ARCHELON MINERAL AB (publ)
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012

•

Guldprojektet Solvik går vidare efter omfattande fältarbeten.

•

Utdelning av aktier i intressebolaget Gotland Oil AB.

•

Nordic Iron Ores totala mineraltillgångar mer än fördubblas till 62,2 Mton indikerade
och 107,7 Mton antagna.

•

Kassaförstärkning genom aktieförsäljning.

•

Resultatet för perioden uppgick till -3 639 Tkr (-4 597 Tkr).

Archelon Mineral AB är ett publikt bolag listat på AktieTorget (ticker: ARCH 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

RESULTAT OCH FINANSIELLA UPPGIFTER
Omsättningen under perioden januari till december 2012 uppgick till 324 Tkr
(428 Tkr). Resultatet under samma period uppgick före skatt till -3 639 Tkr
(-4 597 Tkr). Resultatet för årets fjärde kvartal, oktober till december, uppgick
före skatt till -10 Tkr (-2 369 Tkr). Jämförande belopp från 2011 inom parentes.

VERKSAMHETSÖVERSIKT
Archelon har fortlöpande byggt upp en investeringsportfölj med tonvikt på företag
verksamma inom råvarusektorn. Tillgångarna utgörs i huvudsak av aktier i
portföljbolagen. Genom att investera i bolag som driver projekt i tidiga
utvecklingsskeden finns möjlighet till god värdetillväxt. Aktuella innehav är
Nordic Iron Ore AB, Gotland Oil AB och Geotermica AB. Marginella innehav
finns i Mineral Invest International MII AB och Merrit Resources Inc. Mineral
Invest har flera internationella guldprojekt och Merrit Resources prospekterar på
Filippinerna, där bolaget letar aktivt efter möjligheter inom guld, small-scale
mining och mangan.
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Det värdemässigt viktigaste innehavet i investeringsportföljen bedöms vara Nordic
Iron Ore AB. Archelon ägde per sista december 2012 ca 13,1 procent av aktierna i
bolaget.
Förutom investeringar i råvarubolag bedriver Archelon prospektering i egen regi
och i samarbete med andra aktörer. Målområden är västra Värmland, Dalsland och
Bergslagen. Syftet är att finna brytvärda mineralfyndigheter, främst bas- och
ädelmetaller, med potential att utvecklas till ekonomiskt bärkraftiga gruvprojekt.
Insatserna består av grundläggande undersökningar. De flesta projekten befinner sig
i tidiga utvecklingsskeden. Archelon har per rapportdatum fem beviljade
undersökningstillstånd om 1 338 hektar.

