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Archelon i korthet 

Archelon-koncernen består av moderbolaget Archelon 
Mineral AB med säte i Göteborg och två helägda 
dotterbolag på Balkan. Archelon bedriver huvudsaklig 
verksamhet inom prospektering efter malmer och 
mineral.  
 Beroende på hur satsat prospekteringskapital 
förväntas ge bäst utdelning kan sådana projekt antingen 
bolagiseras, säljas eller utvecklas för exploatering 
i egen regi. Utöver prospektering gör Archelon 
även investeringar i externa bolag aktiva inom 
verksamhetsområdet ”georesurser”. Investeringar 
kan ske i både svenska och internationella projekt och 
företag.
 Archelon är sedan december 2006 listat Göteborgs 
OTC-lista och NGM Nordic MTF. Bolaget har cirka 
1 900 aktieägare.

Viktiga händelser under 2007 

Prospekteringsarbeten i Dalsland, Värmland 
och Västernorrland bäddar för intressant 
fortsättning 2008. Kärnborrning i Solvik i norra 
Dalsland har påvisat närvaron av en betydande 
guldmineralisering innehållande även koppar och 
silver.

I Bergslagen har ett samlat tonnage på över 35 mil-
joner ton och stora prisökningar på järnmalm ökat 
möjligheten att öppna nedlagda gruvor på nytt.

Archelon i korthet  
och viktiga händelser  
under året

Nyckeltal och aktiedata
Koncernen 2007 2006

omsättning (Tkr) 0 0

räntabilitet på totalt kapital neg neg

räntabilitet på eget kapital neg neg

Balansomslutning (Tkr) 15 002 16 133

Finansiella investeringar (Tkr) 9 062 0

eget kapital per aktie (kr) 0,44 0,54

Kassaflöde/aktie (kr) -0,39 0,52

resultat per aktie (kr) -0,16 -0,07

Utdelning/aktie (kr) 0 0

Soliditet (%) 93,4 98,4

Antal anställda 2 0

Antalet A-aktier 333 334 –

Antalet B-aktier 31 385 493 15 600 000

Antal BTA A (Betalda tecknade aktier) – 333 334

Antal BTA B – 13 493 827

Totalt antal aktier 31 718 827 29 427 161

Genomsnittligt antal aktier 30 572 994 16 101 132

Kraftigt expanderande verksamhet på Balkan med
ett flertal beviljade och sökta undersökningstill-
stånd på bas- och ädelmetaller. Verksamheten över-
går i nytt dotterbolag.

Bra värdeutveckling på aktieinnehavet i metall-
återvinningsföretaget Kilsta Metall. Bolaget 
redovisar goda ekonomiska resultat. Aktien listades 
på NGM Nordic MTF i mars 2008.

Förvärv av 25 procent av aktierna i Trollhättan 
Mineral AB skapar goda synergieffekter vid 
exploateringen av Archelons slaggdeponi i Troll-
hättan, som förutom kalk även kan innehålla stora 
mängder ferrokrom.

Köp av aktier i det ryska guldprospekteringsbolaget 
Amur Gold LLC. Bolaget har redovisat fyndigheter 
i sydöstra delen av Ryssland innehållande 25 
ton guld och 85 ton silver. Fortsatt prospektering 
förväntas bekräfta reserver uppgående till totalt 
minst 90 ton guld.
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Aktiekapitalets utveckling (kronor)

Aktiekapitalet i Archelon uppgår per sista december 2007 
till 1 268 753 kronor, fördelat på 333 334 aktier av serie A och 
31 385 493 aktier av serie B. Envar aktie med kvotvärde om 0,04 
kronor. Aktier av serie A berättigar till tio röster medan aktier 
av serie B berättigar till en röst. Varje aktie medför lika rätt till 
andel i Bolagets tillgångar och resultat.

Aktien
Bolagets aktie handlas sedan den 18 december 2006 på Göteborgs 
OTC-lista, som ingår i NGM-Börsens handelssystem Freeway 
under avdelningen Nordic MTF. Aktiekursen och orderdjupet 
kan följas på bland annat Thenberg & Kindes webbsajt  
www.thenberg.se eller NGM:s webbsajt under fliken Nordic 
MTF/kurser på www.ngm.se. Kursinformationen distribueras 
i realtid till bland annat SIX, Reuters, Ecovision samt ledande 
internetportaler med finansiell inriktning. Detta gör att aktuell 
kursinformation får en god spridning och är lätt åtkomlig. 
En handelspost uppgår till 2 000 B-aktier. Kortnamn/handels-
kod Arch MTFB. ISIN-nummer: SE0001542325. 

