ARCHELON AB (publ)
Halvårsrapport januari – juni 2017

Översikt perioden april – juni 2017





Nettoomsättningen uppgick till 77 Tkr (167 Tkr)
Rörelseresultatet uppgick till -946 Tkr (-936 Tkr)
Resultatet efter skatt uppgick till -761 Tkr (-939 Tkr)
Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (-0,01 kr)

Översikt perioden januari – juni 2017





Nettoomsättningen uppgick till 206 Tkr (475 Tkr)
Rörelseresultatet uppgick till -1 739 Tkr (-1 674 Tkr)
Resultatet efter skatt uppgick till 2 055 Tkr (1 690 Tkr)
Resultat per aktie uppgick till 0,03 kr (0,02 kr)

VD-kommentar
Bäste aktieägare,
Under första halvåret 2017 har Nickel Mountain Resources AB (NMR) genomfört
förvärvet av ett oljeprojekt i Ryska oblasten Tomsk från Interfox Resources AB
(namnändrat till IFOX Investments AB). Köpeskillingen uppgick till ca 220 miljoner
kronor och erläggs mot utgivande av nya aktier. Detta innebar en utspädning för de
tidigare aktieägarna i NMR. För Archelons del var konsekvensen att ägarandelen per
31 juli 2017 minskat till cirka 5,7 procent. Aktieposten i NMR utgör fortfarande det
största enskilda värdet i Archelons portfölj.
Aktivitetsnivån i intressebolaget Goldore Sweden AB har under rapportperioden varit
hög. Bolaget besitter per halvårsskiftet tre stycken beviljade undersökningstillstånd varav
två i Västerbotten och ett i Norrbotten. Ytterligare områden har identifierats med
avseende på ädel- och basmetaller och ansökningar om undersökningstillstånd är
inlämnade till Bergsstaten. Intressant att notera är att ett utländskt prospekteringsbolag
sökt tillstånd i omedelbar närhet till ett av Goldores beviljade undersökningstillstånd,
vilket tydligt visar att områdena bedöms ha stor potential. Goldore planerar som ett nästa
steg i projektutvecklingen att genomföra ett prospekteringsprogram omfattande även
kärnborrning. Archelon har en ägarandel på 35 procent och deltar aktivt i bolaget.
Renewable Ventures Nordic AB (RVN) fortsätter att bygga upp sin portfölj av
minoritetsandelar i tillväxtbolag inom sektorn Cleantech. Glädjande är att ett av dessa
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företag beviljats medel om 8,5 miljoner kronor från Energimyndigheten. Archelons
ägarandel i RVN är 16,4 procent.
Arctic Roe of Scandinavia AB, där Archelon äger 5,7 procent, har under perioden
mottagit en leverans av störyngel till sin vattenbruksanläggning i Strömsnäsbruk.
Bolaget avser att producera ”rysk kaviar” och skall för att påskynda produktionsstart
även införskaffa ett moget bestånd av stör.
Arbetet med att identifiera nya möjligheter och projekt som kan låta sig utvecklas i
en värdeskapande riktning för bolaget och aktieägarna pågår kontinuerligt.
Göteborg i augusti 2017
Tore Hallberg

