller bolagets minimikrav återlämnas omgående till Bergsstaten.

Delmålen för att driva småskalig gruvbrytning är:
● Alla nödvändiga tillstånd har erhållits - Vår bedömning är att bearbetningskoncessionsansökan godkänns våren

2016 för att sedan gå på remiss till Länsstyrelsen på cirka 2 månader. Efter detta kommer en MKB att sändas till
Mark- och miljödomstolen för miljödom.

● Fyndigheten Fäbodtjärn skall kunna brytas med en produktion om 30-50 kton/år med god lönsamhet -
Infyllnadsborrningarna och den uppdaterade mineraltillgångsberäkningen av Fäbodtjärn visar att detta är möjligt.

● Kalkylen skall generera ett positivt kassaflöde både kort- och långsiktigt - Infyllnadsborrningarna och den
uppdaterade mineraltillgångsberäkningen av Fäbodtjärn visar att detta är möjligt.

För dessa mål är huvudstrategin uppdelad i tre faser; Prospekteringsfasen, Gruvstartsfasen och
Gruvbrytningsfasen. Botnia befinner sig nu i prospekteringsfasen.

Verksamheten leds med 4 huvudsakliga insatsområden som skall leda företaget till slutmålet. 
1. Leda gruvan

● Gruverfarenhet med övergripande kunskap om småskalig brytning.
● Vårda samhällsrelationer med sakägare (kommun, markägare och rennäringen), Länsstyrelsen, Bergsstaten,

Naturvårdsverket och andra myndigheter.
● Småskalig underjordsbrytning av en väldefinierad mineralisering med god kunskap om halter och en geologisk

beskaffenhet som passar nu kända brytningsmetoder. 

2. Leda bolaget
● Ha en god relation till aktieägare och långivare med lägesinformation
● Säkerställa finansiering tills Botnia genererar positivt kassaflöde från gruvan.
● Undersöka och utvärdera möjligheten att närliggande gruvbolag kan legoprocessa våra fyndigheter.
● Utveckla mineraliseringar för småskalig drift som kräver begränsade investeringar. Korta interna behandlingstider

för att snabbt komma till beslut. 
● Verksamheten ska generera små miljöavtryck. 
● Alla projekt skall ligga infrastrukturellt rätt och med mineraltillgångar som kan bära en investering. 

3. Kommunicera
● Marknad; tydligt kommunicera status av projekten, bolagets allmänna status, affärsidé och strategi.
● Nära kommunikation med samtliga sakägare med särskild fokus på markägare och rennäringen.
● Botnia jobbar med småskalig brytning

4. Utveckla bolaget
● Fortsatt prospektering av prioriterade områden
● Affärsstruktur
● Utveckla Vindelgransele där många fyndigheter passar för småskalig brytning. 
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Finansiering
Botnia Exploration Holding AB erhöll under 2014 en bryggfinansiering om 5,5 Mkr från långivare i avvaktan på
kassaflöde från den planerade provbrytningen. Då provbrytningen kraftigt försenades till följd av Rans Samebys
överklagan har styrelsen utnyttjat sitt bemyndigande från stämman 2015 och under året reglerat brygglånen dels
genom en kvittningsemission och dels genom ett konvertibellån.

Utöver detta har styrelsen utifrån sitt bemyndigande genomfört en riktad nyemission om 8 Mkr.  Emissionslikviden är
avsedd att möjliggöra undersökningsborrningar under vintern 2015-2016 samt att finansiera miljötillståndsarbeten för
bearbetningskoncession Fäbodtjärn.

Botnias ambition att utveckla Fäbotjärn till ett lönsamt gruvprojekt innebär ytterligare finansieringsbehov i takt med
att projektet framskrider. Utifrån de planer som finns för projektet så uppkommer under 2016 behov av tillkommande
finansiering för att säkerställa den fortsatta verksamheten. 

Styrelsen arbetar kontinuerligt med att utvärdera olika alternativ till fortsatt finansiering. Mot bakgrund av den positiva
utvecklingen bedömer styrelsen att det finns goda förutsättningar till fortsatt finansiering.