Utdelningspolitik och utdelning
Verksamhetens yttersta syfte är att bereda maximal värde-
tillväxt åt Bolagets aktieägare. Det är styrelsens uppfattning 
att utdelningen långsiktigt bör motsvara minst en tredjedel av 
årsvinsten. Archelon räknar dock inte med att kunna lämna 
någon vinstutdelning inom de närmaste åren.

Bolagets ägarstruktur
Styrelseledamöters och ledande befattningshavares aktie-
innehav motsvarade 4,7 procent av kapitalet och 12,9 procent 
av rösterna i Bolaget. De tio största ägarnas innehav uppgick 
till 60,0 procent av kapitalet och 57,4 procent av rösterna i 
Bolaget. Archelon hade vid årets utgång 1 877 aktieägare.

År Transaktion Förändring antal aktier Totalt antal aktier Kvotvärde Aktiekapital
2004 Bildande – 1 000 100 100 000
2005 Split 250:1 249 000 250 000 0,40 100 000
2005 nyemission 1 250 000 1 500 000 0,40 600 000
2005 Split 10:1 13 500 000 15 000 000 0,04 600 000
2006 nyemission 600 000 15 600 000 0,04 624 000
2006 nyemission 13 827 161 29 427 161 0,04 1 177 086
2007 Apportemission 2 291 666 31 718 827 0,04 1 268 753

Aktiekapital och aktiedata

-Ak tiekapital  och ak tiedata-

 
Aktiestatistik 2007

Statistiken utgår från 252 handelsdagar under året.
Marknadsvärdet baseras på 31 385 493 B-aktier.

Marknadsvärde vid årets ingång:   78,5 Mkr
Marknadsvärde vid årets utgång:    34,5 Mkr
Kurs vid årets ingång, senast betalt:   2,50 kr
Kurs vid årets utgång, senast betalt:   1,10 kr
Genomsnittlig köpkurs:     1,41 kr
Genomsnittlig säljkurs:     1,45 kr
Senast betalt i medeltal:     1,41 kr
högst betalt i medeltal:     1,45 kr
lägst betalt i medeltal:     1,36 kr
högsta kurs, senast betalt (2007-01-02):   2,50 kr
lägsta kurs, senast betalt (2007-11-23):   1,04 kr
högst betalt (2007-01-03):    2,94 kr
lägst betalt (2007-10-22):     1,00 kr
Antal omsatta aktier:        13 516 703 st
Genomsnittligt antal omsatta 
aktier per handelsdag:               53 638 st
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Största ägare
Antal A-aktier Antal B-aktier Innehav (%) Röster (%)

Yield AB 0 14 201 961 44,77 40,91
leif Granlunds holding AB 0 1 458 333 4,60 4,20
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 0 797 000 2,51 2,30
Geokraft Tore hallberg AB 100 000 484 000 1,84 4,27
nordnet Pensionsförsäkring AB 0 553 482 1,74 1,59
Borderline resources AS 0 500 000 1,58 1,44
Jörgen Dalén 0 275 000 0,87 0,79
Thenberg & Kinde FK AB 0 242 000 0,76 0,70
consido Management AB 0 230 000 0,73 0,66
Gunnar Gustafsson 0 200 000 0,63 0,58
Summa 10 största ägarna 100 000 18 941 776 60,03 57,44
Summa övriga ägare 233 334 12 443 717 39,97 42,56
Summa 2007-12-28 333 334 31 385 493 100,00 100,00

Innehav fördelat i ägarkategorier
Antal A-aktier Antal B-aktier Innehav (%) Röster (%)

Finansiella företag 1 1 617 646 5,10 4,66
   Banker 0 13 164 0,04 0,04
   Värdepappersbolag och fondkommissionärer 1 248 000 0,78 0,71
   Försäkringsbolag och pensionsinstitut 0 1 356 482 4,28 3,91
Intresseorganisationer 0 143 000 0,45 0,41
   hjälp- och fackliga organisationer 0 113 000 0,36 0,33
   Trossamfund 0 30 000 0,09 0,09
Övriga svenska juridiska personer 233 333 17 106 521 54,67 55,99
Ej kategoriserade juridiska personer 0 50 000 0,16 0,14
Utlandsboende ägare 0 1 108 999 3,50 3,19
Svenska fysiska personer 100 000 11 359 327 36,13 35,60
Summa 2007-12-28 333 334 31 385 493 100,00 100,00

