
Eurobattery Minerals  
Mangold Insight - Update - Uppdragsanalys 2020-07-02

Störst på gröna mineraler  
Mangold uppdaterar Eurobattery Minerals med rekommendationen Köp och 
en riktkurs på 100 kronor per aktie. Genom förvärvet av gruvbolaget Hauta-
lampi tar Eurobattery ett steg mot att bli den ledande leverantören av gröna 
mineraler till europas batteriindustri.   

Hautalampi rätt strategiskt 
Hautalampi är tillsammans med Corcel-projektet i huvudsak ett nickel, kop-
par och kobolt-projekt. Det ligger således helt i linje med Eurobattery Miner-
als långsiktiga strategi. Mangold har uppdaterat prognoserna för bolaget och 
kan konstatera att Eurobattery Minerals genom tillgångarna i Spanien och 
Finland kan växa betydligt i produktion av gröna mineraler. I vårt base case 
scenario räknar vi med att Hautalampis mineraltillskott ökar bolagets försäl-
jning med drygt 30 procent till som mest 2,7 miljarder kronor. 

Fortsatt exceptionell uppsida   
Mangolds bedömning är att Eurobattery Minerals erbjuder en exceptionell 
uppsida över tid. Vår DCF värdering på 100 kronor per aktie inkluderar högt 
avkastningskrav och riskpåslag samt har ett brett värderingsspann på mellan 
35 och 260 kronor. Under 2020 kommer bolaget att kunna pricka av flera vik-
tiga milstolpar såsom slutförande av finansiering av projekt samt påbörjande 
av byggnation inför produktionsstart. Dessa händelser kommer att bli viktiga 
katalysatorer för aktien.   
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Nyckeltal

2019 2020P 2021P 2022P 2023P

Försäljning (Mkr) 0,02 1,6 1557,9 2076,0 2410,4

EBIT (Mkr) -11,6 -4,5 536,4 733,8 837,1

Vinst före skatt (Mkr) -11,8 -4,5 536,4 704,3 783,6

EPS, justerad (kr) -0,86 -0,25 30,36 39,85 44,34

EV/Försäljning nm 119,8 0,1 0,1 0,1

EV/EBITDA -16,1 312,7 0,3 0,2 0,2

EV/EBIT -16,1 -41,7 0,3 0,3 0,2

P/E -16,4 -55,3 0,5 0,4 0,3

Information

Rek/Riktkurs (kr) Köp 100

Risk Hög

Kurs (kr) 14,0

Börsvärde (Mkr) 137

Antal aktier (M) 9,845

Free float 77%

Ticker BAT

Nästa rapport 2020-08-12

Hemsida eurobatteryminerals.se

Analytiker Magnus Behm

Kursutveckling

1m 3m 12m

BAT -1,7 0,4 114,8

OMXSPI 7,7 36,2 4,6

Ägarstruktur            Aktier         Kapital

Ulex Recursos 1,15M 11,8%

Marbury Ridge 1,07M 11,1%

Andrew Randall 0,79M 8,2%

Kimberly Wrixon 0,65M 6,7%

Daniel Eddington 0,65M 6,7%

Avanza Pension 0,39M 4,0%

Kim He Shin Randall 0,36M 3,7%

Swedbank Försäkring 0,34M 3,5%

Totalt 8,50M 100%
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Investment Case

Mangold upprepar Köp 

Litet utbud av gröna metaller 

EV-marknaden boomar 

Störst på gröna metaller 
Mangold uppdaterar Eurobattery Minerals analysen med rekommendationen Köp 
och en riktkurs på 100 kronor per aktie på medellång sikt. Vi ser förvärvet av 
finländska gruvtillgången Hautalampi som strategisk riktigt och att det stärker 
Eurobattery Minerals i strategin att bli störst på gröna metaller till batteriindustrin.  

