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Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag med fokus på ädel- och basmetaller i Sverige och Norden.
Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag vars verksamhet syftar till att bygga långsiktigt aktieägarvärde

genom att fyndighetsutveckla mineraliseringar och bygga malmbas.
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Perioden januari -- december 2011

● Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0  (0 ).

● Rörelseresultatet uppgick till kSEK -7 408 (-5 973).

● Resultat efter skatt uppgick till kSEK -7 304 (-5 925).

● Resultat per aktie uppgick till SEK -0,317 (-0,013).

● Ingen utdelning föreslås.

Kvartal oktober -- december 2011

● Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0  (0).

● Rörelseresultatet uppgick till kSEK -3 017 (-1 239).

● Resultat efter skatt uppgick till kSEK -3 030 (-1 339).

● Resultat per aktie uppgick till SEK -0,13 (-0,003).

Viktiga händelser under fjärde kvartalet

● Det anrikningsverk med flotationsanrikning som planerades att användas både för delar av provbrytningen i

Vargbäcken och för anrikning av framtida berg från småskalig brytning i Vargbäcken är inte längre tillgängligt.

Styrelsen för Botnia beslutade därmed att skjuta upp ansökan om miljötillstånd för gruvbrytning för Vargbäcken, se

pressmeddelande 2011-12-23. Någon brytning utöver godkända 65 000 ton är för närvarande ej aktuellt.

● De planerade transporterna av det utsprängda berget från Vargbäcken (15 000 ton) eller ca 20% av den totala

godkända bergmängden kunde på grund av det milda vädret och brist på tjäle ej genomföras. Det fönster för anrikning

som förelåg i närbeläget anrikningsverk kunde därför ej utnyttjas. De utsprängda guldförande massorna kommer att

kunna anrikas så snart vi erhållit en öppning i lämpligt anrikningsverk. Med fortsatt höga guldpriser kan man se det

utsprängda berget som en bra tillgång som senare kan anrikas och generera intäkt.

● Botnia Exploration rapporterarade en ökning på 12 % i indikerad mineraltillgång i Vargbäckens guldfyndighet, se

vidare separat pressmeddelande den 15 november 2011.

● I början av december påbörjades diamantborrningar i Vindelgranseleområdet där 3 borrhål borrades. Mer detaljerad

information kommer att ges i kommande VD brev.

● Intressanta guldhalter har påträffats i Vandelån i Hälsningland. Rapporterades i pressmeddelande 2011-12-29

Viktiga händelser tidigare under året

● Prospekteringsarbetet vid undersökningstillstånden Vindelgranseleområdet gav fynd av häll och block innehållande

förutom guld även silver, zink och bly. De positiva resultaten ledde till att företaget beslutade att

intensifiera prospekteringsarbetet i området, se pressmeddelande 2011-09-05

● Botnia erhöll miljötillstånd för provbrytning av beanbetningskoncession Vargbäcken K nr 1. Detta tillstånd gäller till

och med 1 september 2021

● Tester utförda hos anrikningslaboratoriet MINPRO i Stråssa visade att materialet från Vargbäckenfyndigheten

ger höga utbyten både med lakning såväl som med flotation. Flotation är generellt en billigare anrikningssmetod och

det var därför glädjande med dessa resultat.

● Aktieägarna inbjöds till Vindelgranseleområdet för andra året och besöket var återigen mycket uppskattat

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011
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Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

● Intensiv diamantborrning har pågått under januari och februari i Vindelgranseleområdet och längs den tidigare

rapporterade förkastningszonen som sträcker sig från Fäbodliden A ner till Middagsberget. Dessa borrningar har varit

framgångsrika och i tre av hålen har vi funnit synligt guld.De slutliga resultaten av analyserna har ännu ej erhålllits från

ALS men de preliminära resultaten ser mycket intressanta ut. Ledningen har därför rekommenderat en fortsatt

intensiv diamantborrning i detta område för att påskynda paketeringen och ansökan av bearbetningskoncession. Det

är vår förhoppning att ett större område därför kan konsolideras till en koncession.

