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ARCHELON AB (publ) 

Delårsrapport januari – september 2014 
 

 
 
 

 Beslut om vinstutdelning av aktier i dotterbolag. 

 Presentation av dotterbolaget Orezone AB. 

 Listning av Orezone AB planeras ske under första kvartalet 2015.  

 Periodens resultat för koncernen uppgick till -2 052 Tkr. 

 

 

 

Archelon AB är ett publikt bolag listat på AktieTorget (ticker: ALON B). 

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 www.archelon.se 
 

 

 

OMSÄTTNING OCH RESULTAT  

Nettoomsättningen för koncernen under perioden januari till september 2014 

var 284 Tkr. Resultatet för koncernen uppgick före skatt till -2 052 Tkr. 

Resultatet för tredje kvartalet 2014 uppgick före skatt till -954 Tkr.  

 
 

VERKSAMHETSÖVERSIKT  

Archelons kärnverksamhet är att utveckla och exploatera georesurser i syfte 

att skapa mervärden i råvarubaserade projekt, företrädesvis inom gruv- och 

mineralsektorn. Bolaget har en investeringsportfölj med tonvikt på företag 

verksamma inom råvarusektorn. Tillgångarna utgörs i huvudsak av aktier i 

portföljbolagen.  

 

Genom att investera i företag som driver projekt i tidiga utvecklingsskeden finns 

möjlighet till god värdetillväxt. I första hand ska verksamheten finansieras via 

avkastning från gjorda investeringar.  

 

Aktuella aktieinnehav är de publika bolagen Gripen Oil & Gas AB 

(www.gripenab.com) och Interfox Resources AB (www.interfoxresources.se). 

 

Förutom investeringar i råvarubolag bedrivs prospektering genom dotterbolaget 

Orezone AB. En sammanfattande presentation av bolaget är bilagd delårsrapporten, 

se sid 12-20. Archelon har också sedan 2010 en ägarandel i guldprojektet Solvik i 

norra Dalsland. Projektet drivs av gruvbolaget Agnico-Eagle, som är en betydande 

guldproducent med gruvor i Kanada, Mexiko och Finland. 

 

 

mailto:info@archelon.se
http://www.gripenab.com/
http://www.interfoxresources.se/
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Kommentarer från VD 

Archelon AB bildades för ett år sedan. Bolaget övertog då den verksamhet 

som drivits i Archelon Mineral AB. 

 

Vår affärsidé är att skapa projekt som sedan bolagiseras för utdelning till 

Archelons aktieägare. 

 

Genom detta skall aktieägarna berikas samtidigt som Archelon får 

omsättningsbara tillgångar i form av listade eller börsnoterade aktier. 

 

Under 2014 har vi utvecklat ett projekt i dotterbolagsform där Archelons 

ägarandel för närvarande uppgår till cirka 80 procent. Bolaget har fått namnet 

Orezone AB. Ett rent prospekteringsbolag vars syfte är att bedriva så kallad 

gräsrotsprospektering, det vill säga att bolaget börjar prospektera i extremt tidiga 

faser i ett gruvprojekts utveckling. Tanken bakom detta är att man i dessa skeden 

kan få den största hävstångseffekten på investerat kapital, därmed inte att 

förglömma att riskerna också är som störst i början. 

 

Orezone har identifierat ett antal målområden som tillfredsställer högt uppsatta 

kriteria där bolaget sökt undersökningstillstånd. Företaget är nu moget att ta steget 

ut på aktie- och finansmarknaden. 

 

Därför har Archelon den 10 november 2014 beslutat att dela ut knappt hälften av 

sitt innehav till Archelons aktieägare. Den fortsatta planen är att Orezone under 

första kvartalet 2015 ytterligare kapitaliseras och i samband därmed listas på en 

marknadsplats för aktiehandel. 

 

Under innevarande år har vi självklart även tittat på andra projekt och möjligheter 

inom råvarusektorn. Det är min förhoppning att vi inom ett halvår kan lansera ett 

nytt bolag till glädje för Archelon och aktieägarna. 

 

Därmed följer vi vår affärsidé. 

 

Göteborg i november 2014 

Tore Hallberg  
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER  

Händelser under årets första kvartal 

B-aktien listades på AktieTorget den 16 januari under kortnamnet ALON B.  

 

Som ett led i finansieringen och uppbyggnaden av verksamheten av nybildade 

dotterbolaget Orezone AB (tidigare Resolution Energy RE AB) avyttrades 

resterande aktier i portföljbolaget Nordic Iron Ore AB. Posten utgjorde cirka 3,7 

procent av det totala antalet aktier i bolaget. 