Hautalampi adderar värde
Genom förvärvet av gruvtillgångarna i Hautalampi har Eurobattery Minerals tagit 
ett viktigt steg i bolagets strategi mot att bli den ledande leverantören av gröna 
mineraler till den europeiska batteriindustrin. Beslutade mångmiljardinvesteringar 
med statlig hjälp i batterikapacitet i europeisk fordonsindustri är en vital del i caset 
för Eurobattery Minerals. 

Utbudet av gröna mineraler är litet i dagsläget och räcker inte för den efterfrågan 
som med säkerhet kommer från elbilsmarknaden. Resultatet av detta kommer att 
bli premiumpriser för gröna mineraler från gruvbolag som har uppnått rätt certifi-
ering. I Hautalampi kommer därmed Eurobattery Minerals att erhålla höga premier 
på sin koboltsulfit vilket adderar värde för bolaget. 

Elbilsmarknad i kraftig tillväxt 
Elbilsmarknaden i Europa förväntas explodera under de kommande decen-
nierna med en tillväxt från 500 000 fordon 2019 till över 12 miljoner 2040. 
Eurobattery Minerals har som huvudfokus att förse den europeiska bilindus-
trins batteritillverkare med hållbara och etiska mineraler. Flera biltillverka-
re har nu börjat investera i batterikapacitet och kraven är satta efter höga 
miljöstandarder. Det innebär att de ingående mineralerna i batteritillverk- 
ningen måste uppfylla samma höga miljökrav. 

Särskilt spännande blir det när vi tittat på vad varje biltillverkare har för planer för 
nya modeller av elbilar. Mellan 2019 och 2021 planeras mer än en dubblering av 
antalet modeller av elfordon, från cirka 100 till över 200 stycken nya elbilmodeller. 
Det är framförallt Volkswagen, PSA, Toyota, Daimler och BMW som står för de stora 
ökningarna. Vi kan alltså konstatera att världens biltillverkare, med de tyska tillver-
karna i spetsen, på allvar nu byter ut sina modellprogram till hybrider och elbilar.

Värdering och värdedrivare 
Eurobattery Minerals-aktien är en intressant investering. Det är en hög risk precis 
som för andra gruvprojekt i samma utvecklingsfas. Mangold har tagit höjd för 
denna risk och bedömer ändå att aktien har en mycket stor uppsida. Med en DCF 
värdering på 100 kronor och ett värderingsspann på 35 till 260 kronor per aktie 
kan vi konstatera att aktien är undervärderad. 

Viktiga värdedrivare för aktien kommer att vara överenskommelser om finansier-
ing samt de faktiska första spadtagen vad gäller investeringar för att öppna upp 
inför start av produktion i de båda gruvorna. Vi kan förvänta oss en hel del ny-
heter på denna front under 2020-21. 
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Eurobattery Minerals - Update

Ett steg närmare visionen

Betalas över 4 år

Adderar över en halv miljard i 
försäljning

Över 10 miljoner euro redan 
investerat

Ny gruva i Finland tar bolaget närmare visionen
Förvärvet av Hautalampi gruvan tar Eurobattery minerals ett steg närmare deras 
vision om att hjälpa till att göra Europa självförsörjande inom etiska och spårbara 
batterimineraler till elbilsindustrin. 

Kostnaden för förvärvet
Eurobattery Minerals köper upp till 100 procent av Hautalampi gruvan i en affär 
där betalningen sker i både aktier och med kontanta medel. Affären är uppdelad 
i flera steg som sträcker sig över en fyra års period. Den totala köpeskillingen 
uppgår till 6,05 miljoner euro varav 4,7 miljoner betalas i form av aktier och rest-
erande 1,35 miljoner betalas kontant. När gruvan når kommersiell produktion har 
sen säljaren rätt till en royalty på en procent.

Som en del i finansieringen av förvärvet så är Eurobattery Minerals i processen av 
att ta in pengar genom en nyemission, vid fullteckning kommer bolaget att tillföras 
47,3 miljoner kronor innan emissionskostnader. 