Prospekteringsverksamheten
● Botnia utför prospektering inom Sverige. Våra arbeten är koncentrerade till Vindelgranseleområdet och den så

kallade Guldlinjen. Vindelgranseleområdet innehåller flertalet mineraliseringar som tillsammans kan vara ekonomiskt
brytbara.

Bilden visar fyndigheter och blockfynd i Vindelgranseleområdet.

Aktiviteter i Vindelgranseleområdet
● Vargbäcken är en bearbetningskoncession gällande fram till 2028 och med en mineraltillgång enligt NI 43-101:

Indikerad Mineraltillgång: 1,37 miljoner ton med 1,44 g/t guld (63,200 oz.) - cutoff 0,6 g/t
Antagen Mineraltillgång: 0,65 miljoner ton med 1,70 g/t guld (35,800 oz.) - cutoff 0,6 g/t

eller med en högre cutoff:
Indikerad Mineraltillgång: 0,38 miljoner ton med 2,7 g/t guld (33,100 oz.) - cutoff 1,5 g/t
Antagen Mineraltillgång: 0,32 miljoner ton med 2,4 g/t guld (24,700 oz.) - cutoff 1,5 g/t

Mineraltillgångsberäkningen är utförd av Mr. Neil Inwood (MSc, FAusIMM), en Principal Resource Geologist hos Coffey Mining, ett

oberoende konsultföretag inom geologi och gruvdrift. John Nebocat, P.Eng., är en kvalificerad person enligt definitionen i NI 43-101, tar

ansvar för de prospekterings- och geologiska data som ingår i beräkningen.
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● I Fäbodtjärn har en bedömning av mineraltillgången utförts.
Indikerad Mineraltillgång: 111 kton med 8,5 g/t guld - cutoff 0,0 g/t
Antagen Mineraltillgång: 85 kton med 5,9 g/t guld - cutoff 0,0 g/t

Mineraltillgångarna har uppskattats i enlighet med den av SveMin, FinnMin och Norsk Bergindustri utgivna FRB-standarden,

2012-års utgåva. FRB-standarden är i allt väsentligt lik t.ex. JORC-koden i vad avser kategoriseringen. Bedömningen av

mineraltillgången i Fäbodtjärn har gjorts av Bergsingenjör Thomas Lindholm, GeoVista AB, oberoende konsult och av SveMin

registrerad kvalificerad person (QP) , i samarbete med Frank van der Stijl, chefsgeolog hos Botnia Exploration och av SveMin

registrerad kvalificerad person (QP).

● Ansökan för provbrytning av Fäbodtjärn godkändes av Länsstyrelsen den 13 maj 2015.

● Ansökan för bearbetningskoncession av Fäbodtjärn inlämnades till Bergsstaten den 18 juni.

● Ett område med mineraliserade kvartsgångar har under sommaren undersökts i detalj på Middagsberget
och österut. Undersökningarna är en uppföljning av de fynd av block med höga halter av silver,
bly och zink som Botnia Exploration rapporterat om tidigare. En första provtagning av en bred
kvartsgång visar förhöjda halter av bly, silver, och guld - det bästa provet i häll på Middagsbergets östsida
höll 9,7 gram guld per ton. Resultatet innebär att Botnia utökar den planerade borrningen under vintern
till ett större område.

● Bottenmoränborrningar i Granselliden nr 3 och Forsheden nr 1 har utförts där närmare 400 hål har borrats. I
Jägarliden och Åström, som ligger inom undersökningstillståndet Granselliden nr 3, visade analysresultaten på 
förhöjda halter Au som kan definiera områden för uppföljning med kärnborrning.

● Inom Stenberget nr 3 ligger även objektet Middagsberget. Historiskt har cirka 15 000 meter borrats och
analyserats. Potential finns för en volymmässigt stor fyndighet men med lägre halter än det närliggande
Fäbodtjärn.

● Vindelgranseleområdet har förstärkts med undersökningstillstånden Bjurbäcksliden nr 2, Storforsen nr 6, och
Stormyran nr 3. Dessa områden innehåller intressanta uppslag av silver, bly, zink och koppar.