● Som publicerats på Botnias hemsida den 6 februari 2012 fortsätter samarbetet med Dragon Mining i det

gemensamma projektet Harpsund. För närmare information om avtalet hänvisas till pressmeddelande 2010-10-28

● Botnia har deltidsanställt en juniorgeolog som assistent till vår chefsgeolog

Framtidsutsikter

Stor potential till ökade guldmineraliseringar i Vindelgranseleområdet är tydlig varför den intensifierade

diamantborrningen påbörjades i december 2011. Det är vår målsättning att det så kallade Vindelgranselepaketet kan

kommersialiseras så snart den ovan nämnda planerade bearbetningskoncessionen i området har godkänts av

Bergsstaten. Under året kommer kontakter att tas med potentiella köpare av detta område som då kan innehålla såväl

bearbetningskoncessionen Vargbäcken som den nya potentiella koncessionen. Det är vår målsättning att kunna påvisa

att området innehåller minst 500 000 oz (15 550 kg) av guldmineralisering plus den antagna 35 800 oz (1 114 kg) och

indikerade 63 200 (1966 kg) mineraliseringen i Vargbäcken enligt NI 43-101. För ovan beskriven och föreslagen fortsatt

intensiv borrning samt paketering av Vindelgranseleområdet kommer ytterligare finansiering att krävas under 2012.

Styrelsen arbetar aktivt med att utvärdera olika alternativ och bedömer förutsättningarna som goda att säkerställa

finansiering.

Affärsidé

Verksamheten syftar till att bygga långsiktigt aktieägarvärde genom att fyndighetsutveckla mineraliseringar och bygga

malmbas.

Vår strategi kan sammanfattas enligt följande:

1. Guld är huvudprioritet och huvudmarknaden är Sverige och Norden.

2. Utveckla ytterligare projekt till bearbetningskoncessioner inom Vindelgranseleområdet (utöver Vargbäcken).

3. Alla bearbetningskoncessioner skall ligga infrastrukturellt rätt med närhet till befintligt anrikningsverk och

avfallsdammar.

4. All utveckling av övriga mineralprojekt som volfram, sällsynta jordartsmetaller planeras att exploateras och

finansieras via partnerskap. Detta förutsätter fortsatt en positiv utveckling av priserna för dessa metaller. De aktuella

undersökningsprojekten kommer med andra ord att "utfarmas" vilket är vanligt till exempel inom oljeindustrin.

5. Utökning av antalet geologiska områden med intressanta mineraliseringar, kompletterande till den så kallade

guldlinjen i Västerbotten, Älvsbyområdet, Bergslagen samt Hälsingland, som Bolaget bedömer har stor potential

6. Botnia arbetar efter beprövade metoder inklusive blockletning.

7. Uranobjekt kommer ej att finnas i Bolagets projektportfölj.
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PROSPEKTERINGSVERKSAMHETEN

● Botnia utför en intensiv prospektering inom Sverige. Våra arbeten är koncentrerade till Vindelgranseleområdet och

den så kallade Guldlinjen.

● Undersökningsborrningarna fortsätter i Vindelgranseleområdet och analysresult väntas för de utförda borrningarna.

En sammanfattning om projekten i Vindelgranseleområdet gavs i pressmeddelande 2011-11-03.

● Kompletterande geofysiska markmätningar planeras i Vindelgranseleområdet inkluderat Vargbäcken.

● De positiva analysresultaten i Vandelån har medfört att Botnia ansöker om ett ytterligare

undersökningstillstånd som ökar ytan i Vandelån.