Mineralresursen i Hautalampi
Borrningar och tester av mineralhalter genomförda innan Eurobattery Minerals 
köpte gruvan har indikerat att fyndigheten har en nickelhalt om 0,43 procent, 
en kobolthalt om 0,11 procent och en kopparhalt om 0,36 procent. Volymen på 
resursen bedöms vara omkring 3 miljoner ton. Utöver detta finns det även min-
eralreserver till en volym av omkring 2 miljoner ton. Här är de indikerade halterna 
0,38 för nickel, 0,38 för kobolt och 0,32 procent för koppar. 

Mangold bedömer att förvärvet av Hautalampi kommer att addera mer än en halv 
miljard i försäljning årligen från det datum då projektet når full produktion. 

Ett attraktivt projekt
Hautalampi gruvan är främst ett nickel, kobolt, koppar projekt precis som Cor-
cel-projektet och faller därmed helt i linje med Eurobattery Minerals strategi. En 
av de faktorer som gör detta projekt extra attraktivt är att tidigare ägare redan har 
investerat över 10 miljoner euro i borrningar, tester och liknande vilket gör att 
projektet är betydligt närmare produktion än det annars hade varit. 

Gruvan ligger i ett område med en stark historia av gruvnäring och bolaget kan 
därmed utnyttja befintlig infrastruktur. Om man blickar ut från närområdet så 
rankades också Finland i 2019 års årliga undersökning från Fraser institute på 
andra plats när det kommer till hur attraktiv en marknad är för gruvbolag.

Slutligen bedöms det även finnas stort utrymme för vidare prospektering i områ-
det vilket kan leda till en längre livstid på gruvan och en större total produktions-
volym.
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Eurobattery Minerals - Prognoser 
Prognosrevidering Corcel
Mangold har antagit att Corcel-projektet kommer vara i produktion från och med 
2021. Vi har också antagit att investeringskostnaden tas under 2021-22. På så sätt 
har vi fått en enklare beräkningsgrund för bolagets värdering. Det är värt att påpeka 
att det föreligger risk för förseningar i bolagets planering för verksamheten. 

Prognoserna för den volym som projektet väntas producera är baserade på genom-
förda tester av mineralhalter i kombination med projektets storlek. Under juni 2020 
kom de slutgiltiga testresultaten för mineralhalterna i området och dom bekräftade 
vad de tidigare testerna redan sagt, nämligen förhöjda halter av nickelsulfid.

Den förväntade investeringskostnaden för Corcel Ni-Co-Cu-projektet är knappt en 
miljard kronor. Vi har antagit att bolaget tar upp ett lån på motsvarande belopp och 
att både lånet och investeringen bokförs under 2021.

Vi har i våra prognoser utgått från marknadspriser för metaller för 2020-21 samt 
prognoser för metallpriser från och med 2022 och framåt. Dessa metallprisprog-
noser är Mangolds bedömning av en mer normaliserad råvarumarknad efter effek-
terna av covid-19 pandemin. Produktionsvolymen antas vara jämn över projektets 
livstid. Detta lämnar variationer i marknadspriserna för nickel, kobolt och koppar 
som förklaring till framtida variation i försäljningen.

Mangold antar prduktionsstart 
2021-22

Slutgilitiga tester bekräftade 
förhöjda halter av nickelsulfid

Jämn poduktion över tid

 

Eurobattery Mineral - Resultat i sammandrag
(Tkr) 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P
Pris Nickel 12 625 17 000 17 000 17 000 17 000

Pris Kobolt 28 850 40 000 40 000 40 000 40 000

Pris Koppar 5 846 7 000 7 000 7 000 7 000

Corcel, Spanien 1 557 865 2 075 980 2 075 980 2 075 980 2 075 980

Hautalampi, Finland 0 0 334 421 668 843 668 843

Försäljning totalt 1 557 865 2 075 980 2 410 401 2 744 823 2 744 823

EBITDA Corcel 544 841 891 978 891 978 891 978 891 978

EBITDA Hautalampi 0 0 171 851 343 704 343 704

EBITDA totalt 544 841 891 978 1 063 829 1 235 682 1 235 682
EBITDA-marginal 35,0% 43,0% 44,1% 45,0% 45,0%