VD-KOMMENTAR
Archelon har under 2012 bidragit till att ett nytt bolag är på väg att introduceras på
aktiemarknaden. I oktober förvärvade Archelons tidigare helägda dotterbolag
Norplat Resources AB, namnändrat till Gotland Oil AB, samtliga aktier i Gotland
Exploration AB. I november 2012 beslutades vid extra bolagsstämma att Archelon
skulle dela ut ca hälften av sitt dåvarande innehav i Gotland Oil till Archelons
aktieägare.
Gotland Oil skall genom sitt helägda dotterbolag Gotland Exploration undersöka
möjligheten att återuppta oljeproduktion på Gotland. Gotland Exploration har
beviljats borrtillstånd på fem olika platser där olja tidigare producerats. Det skall
bli intressant att följa bolagets fortsatta verksamhet som förhoppningsvis kan
tillföra Archelon framtida goda värden.
Archelons aktieinnehav i Nordic Iron Ore (NIO) utgör fortfarande en betydelsefull
post bland tillgångarna. Archelon har alltsedan bolaget bildades varit en av de
större aktieägarna. Mot slutet av året såldes drygt 200 000 aktier i NIO. Archelon
upptog även ett lån, där NIO-aktier ställdes som säkerhet och där lånet återbetalas
med NIO-aktier. Antalet aktier som lånet återbetalas med är bland annat avhängigt
marknadsvärderingen på Nordic Iron Ore vid återbetalningstillfället, vilket senast
skall ske den 30 juni 2013. Beslutet att realisera en del av innehavet fattades mot
bakgrund av att Archelon under 2013 planerar för nya bolags- och projektengagemang.
Agnico Eagle har under 2012 bedrivit en omfattande fältverksamhet i guldprojektet
Solvik där Archelon deltar med en så kallad carried interest. Baserat på en
utvärdering av 2012 års arbete har Agnico Eagle beslutat om fortsatta
prospekteringsinsatser under 2013. Detta upplever jag som mycket glädjande.
Solvik ligger inom det så kallade Vänern-Mjösa Goldbelt, där Archelon även
bedriver prospektering i egen regi.
Årets resultat är negativt beroende på att Archelon valt att realisera endast en
mindre del av bolagets aktieinnehav samt även beroende på att Archelon inte har
några operationella intäkter.
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Under 2013 hoppas jag på framgångar för Nordic Iron Ore samt att inte minst våra
intressen i Gotland Oil och guldprojektet Solvik utvecklas väl. Vi fortsätter
utvärderingen av nya projekt och ser även möjligheter att under innevarande år få
anledning att dela ut eller på annat vis sprida aktier i nya bolag till Archelons
aktieägare.
Tore Hallberg
VD Archelon Mineral AB

