
 
Northland Mines Oy 

Hannukaisen Kaivoshanke - Kolari 
 
 

Kaivosseminaari  
Levi - Kittilä 6.6.2013 

 

Jukka Jokela 
VP Exploration and Finnish Operations 

Northland Resources S.A. 
 
 

 



Hannukaisen Kaivoshanke 



3 

Suunniteltu uusi kaivos 2 avolouhosta (Hannukainen ja Kuervitikko) 

Suunniteltu rikastamo Rautuvaara 

Suunniteltu 
rikastehiekkavarasto 

Rautuvaara 

Suunniteltu tuotanto Magnetiittirikaste (69% Fe) / 2 Mton vuodessa 
Cu-Au-rikaste (25% Cu, 8 g/ton Au) / 45,000 ton vuodessa 
Louhinta 6,5 Mton vuodessa 

Todetut malmivarat  
(PEA 2010) 

101 Mton 33.1% Fe, 0.17% Cu, 0.07g/ton Au 

Tulevia työntekijöitä Noin 300 

Suunniteltu logistiikka Rautatie- ja laivakuljetukset (Base Case - Kokkola) 

Kaivoksen toiminta-aika 18 vuotta 

Hannukaisen Fe-Cu-Au 
Malmiesiintymä   



Hannukainen – Aikataulu 
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Aloitus 
(oletettu) 

Valmis 
(oletettu) 

Kannattavuusselvitys Tammikuu 2011 2Q 2013 

YVA, SVA Joulukuu 2010  2Q 2013 

Ympäristölupahakemus & 
muu luvitus 

(3Q 2013) (4Q 2014) 

Kaavoitus Joulukuu 2010 (1Q 2014) 

Perus - ja detalji suunnittelu (1Q 2014)  (2Q 2015) 

Rakentaminen (2015) (2016/2017) 

Tuotanto (2017) - 



 

 

1.  Irtomaiden ja sivukivien 
läjitysalueet sijoitetaan tiiviisti 
Hannukaisen kaivoksen ympärille 
–  Sivukivialueilta vesien valunta 
avolouhokseen 

2.  Vedet puhdistetaan 
Hannukaisessa ja pumpataan 
putkilinjaa pitkin Rautuvaaraan 
rikastamolle prosessivedeksi 

3.  Rikastamo sijoitetaan rautatien ja 
maantien väliin – vanha rautatie 
kuljetuskäyttöön peruskorjauksen 
jälkeen 

4.  Rikastehiekat sijoitetaan tiiviisti 
Rautuvaaran vanhalle jätealueelle 
käyttäen hyväksi olemassa olevaa 
infrastruktuuria – Puhdistetut 
vedet pumpataan putkilinjaa pitkin 
Muonionjokeen 

1 

2 

4 
3 

Päivitetty   
Rakentamissuunnitelma 



Northland Resources 
 

Yhtiösaneeraus ja 
Uudet rahoitusjärjestelyt 



 Northlandin pörssitiedotteet 

§  21.12.2012 - Northland ottaa 20MUSD joukkovelkakirjalainan (NRAB) 
§  24.01.2013 – Yhtiön pörssikurssi romahtaa 
§  24.01.2013 – Yhtiö ilmoittaa rahoitusvaikeuksistaan 
§  25.01.2013 – Yhtiö aloittaa uuden rahoituksen hakemisen  
§  05.02.2013 – Yhtiö peruuttaa epäonnistuneen rahoituspaketin 
§  08.02.2013 – Northland Resources AB haetaan yrityssaneeraukseen 
§  12.02.2013 – Northland Sweden AB, Northland Logistics AB ja Northland 

Logistics AS haetaan yrityssaneeraukseen 
§  18.02.2013 – Northland saa huomautuksen Toronton pörssistä 
§  01.03.2013 – Northlandin Ruotsin tytäryhtiöiden velkojien kokous 
§  01.03.2013 – Northlandin tytäryhtiöiden saneeraus jatkuu – velkojien tuki 
§  06.03.2013 – Yhtiö ilmoittaa joukkovelkakirjan haltijoille koron maksun 

jäädyttämisestä 
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 Northlandin pörssitiedotteet 

§  08.03.2013 – Yhtiö ilmoittaa lyhytaikaisen rahoituksen järjestelyistä 
§  15.03.2013 – Northland suljetaan ulos Toronton pörssistä 
§  18.03.2013 – Northland ilmoittaa primäärilistauksestaan Oslon pörssiin 
§  22.03.2013 – Yhtiö varmistaa lyhytaikaisen rahoituksensa 
§  15.04.2013 – Yhtiö maksaa korot joukkovelkakirjalainan haltijoille 
§  15.04.2013 – Northland ilmoittaa yhtiön vuosikokouksesta 
§  18.04.2013 – Yhtiö korjaa median väitteitä menossa olevista 

rahoitusneuvotteluista 
§  29.04.2013 – Yhtiö pääsee sopimukseen pää-osapuolien kanssa - 

odotettavissa joukkovelkakirjalainan avaaminen yrityssaneerauksen osana 
§  29.04.2013 – Northlandin hallituksen puheenjohtaja eroaa 
§  03.05.2013 – Northlandin joukkovelkakirjalainan haltijat äänestävät 

esitetyn yhtiösaneerausehdotuksen puolesta 
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 Northlandin pörssitiedotteet 

