
 

Archelon AB    Södra Allégatan 13    413 01 Göteborg    Tel 031-13 11 90    info@archelon.se    www.archelon.se 

 

 

ARCHELON AB (publ) 

Bokslutskommuniké 2016 
 

 

 

Översikt perioden oktober till december  

 Nettoomsättningen uppgick till 52 Tkr (778 Tkr). 

 Rörelseresultatet uppgick till -989 Tkr (-127 Tkr). 

 Resultatet efter skatt uppgick till -866 Tkr (1 867 Tkr). 

 Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (0,01 kr). 

 

 

Översikt perioden januari till december  

 Nettoomsättningen uppgick till 570 Tkr (1 589 Tkr). 

 Rörelseresultatet uppgick till -3 943 Tkr (-1 467 Tkr). 

 Resultatet efter skatt uppgick till -555 Tkr (624 Tkr). 

 Resultatet per aktie uppgick till -0,01 kr (0,01 kr). 

 

 

Belopp inom parentes avser motsvarande period 2015. 

 

 

 

VD-kommentar 

Bäste aktieägare, 

Under 2016 ägnades mycket arbete åt nickelprojektet Rönnbäcken i Storumans 

kommun. Projektet med tillhörande bearbetningskoncessioner ägs av Nickel 

Mountain Resources AB, NMRAB, genom det helägda dotterbolaget Nickel 

Mountain AB. NMRAB förvärvades av Archelon AB den 31 december 2015. 

 

Nickel Mountain Resources AB genomförde under hösten 2016 en nyemission 

och listades i december 2016 på NGM Nordic MTF. Archelons innehav i 

NMRAB uppgår per årsskiftet 2016/2017 till ca 48 procent och utgör Archelons 

värdemässigt största tillgång.  

 

Bland övriga tillgångar som förväntas rejält kunna öka i värde är ett per samma 

tidpunkt ca 20 procentigt ägande i Renewable Ventures Nordic AB, RNVAB. 

RNVAB är ett bolag som ombildats ur Geotermica AB där Archelon sedan länge 

varit delägare. RNVAB har som affärsidé att investera i bolag och projekt inom 

verksamhetsområdet smarta tekniklösningar för förnyelsebar energi.  
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Vidare har Archelon under 2016 investerat i bolaget Arctic Roe of Scandinavia 

AB, ett företag inom segmentet vattenbruk som bygger upp en anläggning för att 

producera ”rysk kaviar” från stör i egna odlingar belägna i småländska 

Strömsnäsbruk. Archelons ägande uppgår till dryga 5 procent av bolaget. 

 

Archelon arbetar kontinuerligt med att utveckla såväl nya som existerande idéer 

och uppslag inom sektorn energi och georesurser. Förhoppningen är att kunna 

presentera ett nytt attraktivt projekt som kan bli föremål för utdelning till 

Archelons aktieägare. Ett exempel på detta kan eventuellt vara det nystartade 

prospekteringsbolaget Goldore Sweden AB där Archelon under 2016 gjort en 

investering på 175 000 kr. Ägarandelen i Goldore uppgår till 35 procent. 

 

 

Göteborg i februari 2017 

Tore Hallberg 

 

 

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 

En spridningsemission i Nickel Mountain Resources AB (publ) genomfördes i 

oktober 2016, vilket tillförde bolaget 5 200 000 kr före emissionskostnader. 

Samtidigt gjordes en riktad emission till garanter och finansiell rådgivare, där 

kostnader och arvoden kvittades mot nyemitterade aktier. Båda emissionerna 

gjordes till kursen 0,40 kr. Totalt antal aktier uppgick per sista december 2016 

till 42 676 042 st. 

 

Archelons ägarandel minskade efter emissionerna från 99,6 procent till 48,6 

procent. Koncernförhållande upphörde i november 2016, efter att de nya aktierna 

registrerats på Bolagsverket. Från och med fjärde kvartalet 2016 redovisas Nickel 

Mountain Resources som ett intressebolag.  

 

Styrelsen i Nickel Mountain Resources ansökte inför emissionen om listning på 

marknadsplatsen NGM Nordic MTF med avsikt att påbörja handel i bolagets 

aktier under andra halvan av december 2016. Nordic Growth Market (NGM-

börsen) godkände efter genomförd emission bolagets ansökan om listning. 