Projektportfölj

Botnias projektportfölj består idag av närmare 30 undersökningstillstånd och en bearbetningskoncession. För närmare

information om projektportfölj och projektöversikt hänvisar vi till bolagets hemsida. Förändringar i projektportföljen sedan

förra kvartalsrapport redovisas nedan:

Beviljad förlängning av undersökningstillstånd

Granselliden nr 3, Jormlien nr 1, Stenberget nr 3

Nya beviljade undersökningstillstånd

Inga ansökta

Återlämnade (sönade) undersökningstillstånd

Avaträsket nr 1, Avaträsket nr 2, Vena nr 4

FINANSIELL ÖVERBLICK

Koncernen i sammandrag

Helår Helår

(kSEK) 2011 2010 2011 2010 2010 2010

Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0

Aktiverat arbete 1 467 897 6 672 2 701 2 701

Rörelseresultat -3 017 -1 239 -7 408 -5 973 -5 973 -5 973

Resultat efter skatt -3 030 -1 339 -7 304 -5 925 -5 925 #########

Resultat per aktie, SEK -0,132 -0,003 -0,317 -0,013 -0,013 -0,01

Kommentarer till tabellen

Under räkenskapsåren 2010 och 2011 har det inte redovisats någon nettoomsättning. Under räkenskapsåret

2011 uppgick aktiverat arbete för egen räkning till kSEK 6 672 (2 701) och rörelseresultatet till kSEK -7 408

(-5 973). Rörelseresultatet har under samma period påverkats av nedskrivningar/utrangering undersökningstillstånd

om kSEK -2 071 (-1 806).

oktober -- december januari -- december
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Investeringar

Immateriella anläggningstillgångar uppgår vid periodens slut till kSEK 35 160 jämfört med kSEK 27 328 per den 31

december 2010. Ökningen om kSEK 7 832 förklaras enligt nedan tabell:

Ingående balans 2011-01-01 27 328

Avgifter för nya samt förlängning av undersökningstillstånd 338

Utförda prospekteringsarbeten (aktiverat arbete för egen räkning) 6 672

Prospekteringsrättigheter tillförda genom bolagsförvärv (se nedan) 3 262

Nedskrivning/utrangering återkallade undersökningstillstånd -2 071

Periodens avskrivningar -369

Utgående balans 2011-12-31 35 160

Kassaflödespåverkande effekt av gjorda investeringar under räkenskapsåret 2011 uppgår till kSEK -8 708 (-6 980).

Investeringarna består i huvudsak av utförda prospekteringsarbeten och förvärv av prospekteringsrättigheter, varav kSEK

1 698 avser utbetald tilläggsköpeskilling avseende förvärvet av Hans.A. Resources Sweden AB. Under rapportperioden

har kassaflödet från investeringsverksamheten även påverkats av deponerade medel om kSEK -900 (0) avseende ställd

säkerhet till förmån för Länsstyrelsen avseende framtida återställning av provbrytningsområdet i Vargbäcken.

Finansiell ställning och kassaflöde

Kassaflödet för räkenskapsåret 2011 uppgår till kSEK -14 899 (16 837). Likvida medel vid periodens slut uppgick till

kSEK 7 510 jämfört med kSEK 22 409 per den 31 december 2010. Soliditeten vid periodens slut uppgår till 94,6 %

(96,7 %) och eget kapital uppgår till kSEK 42 002 jämfört med 49 454 per den 31 december 2010.

Företagsförvärv - tilläggsköpeskilling

Som beskrivits i tidigare rapporter under året har Länsstyrelsen lämnat tillstånd för provbrytning i

bearbetningskoncessionen Vargbäcken K nr 1. Som tidigare har informerats skall Botnia erlägga en

tilläggsköpeskilling avseende förvärvet av Hans.A Resources Sweden AB om 3 963 601 nyemitterade aktier när

ovanstående miljötillstånd erhölls. I tilläggsavtal med Hansa Resources Limited har överenskommits att de

nyemitterade aktierna skall erläggas innan 2012-03-31. Utöver detta har Hansa Resources Limited enligt

förvärvsavtalet rätt till en kontant tilläggsköpeskilling om CAD 500 000, som skall erläggas i två rater om CAD 250 000

vardera.

