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Perioden januari -- juni 2011
● Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0  (0 ).
● Rörelseresultatet uppgick till kSEK -2 677 (-2 033).
● Resultat efter skatt uppgick till kSEK -2 549 (-2 034).
● Resultat per aktie uppgick till SEK -0,111 (-0,005).

Kvartal april -- juni 2011
● Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0  (0).
● Rörelseresultatet uppgick till kSEK -1 189 (-1 167).
● Resultat efter skatt uppgick till kSEK -1 110 (-1 167).
● Resultat per aktie uppgick till SEK -0,05 (-0,002).

Viktiga händelser under andra kvartalet
● Intensiv och framgångsrik blockletning och kompletterande geofysisk mätning har pågått under hela sommaren i

Vindelgranseleområdet. Undersökningsborrningar påbörjas inom kort i undersökningstillstånd Granselliden 3 där
mycket intressanta blockfynd har gjorts. Resultat kommer redovisas under hösten. Nya hällar med guld har påträffats
omedelbart intill tidigare resursberäknade guldmineraliseringar inom det s.k. Middagsberget beläget inom
undersökningstillstånd Stenberget 3. Intensiv prospektering samt undersökningsborrningar kommer att utföras under
hösten. Det är vår förhoppning att fynden skall ytterligare förstärka Middagsbergsresursen inför planerad ansökan av
bearbetningskoncession.

● Undersökningsborrningar har utförts  i Vandelån i Ljusdals kommun och i Orgsjön i Åsele kommun med värdefull
information för fortsatta borrningar, troligen under 2012

● De planerade undersökningsborrningarna i Forsheden förrycktes av den tidiga tjällossningen, vilket innebar
att borrningar ej kunde slutföras enligt plan. Borrningarna planeras att slutföras i vinter.

● Diamantborrningar har också påbörjats i Harpsundsprojektet. Detta projekt ingår i det samarbetsavtal som tecknats
mellan Dragon Mining och Botnia Exploration Holding AB. Resultat av analyser publicerades den 12 maj, se separat
pressmeddelande "Uppmuntrande borresultat i Harpsund".

● Ett nytt undersökningstillstånd, Skropsjöåsen nr 1, har erhållits. Ett intressant Volframprojekt beläget i Bergslagen.

● Två nya dotterbolag har bildats i syfte att förenkla framtida kommersialisering av sällsynta jordartsmetaller (REE)
och Volfram med samarbetspartners.

● Analyser har tagits på våra sex undersökningstillstånd av sällsynta jordartsmetaller (REE) med intressanta resultat i
Darsbo och Stenkulla.

● Diamantborrningar pågår i Darsbo projektet i Bergslagen (sällsynta jordartsmetaller) efter analyser som visar
intressanta resultat. Resultaten av analyserna redovisades i pressmeddelande den 30 juni, se hemsida, och visar att
mineraliseringen är knuten till en speciell bergartsmiljö vilket underlättar kommande prospekteringsarbeten.

● Botniadagarna genomfördes för andra året. Deltagarna visade ett stort intresse och fick bl a se resultat av de
pågående prospekteringsarbetena i närheten av Middagsberget. Besök gjordes också hos Dragon Minings
Svartliden-gruva där vi bl a diskuterade vårt gemensamma guldprojekt Harpsund. Synligt guld i diamantborrhål visades.
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Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång
● Miljötillståndet för Vargbäcken K nr 1 godkändes den 1 juli, vilket var mycket glädjande. Beslutet vinner laga kraft

den 5 augusti. Botnia har i brev av den 15 augusti meddelat att projektet ianspråktagits vilken krävdes i beslutets
villkor.

● Planeringsarbetet har nu intensifierats för den planerade provbrytningen i Vargbäcken med blockmodelleringar av
den tilltänkta brytningsvolymen. Sprängningarna kommer att göras i två pallar med vardera 5 meters pallhöjd.

● Kontrollprogrammet har färdigställts och insänts till Länsstyrelsen. Provtagningar av brunnar etc startar den 24 augusti.