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN
Gotland Oil AB
På en extra bolagsstämma den 5 november 2012 beslutade aktieägarna i Archelon
Mineral AB om utdelning av 2 435 588 st aktier i Gotland Oil AB. Antalet
motsvarade knappt hälften av Archelons totala innehav. Efter utdelningen äger
Archelon ca 14,4 procent av Gotland Oil.
Avstämningsdag för utdelningen av aktier i Gotland Oil AB sattes till den 13
november 2012. Sista dag för handel i Archelon-aktien inklusive rätt till utdelning
var den 8 november 2012. Det bokade värdet av aktierna uppgår till 500 000 kr,
innebärande att värdet för Archelon på de utdelade aktierna uppgår till 243 559 kr.
Gotland Oil AB är onoterat och det förekommer ingen handel i aktien. Därmed
finns det heller inte något synligt marknadsvärde. Senast genomförda emission i
bolaget gjordes till kursen 0,20 kr vilket därmed utgör det beskattningsbara värdet
på varje utdelad aktie i Gotland Oil.
Det huvudsakliga motivet till utdelningen är att gynna aktieägarna. Ett icke
underordnat motiv är att Gotland Oil tillförs närmare 4 000 nya aktieägare och
därmed får en rejäl ägarspridning. Bolaget planerar att under 2013 göra en
nyemission med efterföljande listning på AktieTorget.
Gotland Oil AB innehar genom helägda dotterbolaget Gotland Exploration AB
undersökningskoncessioner på Gotland med en totalyta på ca 54 000 hektar.
Tillstånden innebär rätt att utföra undersökningar med syfte att påvisa fyndigheter av
olja och gasformiga kolväten enligt minerallagen. Bolaget har ansökt om och
beviljats borrtillstånd på fem olika platser där olja tidigare producerats. Gotland Oil
avser att påbörja borrning under 2013.
Olja på Gotland – historik
Skånska Cementgjuteriet AB prospekteringsborrade på 1930-talet efter gas i File Haidar
på norra Gotland. Förhoppningen var att hitta gas i en högporös domliknande struktur
med kambrisk sandsten. Hålet borrades till prekambriskt kristallint berg. Hålet var en
besvikelse. Ingen gas påträffades, däremot fann man spår av olja i ordovicisk kalksten.
På 1960-talet påbörjade Sveriges geologiska undersökning, SGU, en
prospekteringskampanj bestående av gravimetriska, magnetiska och seismiska
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mätningar. Baserat på datatolkning borrades 1967 till 1968 två hål på södra Gotland,
När-1 och Grötlingbo-1. Spår av gas och olja rapporterades i kambrisk sandsten. Gas
observerades i silurisk sandsten och ordovicisk kalksten.
1969 tog OPAB över prospekteringen på Gotland. Prospekteringen började med ett
borrprogram på södra Gotland för att ytterligare undersöka den kambriska sandstenen.
Vid detta arbete påträffades 1974 olja i ordoviciska revliknande kalkstrukturer och
fokus flyttades från de underliggande kambriska sandstenarna till de bevisat oljebärande
ordoviciska reven. (Notera att det ej är helt klarlagt om det verkligen är egentliga rev,
eller om det snarare är en annan typ av revliknande formationer som benämns
”mounds”.) Genom omfattande seismiska undersökningar identifierades ett flertal
ytterligare revliknande strukturer av vilka de flesta undersöktes genom borrning. Spår
av olja påträffades i så gott som samtliga, varav några sattes i produktion.
Under åren 1972 till 1986 sköts ca 2 500 km seismik och borrades av OPAB totalt 241
brunnar. OPAB lämnade Gotland 1986 och Gotlandsolja AB tog över verksamheten.
Gotlandsolja gjorde nya seismiska undersökningar och borrade ytterligare 82 hål. Vid
mitten av 1990-talet upphörde bolagets verksamhet när oljepriset fallit till 10 USD per
fat och bolaget fått ny huvudägare som valde att prioritera internationell verksamhet.
Total produktion från åren 1972 till 1992 uppgick till ca 700 000 fat olja vilket vid
dagens oljepriser motsvarar ett bruttovärde på över 400 miljoner kronor.
Nordic Iron Ore AB
Nordic Iron Ore AB (publ) är ett gruv- och prospekteringsbolag med fokus på
järnmalm. Bolaget bildades 2008 med huvudambition att återuppta gruvdriften i
Blötberget och Håksberg i Ludvika kommun i södra Dalarna.
Nordic Iron Ores etablering motiverades av stark efterfrågan på stål med gynnsamma
järnmalmspriser och de skalfördelar som följer av att bolaget som första aktör någonsin
kan integrera de större järnmalmsförekomsterna i Ludvikaområdet.
Bolaget har under året rapporterat ökade mineraltillgångar i Blötberget samt betydande
indikerade och antagna mineraltillgångar i den hittills undersökta delen av Väsmanfältet
inklusive Finnäset. Indikerade och antagna mineraltillgångar i Blötberget uppgår till
29,8 Mton med 44,5% järn respektive 10,2 Mton med 42,9% järn, motsvarande en
tonnageökning med cirka 66 procent jämfört med tidigare uppskattning. I Väsmanfältet,
inklusive Finnäset, uppgår de indikerade respektive antagna mineraltillgångarna till
7,0 Mton med 38,5% järn respektive 85,9 Mton med 38,4% järn.
Samtliga mineraliseringar som undersökts är fortsatt öppna mot djupet.
Förutsättningarna för att väsentligt öka mineraltillgångarna genom fortsatta
borrningskampanjer bedöms därför vara mycket goda.
Med dessa ökade mineraltillgångar kan Nordic Iron Ore gå vidare med sin
utvecklingsplan och feasibilitystudie, med målet att öka den årliga produktionen
(ca 4,4 miljoner ton/år) med betydande livslängd för gruvprojektet.
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Archelon Mineral AB var en av grundarna till Nordic Iron Ore och behåller
fortfarande ett icke oväsentligt ägarintresse i bolaget. För mer information, se
bolagets hemsida www.nordicironore.se
Prospektering under 2012
Fortsatta fältarbeten i egen regi har bedrivits i västra Värmland inom Vänern-Mjösa
Goldbelt samt i Bergslagen. Utvärderingen av dessa områden föranleder Archelon
att under 2013 fokusera prospekteringsinsatser inom Arvika, Eda och Årjängs
kommuner.
Ett samarbete kring guldprojektet Solvik i norra Dalsland inleddes under 2010 med
det kanadensiska gruvbolaget Agnico-Eagle Mines. I enlighet med det avtal som då
tecknades överläts undersökningstillstånden i Solvikområdet på Agnico-Eagles
dotterbolag Agnico-Eagle Sweden AB. Agnico-Eagle står för kostnaderna genom
den fortsatta prospekteringsfasen mot erhållande av en successivt ökande ägarandel.
Agnico-Eagle har under året genomfört ytterligare kärnborrning och geologisk
kartering inom guldprojektet Solvik. En utvärdering av nedlagt arbete motiverar
bolaget att gå vidare med projektet.