I samband med att miljötillstånd erhölls och kriterier för tillägsköpeskilling var uppfyllda har under räkenskapsåret 2011

kontant del om totalt kSEK 3 262 (kCAD 500) av tilläggsköpeskillingen bokförts och beaktats i förvärvsanalysen. Under

hösten 2011 har kSEK 1 698 (kCAD 250) utbetalats av ovan nämnd kontant tilläggsköpeskilling. I nedan presenterad

koncernbalansräkning har kontant tilläggsköpeskilling om kSEK 3 262 till sin helhet allokerats till prospekteringsrättigheter

(immateriella tillgångar). Kvarstående skuld avseenden kontant tilläggsköpeskilling uppgår vid periodens slut till kSEK

1 694 (kCAD 250) enligt gällande valutakurs vid periodens slut.

Tilläggsköpeskilling i form av 3 963 601 nyemitterade aktier har däremot inte bokförts eller beaktats i förvärvsanalysen

per den 31 december 2011 på grund av att den skall värderas till framtida värden på eget kapitalinstrument.

Antal utestående aktier

Enligt beslut på årsstämma den 30 mars 2011 har under rapportperioden en sammanläggning av bolagets aktier och

en vidhängande utjämningsemission genomförts med villkoren 1:30. Antalet aktier uppgår efter sammanläggning och

vidhängande utjämningsemission till 23 020 270 och aktiekapitalet till kSEK 3 453. Första handelsdag efter

sammanläggning var den 19 april 2011. För närmare information kring sammanläggningen av aktier, se bolagets

hemsida, www.botniaexploration.com

Bolagets aktie är sedan december 2009 listad vid AktieTorget.
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Optionsprogram

Det finns inga utestående optionsprogram.

Personal

Under perioden har koncernen i genomsnitt haft 1,5 (0) anställd. Ersättningar i form av konsultarvode har utbetalats till

bolagets VD, se vidare information i avsnitt närstående transaktioner nedan. Under första kvartalet 2011 förstärktes

organisationen med Frank van der Stijl som anlitats som chefsgeolog.

Moderbolaget

Verksamheten i moderbolaget utgörs av koncernledningsfunktionen och nettoomsättning uppgår under perioden till

kSEK 543 (1 233) med ett resultat efter finansiella poster på kSEK - 15 464 (-1 529). I resultat efter finansnetto ingår

för perioden lämnade aktieägartillskott om kSEK - 11 500 (0) i syfte att kapitalisera dotterbolaget Botnia

Exploration AB. Likvida medel per balansdagen är kSEK 6 392 (22 216).

Transaktioner med närstående

Följande transaktioner har skett med närstående under perioden:

X Minerals AB som ägs av Göran Petersson, styrelseledamot, har levererat prospekteringstjänster till ett värde om kSEK

164. Frostviken Exploration Services som drivs av Frank van der Stijl, chefsgeolog och med i ledningsgruppen, har

levererat prospekteringstjänster till ett värde om kSEK 397. Ett konsultavtal, avseende köp av företagsledningstjänster,

finns med CMM Calluna Marketing & Management 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.

Utdelning och årsstämma

Ordinarie årsstämma kommer att hållas onsdagen den 24 april 2012 kl. 14.00 på bolagets kontor, Herserudsvägen

18 i Lidingö. Årsredovisning för 2011 som offentliggörs den 30 mars 2012 kommer att finnas tillgänglig på bolagets

hemsida och kontor.

Styrelsen och VD avser föreslå stämman att ingen utdelning till aktieägarna lämnas för verksamhetsåret 2011.