 

Tre nya undersökningstillstånd i Värmland beviljades av Bergsstaten i februari. 

Ansökan om undersökningstillstånd för ett område benämnt Svartlå nr 3 

gällande nickel i Bodens kommun inlämnades till Bergsstaten i mars. 

Bergsstatens beslut om undersökningstillstånd för det 4 426 hektar stora 

området fattades den 17 juli. 

 

Händelser under årets andra kvartal 

Ansökan om undersökningstillstånd gällande koppar inlämnades till Bergsstaten 

i april. Området ligger i Älvsbyns kommun i Norrbotten. Bergsstatens beslut om 

undersökningstillstånd för det 3 497 hektar stora området fattades den 21 

augusti. 

 

Händelser under årets tredje kvartal 

Anhållan om medgivande till överlåtelse av samtliga undersökningstillstånd från 

Archelon AB till dotterbolaget Orezone AB godkändes av Bergsstaten i augusti.  

 

Händelser efter periodens utgång 

Vinstutdelning av aktier 

För att skapa ett bredare ägande i dotterbolaget Orezone AB (publ) beslutades 

vid en extra bolagsstämma i Archelon AB (publ) den 10 november 2014 om 

vinstutdelning till aktieägarna. Ett breddat ägande är gynnsamt vid såväl 

kapitalanskaffning som vid framtida aktiehandel. 

 

Utdelningen består av 10 438 234 aktier i Orezone och motsvarar 46,4 procent 

av Archelons aktieinnehav i dotterbolaget. Archelon äger innan genomförd 

utdelning cirka 81 procent av det totala antalet aktier i Orezone (22 500 000 av 

totalt 27 750 000). 

 

Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla en (1) aktie i 

Orezone per varje sjunde (7) Archelon-aktie (oavsett aktieslag) som de innehar 

på avstämningsdagen den 18 november 2014. Avrundning ska ske nedåt. 

Avstämningsdag för utdelningen var den 18 november 2014. Sista dag för 

handel inklusive rätt till utdelning var den 14 november 2014. 

 

Archelon AB:s bokförda värde per Orezone-aktie är ca 2,3 öre. 
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ÖVRIG INFORMATION 

Investeringar 

Archelon AB har per utgången av tredje kvartalet investerat totalt 505 300 kr 

i dotterbolaget Orezone AB genom förvärv och kapitalisering av bolaget. 

 

Kommentarer till räkenskaperna 

Koncernens resultat per aktie den sista september 2014 uppgick till -0,03 kr, eget 

kapital per aktie till 0,05 kr och soliditeten till 22,8 %. Likvida medel var vid 

periodens början 2 718 Tkr och vid periodens slut 1 750 Tkr. Tillgångarna består 

i huvudsak av aktier i råvarurelaterade bolag och ägarandel i guldprojekt.  

 

Koncernens och moderbolagets ekonomiska ställning framgår av bifogade resultat- 

och balansräkningar. Koncernförhållandet uppstod den 14 mars 2014. Ingen 

koncern förelåg vid jämförande period föregående år. Jämförelsetal avser således 

moderbolagets (Archelon AB) siffror. Efter utdelningen av aktier i Orezone sjunker 

Archelons ägarandel till under 50 procent varpå koncernförhållandet upphör. 

 

Aktien 

Aktiekapitalet i Archelon AB (publ) uppgår till 500 000 kr, fördelat på 2 051 090 

aktier av serie A och 71 016 548 aktier av serie B. Totalt antal utestående aktier 

uppgår till 73 067 638 st.  

 

Bolaget listades på AktieTorget den 16 januari 2014, vilket alltså blev första 

handelsdag för B-aktien. Kortnamn för aktien är ALON B och ISIN-kod är 

SE0005594801. A-aktien är ej föremål för handel. Enligt Euroclears sammanställning 

fanns 3 421 registrerade aktieägare den sista september 2014.  

 

Anställda 

I organisationen finns fyra heltidsanställda personer samt projektanställd fältpersonal 

under sommarhalvåret. Geologiska tjänster såsom borrning, geofysiska mätningar och 

kemiska analyser utförs av inhyrda konsulter och entreprenörer.  

 

Framtida utveckling 

Verksamheten skall fortsätta utvecklas med avsikt att påvisa kommersiella 

råvarubaserade tillgångar. Arbetet bedrivs via 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. 