Första handelsdag var den 16 december 2016. Aktierna handlas under 

kortnamnet NICK MTF. 

 

Verksamheten under året 

Under 2016 har Archelon tillhandahållit resurser i form av tekniska och 

administrativa tjänster till sitt intressebolag Nickel Mountain Resources AB 

(publ). Utöver löpande arbete med Nickel Mountain Resources har Archelon 

bedrivit prospektering i egen regi, bland annat med fokus på sällsynta 

jordartsmetaller (REE), vilka blir allt mer oumbärliga i dagens högteknologiska 

samhälle. Sverige har några av Europas kvalitativt bästa REE-fyndigheter.  
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Nickel Mountain Resources AB 

Archelons intressebolag Nickel Mountain Resources AB (publ) äger nickelprojektet 

Rönnbäcken i Storumans kommun i Västerbotten. Rönnbäcken är Europas största 

outnyttjade nickelförekomst och består av tre definierade fyndigheter med en 

sammantagen mineraltillgång överstigande 668 miljoner ton med 0,1 procent nickel 

i sulfidfas. Omfattande prospekteringsarbete och tekniska studier har gjorts under 

de senaste tio åren vilket resulterat i en god kunskap om fyndigheternas egenskaper 

och potential.  

 

Fyndigheterna har beviljats bearbetningskoncession av regeringen och är giltiga i 

25 år. Rönnbäcken K nr 1 och 2 är giltiga till år 2035 och Rönnbäcken K nr 3 till 

år 2037. Koncessionernas sammanlagda areal uppgår till 389 hektar.  

 

Nickel Mountain Resources helägda dotterbolag Nickel Mountain AB bedriver 

prospektering efter nickel och guld i Västerbotten. Under 2016 beviljades bolaget 

två undersökningstillstånd, Orrbäcken nr 4 i Skellefteå kommun samt Kattisavan 

nr 4 i Lycksele kommun. Tre undersökningstillstånd vid Rönnbäcken upphörde att 

gälla under fjärde kvartalet.  

 

Mer information om Nickel Mountain Resources och Rönnbäcken finns på bolagets 

hemsida http://se.nickelmountain.se. 

 

Väsentliga händelser efter årets utgång 

Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets utgång. 

 

Archelon i korthet 

Archelon AB är ett publikt bolag listat på AktieTorget sedan 16 januari 2014. 

Kortnamn för aktien är ALON B. ISIN-kod: SE0005594801.  

 

Verksamhetens övergripande syfte är att identifiera, förvärva, förädla och skapa 

mervärden i råvarubaserade projekt, företrädesvis inom gruv- och mineralsektorn. 

Projekten ska i första hand finansieras via avkastning från gjorda investeringar. 

Mer information finns på bolagets hemsida www.archelon.se 

 

Archelon arbetar fortlöpande med att utvärdera nya projekt, där mineralprospektering 

ingår som en viktig del. Syftet är att skapa tillgångar som efter värdetillväxt ska kunna 

realiseras under ordnade former. Viktiga kriterier är att projektet eller bolaget ska vara 

lämpligt för utdelning och ha tillräcklig substans för efterföljande listning på en 

marknadsplats för aktiehandel. I samband med introduktion av nybildade bolag strävar 

Archelon alltid efter att tilldela aktieägarna ett direktägande.  

  

http://se.nickelmountain.se/
http://www.archelon.se/
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Övrig information 

Investeringar 

Investeringar om totalt 200 000 har under året gjorts i Arctic Roe of Scandinavia AB, 

175 000 kr i Goldore Sweden AB (publ) samt 96 000 kr i Renewable Ventures 

Nordic AB (publ) (namnändrat från Geotermica AB). 

 

Kommentarer till räkenskaperna 

Tillgångarna består i huvudsak av aktier i Nickel Mountain Resources AB (publ) 

med en ägarandel om 48,6 procent. Övriga innehav är Renewable Ventures Nordic 

AB (publ) (21,5 %), Orezone AB (publ) (1,2 %), Arctic Roe of Scandinavia AB 

(5,7 %) och Goldore Sweden AB (publ) (35 %). 

 

Koncernförhållandet som uppstod efter förvärvet av aktiemajoriteten i Nickel 

Mountain Resources AB (publ) upphörde under fjärde kvartalet 2016. Följaktligen 

innehåller denna bokslutskommuniké ej någon koncernredovisning.  