● Enligt villkoren i miljötillståndet skall 900 000 kronor deponeras för framtida återställningsarbeten av
brytningsområdet. En bankgaranti har därför utställts med Länsstyrelsen som exklusiv förmånstagare med
giltighetstid fram till 2023 eller giltigheten av bearbetningskoncessionen Vargbäcken K nr 1.

● Nya uppmuntrande resultat från de fortsatta diamantborrningarna har redovisats i pressmeddelande den 29 juli från
Harpsundsprojektet. Detta projekt ingår i samarbetsavtalet mellan Dragon Mining och Botnia Exploration Holding AB.

Framtidsutsikter
Botnias övertagande av Hans. A. Resources Sweden AB kan nu efter drygt ett år uppfattas som lyckosamt.
Utvärderingen av de nya projekten har gjorts och handlingsplaner upprättats. Det är min och styrelsens uppfattning
att Botnias framtida målsättning och strategi nu kan formeras med en klar och tydlig formulering väl förståelig för våra
aktieägare. Med de nya fynd och resultat under våren/sommaren, ser Botnia Exploration med stor tillförsikt fram emot de
kommande åren.

STRATEGI
Botnias huvudstrategi är att vara verksamt inom prospektering. Projekt som inte uppfyller Bolagets minimikrav
elimineras omgående och återlämnas till Bergsstaten.

Vår strategi kan sammanfattas enligt följande:
1. Guld är huvudprioritet och huvudmarknaden är Sverige och Norden.
2. Minst tre ytterligare projekt skall utvecklas till bearbetningskoncessioner (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 tex 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 och
framtidsmöjligheter.

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 har koncentrerats till Vindelgranseleområdet och
den så kallade Guldlinjen. Kärnborrningar har dessutom utförts vid Orgsjön (utlöpare av Guldlinjen) och i Vandelån
(Ljusdalsområdet).

Projektportfölj
Botnias projektportfölj består idag av cirka 40 undersökningstillstånd och en bearbetningskoncession. De flesta av
dessa projekt är guldprojekt och ligger längs den så kallade Guldlinjen (ett mineralrikt område kring
Sorsele-Storuman-Lycksele).

För närmare information om projektportfölj och projektöversikt hänvisas till årsredovisning för 2010 och bolagets
hemsida. Förändringar i projektportföljen under rapportperioden redovisas nedan:

Förlängning av undersökningstillstånd
Inga förlängningar har ansökts under andra kvartalet.

Beviljad förlängning av undersökningstillstånd
Granberget nr 1, Purnu nr 1, Stenberget nr 3

Nya beviljade undersökningstillstånd
Under perioden har följande nya undersökningstillstånd beviljats:
● Skropsjöåsen nr 1

Återlämnade (sönade) undersökningstillstånd
Under perioden har Ensterflon sönats.

FINANSIELL ÖVERBLICK

Koncernen i sammandrag

Helår Helår
(kSEK) 2011 2010 2011 2010 2010 2010
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0
Aktiverat arbete 2 494 645 2 972 998 2 701
Rörelseresultat -1 189 -1 167 -2 677 -2 033 -5 973 -5 973
Resultat efter skatt -1 110 -1 167 -2 549 -2 034 -5 925 ##########
Resultat per aktie, SEK -0,05 -0,002 -0,111 -0,005 -0,013 -0,01

Kommentarer till tabellen
Under de första sex månaderna 2011 eller 2010 har det inte redovisats någon nettoomsättning. Under perioden januari -
juni 2011 uppgick aktiverat arbete för egen räkning till kSEK 2 972 (998) och rörelseresultatet till kSEK -2 784
(-2 033).

april -- juni januari -- juni
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Investeringar
Immateriella anläggningstillgångar uppgår vid periodens slut till kSEK 33 645 jämfört med kSEK 27 328 per den 31
december 2010. Ökningen om kSEK 6 317 förklaras enligt nedan tabell:

Ingående balans 2011-01-01 27 328
Avgifter för nya samt förlängning av undersökningstillstånd 267
Utförda prospekteringsarbeten (aktiverat arbete för egen räkning) 2 972
Prospekteringsrättigheter tillförda genom bolagsförvärv (se nedan) 3 262
Periodens avskrivningar -184

Utgående balans 2011-06-30 33 645

Kassaflödespåverkande effekt av gjorda investeringar under perioden januari - juni 2011 uppgår till kSEK -3 239 (-3 195).
Investeringarna består i huvudsak av förvärv av prospekteringsrättigheter och utförda prospekteringsarbeten.

Finansiell ställning och kassaflöde
Kassaflödet för sexmånadersperioden januari - juni 2011 uppgår till kSEK -4 511 (-4 283). Likvida medel vid periodens
slut uppgick till kSEK 17 898 jämfört med kSEK 22 409 per den 31 december 2010. Soliditeten per den 30 juni 2011
uppgår till 83,8 % (88,0 %) och eget kapital uppgår till kSEK 46 755 jämfört med 49 454 per den 31 december 2010.

Företagsförvärv - tilläggsköpeskilling
Som beskrivs ovan samt i separat pressmeddelande publicerat den 4 juli 2011 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 under
förutsättning att ovanstående miljötillstånd erhålls. I tilläggsavtal med Hansa Resources Limited skall de nyemitterade
aktierna erläggas i två lika stora poster varvid den första posten skall erläggas tidigast den 1 januari 2012 och den
andra posten först den 1 juli 2012. Utöver detta har Hansa Resources Limited enligt förvärvsavtalet rätt till en kontant
tilläggsköpeskilling om CDN 500 000, som skall erläggas i två rater om CDN 250 000 vardera.

I delårsbokslutet per den 30 juni 2011 har kontant del om totalt kSEK 3 262 (kCAD 500) av tilläggsköpeskillingen
bokförts och beaktats i förvärvsanalysen. I nedan presenterad koncernbalansräkning har denna till sin helhet
allokerats till prospekteringsrättigheter (immateriella tillgångar) om kSEK 3 262 på tillgångssidan och har delats upp
på lång- respektive kortfristiga skulder om vardera kSEK 1 631 på skuldsidan.

Tilläggsköpeskilling i form av 3 963 601 nyemitterade aktier har däremot inte bokförts eller beaktats i förvärvsanalysen
per den 30 juni 2011 på grund av att den skall värderas till framtida värden på eget kapitalintstrument.

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.

Optionsprogram
Det finns inga utestående optionsprogram.
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Personal
Under perioden har koncernen haft 1 (0) anställd. Ersättningar i form av konsultarvode har utbetalats till bolagets VD,
se vidare information i avsnitt närstående transaktioner nedan. Under första kvartalet 2010 förstärktes organisationen
med Frank van der Stijl som anlitats som chefsgeolog och Rasmus Blomqvist som geolog. Bägge anlitas på
konsultbasis.

Under rapportperioden har organisationen förändrats och ledningsgruppen består idag av VD Bengt Ljung, Frank van
der Stijl (chefsgeolog), Sven Egnell (ekonomichef) och Thomas Ljung (business controller). Utöver, sedan tidigare Olle
Grinder, har under rapportperioden även John Nugents roll övergått till att ingå i bolagets Advisory board.

Moderbolaget
Verksamheten i moderbolaget utgörs av koncernledningsfunktionen och nettoomsättning uppgår under perioden till
kSEK 303 (657) med ett resultat efter finansiella poster på kSEK -1 858 (-819). Likvida medel per balansdagen är
kSEK 17 520 (1 196).

Transaktioner med närstående
Följande transaktioner har skett med närstående under perioden april - juni 2011:
X Minerals AB som ägs av Göran Petersson, styrelseledamot, har levererat prospekteringstjänster till ett värde om
kSEK 40.

