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Guldmineralisering påträffad i Dalsland.
Inventering av järnmalmsgruvor i Bergslagen påbörjad.
Pågående prospektering i Vänern – Mjösa Goldbelt.
Verksamheten i Serbien tar fart. Siktet inställt på expansion i
Balkanregionen.
Koncernens resultat för perioden – 913 Tkr.

Archelon har som affärsidé att identifiera, förädla och skapa mervärden i tidiga råvaruprojekt.
Syftet är att kostnadseffektivt prospektera efter bas- och ädelmetaller eller andra råvaror.
Alternativt kan bolaget förvärva och vidareutveckla råvarutillgångar, eller därmed förknippad
verksamhet, som ur ett marknadsmässigt eller finansiellt perspektiv bedöms ha förutsättningar att
utvecklas på ett för aktieägarna och bolaget gynnsamt sätt.

RESULTAT OCH FINANSIELLA UPPGIFTER
Koncernens resultat för första kvartalet 2007 uppgick före skatt till minus 913 Tkr. Resultatet
belastas till stor del av kostnader i samband med prospektering i Sverige och Serbien.
Jämförelsetal med samma period föregående år redovisas ej på grund av att verksamheten då var
av ringa betydelse.

HÄNDELSER SOM INTRÄFFAT EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG
Archelon Mineral AB (Archelon) och International Gold Exploration IGE AB (IGE) påbörjade i april
2007 ett gemensamt kärnborrningsprogram i Solvik, 10 km nordost om Bengtsfors i Dalsland.
Analysresultaten från det första borrhålet visar förhöjda guldhalter på en längd av 100 m längs
borrkärnan. Över det borrade intervallet 100,7m till 120,5 m är genomsnittshalten guld 2,58 g/ton.
Mellan 104,1m till 109,9 m är snitthalten 6,07 g/ton. Det fortsatta borrprogrammet syftar till att
utreda mineraliseringens utbredning vad gäller strykning och stupning samt längd. Archelon och
IGE delar undersökningstillstånden Solvik nr 1–4 på 50/50 basis.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET 2007
Archelon inledde under perioden en grundlig inventering av bolagets järnmalmsreserver i
Bergslagen för att belysa förutsättningar att exploatera dessa.
Förhandlingar om delägande i ett västsvenskt mineralbolag, vilka påbörjades 2006, har i positiv
anda fortsatt under våren 2007. Förhandlingarna förväntas leda fram till ett avtal första halvåret
2007. Avsikten är att rationellt och kostnadseffektivt återvinna omfattande tillgångar av ferrokrom i
Trollhättans kommun.
Archelon har vidare fullföljt investeringen i Kilsta Metall AB. Betalningsmedel för den riktade
nyemissionen till Archelon har varit kontanter. Därutöver har Archelon förvärvat aktier av Kilsta
Metalls huvudägare. Betalningsmedel har varit 833 333 st nya Archelon-aktier. Det totala antalet Baktier i Archelon kommer efter registrering hos Bolagsverket att uppgå till 30 260 994 st. Bolaget
har efter Archelons investering genomfört en nyemission innebärande ett kapitaltillskott på 4 Mkr.
Archelons ägarandel i Kilsta Metall uppgår därefter till 13,5 procent.
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Archelon och IGE har under årets inledning beslutat om kärnborrning i det gemensamma
guldprojektet Solvik i norra Dalsland. Archelon ansökte under januari och februari 2007
undersökningstillstånd för ytterligare tre järnmalmsförekomster i Bergslagen, Blötberget nr 1 och 2
samt Idkerberget nr 1. Undersökningstillståndet i Serbien avseende tennmineralet kassiterit
beviljades under januari 2007 av det serbiska gruvministeriet. Archelon har även kontaktat berörda
myndigheter i andra balkanländer för att erhålla ytterligare koncessioner i denna del av Europa.

Bolagets förväntade framtida utveckling
Archelon skall med utgångspunkt från sina undersökningstillstånd i Dalsland och Värmland bli en
ledande aktör inom Vänern-Mjösa Goldbelt. Med stöd av Archelons gjorda investeringar i
Bergslagen skall åtgärder genomföras i avsikt att järnmalmsproduktion skall kunna återupptagas.
Expansion av Archelons engagemang inom återvinning av råvaruresurser skall ske med
utgångspunkt i redan avtalade investeringar i Kilsta Metall AB och kromåtervinningsprojektet i
Trollhättans kommun. Verksamheten i Serbien skall utvecklas till att omfatta fler projekt inom det
geografiska området Balkan.