Netto resultat 418 385 549 319 611 183 705 929 738 351

EPS (SEK) 30,36 39,85 44,34 51,22 53,57

Operativt kassaflöde 267 530 654 477 802 801 947 931 973 896

Investeringar -1 006 755 -615 115 -562 615 0 0

Fritt kassaflöde -739 218 68 894 293 719 1 001 464 1 027 429
Källa: Mangold Insight
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Eurobattery Minerals - Prognoser 

Rörelsekostnaderna i Corcel är baserade på uppskattade värden givet antagen 
storlek på fyndigheten och projektet. Av totala opex på omkring en miljard kronor 
belöper drygt hälften på själva malmbrytningen och bearbetningen. Knappt hälften 
av opex utgörs av administrationskostnader, overhead, transporter och övriga un-
derhållskostnader.

Antaganden för Hautalampi 
Mangold har likt vid Corcel-projektet antagit att en investering på omkring en mil-
jard kronor kommer att krävas för att nå produktion i Hautalampi. Denna investering 
är i vår modell utsprid över två år med start 2022. För att finansiera investeringen 
antar vi att ett lån kommer upptas men även att delar av de kassaflöde som Cor-
cel-projektet beräknas generera under 2021 och 2022 kommer att användas. 

Innan Eurobattery Minerals köpte gruvan så genomfördes borrning och tester av 
mineralhalter. Dessa tester visade på en nickelhalt om 0,43%, en kopparhalt om 
0,36% samt en kobolthalt om 0,11%. Vid framtagandet av volymprognoserna för 
Hautalampi gruvan så är det dessa mineralhalter vi har utgått ifrån kombinerat med 
storleken på fyndigheten. 

Eurobattery minerals har som målsättning att påbörja produktion i Hautalampi 
2022. Vi har valt att vara konservativa i våra prognoser och räkna med att första 
produktionen sker under 2023 och att full produktionen nås först under 2024.  För 
att komma fram till försäljning har vi sen använt prognoserna för volym i kombina-
tion med Mangolds prognoser för de aktuella metallerna.
 
Mangolds prognos för opex och då i förlängningen även EBITDA-marginal är base-
rad på antaganden gjorda med de tidigare nämnda mineralhalterna som grund, till-
sammans med storleken på gruvan. Vi landar då på rörelsekostnader i närheten av 
300 miljoner kronor för Hautalampi-projektet.

Känslighet för förändring i metallpriser
Ökad försäljning på grund av högre metallpriser rinner i princip rakt ner till resultatet 
då kostnaderna i projekten till största del är kopplade till den volym som produceras 
och inte det pris den säljs till. En förändring av samtliga metallpriser med 10% slår 
då igenom i rörelseresultatet med 20%.

Investeringar på omkring 1 miljard 
krävs

 

Mangold räknar med att produk-
tionsstart sker 2023

10 procent på metallpriserna slår 
20 procent på resultatet

Eurobattery Minerals - Känslighetsanalys metallpriser 
Förändring metallpriser -10% 2024P +10%
EBIT (Mkr) 766,6 958,5 1 150,5

Förändring EBIT -20% +20%
Källa: Mangold Insight
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Eurobattery Minerals - Värdering 
Ny tillgång adderar värde
Mangold har värderat Eurobattery Minerals i en kassaflödesvärdering baserat på 
Corcel projektet i Spanien samt det nyligen förvärvade Hautalampi projektet i Fin-
land. Båda gruvorna antas ha en livstid på 10 år i ett bas-scenario med start 2021 
för Corcel och 2023 för Hautalampi.