 

Bolagets ekonomiska ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar.  

 

Aktien och antal ägare 

Totalt antal utestående aktier uppgår till 76 618 465 st, fördelat på 2 051 090 A-

aktier och 74 567 375 B-aktier. Enligt Euroclears sammanställning hade Archelon 

3 595 (f å 3 616) registrerade aktieägare vid årets slut.  

 

I och med att förvärvet av Nickel Mountain Resources AB (publ) erlades med 

nyemitterade Archelon B-aktier ökade aktiekapitalet med 24 298,22 kr och uppgick 

per sista december 2016 till 524 298,22 kr.  

 

Anställda 

I organisationen finns en heltidsanställd person och tre deltidsanställda personer. 

Projektanställd fältpersonal anställs under sommarhalvåret. Geologiska tjänster, till 

exempel borrning, geofysiska mätningar och kemiska analyser av jord- och 

bergprover utförs av konsulter, entreprenörer och certifierade laboratorier.  

 

Framtida utveckling 

Archelons verksamhet fortlöper enligt plan med mål och syfte att utveckla nya projekt 

tillhörande bolagets affärsidé. Så snart ett projekt tagit tillräcklig form och struktur 

kommer detta att kommuniceras till aktiemarknaden och bolaget ägare.  

 

Årsstämma och årsredovisning 

Årsstämman planeras äga rum torsdagen den 1 juni 2017 i Göteborg. Klockslag och 

plats meddelas senare. Årsredovisning för 2016 publiceras på Archelons hemsida 

senast tre veckor före stämman. Årsredovisningen kommer även att hållas tillgänglig 

i tryckt format på bolagets kontor i Göteborg och skickas med post till de aktieägare 

som önskar få den hemsänd.  
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Utdelning  

Styrelsen avser föreslå kommande årsstämma att ingen vinstutdelning lämnas för 

räkenskapsåret 2016.  

 

Redovisningsprinciper 

Archelon AB (publ) tillämpar från och med 2014 årsredovisningslagen samt 

Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 (K3) vid upprättandet av finansiella 

rapporter.  

 

Kommande rapporttillfällen 

Delårsrapport avseende första kvartalet lämnas torsdagen den 18 maj 2017. 

Delårsrapport avseende andra kvartalet lämnas torsdagen den 17 augusti 2017. 

Delårsrapport avseende tredje kvartalet lämnas torsdagen den 16 november 2017. 

Bokslutskommuniké för 2017 lämnas torsdagen den 15 februari 2018. 

 

Rapporter, pressmeddelanden med mera publiceras på AktieTorgets hemsida 

www.aktietorget.se. Se även www.archelon.se. 

 

Granskningsrapport 

Denna bokslutsrapport har inte varit föremål för revisorns granskning. 

 

 

 

Göteborg den 16 februari 2017 

Archelon AB (publ) 

Styrelsen 

 

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg. 

Telefon: 031-131190, 0706 237390 

E-post:  tore.hallberg@archelon.se 

 

 

Denna information är insiderinformation som Archelon AB är skyldig att offentliggöra 

enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående 

kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2017. 

 

  

http://www.aktietorget.se/
mailto:tore.hallberg@archelon.se
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RESULTATRÄKNING 

Tkr 2016 

jan-dec 

2016 

okt-dec 

2015 

jan-dec 

2015 

okt-dec 

     Rörelsens intäkter 
    Nettoomsättning 570 52 1 589 778 

Övriga rörelseintäkter – – 162 12 

Summa rörelsens intäkter 570 52 1 751 790 

     Rörelsens kostnader 

    Råvaror och förnödenheter -19 -3 -51 – 

Övriga externa kostnader -1 930 -362 -1 118 -308 

Personalkostnader -2 562 -676 -1 989 -602 

Av- och nedskrivningar av materiella 

och immateriella anläggningstillgångar -2 0 -60 -7 

Summa rörelsens kostnader -4 513 -1 041 -3 218 -917 

     Rörelseresultat -3 943 -989 -1 467 -127 

     Resultat från finansiella poster 

    Resultat från andelar i koncernföretag -127 – – – 

Resultat från andelar i intresseföretag – – 1 886 – 

Resultat från övriga värdepapper 3 518 123 214 1 997 

Räntekostnader och liknande 

resultatposter -3 0 -4 -3 

Summa resultat från finansiella poster 3 388 123 2 096 1 994 

     Resultat efter finansiella poster -555 -866 629 1 867 

     Skatt på årets resultat – – -5 – 

     ÅRETS RESULTAT -555 -866 624 1 867 
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BALANSRÄKNING 