§  06.05.2013 – Northlandin sijoittajasuhteista vastaava VP eroaa 
§  07.05.2013 – Northland aukaisee 362MUSD joukkovelkakirjalainan 

tarjouksen pitkän aikavälin rahoituksen varmistamiseksi 
§  07.05.2013 – Northland ilmoittaa ylimääräisestä yhtiökokouksesta 

(4.6.2013) 
§  15.05.2013 – Yhtiö ilmoittaa joukkovelkakirjalainatarjouksen 

osallistumisajan pidentämisestä 
§  15.05.2013 – NRSA:n vuosikokous äänestää kaikkien esitysten puolesta 
§  20.05.2013 – Yhtiö aukaisee joukkovelkakirjalainan tarjouksen uusilla 

ehdoilla 
§  23.05.2013 – Yhtiö pidentää joukkovelkakirjalainatarjouksen 

osallistumisaikaa 
§  24.05.2013 – Northland ottaa joukkovelkakirjalainan tarjouksen pois 

markkinoilta ja ilmoittaa mahdollisesta uudesta lyhyen ajan rahoituksesta 
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 Northlandin pörssitiedotteet 

§  24.05.2013 – Northland ilmoittaa operatiivisen toiminnan keskeyttämisestä 
– Joukkovelkakirjalainan haltijoiden edustajat sulkevat yhtiön pankkitilit 

§  28.05.2013 – Northland ilmoittaa uuden rahoittajaryhmittymän kanssa 
käytävistä neuvotteluista 

§  29.05.2013 – Northland ilmoittaa joukkovelkakirjalainan tarjouksen 
loppuun viemisestä – Uusi rahoitusryhmittymä sitoutuu 108MUSD 
sijoitukseen (Metso OYJ, Peab AB, Folksam, Norrskenet AB) 

§  30.05.2013 – Northland ilmoittaa joukkovelkakirjalainatarjouksen 
onnistumisesta 

§  31.05.2013 – Northland ilmoittaa uuden hallituksen ehdokkaista 
§  03.06.2013 – Uusi rahoitusryhmittymä ilmoittaa vetäytyvänsä 

rahoituspaketista ja kieltäytyvänsä kaikesta yhteistyöstä mahdollisten 
muiden uusien omistajien kanssa jos rahoituspaketti kaadetaan vanhan 
joukkovelkakirjalainan omistajien taholta 
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 Northlandin pörssitiedotteet 

§  03.06.2013 – Northland ilmoittaa uudesta ylimääräisestä yhtiökokouksesta 
(28.06.2013) 

§  04.06.2013 – Vanhan joukkovelkakirjalainan haltijat hyväksyvät uuden 
joukkovelkakirjalainan 

§  04.06.2013 – Northland ilmoittaa operatiivisen toiminnan välittömästä 
uudelleenaloittamisesta – Northlandin jäädytetyt pankkitilit avataan – 
pitkän ja lyhyen ajan rahoituksen ilmoitetaan olevan kunnossa 
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 Northlandin uusi hallitus 

§  Northland Resources SA:n hallitus vaihtuu kokonaisuudessaan 
§  Uudessa hallituksessa enintään 7 jäsentä 
§  Uusi rahoittajaryhmä asettaa 4 ehdokasta: 

§  Olav Fjell (Nor), Elisabet Nilsson (Ruo), Olli Vaartamo (Suo), Lars Stefan 
Månsson (Ruo) 

§  Uuden joukkovelkakirjalainan haltijat asettavat 1 ehdokkaan: 
§  Sissel Danielsen (Nor) 

§  Vanhan Joukkovelkakirjalainan haltijat asettava 2 ehdokasta: 
§  Leif Salomonsen (Nor), Runar Nielsen (Nor) 
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§  Senior joukkovelkakirjalaina – 335MUSD 
§  Suurimpien velkojien luototus – 114MUSD 
§  Vanhan lainan varojen vapauttaminen – 30MUSD 
§  Vanhasta lainasta jo vapautettu – 16MUSD 
§  TOT – 495MUSD 
§  Lainan takaajina NRSA, NSAB, NLAB, NLAS ja NESAB 
§  Lainan vakuudet muuten samat kuin 2012 lainassa mutta nyt 

mukana myös Northlandin Suomen omistukset 
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 Uusi pitkäaikaisrahoitus 



 Uudelleenjärjestelyn jälkeen 

§  Kaunisvaara täydessä tuotannossa 2014 lopussa 
§  4M dmt/vuosi FEM-rikastetta – Tapulin kaivoksesta 
§  Logistiikkaketju Kaunisvaarasta Narvikiin valmis 
§  Hannukaisen ja Pellivuoman DFS:t valmiiksi ASAP 

§  Suomen yhtiöiden rahoitus (G&A): 
§  Konsernirahoituksesta 
§  Noin 10MUSD - yhteensä vuosille 2013-2014 
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 Omistusuhteiden muutos 
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Sijoittaja Instrumentti Omistusosuus 

Nykyiset osakkeenomistajat Osakkeet 3,1% 

Nykyiset lainanomistajat, 
toissijainen laina 

Muunnosoikeudet osakkeiksi 46,9% 

Uusi ensisijaislaina Merkintäoikeudet osakkeiksi 50% 

TOT 100% 



Kiitos 