 

Redovisningsprinciper 

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

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

rapporter. Bytet av redovisningsprinciper har inte medfört någon påverkan på de 

finansiella rapporterna.  
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Kommande rapporttillfällen 

Bokslutskommuniké för 2014 lämnas torsdagen den 19 februari 2015. 

 

 

GRANSKNINGSRAPPORT 

Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorns granskning. 

 

 

 

Göteborg den 20 november 2014 

Archelon AB (publ) 

Styrelsen 

 

 

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg. 

Telefon 031-131190, mobil 0706 237390 

E-post:  tore.hallberg@archelon.se 

mailto:tore.hallberg@archelon.se
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RESULTATRÄKNINGAR – KONCERNEN  

Tkr 2014-01-01– 2014-07-01– 2013-07-01– 

 2014-09-30 2014-09-30 2013-12-31 

    

Rörelsens intäkter    

Nettoomsättning 284 195 125 

Övriga intäkter – – – 

    

Rörelsens kostnader    

Råvaror och förnödenheter -271 -105 -20 

Övriga externa kostnader -1 081 -241 -84 

Personalkostnader -3 299 -1 102 – 

Avskrivningar -53 -18 – 

Rörelseresultat -4 419 -1 271 20 

    

Resultat från övriga  

värdepapper och fordringar  2371 318 – 

Räntenetto -4 -1 -2 

Resultat före skatt -2 052 -954 18 

Skatt – – – 

PERIODENS RESULTAT -2 052 -954 18 

    

Resultat hänförligt till minoritetens 

aktieägare -17 – – 

Resultat hänförligt till majoritetens 

aktieägare -2 035 -954 18 

 

 

 

BALANSRÄKNINGAR – KONCERNEN 

Tkr 2014-09-30 2013-12-31 2013-06-30 

Tillgångar    

Goodwill 9 – – 

Immateriella anläggningstillgångar 360 360 – 

Materiella anläggningstillgångar 182 235 – 

Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 700 2 629 – 

Övriga omsättningstillgångar 349 66 500 

Kassa & Bank 1 751 2 718 – 

Summa tillgångar 4 351 6 008 500 

    

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget kapital 3 358 5 353 500 

Långfristiga skulder – – – 

Kortfristiga skulder 993 654 – 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 351 6 008 500 
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FÖRÄNDRING EGET KAPITAL – KONCERNEN 

Tkr Aktie- 

kapital 

Annat 

eget 

kapital 

Eget kapital 

hänförligt till 

moderbolagets 

aktieägare 

Minoritets- 

intresse 

Summa 

eget 

kapital 

      
Ingående balans 2013-06-30 500 – 500 – 500 

Aktieägartillskott – 4 836 4 836 – 4 836 

Årets resultat – 18 18 – 18 

Ingående balans 2014-01-01 500 4 853 5 353 – 5 353 

Förvärv av dotterbolag – – – 6 6 

Transaktioner med 

minoritetsägare 
– – – 50 50 

Årets resultat – -2 035 -2 035 -17 -2 052 

Utgående balans 2014-09-30 500 2 818 3 318 39 3 358 

 

 

 

KASSAFLÖDESANALYS – KONCERNEN 

Tkr 2014-01-01– 2013-07-01– 2012-07-01– 

 2014-09-30 2013-12-31 2013-06-30 

    

Periodens rörelseresultat -4 419 18 – 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 53 – – 

Erlagd ränta -4 – – 

Betald inkomstskatt – – – 

Kassaflöden från den löpande verksamheten -4 370 18 0 

    

Förändring av rörelsefordringar -284 -33 – 

Förändring av rörelseskulder 334 103 – 

    

Kassaflöden från den löpande verksamheten -4 320 88 0 

Kassaflöden från investeringsverksamheten 3 352 0 0 

Kassaflöden från finansieringsverksamheten 0 2 630 0 

Årets kassaflöde -968 2 718 0 

    

Likvida medel vid periodens början 2 718 0 0 

Likvida medel vid periodens slut 1 750 2 718 0 
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NYCKELTAL OCH AKTIEDATA – KONCERNEN 

 2014-01-01– 2013-07-01– 2013-07-01– 

 2014-09-30 2013-12-31 2013-12-31 

    

Genomsnittligt eget kapital period (Tkr) 4 356 2 927 500 

Genomsnittligt totalt kapital period (Tkr) 5 180 3 254 500 

    