Tkr 2016-12-31 2015-12-31 

TILLGÅNGAR 

  Anläggningstillgångar 

  Materiella anläggningstillgångar 

  Inventarier, verktyg och installationer – 2 

Finansiella anläggningstillgångar 

  Andelar i koncernföretag – 568 

Andelar i intresseföretag 713 – 

Andra långfristiga värdepappersinnehav 436 389 

Summa anläggningstillgångar 1 149 959 

 
  Omsättningstillgångar 

  Kortfristiga fordringar 

  Kundfordringar 87 – 

Fordringar hos koncernföretag – 53 

Övriga kortfristiga fordringar 125 12 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 107 105 

Kassa och bank 1 781 2 896 

Summa omsättningstillgångar 2 100 3 066 

   SUMMA TILLGÅNGAR 3 249 4 025 

 
  EGET KAPITAL OCH SKULDER 
  

Eget kapital 
  

Bundet eget kapital 
  

Aktiekapital 524 500 

Ej registrerat aktiekapital – 24 

Fritt eget kapital 
  

Balanserad vinst eller förlust 3 049 2 425 

Årets resultat -555 624 

Summa fritt eget kapital 2 494 3 049 

   
Summa eget kapital 3 018 3 573 

   Kortfristiga skulder 
  

Leverantörsskulder 54 54 

Aktuella skatteskulder – 53 

Övriga kortfristiga skulder 107 249 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 70 96 

Summa kortfristiga skulder 231 453 

   
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 249 4 025 

   Ställda säkerheter Inga Inga 

Ansvarsförbindelser Inga Inga 
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FÖRÄNDRING EGET KAPITAL 

Tkr 2016 

jan-dec 

2015 

jan-dec 

   Eget kapital vid periodens ingång 3 573 2 381 

Apportemission – 568 

Periodens resultat -555 624 

   Eget kapital vid periodens utgång 3 018 3 573 

 

 

 

KASSAFLÖDESANALYS 

Tkr 2016 

jan-dec 

2015 

jan-dec 

   Den löpande verksamheten 

  Periodens rörelseresultat -3 943 -1 467 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 2 60 

Erlagd ränta -3 -4 

   Kassaflöden från den löpande verksamheten -3 944 -1 411 

   Förändring av rörelsefordringar -149 -13 

Förändring av rörelseskulder -222 -220 

   Kassaflöden från den löpande verksamheten -4 315 -1 644 

   Investeringsverksamheten 

  Försäljning av koncessioner – 510 

Försäljning av inventarier, verktyg och installationer – 115 

Förvärv av andelar i intresseföretag -272 – 

Försäljning av andelar i intresseföretag – 2 041 

Förvärv av långfristiga värdepapper -200 – 

Försäljning av långfristiga värdepapper 3 672 1 224 

   Kassaflöden från investeringsverksamheten 3 200 3 890 

   Kassaflöden från finansieringsverksamheten  – – 

   Årets kassaflöde -1 115 2 246 

   

   Likvida medel vid periodens början 2 896 650 

   Likvida medel vid periodens slut 1 781 2 896 
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NYCKELTAL OCH AKTIEDATA 

 
2016 2015 

   Genomsnittligt eget kapital period (Tkr) 3 295 2 977 

Genomsnittligt totalt kapital period (Tkr) 3 637 3 537 

   Räntabilitet på eget kapital (%) -17 21 

Räntabilitet på totalt kapital (%) -15 16 

Soliditet (%) 93 89 

Resultat per aktie (kr) -0,01 0,01 

Eget kapital per aktie (kr) 0,04 0,05 

Kassalikviditet (%) 909 677 

   Antalet A-aktier 2 051 090 2 051 090 

Antalet B-aktier 74 567 375 73 016 548 

Totalt antal aktier 76 618 465 73 067 638 

Genomsnittligt antal aktier 76 322 563 73 067 638 

 
 

 

Nyckeltalsdefinitioner 

Räntabilitet på totalt kapital: Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt totalt kapital. 

Räntabilitet på eget kapital: Nettoresultat enligt resultaträkningen i procent av genomsnittligt eget kapital. 

Soliditet: 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. 

 

 