Verksamhetsöversikt
Archelon startar och utvecklar bolag och projekt inom råvarusektorn samt investerar
i andra företag där utvecklingspotentialen bedöms vara särskilt god. I anslutning till
detta bedrivs prospektering i egen regi eller i samarbete med partners. Syftet är att
skapa tillgångar som efter värdetillväxt realiseras under ordnade former.
I samband med introduktion av nybildade bolag på en marknadsplats för aktiehandel
strävar Archelon efter att tilldela aktieägarna ett direktägande i portföljinnehaven
genom utdelning av delar av det egna aktieinnehavet.
Investeringsportföljen består av aktier i Nickel Mountain Resources AB (publ),
Goldore Sweden AB (publ), Renewable Ventures Nordic AB (publ) och Arctic Roe
of Scandinavia AB. En kortfattad beskrivning av bolagen ges nedan. Nickel
Mountain Resources är listat på NGM Nordic MTF.
Som en del i den dagliga verksamheten tillhandahåller Archelon resurser i form av
tekniska och administrativa tjänster till Nickel Mountain Resources AB och Goldore
Sweden AB.
Nickel Mountain Resources AB (publ)
Tidigare intressebolaget Nickel Mountain Resources AB (publ) utvecklar Europas största
outnyttjade nickelfyndighet i Storumans kommun, Västerbottens län. Bolaget äger idag
tre stycken bearbetningskoncessioner täckande nickelfyndigheten Rönnbäcken.
Omfattande prospekteringsarbete och tekniska studier har gjorts under de senaste tio åren,
vilket har resulterat i en god kunskap om malmens egenskaper och potential.
I tillägg till projektet i Rönnbäcken bedriver företaget aktiv prospektering efter nickel i
bland annat Orrbäcken, drygt en mil söder om Skellefteå samt guldprospektering vid
Kattisavan, cirka tre mil nordväst om Lycksele.
Styrelsen i Nickel Mountain Resources har valt att expandera inom petroleumsektorn i
och med förvärvet av det cypriotiska bolaget Mehliza Resourses Cyprus Ltd från Interfox
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Resources AB (publ). Mehliza Resources Cyprus Ltd äger rättigheter till en
petroleumlicens i Tomsk oblast i Ryssland.
Goldore Sweden AB (publ)
Goldore AB (publ) är ett nystartat prospekteringsbolag där Archelon är en av tre
delägare med en ägarandel om 35 procent. Avsikten är att vid lämplig tidpunkt lista
bolaget på en marknadsplats för aktiehandel.
Goldore håller på att bygga upp en portfölj med undersökningstillstånd. För närvarande
har bolaget tre beviljade tillstånd. I juli 2017 lämnade Goldore in tre ansökningar till
Bergsstaten avseende undersökningstillstånd i Västerbotten. Dessa avser främst guld,
koppar, kobolt och nickel.
Undersökningstillstånd benämnt Haukijänkki nr 1 avser diamant. Tillståndet är beläget
i Haparanda kommun nära den finska gränsen. Norra Skandinavien, inklusive de
nordligaste delarna av Sverige, tillhör en intressant del av Europa avseende
diamantprospektering. Prospektering sker i många fall utgående från flygmagnetiska
data som registrerat cirkulära strukturer.
Utöver diamant har bolaget två undersökningstillstånd för guld. Det ena, benämnt JanPersmyran nr 1, ligger i Storumans kommun. Tillståndet ligger nordost om Barsele i
den så kallade Guldlinjen. I området finns en sedan tidigare känd guldmineralisering.
Det andra tillståndet, Jakobsgroven nr 1, ligger centralt i Skelleftefältet i Skellefteå
kommun. Här har småskalig gruvbrytning på guldmineraliserade kvartsgångar tidigare
skett.
Renewable Ventures Nordic AB (publ)
Renewable Ventures Nordic AB (publ) ombildades ur Geotermica AB, där Archelon
sedan länge varit delägare. Verksamheten har de senaste åren transformerats och bolaget
fokuserar nu på investeringar inom sektorn Cleantech. Målet är att bygga upp en
riskspridd portfölj med minoritetsandelar i tillväxtbolag inom Cleantech-sektorn, främst
i små onoterade och noterade innovativa miljöteknikbolag med stor inhemsk och global
utvecklingspotential.
Arctic Roe of Scandinavia AB
Arctic Roe of Scandinavia AB är ett företag inom segmentet vattenbruk som bygger
upp en anläggning för produktion av ”rysk kaviar” från stör i egna odlingar belägna i
småländska Strömsnäsbruk. Verksamheten är tillståndspliktig och ett sådant har
medgivits från Länsstyrelsen i Kronobergs län.
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Väsentliga händelser under första halvåret
Nickel Mountain Resources AB (publ) träffade i april 2017 ett avtal med Interfox
Resources AB (publ) angående förvärv av ett oljeprojekt i Sibirien, ägt av Mehliza
Resourses Cyprus Ltd. Affärens genomförande godkändes av aktieägarna i Nickel
Mountain Resources vid en extra bolagsstämma den 24 maj 2017. Köpeskillingen
om cirka 220 Mkr betalas genom utgivande av egna aktier till kursen 0,90 kronor.
Efter att nyemitterade aktier registrerats av Bolagsverket i juli 2017 minskade
Archelons ägande i Nickel Mountain Resources från 14 procent till 5,7 procent.
Archelon bytte i april 2017 listningsplats från AktieTorget till NGM Nordic MTF.
Sista handelsdag på AktieTorget var fredag den 7 april. Första handelsdag på NGM
Nordic MTF var måndag den 10 april. Kortnamn för B-aktien är ALON MTF B.