Innehav fördelat i storleksklasser
Antal aktieägare Antal A-aktier Antal B-aktier Innehav (%) Röster (%)

1 – 500 77 1 17 421 0,05 0,05
501 – 1 000 37 0 29 963 0,09 0,09
1 001 – 2 000 601 0 1 188 385 3,75 3,42
2 001 – 5 000 552 0 2 171 514 6,85 6,25
5 001 – 10 000 400 0 2 879 245 9,08 8,29
10 001 – 20 000 107 0 1 667 009 5,26 4,80
20 001 – 50 000 66 0 2 169 180 6,84 6,25
50 001 – 100 000 16 50 000 1 069 000 3,53 4,52
100 001 – 500 000 16 183 333 2 699 000 9,09 13,05
500 001 – 1 000 000 3 100 000 1 834 482 6,10 8,16
1 000 001 – 5 000 000 1 0 1 458 333 4,60 4,20
5 000 001 – 10 000 000 0 0 0 0,00 0,00
10 000 001 – 1 0 14 201 961 44,77 40,91
Summa 2007-12-28 1 877 333 334 31 385 493 100,00 100,00

Källa:  VPC AB

-Ak tiekapital  och ak tiedata-
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December 2006 tillfördes bolaget ca 17 miljoner kr i en 
nyemission. Det är bolagets ledning, styrelsen och den 
verkställande direktören, som har till uppgift att förvalta 
detta kapital och skapa en positiv värdeutveckling för 
aktieägarna. 
 De finansiella resurser bolaget har till sitt förfogande 
används inom två arbetsfält. Det ena omfattar 
prospektering, initialt i egen regi. Archelon innehar 
drygt 20 undersökningstillstånd i Sverige för bas- 
och ädelmetaller. Strategin med dessa innehav är 
att uppgradera potentialen inom områdena för att 
därefter invitera andra bolag och aktörer med det 
gemensamma syftet att etablera närvaron av en 
kommersiell mineralisering. Det andra arbetsfältet 
är att beskriva som ren investeringsverksamhet där 
Archelon mot kontant betalning eller mot utgivande 
av aktier i en riktad nyemission erhåller ägarandelar 
i andra prospekteringsbolag eller bolag inom 
råvarubranschen.
 Under året 2007 har prospektering bedrivits i Sverige 
och i Serbien. Denna verksamhet vill jag beskriva 
som framgångsrik. Exempel på detta är den fortsatta 
utvecklingen av projektet Solvik där Archelon i sam-
arbete med IGE Nordic genomfört kärnborrning som 
befäst närvaron av en mineralisering innehållande guld, 
silver och koppar. Mineraliseringen är ej avgränsad, 
varken i längd eller djup. Fortsatt kärnborrning under 
2008 kommer förhoppningsvis bekräfta att den kan 
vara ekonomiskt lönsam att bryta. Inom de övriga 
undersökningstillstånden har Archelons prospektering 
ökat förväntningarna att finna potentiella malmer. Detta 
gäller inte minst Archelons undersökningstillstånd för 
järn i Bergslagen. Den globala efterfrågan på järnmalm är 
fortsatt ökande. Priset på järnmalm har i början av 2008 
kraftigt justerats uppåt. Detta ökar förutsättningarna 
att Bergslagen kan återuppstå som en betydelsefull 
järnmalmsprovins där Archelons innehav kan komma 
att åsättas betydande värden. 

VD har ordet

I Serbien har arbetet huvudsakligen inriktats på 
koncessionen för tennmineralet kassiterit, där 
genomförda undersökningar bekräftar närvaron av 
en till storlek begränsad, men rik, alluvial förekomst. 
Ytterligare två serbiska koncessioner med kända 
förekomster av basmetall och antimon har blivit 
beviljade det helägda serbiska dotterbolaget under året. 
Archelons ambition har varit att expandera närvaron på 
Balkan och av denna anledning har även ett dotterbolag 
bildats i Makedonien. För att särskilja verksamheten 
på Balkan har Archelon bildat det helägda svenska 
dotterbolaget Balkan Resources AB (publ), dit ägandet 
av dotterbolagen i Serbien och Makedonien skall föras.
 Investeringar har under 2007 gjorts i tre bolag, 
prospekteringsbolaget Amur Gold LLC som under 2007 
befäst närvaron av en betydande mineralisering av guld 
och silver i regionen Amur i Ryssland, i Kilsta Metall AB 
som under 2007 utvecklat en mycket lönsam hantering 
av återvinning av metall samt slutligen i Trollhättan 
Mineral AB som bedriver malning, paketering och 
bearbetning av industrimineral och kromitmalm. I 
samarbete med sistnämnda företag räknar Archelon 
även med att kunna utveckla den av Archelon ägda 
deponin ”Lindveden” i Trollhättans kommun för att 
återvinna befintlig ferrokrom ur kalkslaggen. 
 Archelons verksamhet inom ovan beskrivna arbetsfält 
utvecklas i önskvärd riktning. Resultatet av 2007 års 
aktiviteter och fortsatta, planerade, arbeten för år 2008 
kommer enligt min uppfattning kunna ge aktieägarna 
en god avkastning på satsat kapital.