VERKSAMHETEN
Archelon Mineral bedriver prospekteringsverksamhet i Sverige och Serbien. Per 15 maj 2007 hade
bolaget 17 beviljade och 4 sökta undersökningstillstånd i Sverige med en sammanlagd areal om
5 060 respektive 1 621 hektar. Archelons portfölj av undersökningstillstånd omfattar guld, silver,
koppar, molybden, järn och diamant samt tenn i Serbien. Prospektering sker bland annat i
samarbete med börsnoterade International Gold Exploration IGE AB inom undersökningstillstånden
Solvik 1–4 i Bengtsfors kommun i norra Dalsland.

Vänern-Mjösa Goldbelt
Genom Värmland sträcker sig som en båge från Vänern väster om Karlstad i nordvästlig riktning
mot sydändan av sjön Mjösa i Norge den så kallade Stora Mylonitzonen som är resterna av en
urtida kollision mellan två plattor i jordskorpan. Väster om denna zon finns ett stort antal uppslag av
guldförande sulfidmineraliseringar varav några varit föremål för brytning. Dalformationen, med
mäktiga sedimentära avlagringar innehållande bland annat stora förekomster av koppar med inslag
av silver och guld utgör i vissa avsnitt en del av Vänern-Mjösa Goldbelt.
Archelon innehar ett antal undersökningstillstånd avseende ädelmetaller och basmetallen koppar
inom detta område. Tillstånden omfattar bland annat området Solvik i Bengtsfors kommun i norra
Dalsland. Solvik är föremål för prospektering inom ramen för ett samarbete med International Gold
Exploration IGE AB som genom avtal delar undersökningstillstånden Solvik 1–4 med Archelon på
50–50 basis.
I västra Värmland, i höjd med Gunnarskog i Arvika kommun, finns ett sulfidmineraliserat bälte med
kopparkis och bornit med inslag av guld i en öst-västlig orientering. Inom denna så kallade
Gunnarskogslinjen, som har en utsträckning på ca 15 kilometer och en bredd på en till två
kilometer, finns ett stort antal malmanledningar som tidigare innehafts och brutits av Boliden. Inom
Archelons undersökningstillstånd i Gunnarskogslinjen finns ett antal nedlagda gruvor inom en bred
zon med guldförande kopparmineraliseringar.
Archelon har för avsikt att under 2007 uppgradera potentialen i undersökningstillstånden inom
Vänern-Mjösa Goldbelt samt expandera närvaron i denna provins.
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Järnmalm i Bergslagen
Archelon har sökta och beviljade undersökningstillstånd för järnmalm på sammanlagt 938 hektar,
fördelat på tre olika malmfält där det under längre eller kortare perioder bedrivits gruvverksamhet;
Finnmossen i Filipstads kommun, Blötberget i Ludvika kommun och Idkerberget i Borlänge
kommun.
Geologisk dokumentation visar att det finns stora kvarvarande mineralresurser. I Blötbergets
malmfält finns till exempel en obruten malmreserv på minst 25 miljoner ton enligt den historiska
malmberäkningen.
Även andra gruv- och prospekteringsbolag har sökt undersökningstillstånd för järnmalm i
Bergslagen. Archelon kommer under 2007 att se på förutsättningar till olika former av samarbeten,
där tanken är att man skall kunna betrakta existerande malmer som en samlad reserv.

Serbien
Archelon registrerade under 2006 ett helägt dotterbolag i Serbien. Archelon d.o.o. erhöll i januari
2007 sitt första undersökningstillstånd. Serbiska staten har mellan 1967 och 1970 bedrivit
omfattande undersökningar och sammanställt ett antal geologiska rapporter vilka pekar på en
intressant ekonomisk potential för tenn i detta område, beläget ca 10 mil söder om huvudstaden
Belgrad.
Under rapportperioden påbörjades en detaljerad provtagning inom det ca 35 kvadratkilometer stora
tillståndsområdet för att bekräfta tidigare rapporterade höga halter av tennmineralet kassiterit.
Första fasen av undersökningsprogrammet beräknas pågå fram till juni 2007.