Aktieägare som vill få ärende behandlat vid kommande årsstämma ska inkomma med en skriftlig begäran i så god tid

att frågan kan tas upp i kallelsen till stämman, senast den 16 mars 2012. Begäran ställs till styrelsen och sänds i

brev till Styrelsen, Botnia Exploration Holding AB, Box 1343, 181 25 Lidingö.

Insynspersonernas aktieinnehav

Bland registrerade insynspersoner har följande aktieförändringar, inkl bolag och närstående, anmälts under 2011.

Namn Förändring Innehav 2011-12-31

Bengt Ljung 68 106 2 154 487

Göran Petersson 0 1 500 267

Maria Lilja 0 215 038

Per-Erik Lindvall 17 000 17 000

Thomas Ljung 0 60 128

Risker och osäkerhetsfaktorer

Riskerna i koncernens verksamhet kan generellt delas in i operationella risker relaterade till affärsverksamheten och

risker relaterade till finansverksamheten. Ingen avgörande förändring av väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer har

skett under perioden förutom att bolaget har närmat sig tidpunkt för finansiering av fortsatt prospektering. En

detaljerad redovisning av Botnias risker, osäkerhetsfaktorer samt hantering av de samma återfinns i bolagets

årsredovisning för 2010.
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Redovisnings- och värderingsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen samt Redovisningsrådets rekommendation nr

20, Delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i denna finansiella rapport

som i årsredovisningen 2010 för Botnia Exploration Holding AB (publ).

Ekonomisk information

Årsredovisning, tillgänglig på hemsida och på huvudkontoret 2012-03-30

Årsstämma kl 14.00 på bolagets kontor, Herserudsvägen 18, Lidingö 2012-04-24

Delårsrapport kvartal 1 2012 2012-05-23

Delårsrapport kvartal 2 2012 2012-08-24

Delårsrapport kvartal 3 2012 2012-11-23

Lidingö den 16 februari 2012

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 och

Norden. Utveckling sker främst av objekt i tidiga faser. Bolaget har efter förvärvet av kanadensiska Hansa Resources

Limiteds svenska fyndigheter, ett 30-tal projekt varav flera med inriktning på guld. 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 1343

181 25 Lidingö

Besök: Herserudsvägen 18, Lidingö

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 16 februari 2012 kl. 08.30.
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KONCERNENS RESULTATRÄKNINGAR I SAMMANDRAG
Helår Rullande

(kSEK) 2011 2010 2011 2010 2010 12-mån

Nettoomsättning 0 0 0 0 0

Aktiverat arbete 1 467 897 6 672 2 701 2 701

Övriga externa kostnader -1 152 -990 -3 915 -3 464 -3 464

Prospekteringskostnader -1 467 -897 -6 672 -2 701 -2 701

Personalkostnader -477 -180 -1 050 -330 -330

Avskrivningar -96 -95 -372 -373 -373

Övriga rörelsekostnader1)
-1 292 26 -2 071 -1 806 -1 806

Rörelseresultat -3 017 -1 239 -7 408 -5 973 -5 973 0

Finansnetto2)
-13 -100 104 48 48

Resultat före skatt -3 030 -1 339 -7 304 -5 925 -5 925 0

Skatt 0 0 0 0 0

Resultat efter skatt -3 030 -1 339 -7 304 -5 925 -5 925

Resultat per aktie, SEK3)
-0,13 -0,003 -0,317 -0,013 -0,013 #########

Medelantal aktier 23 020 270 480 248 740 23 017 804 447 431 453 447 431 453

1) Övriga rörelsekostnader avser till sin helhet utrangering/återkallade undersökningstillstånd.

2) Finansnettot har under fjärde kvartalet 2011 påverkats negativt av valutakursförluster om kSEK 49.

3) Under räkenskapsåret har en sammanläggning av bolagets aktier 1:30 genomförts. Se vidare information i not 3.