ÖVRIG INFORMATION
Investeringar
Inga investeringar gjordes under fjärde kvartalet 2012. Under årets andra kvartal
investerades 1,0 Mkr i Nordic Iron Ore AB.

Kommentarer till räkenskaperna
Eget kapital per aktie uppgick per sista december 2012 till 0,12 kr (0,17 kr).
Resultatet per aktie var -0,05 kr (-0,06 kr). Soliditeten uppgick till 64,4 % (95,0 %).
Likvida medel var vid periodens början 7 450 Tkr (10 721 Tkr) och vid periodens
slut 7 594 Tkr (7 450 Tkr). Belopp inom parentes visar utfallet för motsvarande
period 2011.
Archelon upptog i december 2012 ett lån på 4 000 000 kronor där aktier i Nordic Iron
Ore ställdes som säkerhet. Lånet skall ej återbetalas kontant, utan med NIO-aktier.
Återbetalning av lånet skall ske senast den 30 juni 2013. Antalet aktier som återbetalas
skall bland annat vägas mot marknadsvärdering av Nordic Iron Ore vid eventuell publik
emission om sådan inträffat. .
Tillgångarna består i huvudsak av aktier i råvarurelaterade bolag och beviljade
undersökningstillstånd. Bolagets resultatutveckling och ekonomiska ställning
under verksamhetsåret och under årets sista kvartal framgår av bifogade resultatoch balansräkningar.
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Aktien
Antalet utestående aktier per sista december 2012 uppgick till 2 051 090 aktier
av serie A och 71 016 548 aktier av serie B, totalt 73 067 638 aktier. Enligt
Euroclears sammanställning hade Archelon vid årsskiftet 3 732 (4 038)
registrerade aktieägare. B-aktien handlas på AktieTorget under kortnamnet
Arch B. Bolagets marknadsvärde var vid årets slut 17,0 Mkr (32,7 Mkr), baserat
på slutkursen 0,24 kr (0,46 kr).
Anställda
Antalet anställda var vid utgången av året fyra personer. Antalet är oförändrat
jämfört med året innan. Archelon anlitar vid behov även konsulter och
entreprenörer.
Utdelning
Styrelsen i Archelon föreslår att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret
2012.
Årsstämma och årsredovisning
Årsstämman planeras äga rum onsdagen den 8 maj 2013 i Göteborg.
Klockslag och plats meddelas senare. Årsredovisningen för 2012 kommer att
finnas tillgänglig på bolagets hemsida (www.archelon.se) senast tre veckor
före stämman. Den kommer även att hållas tillgänglig i tryckt format på
Archelons kontor i Göteborg och skickas med post till de aktieägare som
önskar få den hemsänd.
Redovisningsprinciper
Bolaget har vid upprättandet av denna bokslutskommuniké tillämpat
Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.
Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport för januari – mars 2013 lämnas torsdagen den 16 maj 2013 .
Delårsrapport för januari – juni 2013 lämnas torsdagen den 22 augusti 2013 .
Delårsrapport för januari – september 2013 lämnas torsdagen den 14 november 2013 .
Bokslutskommuniké för 2013 lämnas torsdagen den 20 februari 2014.