Frostviken Exploration Services som drivs av Frank van der Stijl, chefsgeolog och med i ledningsgruppen, har
levererat prospekteringstjänster till ett värde om kSEK 284.

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 240.

Överenskommelse om tjänster med närstående sker på marknadsmässiga villkor.

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. 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
Delårsrapport kvartal 3 2011 2011-11-18
Bokslutskommuniké 2011 2012-02-16

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.

Lidingö den 26 augusti 2011

Bengt Ljung Maria Lilja Per-Erik Lindvall Göran Petersson
VD Ordförande Styrelseledamot Styrelseledamot

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 40-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 26 augusti 2011 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 2 494 645 2 972 998 2 701
Övriga externa kostnader -920 -1 032 -2 140 -1 806 -3 464
Prospekteringskostnader -2 494 -645 -2 972 -998 -2 701
Personalkostnader -177 -43 -353 -43 -330
Avskrivningar -92 -92 -184 -184 -373

Övriga rörelsekostnader1)
0 0 0 0 -1 806

Rörelseresultat -1 189 -1 167 -2 677 -2 033 -5 973 0
Finansnetto 79 0 128 -1 48
Resultat före skatt -1 110 -1 167 -2 549 -2 034 -5 925 0
Skatt 0 0 0 0 0
Resultat efter skatt -1 110 -1 167 -2 549 -2 034 -5 925

Resultat per aktie, SEK2)
-0,05 -0,002 -0,111 -0,005 -0,013 ##########

Medelantal aktier 23 020 270 475 632 158 23 015 270 416 178 138 447 431 453
1) Övriga rörelsekostnader avser till sin helhet utrangering/återkallade undersökningstillstånd.

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

KONCERNENS BALANSRÄKNINGAR I SAMMANDRAG
30 juni 30 juni 31 december

TILLGÅNGAR (kSEK) 2011 2010 2010 2010

Immateriella anläggningstillgångar1)
33 645 27 026 27 328

Materiella anläggningstillgångar 1 6 10 6
Finansiella anläggningstillgångar 102 102 102
S:a anläggningstillgångar 0 1 33 753 27 138 27 436 0

Kundfordringar och andra fordringar 908 863 1 307
Kassa och bank 17 898 1 289 22 409
S:a omsättningstillgångar 18 806 2 152 23 716 0

SUMMA TILLGÅNGAR 52 559 29 290 51 152 0

30 juni 30 juni 31 december
EGET KAPITAL OCH SKULDER (kSEK) 2011 2010 2010 2010
Eget kapital 46 755 25 789 49 454 0

Långfristiga skulder, räntefria1)
1 631 0 0

Leverantörsskulder och andra kortfristiga skulder1)
4 173 3 501 1 698

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 55 821 29 290 51 152 0

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

1) I beloppen per den 30 juni 2011 ingår kontant del av tilläggsköpeskilling avseende förvärvet av Hans.A Resources Sweden AB om

kSEK 3 262. För vidare information se avsnitt "Företagsförvärv - tilläggsköpeskilling" ovan.

april -- juni januari -- juni
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3 262
KONCERNENS FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL I SAMMANDRAG (kSEK)

30 juni 30 juni 31 december
2011 2010 2010 2010

Ingående eget kapital enligt balansräkning 49 454 13 556 13 556
Nyemissioner 0 0 32 218
Nyemissionskostnader 0 0 -4 662
Apportemission förvärv Hansa 0 14 267 14 267
Beslutad återbetalning villkorade aktieägartillskott -150 0 0
Periodens resultat -2 549 -2 034 -5 925
Eget kapital vid periodens slut 46 755 25 789 49 454 0

KONCERNENS KASSAFLÖDE I SAMMANDRAG (kSEK)1)

Helår Rullande
2011 2010 2011 2010 2010 12-mån

Kassaflöde från den
löpande verksamheten 920 -668 -1 272 -1 088 -3 738 0
Kassaflöde från
investeringsverksamheten -2 522 -1 136 -3 239 -3 195 -6 980 0
Kassaflöde från
finansieringsverksamheten 0 0 0 0 27 555
Förändring av likvida medel -1 602 -1 804 -4 511 -4 283 16 837 0