KONCERNENS BALANSRÄKNINGAR I SAMMANDRAG
31 december 31 december 31 december

TILLGÅNGAR (kSEK) 2011 2010 2010 2010

Immateriella anläggningstillgångar 35 160 27 328 27 328

Materiella anläggningstillgångar 1 3 6 6

Finansiella anläggningstillgångar1)
1 010 102 102

S:a anläggningstillgångar 0 1 36 173 27 436 27 436 0

Kundfordringar och andra fordringar 699 1 307 1 307

Kassa och bank 7 510 22 409 22 409

S:a omsättningstillgångar 8 209 23 716 23 716 0

SUMMA TILLGÅNGAR 44 382 51 152 51 152 0

31 december 31 december 31 december

EGET KAPITAL OCH SKULDER (kSEK) 2011 2010 2010 2010

Eget kapital 42 002 49 454 49 454 0

Leverantörsskulder och andra kortfristiga skulder2)
2 380 1 698 1 698

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 44 382 51 152 51 152 0

1) Under perioden har kSEK 900 deponerats som säkerhet för framtida återställningskostnader av provbrytningsområdet i Vargbäcken. I övrigt har inga

förändringar skett under perioden avseende ställda säkerheter och ansvarsförbindelser.

2) I beloppen per den 31 december 2011 ingår kvarvarande kontant del av tilläggsköpeskilling avseende förvärvet av Hans.A Resources Sweden AB

om kSEK 1 694. För vidare information se avsnitt "Företagsförvärv - tilläggsköpeskilling" ovan.

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

31 december 31 december 31 december

2011 2010 2010 2010

Ingående eget kapital enligt balansräkning 49 454 13 556 13 556

Nyemissioner 2 32 218 32 218

Nyemissionskostnader 0 -4 662 -4 662

Apportemission förvärv Hansa 0 14 267 14 267

Återbetalning av villkorade aktieägartillskott -150 0 0

Periodens resultat -7 304 -5 925 -5 925

Eget kapital vid periodens slut 42 002 49 454 49 454 0

KONCERNENS KASSAFLÖDE I SAMMANDRAG (kSEK)

Helår Rullande

2011 2010 2011 2010 2010 12-mån

Kassaflöde från den

löpande verksamheten -1 963 -1 807 -5 133 -3 738 -3 738 0

Kassaflöde från

investeringsverksamheten -1 518 -2 593 -9 616 -6 980 -6 980 0

Kassaflöde från

finansieringsverksamheten 0 26 226 -150 27 555 27 555

Förändring av likvida medel -3 481 21 826 -14 899 16 837 16 837 0

Avstämning av förändring

i likvida medel

Ingående balans likvida medel 10 991 583 22 409 5 572 5 572

Utgående balans likvida medel 7 510 22 409 7 510 22 409 22 409

Förändring av likvida medel -3 481 21 826 -14 899 16 837 16 837 0

oktober -- december januari -- december
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1. VERKSAMHETSOMRÅDEN - SEGMENTSREDOVISNING

Botnia är för närvarande verksamma inom en rörelsegren och en geografisk marknad varför någon

segmentsrapportering inte är aktuell.

2. NYCKELTAL (kSEK)

Helår Rullande
2011 2010 2011 2010 2010 12-mån

Nettoomsättning, kSEK 0 0 0 0 0 0

Rörelseresultat, kSEK -3 017 -1 239 -7 408 -5 973 -5 973 0

Resultat efter skatt, kSEK -3 030 -1 339 -7 304 -5 925 -5 925 0

Avkastning på eget kapital, % -16,0% -18,8% -18,8%

Avkastning på totalt kapital, % -15,5% -18,2% -18,2%

Soliditet, % 94,6% 96,7% 94,6% 96,7% 96,7%

Balansomslutning, kSEK 44 382 51 152 44 382 51 152 51 152

Investeringar, kSEK 9 616 6 980 6 980

Medelantal anställda, st 1,5 0,2 0,2

3. ANTAL AKTIER OCH AKTIEMÅTT1)

Helår Rullande

2011 2010 2010 12-mån

Totalt antal utestående aktier före utspädning, st 23 020 270 690 308 086 690 308 086 #########