Övriga områden
● Prospektering på undersökningstillstånden utanför Vindelgransele fortsätter i begränsad omfattning

Projektportfölj
Botnia Exploration utför prospektering inom Sverige. Botnia Explorations projektportfölj består idag av 9
undersökningstillstånd och en bearbetningskoncession. Projekten är guldprojekt och sulfidmalmsprojekt. Botnia
Exploration har två provbrytningstillstånd och arbeten är koncentrerade till Vindelgranseleområdet. För närmare
information om projektportfölj och projektöversikt hänvisar vi till bolagets hemsida. Förändringar i projektportföljen
sedan förra kvartalsrapporten redovisas nedan:

Beviljad förlängning av undersökningstillstånd sedan föregående kvartalsrapport
Stenberget nr 3

Nya beviljade undersökningstillstånd
Inga

Återlämnade (sönade) undersökningstillstånd sedan föregående kvartalsrapport
Ekorrberget nr 1, Forsheden nr 1, Rörtjärnen nr 2, Rörtjärnen nr 3
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FINANSIELL ÖVERBLICK

Koncernen i sammandrag 
Helår Helår

(kSEK) 2015 2014 2015 2014 2014 2014
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0
Aktiverat arbete 897 820 5 585 3 810 3 810
Rörelseresultat -2 576 -1 649 -6 211 -6 732 -6 732 -6 732
Resultat efter skatt -2 613 -1 700 -6 920 -6 757 -6 757 ##########
Resultat per aktie, SEK -0,03 -0,02 -0,09 -0,09 -0,09 -0,09

Kommentarer till tabellen
Under räkenskapsåren 2014 och 2015 har det inte redovisats någon nettoomsättning. Under räkenskapsperioden
2015 uppgick aktiverat arbete för egen räkning till kSEK 5 585 (3 810) och rörelseresultatet till kSEK -6 211 (-6 732).
Rörelseresultatet har under samma period påverkats av nedskrivningar/utrangering undersökningstillstånd om
kSEK -1 105 (-1 425).

Investeringar
Immateriella anläggningstillgångar uppgår vid periodens slut till kSEK 58 431 jämfört med kSEK 53 736 per den 
31 december 2014. Ökningen om kSEK 4 695 förklaras enligt nedan tabell:

Ingående balans 2015-01-01 53 736
Avgifter för nya samt förlängning av undersökningstillstånd 584
Utförda prospekteringsarbeten (aktiverat arbete för egen räkning) 5 585
Provanrikning (aktiverat arbete för egen räkning) 0
Nedskrivning/utrangering återkallade undersökningstillstånd -1 105
Återställning 0
Periodens avskrivningar -369

Utgående balans 2015-12-31 58 431

Kassaflödespåverkande effekt av gjorda investeringar under räkenskapsperioden 2015 uppgår till kSEK - 6 169
(- 4 294). Investeringarna består i huvudsak av utförda prospekteringsarbeten och förvärv av prospekteringsrättigheter.

Finansiell ställning och kassaflöde
Kassaflödet för räkenskapsperioden 2015 uppgår till kSEK -1 797 (440). Likvida medel vid periodens slut uppgick
till kSEK 6 366 jämfört med kSEK 8 163 per den 31 december 2014. Soliditeten vid periodens slut uppgår till 94,2 %
(88,1 %) och eget kapital uppgår till kSEK 62 408 jämfört med 56 116 per den 31 december 2014.

Finansiell ställning, se tidigare avsnitt om Finansiering.

Antal utestående aktier
Antalet aktier per den 31 december 2015 uppgår till 92 612 844 och aktiekapitalet till kSEK 13 891 927. Bolagets
aktie är sedan december 2009 listad vid AktieTorget. 

oktober -- december januari -- december
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Optionsprogram
Det finns inga utestående optionsprogram.