Räntabilitet på eget kapital (%) -47 1 0 

Räntabilitet på totalt kapital (%) -40 1 0 

Soliditet (%) 77,18 89,11 100,00 

Resultat per aktie (kr) -0,03 0,00 0,00 

Eget kapital per aktie (kr) 0,05 0,07 0,01 

Kassalikviditet (%) 212 425 0 

    

Antalet A-aktier 2 051 090 2 051 090 2 051 090 

Antalet B-aktier 71 016 548 71 016 548 71 016 548 

Totalt antal aktier 73 067 638 73 067 638 73 067 638 

Genomsnittligt antal aktier 73 067 638 73 067 638 73 067 638 
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RESULTATRÄKNINGAR – MODERBOLAGET 

Tkr 2014-01-01– 2014-07-01– 2013-07-01– 

 2014-09-30 2014-09-30 2013-12-31 

    

Rörelsens intäkter    

Nettoomsättning 284 195 125 

Övriga intäkter – – – 

    

Rörelsens kostnader    

Råvaror och förnödenheter -192 -27 -20 

Övriga externa kostnader -1 051 -214 -84 

Personalkostnader -3 242 -1 046 – 

Avskrivningar -53 -18 – 

Rörelseresultat -4 254 -1 109 20 

    

Resultat från övriga  

värdepapper och fordringar  2 371 318 – 

Räntenetto -3 0 -2 

Resultat före skatt -1 886 -791 18 

Skatt – – – 

    

PERIODENS RESULTAT -1 886 -791 18 

 

 

 

BALANSRÄKNINGAR – MODERBOLAGET 

Tkr 2014-09-30 2013-12-31 

   

Tillgångar   

Immateriella anläggningstillgångar 360 360 

Materiella anläggningstillgångar 182 235 

Andelar i koncernföretag 505 – 

Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 700 2 629 

Övriga omsättningstillgångar 335 66 

Kassa & Bank 1 279 2 718 

Summa tillgångar 4 361 6 008 

   

EGET KAPITAL OCH SKULDER   

Eget kapital 3 467 5 353 

Långfristiga skulder – – 

Kortfristiga skulder 894 654 

   

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 361 6 008 
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FÖRÄNDRING EGET KAPITAL – MODERBOLAGET 

Tkr 2014-01-01– 2013-07-01– 

 2014-09-30 2013-12-31 

   

Eget kapital vid periodens ingång 5 353 500 

Aktieägartillskott – 4 836 

Periodens resultat -1 886 18 

Eget kapital vid periodens utgång 3 467 5 353 

 

 

 

KASSAFLÖDESANALYS – MODERBOLAGET 

Tkr 2014-01-01– 2013-07-01– 2012-07-01– 

 2014-09-30 2013-12-31 2013-06-30 

    

Periodens rörelseresultat -4 254 18 – 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 53 – – 

Erlagd ränta -3 – – 

Betald inkomstskatt – – – 

Kassaflöden från den löpande verksamheten -4 204 18 0 

    

Förändring av rörelsefordringar -269 -33 – 

Förändring av rörelseskulder 239 103 – 

    

Kassaflöden från den löpande verksamheten -4 235 88 0 

Kassaflöden från investeringsverksamheten 2 795 0 0 

Kassaflöden från finansieringsverksamheten 0 2 630 0 

Årets kassaflöde -1 440 2 718 0 

    

Likvida medel vid periodens början 2 718 0 0 

Likvida medel vid periodens slut 1 278 2 718 0 
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NYCKELTAL OCH AKTIEDATA – MODERBOLAGET 

 2014-01-01– 2013-07-01– 2012-07-01– 

 2014-09-30 2013-12-31 2013-06-30 

    

Genomsnittligt eget kapital period (Tkr) 4 410 2 927 500 

Genomsnittligt totalt kapital period (Tkr) 5 184 3 254 500 

    

Räntabilitet på eget kapital (%) -43 1 0 

Räntabilitet på totalt kapital (%) -36 1 0 

Soliditet (%) 79,50 89,11 100,00 

Resultat per aktie (kr) -0,03 0,00 0,00 

Eget kapital per aktie (kr) 0,05 0,07 0,01 

Kassalikviditet (%) 181 425 0 

    

Antalet A-aktier 2 051 090 2 051 090 2 051 090 

Antalet B-aktier 71 016 548 71 016 548 71 016 548 

Totalt antal aktier 73 067 638 73 067 638 73 067 638 

Genomsnittligt antal aktier 73 067 638 73 067 638 73 067 638 

    

 

 

 

Nyckeltalsdefinitioner 

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

Räntabilitet på totalt kapital: Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt totalt 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. 
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Kortfattad presentation 
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Presentation av bolagets strategi och prospekt 

Orezone AB bedriver målinriktad mineralprospektering i Sverige. För att 
maximera värdet för aktieägarna ämnar bolaget sälja eller finna partners till 
sina projekt vid en kommersiellt lämplig tidspunkt under prospekteringsfasen.  
 