Den förväntade kombinerade produktionen i de två projekten förväntas ge ett fritt 
kassaflöde på cirka en miljard kronor, under de år projekten är i full produktion. Med 
ett avkastningskrav på 15 procent och med en antagen riskfaktor på 50 procent så 
har vi kommit fram till ett motiverat värde på omkring 1,4 miljarder kronor eller 100 
kronor per aktie. 

Anledningen till den något sänkta diskonteringsräntan på 15 (16) procent är att 
risken i Corcel projektet bedöms vara lägre sen de slutgiltiga testerna bekräftade de 
förhöjda nickelhalterna som tidigare tester visat. 

Mangolds  riktkurs om 100 kr per aktie skulle räknat på 2022-23 års vinst innebära 
en EV/EBITDA multipel omkring 1,5 och ett P/E tal kring 2,5. Vår bedömning är 
att i takt med att bolaget tar bort osäkerhetsfaktorer och närmar sig produktion så 
kommer vi se en uppvärdering av aktien. 

10 års livstid för båda gruvorna

Hänsyn tagen till hög risk i vår 
värdering

Sänkt diskonteringsränta efter nya 
tester

 

Lägre avkastningskrav och riskfak-
tor ger rejäl skjuts i värderingen

Eurobattery Minerals - DCF 
(tkr) 2020P 2021P… ...2024P 2025P… ...2033P
EBIT -4 469 536 398 958 570 1 000 137 279 520

Fritt kassaflöde -25 549 -739 218 1 001 464 1 027 429 293 987

Antaganden Risk fakt Diskränta Tillväxt Skatt 
0,50 15% 3% 25%

Riktkurs 

Enterprise value 1 375 090

Equity value 1 378 277

Riktkurs per aktie 100,00

Eurobattery Minerals - Känslighetsanalys (kronor/aktie) 
Avkastningskrav 11% 13% 15% 17% 
Risk faktor 0,0 260 225 200 170

Risk faktor 0,5 130 115 100 85

Risk faktor 0,8 50 45 40 35
Källa: Mangold Insight
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Appendix - Eurobattery Minerals SWOT 

Styrkor
- Erfaren ledning

- Gigantiska investeringar i europeiska batterifabriker 
säkrar mineralefterfrågan 

- Bolaget har två gruvor i Europa för gröna 
mineraler till EV-marknaden

Svagheter
- Inget projekt i produktionsfas

- Begränsad organisation; måste byggas upp

Möjligheter 

- Växande marknad för gröna mineraler 

- Låg konkurrens med få bolag i Europa 

- EU-kommissionen har uttalat mål för
 hållbar batteriproduktion

Hot

- Känslig för fluktationer i metallpriser

- Behov av ytterligare finansiering
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Appendix - Eurobattery Minerals Diagram 
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Eurobattery Minerals - Resultat & balansräkning
Resultaträkning (TKR) 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P
 Försäljning  15 1 558 1 557 865 2 075 980 2 410 401 2 744 823 2 744 823

 Kostnad sålda varor  0 -514 -514 096 -685 073 -755 302 -825 530 -825 530

 Bruttovinst  15 1 044 1 043 770 1 390 907 1 655 100 1 919 293 1 919 293
 Bruttomarginal  100,0% 67,0% 67,0% 67,0% 68,7% 69,9% 69,9%

 Personalkostnader -653 -99 -110 460 -110 460 -156 631 -202 801 -202 801

 Övriga rörelsekostnader  -10 986 -348 -388 469 -388 469 -434 640 -480 810 -480 810

 Avskrivningar  1 -5 066 -8 443 -158 189 -226 728 -277 111 -235 545

 Rörelseresultat  -11 623 -4 469 536 398 733 788 837 100 958 570 1 000 137
 Rörelsemarginal  em -286,9% 34,4% 35,3% 34,7% 34,9% 36,4%