Återvinning av metallhaltiga råvaruresurser
Archelon äger en skogsfastighet, Lindveden 12:7, om ca 4 hektar i Trollhättans kommun. På
fastigheten finns en deponi bestående av bland annat en restprodukt i form av kalkslagg
innehållande ferrokrom från AB Ferrolegeringars verksamhet under 1950- och 60-talet. Slaggen
bedöms hålla en genomsnittlig halt om minst 5 procent ferrokrom. Den totala mängden kalkslagg
som deponerats på fastigheten uppskattas till minst 100 000 ton vilket skulle ge ett innehåll av
ferrokrom på minst 5 000 ton. Världsmarknadspriset på ferrokrom av samma typ som i Lindveden
har i takt med den positiva prisutvecklingen på de flesta metaller stigit till runt 10 kr per kilo.
Förhandlingar pågår med ett företag i Trollhättan som innehar en kvarnanläggning för malning av
mineral. Avsikten är bland annat att Archelon skall förvärva en ägarandel i företaget för samkörning
av kromprojektet. Detta skulle kunna skapa möjligheter att även tillvarataga värdet av kalken i
deponin.

Kilsta Metall AB
Kilsta Metall AB är ett relativt nystartat bolag inom fragmentering av aluminium. Bolaget har
utvecklat en egen industriell process, som innebär möjligheter till snabb tillväxt med god
lönsamhetspotential. Sedan verksamhetsstarten hösten 2006 har provleveranser levererats med
gott resultat. Kilsta Metall visade lönsamhet redan under fjärde kvartalet 2006. För mer info om
Kilsta Metall besök www.kilstametall.se.
De som tecknade sig i Archelons nyemission i november 2006 tilldelas vederlagsfritt aktier i Kilsta
Metall. Efter att Kilsta Metall blivit anslutet till VPC kommer dessa aktier att distribueras, vilket
beräknas ske under första halvåret 2007. Styrelsen i Kilsta Metall har för avsikt att under andra
halvåret av 2007besluta om publik notering av bolagets aktie.
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ÖVRIG INFORMATION
Investeringar
Archelon har under perioden januari till mars 2007 gjort investeringar uppgående till 3 208 000 kr i
samband med förvärv av aktier i Kilsta Metall AB

Kommentarer till räkenskaperna
Eget kapital per aktie uppgick till 0,51 kr. Resultatet per aktie var -0,03 kr. Likvida medel var vid
årets ingång 15 293 Tkr och uppgick vid årets utgång till 12 182 Tkr. Soliditeten uppgick till 89,3
procent. Samtliga siffror gäller koncernen. Bolagets verksamhet var under första kvartalet 2006
begränsad och av denna anledning redovisas inga jämförelsetal.
Helårssiffrorna för 2006 har justerats jämfört med bokslutskommunikén. En sent ankommen faktura
för emissionskostnader på 165 000 kr har belastat 2006 års resultat.

Anställda
Medelantalet anställda uppgick per sista mars 2007 till två personer på heltid. Archelon använder
sig huvudsakligen av inhyrda konsulter i de olika projekten. Bolaget drar även fördel av externa
krafter i projekt som drivs gemensamt med andra företag.

Aktien
Antalet registrerade aktier i Archelon uppgick per 2007-03-31 till 333 334 stycken av serie A och
29 093 827 stycken av serie B, med totalt antal aktier 29 427 161 stycken. Aktiens kvotvärde är
0,04 kronor.
Archelons B-aktie handlas på Göteborgs OTC-lista, som ingår i NGM:s handelssystem Tellus
under avdelningen Nordic MTF. Kursinformationen distribueras i realtid till ledande finansiella
aktörer, vilket gör att aktuell kursinformation är lätt åtkomlig. Kortnamn för Archelon på aktielistan
är Arch MTFB. En handelspost uppgår för närvarande till 2 000 aktier. Aktiekursen och orderdjupet
kan följas på bland annat Thenberg & Kindes hemsida www.thenberg.se eller Nordic MTF:s
webbplats under fliken Nordic MTF/kurser på www.ngm.se.

Årsstämma och årsredovisning
Ordinarie årsstämma kommer att hållas den 11 juni 2007 kl 13:30 på Park Aveny Hotell,
Kungsportsavenyn 36-39, i Göteborg. Kallelse har skickats ut under vecka 19, 2007. Styrelsens
fullständiga förslag kommer att finnas tillgängligt på bolagets kontor och på bolagets hemsida
www.archelon.se från och med den 28 maj 2007. Årsredovisningen för 2006 kommer att finnas
tillgänglig i elektroniskt format på bolagets hemsida i god tid före stämman. Årsredovisningen
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
Koncernen och moderbolaget har vid upprättandet av denna delårsrapport tillämpat
Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer.

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport för perioden januari – juni 2007 lämnas torsdagen den 23 augusti 2007.
Delårsrapport för perioden januari – september 2007 lämnas torsdagen den 15 november 2007.
Bokslutskommuniké för 2007 lämnas i februari 2008.