Statistiskt menar till exempel SGU att mer än 80 procent av Sveriges malmer 
inte har hittats ännu. Därför kommer regional prospektering och nya prospekt 
att bli en stor och viktig del i Orezones verksamhet. 
 
Bolaget startar med så kallad greenfield prospektering, vilket ger aktieägarna 
bäst hävstångseffekt på satsat kapital. Potentialen, men även risken, är som 
störst i ett inledande skede. Se figuren nedan. 
 

 
 
Figuren illustrerar de olika faserna i ett imaginärt gruvprojekt som löper över cirka 15 
år, samt utvecklingen för cashflow och marknadsvärde under motsvarande tidsperiod. 
Orezones tideräkning befinner sig vid år 0, det vill säga i början på prospekterings-
fasen.  

 
 
Portföljen innehåller en rad prospekt och metaller. Orezone innehar per 
november 2014 tio undersökningstillstånd, täckande totalt 14 572 ha och 
utvärderar kontinuerligt nya områden som faller inom bolagets strategi. 
Samtliga av Orezones nuvarande prospekt ligger i glesbygd, men 
samtidigt nära vägar och annan infrastruktur. 
 
Tecknande av joint venture-avtal eller försäljning av prospekt kommer att ske 
närhelst det är kommersiellt gångbart under prospekteringscykeln, långt innan 
produktionsfasen. Tidpunkten kommer att variera från prospekt till prospekt.  
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Orezone fokuserar på att finna prospekt och mineraliseringstyper som har 
förutsättningar för att bli kommersiellt drivvärda under svenska förhållanden, 
det vill säga större förekomster som kan drivas ekonomiskt med rationella 
mekaniserade metoder. Även miljön och omgivningen gynnas naturligtvis av 
god ekonomi i projekten. 
 
Styrelsen och vd bedömer att konjunkturen i metall- och gruvbranschen 
torde vara förbi lågvattenmärket. Det är då precis rätt tidpunkt för ett 
prospekteringsbolag som Orezone att starta verksamheten. När 
konjunkturen väl tar fart finns upparbetade potentiella mineralförekomster 
att erbjuda till marknadens aktörer.  
 
Orezone ämnar börja prospektförädlingen på de tre områden som beskrivs 
nedan. 
 
 
Svartlå, Boden 

Undersökningstillståndet Svartlå nr 3 om 4 426 ha i Bodens kommun täcker en 
flera kilometer lång magnetisk anomali, se flygmagnetisk karta på nästa sida.  
 
I nära anslutning till denna anomali har block med höga halter av nickel (3.5%) 
med kobolt påträffats enligt SGU. Även guld påträffas i kvartsgångar som skär 
nickelmineraliseringen i dessa block. 
 
 

 
 

Undersökningstillståndet Svartlå nr 3 ligger i Norrbotten, cirka fyra mil  
nordväst om Boden. 
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Laserskannad höjdmodell (Lidar) över Svartlå. 
 
 
 

 
 

Flygmagnetisk karta över Svartlå. 
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3D-vy över Svartlå sett från nordost. Lule älv i förgrunden. 
 

  
 

Bolagets vd Anders West bedömer mineraliserade block (”rostblock”)  
på undersökningstillståndet Svartlå nr 3. 

 
Hela undersökningsområdet och omgivningarna är täckta av mäktiga morän- 
och isälvsavlagringar. Enligt SGU består bergarterna i området av gabbro, norit, 
kvartsit, och sediment gnejser. Norit och gabbro kan misstänkas att föra nickel 
mineralisering. 
 
I Svartlå finns förutsättningar för en mer än en kilometer lång “world class” 
nickelförekomst av betydande mäktighet och halt. Planerade arbeten är 
kartering, provtagning, geofysiska undersökningar, främst magnetometri, och 
borrning.  
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Surberget, Vilhelmina 

Undersökningstillståndet Surberget nr 1 om 3 880 ha ligger i Vilhelmina 
kommun. Ansökan är under handläggning på Bergsstaten, beslut väntas innan 
årsskiftet. Området täcker utgåendet av sedimentära bergarter, främst svarta 
skiffrar, väster om Vilhelmina. Dessa sedimentära bergarter är väl kända för sitt 
innehåll av vanadin, molybden, och andra metaller.  
 