 Räntenetto  -185 -7 -7 -29 533 -53 533 -53 533 -53 533

 Vinst efter finansnetto  -11 808 -4 477 536 391 704 256 783 568 905 038 946 604

 Skatter  7 985 -118 006 -154 936 -172 385 -199 108 -208 253

 Nettovinst  -11 801 -3 492 418 385 549 319 611 183 705 929 738 351

Balansräkning (TKR) 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P
 Tillgångar  
 Kassa o bank  6 612 27 556 272 511 1 111 873 1 352 059 2 299 990 3 273 886

 Kundfordringar  1 019 171 170 725 227 505 264 154 300 803 300 803

 Lager  0 28 28 170 37 538 41 386 45 235 45 235

 Anläggningstillgångar  33 775 56 284 1 054 596 1 511 522 1 847 408 1 570 297 1 334 753

 Totalt tillgångar  41 406 84 039 1 526 002 2 888 437 3 505 008 4 216 324 4 954 676

 Skulder  
 Leverantörsskulder  415 39 39 437 52 554 57 941 63 328 63 328

 Skulder  237 237 984 417 1 784 417 1 784 417 1 784 417 1 784 417

 Totala skulder  652 276 1 023 854 1 836 971 1 842 358 1 847 745 1 847 745

 Eget kapital  
 Bundet eget kapital  9 695 56 195 56 195 56 195 56 195 56 195 56 195

 Fritt eget kapital  31 059 27 567 445 952 995 272 1 606 455 2 312 384 3 050 736

 Totalt eget kapital  40 754 83 762 502 147 1 051 467 1 662 650 2 368 579 3 106 931
 Totalt skulder o eget kapital  41 406 84 039 1 526 002 2 888 437 3 505 008 4 216 324 4 954 676
Källa: Mangold Insight 
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Mangold Fondkommission AB (”Mangold” eller ”Mangold Insight) erbjuder finansiella lösningar till företag och personer med 
potential, som levereras på ett personligt sätt med hög servicenivå och tillgänglighet. Bolaget bedriver i dagsläget verk-
samhet inom två segment; i) Investment Banking och ii) Private Banking. Mangold står under Finansinspektionens tillsyn 
och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på NASDAQ 
Stockholm, Spotlight Stock Market och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på NASDAQ Stockholm.

Denna publikation har sammanställts av Mangold Insight i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har 
grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullstän-
dighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Mangold Insight lämnar inte i förväg 
ut slutsatser och eller omdömen i publikationen. Åsikter som lämnats i publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för 
upprättandet av publikationen och dessa kan ändras. De lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i 
enlighet med åsikter framförda i publikationen. 

Mangold frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i finan-
siella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för 
framtiden. Mangold frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar 
sig på användandet av publikationen.  

Denna publikation får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska 
personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan 
bestämmelse. För att sprida hela eller delar av denna publikation krävs Mangolds skriftliga medgivande.

Mangold kan genomföra publikationer på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen alterna-
tivt ett emissionsinstitut i samband med M&A, nyemission eller en notering.
För utförandet av denna publikation kan läsaren utgå från att Mangold erhåller ersättning av bolaget. Det kan även föreligga 
ett uppdragsförhållande eller rådgivningssituation mellan bolaget och någon annan avdelning hos Mangold. Mangold har 
riktlinjer för hantering av intressekonflikter och restriktioner för när handel får ske i finansiella instrument. 

Mangolds analytiker äger inte aktier i Eurobattery Minerals.

Mangold äger inte aktier i Eurobattery Minerals. 

Mangold utför/har utfört tjänster för Bolaget och erhåller/har erhållit ersättning från Bolaget baserat på detta. 

Mangold står under Finansinspektionens tillsyn. 

Rekommendationsstruktur: 
Mangold Insight graderar aktierekommendationer på tolv månaders sikt enligt följande struktur:

Köp – En uppsida i aktien på minst 20 procent
Öka – En uppsida i aktien på 10-20 procent
Neutral – En uppsida och nedsida i aktien på 0 till 10 procent 
Minska – En nedsida i aktien på 10-20 procent 
Sälj – En nedsida i aktien på minst 20 procent  
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