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Balkan Resources förvärvar Mineral Invest  
Archelon Minerals dotterbolag Balkan Resources AB och Mineral Invest 
Sverige AB med säte i Stockholm har träffat ett avtal innebärande att Balkan 
Resources förvärvar samtliga aktier i Mineral Invest för 13 050 000 kr. 
Betalning skall erläggas med 29 000 000 nyemitterade B-aktier till kursen 0,45 
kr att riktas till aktieägarna i Mineral Invest. Efter genomförd emission kommer 
aktieägarna i Mineral Invest att äga ca 60 procent av Balkan Resources. 

Avtalet förutsätter aktieägarna i Balkan Resources godkännande. Balkan Resources 
kommer inom kort att kalla till en extra bolagsstämma för beslut om affärens 
genomförande. Då skall även bland annat fattas beslut om nödvändiga justeringar i 
bolagsordningen, inval av nya styrelseledamöter samt även nytt namn på bolaget som 
bättre beskriver en verksamhet som omfattar såväl aktiviteter på Balkan som i Afrika. 

Mineral Invest äger genom dotterbolag koncessioner primärt avseende guld och 
tantalit i Kongo Kinshasa och i Etiopien. Inom koncessionerna pågår omfattande 
lokal småskalig gruvbrytning där bolaget köper merparten av producerat mineral. 
Vidare förhandlar Mineral Invest om koncessioner för ädelmetaller och tantalit i 
Djibouti, Somaliland, Puntland och Burundi.  

Mineral Invest med dotterbolag har omfattande och goda relationer med ledande 
befattningshavare i dessa länder vilket borgar för säkerhet och access till högintressanta 
fyndigheter. Mineral Invest CEO Michael Nilsson, har tidigare varit verksam som CEO 
i International Gold Exploration AB. Majoriteten av bolaget ägs av utländska och 
svenska investerare.  

Handeln med mineraler beräknas per årsskiftet 2009/2010 generera en månatlig 
vinst på cirka en miljon kronor. Denna verksamhet kan med hjälp och bistånd från 
Mineral Invest till lokala producenter utvidgas till det mångdubbla med fokus på 
miljö och säkerhet. På koncessionerna finns väl definierade förekomster som 
utöver guld och tantalit även innehåller koppar och tenn. Dessa förekomster är i 
nära förestående produktion. 

Balkan Resources har ca 400 aktieägare. Archelon Mineral är huvudägare med 65 
procent av aktiekapitalet och 86 procent av rösterna. Styrelsen i Archelon ställer 
sig positiv till affären. Aktien planeras att upptas till handel på NGM Nordic 
MTF Stockholm. 
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För mer information vänligen kontakta Tore Hallberg, VD för Archelon Mineral AB, 
eller Reijo Hämäläinen, VD för Balkan Resources AB, tel 031-131190. 