Konvertibla skuldebrev:
Väsentliga villkor konvertibel upptagen 2014

● Belopp: 1 500 000 kronor
● Ränta: Noll (0) procentenheter
● Konvertibeln skall, i den mån konvertering ej skett dessförinnan återbetalas 2020-12-31
● Rätt att utbyta hela eller del av fordran till aktier i bolaget med ett kvotvärde om 0,15 kronor och en
  konverteringskurs om 0,80 kronor per aktie kan ske i perioden 2014-11-03--2020-10-31 
● Vid fullt utnyttjande innebär det 1 875 000 aktier

Väsentliga villkor konvertibel upptagen 2015
● Belopp: 1 759 500 kronor
● Ränta: Noll (0) procentenheter
● Konvertibeln skall, i den mån konvertering ej skett dessförinnan återbetalas 2020-12-31
● Rätt att utbyta hela eller del av fordran till aktier i bolaget med ett kvotvärde om 0,15 kronor och en
  konverteringskurs om 0,92 kronor per aktie kan ske i perioden 2015-12-04--2020-10-31 
● Vid fullt utnyttjande innebär det 1 912 500 aktier

Personal
Under perioden har koncernen i genomsnitt haft 1,5 (1,5) anställda. Ersättningar i form av konsultarvode har
utbetalats till bolagets VD, se vidare information i avsnitt närstående transaktioner nedan. 

Moderbolaget
Moderbolagets verksamhet utgörs av koncernledningsfunktionen och nettoomsättning uppgår under perioden till
kSEK 900 (900) med ett resultat efter finansiella poster på kSEK -11 430 (-3 817). Likvida medel per balansdagen
är kSEK 4 920 (6 849).

Transaktioner med närstående
Följande transaktioner har skett med närstående under året:
Frostviken Exploration Services som drivs av Frank van der Stijl, chefsgeolog, har levererat prospekteringstjänster
till ett värde om kSEK 215. Ett konsultavtal, avseende köp av företagsledningstjänster, finns med CMM Calluna
Mining Resources AB som ägs av Bengt Ljung, styrelseledamot och delägare. Under perioden har tjänster köpts till
ett värde av kSEK 960. Överenskommelse om tjänster med närstående sker på marknadsmässiga villkor.

Årsstämma 2014
På årsstämman den 13 maj 2015 beslutade stämman i huvudsak om följande:
● att styrelsearvode skall utgå med kSEK 200 till styrelseordförande och kSEK 100 till övriga styrelseledamöter som

ej är huvudägare och/eller anställda i koncernen. 
● att styrelsen skall bestå av tre styrelseledamöter. Till ordinarie styrelseledamöter utsågs Per-Erik Lindvall,

Bengt Ljung och Pär Weihed. På efterföljande konstituerande styrelsesammanträde utsågs Per-Erik Lindvall till
styrelseordförande. 

● att ge bemyndigande till styrelsen intill nästa årsstämma, besluta om en/eller flera emissioner av aktier,
konvertibler och teckningsoptioner.

För detaljerad information och övriga beslut, se separat pressmeddelande publicerat den 15 maj 2015.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Riskerna i koncernens verksamhet kan generellt delas in i operationella risker relaterade till affärsverksamheten
och risker relaterade till finansverksamheten. Enligt styrelsens bedömning är de två största riskerna
”finansieringsbehov och kapital” samt ”prospekteringsrisk” . En detaljerad redovisning av Botnias risker,
osäkerhetsfaktorer samt hantering av de samma återfinns i koncernårsredovisningen för år 2014. 
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Redovisnings- och värderingsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K3-regelverket).
Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i denna finansiella rapport som i årsredovisningen
2014 för Botnia Exploration Holding AB (publ).

Ekonomisk information
Årsredovisning, tillgänglig på hemsida och på huvudkontoret 2016-04-15
Årsstämma kl 10.00 i Jernkontorets lokaler, Kungsträdgårdsgatan 10, Stockholm. 2016-05-04
Delårsrapport kvartal 1 2016 2016-05-20
Delårsrapport kvartal 2 2016 2016-08-19
Delårsrapport kvartal 3 2016 2016-11-18
Bokslutskommuniké 2016 2017-02-24

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

Nacka Strand den 19 februari 2016

Bengt Ljung
VD

För ytterligare information kontakta
VD Bengt Ljung bengt.ljung@botniaexploration.com 070-543 16 05

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Fakta om Botnia Exploration Holding AB (publ)
Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag med fokus på framförallt guld, men även basmetaller i Sverige.
Bolaget har  10 projekt med inriktning på guld och sulfidmalmer. Bolaget är listat på AktieTorget (BOTX).
För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com och www.aktietorget.se.

