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Rättelse: Vänligen notera att pressmeddelande nr.18 som publicerades i morse innehöll ett skrivfel.
Rätt mening under Organisk tillväxt ska vara: Den nya kapaciteten beräknas vara igång under

andra halvåret 2017 och investeringen beräknas uppgå till 350 MNOK.

Bolidens kapitalmarknadsdag 2014: Bra positionering i en
föränderlig marknad
Bolidens ledning träffar under två dagar finansanalytiker, bankrepresentanter och
affärsjournalister för att presentera företagets strategier, synen på metallmarknaden
och för att besöka de nya anläggningarna i zink-silvergruvan Garpenberg, en av
världens modernaste gruvor. I samband med kapitalmarknadsdagarna lanserar Boliden
en ny strategi för nickel och presenterar en expansion av zinkproduktionen vid
smältverket Boliden Odda.
Boliden har under de senaste åren investerat i effektiviseringar, expansioner och förvärv – allt
enligt företagets strategi. Resultatet är bland annat fördubblad malmproduktion vid
koppargruvan Aitik och zink-silvergruvan Garpenberg. Båda gruvorna ligger idag i
värdstoppen avseende produktivitet. Inom Smältverk har satsningarna på återvinning av
elektronikmaterial gjort Boliden Rönnskär världsledande på området.
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Vi har visat att vi kan leverera stora projekt på tid och kostnad. Arbetet med att öka
Bolidens produktivitet och konkurrenskraft fortsätter med ytterligare satsningar på
expansioner, flaskhalsinvesteringar och ökad miljöprestanda. Marknadsutsikterna pekar
på en ökad efterfrågan på Bolidens metaller koppar och zink. Det finns idag ett underskott
av zinkgruvor i världen samtidigt som zinksmältverken har högt kapacitetsutnyttjande
vilket bidragit till bra marknadsvillkor. Bedömningen är att dagens tendens till överskott
av kopparkoncentrat kommer att övergå till underskott på inom några år. Genom våra
satsningar är Boliden väl positionerat för de marknadsförändringar som förespås, säger
Bolidens vd Lennart Evrell.

Effektiviseringar och ökad stabilitet
Boliden kommer att arbeta vidare med effektiviserings- och åtgärdsprogram, bland annat vid
kopparsmältverket Rönnskär. Genom satsningar på ökad processtabilitet och minskade
kostnader planeras resultatförbättringar på 275 miljoner kronor per år från och med 2017
(jämfört med 2013). Av dessa bedöms 150 miljoner kronor nås redan under 2014.
Organisk tillväxt
I syfte att öka konkurrenskraften för Boliden Odda i Norge kommer kapaciteten vid
zinksmältverket öka från 170 000 till 200 000 ton zink per år. Den nya kapaciteten beräknas
vara igång under andra halvåret 2017 och investeringen beräknas uppgå till 350 MNOK
(Boliden pressrelease 19/2014).
Vid Aitikgruvan har volymökningen mot 45 miljoner ton malm per år till 2017 påbörjats. Den
redan tidigare kommunicerade investeringen på 600 MSEK avser bl.a. utbyte och
förstärkningar av krossar, förstärkt vattenpumpning och nytt ställverk för elförsörjning till
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gruvan. Den planerade volymen för 2015 är 40 miljoner ton malm med en snitthalt för åren
2015 och 2016 på 0,21 procent.
Bolidens totala CAPEX beräknas under 2015 att uppgå till 4,5 miljarder kronor.
Ny nickelstrategi för Boliden Harjavalta
Från sommaren 2015 kommer Boliden förändra affärsmodellen för nickelsmältning vid
Boliden Harjavalta i Finland. Nickelkoncentrat kommer att köpas in från externa leverantörer
och nickelskärsten kommer att säljas på den globala marknaden. Produktionen beräknas
liksom tidigare att uppgå till 25 000 ton nickel i skärsten om året (Boliden pressrelease
20/2014).

Presentationerna från kapitalmarknadsdagen
Presentationerna från kapitalmarknadsdagen kommer att finnas tillgängliga på
www.boliden.com/cmd2014 från och med klockan 13. Kapitalmarknadsdagen kan följas i
direktsändning på webben på samma webbplats med start kl.13.30.
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