Kommentarer till räkenskaperna
Tillgångarna per sista juni 2017 bestod i huvudsak av aktier i Nickel Mountain
Resources AB (publ) med en ägarandel om 14 %. Övriga innehav var Goldore
Sweden AB (publ) (35 %), Renewable Ventures Nordic AB (publ) (16,4 %),
Arctic Roe of Scandinavia AB (5,7 %) och Orezone AB (publ) (1,2 %).
I rapporten för årets första kvartal informerades att Archelon sålt fem miljoner aktier
i Nickel Mountain Resources AB utanför börshandel. Köpeskillingen erläggs
successivt och är till stor del ännu ej mottagen. Det samlade marknadsvärdet av
Archelons olika aktieinnehav per 2017-06-30 uppgick till cirka 10 Mkr.

Investeringar
Inga investeringar har gjorts under andra kvartalet 2017. En investering om 122 Tkr
gjordes i en företrädesemission i Arctic Roe of Scandinavia i mars 2017.

Aktien och antal ägare
Totalt antal utestående aktier var per rapportperioden 76 618 465 st. Dessa fördelas på
2 051 090 A-aktier och 74 567 375 B-aktier. Aktiekapitalet uppgick till 524 298,22 kr.
Enligt Euroclears sammanställning hade Archelon 3 526 registrerade aktieägare per
sista juni 2017.

Anställda
I organisationen finns en heltidsanställd person och tre deltidsanställda personer.
Projektanställd fältpersonal anställs vid behov under sommarhalvåret. Geologiska
tjänster, till exempel borrning, geofysiska mätningar och kemiska analyser av jordoch bergprover utförs av konsulter, entreprenörer och certifierade laboratorier.

Framtida utveckling
Verksamheten skall fortsätta utvecklas med avsikt att påvisa kommersiella
råvarubaserade tillgångar. Arbetet bedrivs antingen direkt i Archelon eller via
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dotterbolag och i samarbete med externa aktörer. Parallellt med detta görs fortsatta
investeringar i bolag och råvaruprojekt med identifierade tillväxtmöjligheter. De
samlade effekterna av prospektering och investeringar förväntas skapa god
värdetillväxt för bolaget och aktieägarna.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Verksamheten måste utvärderas mot bakgrund av de risker, kostnader och svårigheter
som bolag aktiva inom prospekteringsbranschen ofta ställs inför. Branschen är
kapitalkrävande och innebär att ytterligare finansiering kan komma att krävas för en
gynnsam utveckling av bolaget och verksamheten. Archelons affärsidé bygger på att
uppgradera projekt för försäljning eller finna partners som i en eller annan form skall
tillföra nytt kapital. En viktig faktor i detta sammanhang är metallprisernas utveckling.
Den del av verksamheten som är inriktad på prospektering befinner sig i ett tidigt
utvecklingsskede. Indikationer på förekomster av olika metaller har konstaterats på
flera ställen men den kommersiella potentialen har ännu inte kunnat fastställas. Trots
att insamlade data fortlöpande analyseras och utvärderas noggrant finns alltid risken
att positiva resultat uteblir.
Prospektering är till sin natur en högriskverksamhet, där endast ett fåtal undersökta
områden har kommersiell potential och innebär därför en betydande ekonomisk risk.

Årsstämma
Årsstämma för räkenskapsåret 2016 hölls i Göteborg den 1 juni 2017. Resultat- och
balansräkning fastställdes enligt framlagd årsredovisning. Ingen utdelning lämnas för år
2016. Stämman omvalde Patric Perenius (ordförande), Tore Hallberg och My Simonsson
som styrelseledamöter. Hans Janzon hade avböjt omval. Mer information om de beslut
som fattades finns i stämmokommuniké publicerad på www.archelon.se.

Redovisningsprinciper
Archelon AB (publ) tillämpar från och med 2014 årsredovisningslagen samt
Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 (K3) vid upprättandet av finansiella
rapporter. För mer utförliga redovisningsprinciper, se årsredovisningen för 2016.

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport avseende tredje kvartalet lämnas torsdag den 16 november 2017.
Bokslutskommuniké för 2017 lämnas torsdag den 15 februari 2018.

Granskningsrapport
Denna halvårsrapport har inte varit föremål för revisorns granskning.
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Offentliggörande
Denna information är sådan information som Archelon AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades
för offentliggörande den 17 augusti 2017.