Bolagets Adress
Botnia Exploration Holding AB (publ)
Box 1113
131 26 Nacka Strand
Besök: Cylindervägen 18 8tr, Nacka Strand
www.botniaexploration.com

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Botnia Exploration skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lagen om

handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 februari 2016 kl. 08.30.
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KONCERNENS RESULTATRÄKNINGAR I SAMMANDRAG
Helår Rullande

(kSEK) 2015 2014 2015 2014 2014 12-mån
Nettoomsättning 0 0 0 0 0
Aktiverat arbete 897 820 5 585 3 810 3 810
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -873 -631 -2 922 -3 031 -3 031
Prospekteringskostnader -897 -820 -5 585 -3 810 -3 810
Personalkostnader -505 -484 -1 815 -1 907 -1 907
Av och nedskrivningar -93 -93 -369 -369 -369
Övriga rörelsekostnader1) -1 105 -441 -1 105 -1 425 -1 425
Rörelseresultat -2 576 -1 649 -6 211 -6 732 -6 732 0
Finansnetto -162 -242 -834 -216 -216
Resultat före skatt -2 738 -1 891 -7 045 -6 948 -6 948 0
Skatt 125 191 125 191 191
Resultat efter skatt -2 613 -1 700 -6 920 -6 757 -6 757

Resultat per aktie, SEK -0,03 -0,02 -0,09 -0,09 -0,09 ##########
Medelantal aktier 84 992 272 77 809 228 79 600 069 74 375 162 74 375 162
1) Övriga rörelsekostnader avser till sin helhet utrangering/återkallade undersökningstillstånd.

KONCERNENS BALANSRÄKNINGAR I SAMMANDRAG
31 december 31 december 31 december

TILLGÅNGAR (kSEK) 2015 2014 2014 2014

Immateriella anläggningstillgångar 58 431 53 736 53 736
Materiella anläggningstillgångar 1 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 977 977 977
S:a anläggningstillgångar 0 1 59 408 54 713 54 713 0

Kundfordringar och andra fordringar 470 796 796
Kassa och bank 6 366 8 163 8 163
S:a omsättningstillgångar 6 836 8 959 8 959 0

SUMMA TILLGÅNGAR 66 244 63 672 63 672 0

31 december 31 december 31 december
EGET KAPITAL OCH SKULDER (kSEK) 2015 2014 2014 2014

Eget kapital 62 408 56 116 56 116 0

Avsättningar 200 200 200
Långfristiga skulder, konvertibla lån 1 943 648 648
S:a långfristiga skulder 2 143 848 848 0

Kortfristiga skulder, räntebärande* 0 5 500 5 500
Leverantörsskulder och andra kortfristiga skulder 1 693 1 208 1 208
S:a kortfristiga skulder 1 693 6 708 6 708 0

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 66 244 63 672 63 672 0

* Inga förändringar har skett under perioden avseende ställda säkerheter och anvarsförbindelser

oktober -- december januari -- december
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KONCERNENS FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL I SAMMANDRAG (kSEK)
31 december 31 december 31 december

2015 2014 2014 2014
Ingående eget kapital enligt balansräkning 56 116 58 215 58 215
Nyemissioner, netto 12 767 3 982 3 982
Konvertibel 445 676 676
Periodens resultat -6 920 -6 757 -6 757
Eget kapital vid periodens slut 62 408 56 116 56 116 0

KONCERNENS KASSAFLÖDE I SAMMANDRAG (kSEK)
Helår Rullande

2015 2014 2015 2014 2014 12-mån
Kassaflöde från den
löpande verksamheten -1 626 -1 339 -4 760 -6 263 -6 263 0
Kassaflöde från 
investeringsverksamheten -1 293 -1 246 -6 169 -4 294 -4 294 0
Kassaflöde från
finansieringsverksamheten 8 594 3 265 9 132 10 997 10 997
Förändring av likvida medel 5 675 680 -1 797 440 440 0