GRANSKNINGSRAPPORT
Denna rapport har inte varit föremål för revisorns granskning.
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Göteborg den 21 februari 2013
Archelon Mineral AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta Tore Hallberg, VD Archelon Mineral AB.
Telefon 031-131190, mobil 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se

Archelon Mineral AB (publ) – Bokslutskommuniké 2012

7

RESULTATRÄKNING
Tkr

2012
okt-dec

2012
jan-dec

2011
okt-dec

2011
jan-dec

26

324

108

428

–

50

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar

-465
-1 034
-18

-1 380
-4 134
-58

-249
-976
-3

-1 539
-3 952
-11

Rörelseresultat

-1 491

-5 197

-1 168

-5 074

10
1 471
-10

87
1 471
-3 639

-976
-225
-2 369

-907
1 384
-4 597

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Räntenetto
Resultat värdepapper
Periodens resultat

BALANSRÄKNING
Tkr

2012-12-31

2011-12-31

360
288
4 867
211
7 594

360
65
5 063
184
7 450

13 320

13 122

8 578
4 742

12 460
662

13 320

13 122

2012-12-31

2011-12-31

Eget kapital vid periodens ingång

12 460

17 057

Utdelning
Periodens resultat

-243
-3 639

–
-4 597

8 578

12 460

Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Övriga omsättningstillgångar
Kassa & Bank
Summa tillgångar
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL
Tkr

Eget kapital vid periodens utgång
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KASSAFLÖDESANALYS
Tkr

2012-12-31

2011-12-31

Rörelseresultat

-5 197

-5 074

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Netto erhållna/betalda räntor
Kassaflöden från den löpande verksamheten

-4
87
-5 114

11
106
-4 957

Förändring av rörelsefordringar
Förändring av rörelseskulder
Kassaflöden från den löpande verksamheten

-27
80
-5 061

13
-4
-4 948

Kassaflöden från investeringsverksamheten
Kassaflöden från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde

1 205
4 000
144

1 677
–
-3 271

Likvida medel vid periodens början

7 450

10 721

Likvida medel vid periodens slut

7 594

7 450

2012-12-31

2011-12-31

Räntabilitet på totalt kapital (%)

-27,5

-29,8

Räntabilitet på eget kapital (%)
Soliditet (%)
Resultat per aktie (kr)
Eget kapital per aktie (kr)

-34,6
64,4
-0,05
0,12

-31,2
95,0
-0,06
0,17

165

1 153

2 051 090

2 051 090

71 016 548
73 067 638
73 067 638

71 016 548
73 067 638
73 067 638

NYCKELTAL OCH AKTIEDATA

Kassalikviditet (%)
Antalet A-aktier
Antalet B-aktier
Totalt antal aktier
Genomsnittligt antal aktier
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.
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Insynspersoner och aktieinnehav
Bolag anslutna till AktieTorget behöver inte anmäla personer med insynsställning till
Finansinspektionen. Motsvarande anmälan ska i stället göras till AktieTorget.
Anmälda insynspersoners innehav av aktier vid årets slut och eventuella förändringar under
2012 redovisas i nedanstående sammanställning.
Namn

Befattning

Tore Hallberg via bolag
Tore Hallberg via bolag
Patric Perenius
Patric Perenius
Reijo Hämäläinen
Hans Janzon
Piers Gormly
Kerstin Simonsson
Carl Magnus Kollberg

STY.L, VD, SMI
STY.L, VD, SMI
STY.L, SMI
STY.L, SMI
ÖMI
STY.L
STY.L
ÖMI
REV

Summa

STY.L
VD
SMI
ÖMI
REV

VP-namn

Arch B
Arch A
Arch B
Arch A
Arch B
–
–
–
–

Innehav Förändring
2011-12-31 under 2012

Innehav
2012-12-31

6 551 763
1 150 544
2 779 310
900 545
1 000
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

6 551 763
1 150 544
2 779 310
900 545
1 000
–
–
–
–

11 382 162

–

11 383 162

Styrelseledamot
Verkställande direktör
Storägare med insynsställning
Övriga med insynsställning
Revisor
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