Göteborg den 15 mars 2007
Styrelsen för Archelon Mineral AB (publ)
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För ytterligare information kontakta:
Tore Hallberg, VD Archelon Mineral AB
Telefon: 031-131190, 0706-237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se

GRANSKNINGSRAPPORT
Denna bokslutskommuniké har ej varit föremål för revisorns granskning.

5

RESULTATRÄKNING – KONCERNEN
2007
jan-mar

2006
jan-dec

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

-557
-403

-1 037
-62

Rörelseresultat

-960

-1 099

Räntenetto
Årets resultat

47
-913

–
-1 099

Tkr

RESULTATRÄKNING – MODERBOLAGET
2007
jan-mar

2006
jan-dec

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

-526
-403

-1 021
-62

Rörelseresultat

-929

-1 083

Räntenetto
Årets resultat

47
-882

–
-1 083

Tkr

BALANSRÄKNINGAR
Tkr
TILLGÅNGAR
Immateriella tillgångar och
undersökningstillstånd
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Övriga omsättningstillgångar
Kassa & Bank
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH
SKULDER

Koncern
2007-03-31

Koncern
2006-12-31

Moderbolag
2007-03-31

Moderbolag
2006-12-31

383
59
3 208
917
12 182
16 749

383
40
–
417
15 293
16 133

360
59
3 249
1 026
12 100
16 794

360
40
41
417
15 291
16 149

14 956
1 793

15 869
264

15 003
1 791

15 885
264

16 749

16 133

16 794

16 149

Koncern
2007
jan-mar
15 869
–
-913
14 956

Koncern
2006
jan-dec
733
16 235
-1 099
15 869

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL
Tkr
Eget kapital vid periodens ingång
Nyemission
Periodens resultat
Eget kapital vid periodens utgång

Moderbolag
2007
jan-mar
15 885
–
-882
15 003

Moderbolag
2006
jan-dec
733
16 235
-1 083
15 885
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KASSAFLÖDESANALYS
Tkr

Periodens resultat
Kassaflöden från den löpande
verksamheten
Förändring rörelsefordringar
Förändring rörelseskulder
Kassaflöden från den löpande
verksamheten
Kassaflöden från
investeringsverksamheten
Kassaflöden från
finansieringsverksamheten
Nyemission
Årets kassaflöde
Likvida medel vid periodens ingång
Likvida medel vid periodens slut

Koncern
2007
jan-mar
-913

Koncern
2006
jan-dec
-1 099

Moderbolag
2007
jan-mar
-882

Moderbolag
2006
jan-dec
-1083

-913
-500
1 529

-1 099
-88
262

-882
-609
1 527

-1083
-88
262

116

-925

36

-909

-19

-23

-19

-41

-3 208
–
-3 111
15 293
12 182

–
16 235
15 287
6
15 293

-3 208
–
-3 191
15 291
12 100

–
16 235
15 285
6
15 291

NYCKELTAL OCH AKTIEDATA

Räntabilitet på totalt kapital
Räntabilitet på eget kapital
Soliditet (%)
Räntetäckningsgrad
Resultat per aktie (kr)
Eget kapital per aktie (kr)
Kassalikviditet (%)
Antal aktier serie A
Antal aktier serie B
Antal BTA A (Betalda Tecknade Aktier)
Antal BTA B (Betalda Tecknade Aktier)
Totalt antal aktier

Koncern
Koncern
2007-03-31 2006-12-31
Neg
Neg
Neg
Neg
89,3
98,4
Neg
Neg
-0,03
-0,04
0,51
0,55
731
5 950
333 334
–
29 093 827 15 600 000
–
333 334
– 13 493 827
29 427 161 29 427 161

Moderbolag
2007-03-31
Neg
Neg
89,3
Neg
-0,03
0,52
733
333 334
29 093 827
–
–
29 427 161

Moderbolag
2006-12-31
Neg
Neg
98,4
Neg
-0,04
0,55
5 950
–
15 600 000
333 334
13 493 827
29 427 161

Nyckeltalsdefinitioner
Räntabilitet på totalt kapital:
Räntabilitet på eget kapital:
Soliditet:
Räntetäckningsgrad:
Resultat per aktie:
Eget kapital per aktie:
Kassalikviditet:

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 efter finansiella poster plus räntekostnader dividerat
med räntekostnader.
Resultat efter skatt i förhållande till antal aktier och BTA.
Eget kapital i relation till antal aktier och BTA på balansdagen.
Omsättningstillgångar exklusive lager i förhållande till
kortfristiga skulder.
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