Avstämning av förändring
i likvida medel
Ing. balans likvida medel 691 7 483 8 163 7 723 7 723
Utg. balans likvida medel 6 366 8 163 6 366 8 163 8 163
Förändring av likvida medel 5 675 680 -1 797 440 440 0

oktober -- december januari -- december
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MODERBOLAGETS RÄKENSKAPER I SAMMANDRAG (kSEK)

Helår
RESULTATRÄKNINGAR 2015 2014 2015 2014 2014 12-mån
Nettoomsättning 225 225 900 900 900
Övriga externa kostnader -853 -559 -2 918 -2 813 -2 813
Personalkostnader -443 -419 -1 574 -1 688 -1 688
Rörelseresultat -1 071 -753 -3 592 -3 601 -3 601 0
Resultat från koncernföretag1) -7 004 0 -7 004 0 0
Finansnetto -162 -242 -834 -216 -216
Resultat före skatt -8 237 -995 -11 430 -3 817 -3 817 0
Skatt 125 191 125 191 191
Resultat efter skatt -8 112 -804 -11 305 -3 626 -3 626 0

31 december 31 december 31 december
BALANSRÄKNINGAR 2015 2014 2014 2014
TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar 48 702 48 702 48 702
Summa anläggningstillgångar 48 702 48 702 48 702 0

Omsättningstillgångar
Kundfordringar och andra fordringar 23 706 23 967 23 967
Kassa och bank 4 920 6 849 6 849
Summa omsättningstillgångar 28 626 30 816 30 816 0

SUMMA TILLGÅNGAR 77 328 79 518 79 518 0

31 december 31 december 31 december
2015 2014 2014 2014

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 74 631 72 724 72 724

Långfristiga skulder, konvertibla lån 1 943 648 648
Summa långfristiga skulder 1 943 648 648 0

Kortfristiga skulder, räntebärande* 0 5 500 5 500
Leverantörsskulder och andra kortfristiga skulder 754 646 646
Summa kortfristiga skulder 754 6 146 6 146 0

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 77 328 79 518 79 518 0

*  Inga förändringar har skett under perioden avseende ställda säkerheter och ansvarsförbindelser.

januari -- decemberoktober -- december
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NOT 1. VERKSAMHETSOMRÅDEN - SEGMENTSREDOVISNING 
Botnia är för närvarande verksamma inom en rörelsegren och en geografisk marknad varför någon
segmentsrapportering inte är aktuell.

NOT 2. NYCKELTAL 
Helår Rullande

2015 2014 2015 2014 2014 12-mån
Nettoomsättning, kSEK 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat, kSEK -2 576 -1 649 -6 211 -6 732 -6 732 0
Resultat efter skatt, kSEK -2 613 -1 700 -6 920 -6 757 -6 757 0
Avkastning på eget kapital, % -11,7% -11,8% -11,8%
Avkastning på totalt kapital, % -9,6% -10,8% -10,8%
Soliditet, % 94,2% 88,1% 94,2% 88,1% 88,1%
Balansomslutning, kSEK 66 244 63 672 66 244 63 672 63 672
Investeringar, kSEK 6 169 4 294 4 294
Medelantal anställda, st 1,5 1,5 1,5

NOT 3. ANTAL AKTIER OCH AKTIEMÅTT
Helår Rullande

2015 2014 2014 12-mån
Totalt antal utestående aktier, st 92 612 844 77 809 228 77 809 228 ##########
Totalt antal utestående aktier efter utspädning; st 96 400 344 79 684 228 79 684 228
Vägt genomsnittligt antal aktier, st 79 600 069 74 375 162 74 375 162

Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning, st 81 616 542 74 673 926 74 673 926
Resultat per aktie, SEK -0,09 -0,09 -0,09
Eget kapital per aktie, SEK 0,67 0,72 0,72
Totalt aktiekapital, kSEK 13 892 11 671 11 671

NOT 4. FÖRPLIKTELSER FÖRVÄRVADE TILLSTÅND
Inga förändringar har skett under perioden. För närmare information se årsredovisning för 2014 sid 31.

oktober -- december januari -- december

januari -- december
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