Bergarterna har tilldragit sig stort internationellt intresse på andra håll i Sverige, 
oftast under jordbruksmark och naturreservat. Orezone har noga sorterat ut 
sådana områden och i stället ansökt över Surberget-området, som inte är 
bebyggt eller uppodlat och ligger utanför renvandringsleder. 
 
Skiffrarna är associerade med sandstenar av Laisvall-typ, och kantiga block av 
denna bergart har också påträffats i området. Även ”bulk mineable” bly-silver 
mineralisering av Laisvall/Vassbo-typ kan därför finnas i området. I Surberget 
finns förutsättningar för stora polymetalliska förekomster av denna typ. 
 

  

 

 

 

Undersökningstillståndet Surberget nr 1 ligger i Västerbottens län.  
Violett färg på berggrundskartan visar målbergarten skiffer. 
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Provtagning och undersökning av skiffer vid Surberget. 
 
 
Skiffern i Surbeget är en tämligen homogen bergart som går i dagen och är 
därrmed lätt åtkomlig för undersökning, provtagning och brytning i 
dagbrottsform. Informationsnivån blir därför högre än vid de flesta andra 
gräsrotprospekt.  
 
Lämpliga insatser är kartering, provtagning i provgropar, kärnborrning, och RC-
borrning. 
 
 
Saxå, Filipstad 

I Saxå-området i Filipstads kommun har Orezone chansen att revitalisera den 
sedan länge slumrande gruvindustrin i västra Bergslagen. 
 
Orezone har här undersökningstillstånd över svartskiffer som är anomal på zink, 
silver, bly och flera andra metaller. Skiffern kan mycket väl vara moderbergarten 
för de gamla berömda smågruvorna i trakten. Nyligen har sulfidblock bestående 
av så kallat rösberg påträffats vid skifferns utgående i dagen. 
 
Målet i Saxå är att finna en bulk mineable-förekomst, i likhet med Svartlå och 
Surberget. De första stegen blir att genom geologisk kartering, provtagning och 
geofysiska mätningar identifiera rikare zoner i skiffern.  
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Berggrundskarta över Saxå-prospektet i  
östra Värmland. Skiffer i ljusblått. 

 
 

  

  

Bilderna visar rostig metallberikad skiffer i Saxå-området. 
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Målet i Saxå-området är detsamma som i Svartlå och Surberget, det vill säga 
att finna en bulk mineable-förekomst av världsklass i ett logistiskt och 
miljömässigt acceptabelt område. 
 
De första stegen blir att genom geologisk kartering, provtagning, och geofysiska 
mätningar finna rika zoner i skiffern. 
 
Efter flera hundra års gruvdrift finns det en stark gruv- och industritradition i 
västra Bergslagen. Det finns också en uppsjö av geologisk information. De 
förekomster som drevs då är idag för små och oregelbundna för att vara 
ekonomiskt intressanta. Nu vill istället Orezone finna en stor förekomst som kan 
drivas i vår tid i detta anrika gruvdistrikt. Det tycker vi är otroligt spännande. 
 

 

Övrig information 

Orezone AB kommer efter utdelning att ha cirka 3 400 aktieägare där Archelon 
AB är största ägare med cirka 43 procent av totalt 27 750 000 aktier. 
 
Bolaget leds av vd Anders West, bergsingenjör utbildad vid Trondheims 
tekniska högskola. Anders har trettio års erfarenhet från internationell 
prospekteringsverksamhet, inklusive framgångsrik försäljning av projekt och 
förhandling av joint-venture avtal. Han har främst arbetat i Sydostasien, där han 
bland annat förhandlat fram försäljning av projekt till stora gruvbolag som 
Freeport och Atlas Consolidated Mining Company. 
 
Styrelsen består för närvarande av fem personer; Patric Perenius (ordförande), 
Hans Janzon, Tore Hallberg, Reijo Hämäläinen och Anders West. 
 
Orezone kontaktas via Archelon AB, Södra Allégatan 13, 413 01 Göteborg.  
Tel 031 131190, info@archelon.se eller vd Anders West, personlig e-mail 
awterra@yahoo.com, mobil 0720 128698. 
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