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ARCTIC MINERALS AB 

www.arcticminerals.se 
Sektor: Material 
Lista: NASDAQ First North 
Aktiepris: 0,74 SEK (Börsvärde: SEK 100m) 
Senaste analysen: Mars 10 2021 (Motiverat värde: SEK 1.11) 
 

Fortsatta undersökningar vid Bidjovagge 
Den 6 augusti 2021 meddelade Arctic Minerals att de kommer att söka en förlängning av 
fem av nio utvinningsrätter/bearbetningskoncessioner som är på väg att löpa ut under 
2021. Företaget har också beviljats sex nya undersökningstillstånd, där bland annat under-
sökningar med geofysiska metoder kommer att genomföras. Företaget avser också att 
uppdatera sina mineraltillgångar, vilket görs av ett externt specialiserat konsultföretag. 
 
I vår grundanalys värderade vi Bidjovagge som den näst mest värdefulla tillgången för Ar-
ctic Minerals, strax under värdet för Peräpohja (samriskprojektet med Rio Tinto), även om 
Finland givetvis är fokusområde för Arctic Minerals. Det är en problematisk tillgång genom 
att kommunen Kautokeino, där Bidjovagge ligger, har omdefinierat zonplaneringen av Bi-
djovagge till användning för ”jordbruk, natur, fritid och renskötsel”. Även om Arctic Mine-
rals kan beviljas utvinningsrätter och undersökningstillstånd från den centrala gruvmyndig-
heten i Norge för att utföra prospektering, kan de ändå inte gå vidare till byggandet av en 
gruva så länge kommunen hindrar processen. Via tolkar i alla fall företagets beslut att inte 
bara ansöka om en förlängning av utvinningstillstånden som är på väg att löpa ut, utan att 
också genomföra nya undersökningar i angränsande områden som ett positivt tecken. 
Därutöver tror vi att projektets potentiella värde är så stort att Arctic Minerals inte helt en-
kelt kan överge det. 
 
Företaget avser att söka efter en partner för projektet. För att bygga en gruva planerade 
företaget att ta in 400 miljoner kronor (40 miljoner euro) under 2013. För närvarande är 
detta inte ett realistiskt scenario för oss. Därför kommer företaget att vara beroende av en 
partner för kapital och kompetens i att planera och bygga gruvan. En förutsättning för en 
försäljning eller någon form av företagstransaktion är att zonindelningen i Bidjovagge änd-
ras så att byggandet av en gruva blir tillåtet igen. Företaget måste övertyga de lokala politi-
kerna om de positiva aspekterna av en ny gruva, till exempel nya anställningsmöjligheter 
och en förbättrad ekonomi. En partner som är van att hantera regulatorisk problematik och 
politiska processer skulle också kunna vara en nyttig allierad i detta avseende. Kommunen 
kan fritt välja att ändra sitt tidigare beslut om zonindelningen för Bidjovagge (lokala val 
väntas 2023), vilket skulle möjliggöra byggandet av en gruva. 
 

  

http://www.arcticminerals.se/
https://www.carlsquare.com/sv/inital-coverage-arctic-minerals-dream-team-looking-for-another-kevitsa
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Friskrivning 
Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avse-
ende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om 
bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som 
Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens 
riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller upp-
maning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter 
och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren. 
 
Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt 
godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller 
indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. 
Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla 
sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av 
finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas 
som en indikation för framtida avkastning. 
 
Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i 
United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) 
och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana 
fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle 
innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning. 
 
Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal 
Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och 
mot sedvanlig fast ersättning.  
 
Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för 
denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och 
har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter. 
 
Analytikern Richard Ramanius äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bo-
laget. 
 