Totalt antal utestående aktier efter utspädning; st2)
26 983 871 690 308 086 690 308 086

Vägt genomsnittligt antal aktier före utspädning, st3)
23 017 804 447 431 453 447 431 453

Resultat per aktie före utspädning, SEK3)
-0,317 -0,013 -0,013

Eget kapital per aktie, SEK 1,82 0,07 0,07

Eget kapital per aktie efter utspädning, SEK 1,56 0,07 0,07

Totalt aktiekapital, kSEK 3 453 3 452 3 452

1) Enligt beslut på årsstämma den 30 mars 2011 har under räkenskapsåret en sammanläggning av bolagets aktier och en vidhängande

utjämningsemission genomförts med villkoren 1:30. Antalet aktier uppgår efter sammanläggning och vidhängande utjämningsemission till

23 020 270 och första handelsdag efter sammanläggning var den 19 april 2011. Jämförelsetal har ej räknats om.

2) Utspädningseffekt per den 31 december 2011 avser till sin helhet tilläggsköpeskilling avseende förvärv Hans.A. Resources Sweden AB om

3 963 601 aktier. Se vidare information avsnitt "Företagsförvärv - tilläggsköpeskilling" ovan.

3) Utspädningseffekt beräknas ej då förlusten per aktie blir lägre.

4. FÖRPLIKTELSER FÖRVÄRVADE TILLSTÅND

Inga förändringar har skett under perioden. För närmare information se årsredovisning för 2010 sid 29.

januari -- december

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

Helår

RESULTATRÄKNINGAR 2011 2010 2011 2010 2010 12-mån

Nettoomsättning 543 1 233 543 1 233 1 233

Övriga externa kostnader -3 861 -2 731 -3 861 -2 731 -2 731

Personalkostnader -749 -79 -749 -79 -79

Av- och nedskrivningar 0 0 0 0 0

Rörelseresultat -4 067 -1 577 -4 067 -1 577 -1 577 0

Resultat från koncernföretag1)
-11 500 0 -11 500 0 0

Finansnetto 103 48 103 48 48

Resultat före skatt -15 464 -1 529 -15 464 -1 529 -1 529 0

Skatt 0 0 0 0 0

Resultat efter skatt -15 464 -1 529 -15 464 -1 529 -1 529 0

1) Redovisat belopp för 2011 avser till sin helhet lämnade aktieägartillskott i syfte att kapitalisera dotterbolaget Botnia Exploration AB.

31 december 31 december 31 december

BALANSRÄKNINGAR 2011 2010 2010 2010

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar1)
52 795 48 626 48 626

Summa anläggningstillgångar 52 795 48 626 48 626 0

Omsättningstillgångar

Kundfordringar och andra fordringar 4 429 7 176 7 176

Kassa och bank 6 392 22 216 22 216

Summa omsättningstillgångar 10 821 29 392 29 392 0

SUMMA TILLGÅNGAR 63 616 78 018 78 018 0

31 december 31 december 31 december

2011 2010 2010 2010

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 61 551 77 015 77 015

Kortfristiga skulder, räntebärande 0 0 0

Leverantörsskulder och andra kortfristiga skulder1)
2 065 1 003 1 003

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 63 616 78 018 78 018 0

* Under perioden har kSEK 900 deponerats som säkerhet för framtida återställningskostnader av provbrytningsområdet i Vargbäcken. I övrigt

har inga förändringar skett under perioden avseende ställda säkerheter och ansvarsförbindelser.

1) I belopp per den 31 december 2011 ingår kvarvarande kontant del av tilläggsköpeskilling avseende förvärvet av Hans.A Resources Sweden AB om

kSEK 1 694. För vidare information se avsnitt "Företagsförvärv - tilläggsköpeskilling" ovan.

januari -- december
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