Göteborg den 17 augusti 2017
Archelon AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se
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RESULTATRÄKNING
Tkr

2017
jan-jun

2017
apr-jun

2016
jan-jun

2016
apr-jun

2016
jan-dec

206

77

475

167

570

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar

–
-877
-1 068
–

–
-453
-570
–

–
-900
-1 247
-2

–
-458
-645
–

-19
-1 930
-2 562
-2

Rörelseresultat

-1 739

-946

-1 674

-936

-3 943

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

Resultat från andelar i
koncernföretag
Resultat från andelar i
intresseföretag
Resultat från övriga värdepapper och fordringar
Räntenetto

–

–

–

–

-127

3 400

0

–

–

–

397
-3

87
-10

3 367
-3

-2
-1

3 518
-3

Resultat före skatt
Skatt

2 055
–

-869
108

1 690
–

-939
–

-555
–

PERIODENS RESULTAT

2 055

-761

1 690

-939

-555
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BALANSRÄKNING
Tkr

2017-06-30

2016-06-30

2016-12-31

–
272
848
1 120

568
–
436
1 004

–
713
436
1 149

Kundfordringar
Aktuella skattefordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter
Kassa & Bank
Summa omsättningstillgångar

34
79
3 322

85
–
448

87
48
77

112
551
4 098

112
3 847
4 492

107
1 781
2 100

SUMMA TILLGÅNGAR

5 218

5 496

3 249

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Aktiekapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat
Summa eget kapital

524
2 493
2 055
5 072

524
3 048
1 690
5 262

524
3 048
-555
3 017

6
–
56

64
32
46

54
–
107

84
146

92
234

71
232

5 218

5 496

3 249

TILLGÅNGAR
Andelar i koncernföretag
Andelar i intresseföretag
Övriga långfristiga värdepappersinnehav
Summa anläggningstillgångar

Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH
SKULDER
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FÖRÄNDRING EGET KAPITAL
2017
jan-jun

2016
jan-jun

2016
jan-dec

Eget kapital vid periodens ingång

3 017

3 572

3 572

Periodens resultat

2 055

1 690

-555

Eget kapital vid periodens utgång

5 072

5 262

3 017

Tkr
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KASSAFLÖDESANALYS
Tkr

Periodens rörelseresultat
Justering för poster som inte ingår i
kassaflödet
Erlagd ränta

2017
jan-jun

2016
jan-jun

2016
jan-dec

-1 739

-1 674

-3 943

–

2

2

-3

-3

-3

Betald inkomstskatt
Kassaflöden från den löpande
verksamheten

–

–

–

-1 742

-1 675

-3 944

Förändring av rörelsefordringar

-3 228

-474

-149

-86

-219

-222

-5 056

-2 368

-4 315

3 826

3 320

3 200

–

–

–

-1 230

952

-1 115

1 781

2 896

2 896

551

3 847

1 781

Förändring av rörelseskulder
Kassaflöden från den löpande
verksamheten
Kassaflöden från investeringsverksamheten
Kassaflöden från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut
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NYCKELTAL OCH AKTIEDATA

Genomsnittligt eget kapital period (Tkr)
Genomsnittligt totalt kapital period (Tkr)
Räntabilitet på eget kapital (%)
Räntabilitet på totalt kapital (%)
Soliditet (%)
Resultat per aktie (kr)
Eget kapital per aktie (kr)
Kassalikviditet (%)
Antalet A-aktier
Antalet B-aktier
Totalt antal aktier
Genomsnittligt antal aktier

2017
jan-jun

2016
jan-jun

2016
jan-dec

4 045
4 234
51
49
97
0,03
0,07
2 807

4 417
4 760
38
36
96
0,02
0,07
1 920

3 295
3 637
-17
-15
93
-0,01
0,04
909

2 051 090
74 567 375
76 618 465
76 618 465

2 051 090
74 567 375
76 618 465
74 843 052

2 051 090
74 567 375
76 618 465
76 322 563

Nyckeltalsdefinitioner
Räntabilitet på totalt kapital:

Soliditet:

Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i procent
av genomsnittligt totalt kapital.
Nettoresultat enligt resultaträkningen i procent av genomsnittligt
eget kapital.
Eget kapital i procent av balansomslutning.

Resultat per aktie:

Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal aktier.

Eget kapital per aktie:

Eget kapital i relation till antal aktier på balansdagen.

Kassalikviditet:

Omsättningstillgångar exklusive lager i förhållande till kortfristiga
skulder.

Räntabilitet på eget kapital:
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