Avstämning av förändring
i likvida medel
Ingående balans likvida medel 19 500 3 093 22 409 5 572 5 572
Utgående balans likvida medel 17 898 1 289 17 898 1 289 22 409
Förändring av likvida medel -1 602 -1 804 -4 511 -4 283 16 837 0

april -- juni januari -- juni
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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 -1 189 -1 167 -2 677 -2 033 -5 973 0
Resultat efter skatt, kSEK -1 110 -1 167 -2 549 -2 034 -5 925 0
Avkastning på eget kapital, % -5,3% -10,3% -18,8%
Avkastning på totalt kapital, % -5,0% -9,3% -18,2%
Soliditet, % 83,8% 88,0% 83,8% 88,0% 96,7%
Balansomslutning, kSEK 55 821 29 290 55 821 29 290 51 152
Investeringar, kSEK 3 239 3 195 6 980
Medelantal anställda, st 1 0 0,2

3. ANTAL AKTIER OCH AKTIEMÅTT1)

Helår Rullande
2011 2010 2010 12-mån

Totalt antal utestående aktier före utspädning, st 23 020 270 475 632 158 690 308 086 ##########

Totalt antal utestående aktier efter utspädning; st2)
26 983 871 485 093 822 690 308 086

Vägt genomsnittligt antal aktier före utspädning, st3)
23 015 270 416 178 138 447 431 453

Resultat per aktie före utspädning, SEK3)
-0,111 -0,005 -0,013

Eget kapital per aktie, SEK 2,03 0,05 0,07
Eget kapital per aktie efter utspädning, SEK 1,73 0,05 0,07
Totalt aktiekapital, kSEK 3 453 2 378 3 452

1) 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 första handelsdag efter sammanläggning var den 19 april 2011. Jämförelsetal har ej räknats om.

2) Utspädningseffekt per den 30 juni 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 -- juni

april -- juni januari -- juni
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5. MODERBOLAGETS RÄKENSKAPER I SAMMANDRAG (kSEK)

Helår
RESULTATRÄKNINGAR 2011 2010 2011 2010 2010 12-mån
Nettoomsättning 303 657 303 657 1 233
Övriga externa kostnader -1 902 -1 476 -1 902 -1 476 -2 731
Personalkostnader -248 0 -248 0 -79
Av- och nedskrivningar 0 0 0 0 0
Rörelseresultat -1 847 -819 -1 847 -819 -1 577 0
Finansnetto 128 0 128 0 48
Resultat före skatt -1 719 -819 -1 719 -819 -1 529 0
Skatt 0 0 0 0 0
Resultat efter skatt -1 719 -819 -1 719 -819 -1 529 0

30 juni 30 juni 31 december
BALANSRÄKNINGAR 2011 2010 2010 2010
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar1)
51 888 48 626 48 626

Summa anläggningstillgångar 51 888 48 626 48 626 0

Omsättningstillgångar
Kundfordringar och andra fordringar 9 188 3 481 7 176
Kassa och bank 17 520 1 196 22 216
Summa omsättningstillgångar 26 708 4 677 29 392 0

SUMMA TILLGÅNGAR 78 596 53 303 78 018 0

30 juni 30 juni 31 december
2011 2010 2010 2010

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 75 157 50 169 77 015

Långfristiga skulder, räntefria1)
1 631 0 0

Leverantörsskulder och andra kortfristiga skulder1)
1 808 3 134 1 003

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 78 596 53 303 78 018 0

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

1) I beloppen per den 30 juni 2011 ingår kontant del av tilläggsköpeskilling avseende förvärvet av Hans.A Resources Sweden AB om

kSEK 3 262. För vidare information se avsnitt "Företagsförvärv - tilläggsköpeskilling" ovan.
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