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Idag blir Boliden en finsk gruvaktör  
Bolidens köp av koppargruvan Kylylahti samt koppar-/nickelfyndigheter i 
Outokumpufältet i östra Finland blev klart idag och Boliden etablerar sig därmed som 
både gruv- och smältaktör i Finland.  
 
- Vi välkomnar medarbetarna vid Kylylahti till Bolidenkoncernen. Integreringsarbetet 

har påbörjats och vi ser fram mot att arbeta med synergier inom gruvdrift, metallurgi 
och prospektering. Prospekteringsinsatserna i området har varit begränsade sedan 
mitten av 1980-talet och potentialen under 400 meters djup har inte utforskats i detalj 
vilket naturligtvis är mycket spännande, säger Lennart Evrell, vd och koncernchef för 
Boliden. 

 
Bakgrund: 
Köpeskillingen i transaktionen mellan Boliden och australiska Altona Mining har uppgått till 
95 miljoner USD med justeringar för rörelsekapital, nettoskuld och nettoinvesteringar fram 
till tillträde. Köpet har finansierats inom befintliga låneramar och Kylylahti kommer att från 
och med 1 oktober konsolideras inom Boliden Mines som ett femte gruvområde.  
 
Koppargruvan Kylylahti ligger 45 mil nordost om Helsingfors och sysselsätter 110 anställda 
och ca 120 entreprenörer. Koppar svarar för 80 procent av intäkterna, och guld, zink och 
silver för resterande 20 procent. Gruvan startades 2012 och har en produktionskapacitet på 
650 000 ton malm per år. Livslängden är beräknad till år 2021, baserat på gruvans 
mineralreserver.  
 
Under det brutna räkenskapsåret, 1 juli 2013 – 30 juni 2014, producerades 10 200 ton koppar, 
315 kg guld, 2 300 ton zink och 2 300 kg silver i koncentrat. Gruvkoncentraten levereras 
redan idag till Bolidens smältverk Harjavalta och Kokkola för förädling till färdiga metaller.  
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