Göteborg i april 2008

Tore Hallberg
Verkställande direktör

 
Bäste aktieägare,
Archelon Mineral AB är fortfarande ett ungt 
företag med mindre än två års verksamhet 
bakom sig.

-VD har  ordet-
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Archelon har under 2007 fortsatt bygga upp sin 
verksamhet som består av två delar, dels prospektering 
som bedrivs huvudsakligen i egen regi samt därutöver 
investeringar i andra prospekteringsbolag och 
råvarurelaterade företag. Prospekteringsverksamhet 
bedrivs i Sverige och på Balkan. 
 Portföljen med undersökningstillstånd har successivt 
utökats och omfattar per sista december 2007 totalt 22 
registrerade undersökningstillstånd 
i Sverige med en sammanlagd areal 
om 6 830 hektar (68,3 km2). De 
svenska tillstånden omfattar guld, 
silver, koppar, molybden, järn och 
diamant.

Prospekteringsaktiviteter

I Sverige har Archelon under 2007 
utfört basprospektering omfattande 
geokemisk provtagning och geo- 
fysiska mätningar samt kärnborr-
ning. 
 Det område som ägnats mest 
uppmärksamhet är undersöknings-
tillstånden Solvik i Bengtsfors kom-
mun i norra Dalsland, där det genom 
kärnborrning påvisats närvaron av 
en betydande guldmineralisering  
innehållande även koppar och silver. 
Projektet Solvik drivs på 50/50-basis 
tillsammans med IGE Nordic AB. 
Området runt den påträffade guldmineraliseringen 
har utökats med nya undersökningstillstånd och gilt-
ighetstiden för gamla tillstånd har förlängts, eftersom 
fyndigheten ännu inte är fullt avgränsad. Archelon 
och IGE Nordic innehar fem undersökningstillstånd 
i Solvik-området med en sammanlagd areal om 1 674 
hektar.
 I Graningetrakten i Västernorrland finns flera  
indikationer som pekar på att ursprunget till de guld- 
mineraliserade blockfynden inom undersökningstill-
ståndet Bruksån nr 2 kan vara lokaliserat. 
Formen på den geografiska spridningen av förhöjda 

Verksamhetsbeskrivning

guldhalter i moränprover samt berggrundsgeologisk 
information pekar på att en mineralisering kan ligga 
i närområdet. Archelon har därför under 2008 ansökt 
om nya undersökningstillstånd för att säkra området 
där en eventuell guldmineralisering skulle kunna ligga. 
Archelons fyra undersökningstillstånd, varav två sökta, 
i detta projektområde har en sammanlagd areal om 
2 226 hektar.

Solvik – ny guldfyndighet i Dalsland
 
Archelon och IGE Nordic AB påbörjade i april 2007 ett 
gemensamt kärnborrningsprogram i Solvik. Analyser 
av borrkärnor från de tre borrhål om totalt 737 meter 
som genomförts under året visar en mineraliserad zon 
på mellan 20 och 50 meters mäktighet. Ingående halter 
av guld, silver och koppar är varierande. Vissa partier 
på över 5 meters bredd har visat snitthalter på 3,9 gram 
guld per ton, inklusive låga halter av koppar och silver. 

Översikt

Vy över Solvik, där det påbörjades ett kärborrningsprogram i april 2007.

-Verk samhetsbeskrivning-
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I splittrade mineraliserade zoner har påvisats halter 
i snävare intervall på upp till 2,4 gram guld per ton 
med 2,99 procent koppar och 102 gram silver per ton. 
Mineraliseringen är påträffad i kvartsiter tillhörande 
Dalformationen. Det fortsatta borrprogrammet kommer 
att påbörjas första halvåret 2008 och initialt omfatta 
ytterligare minst 1 000 meter. 
 Hittills genomförda borrningar visar att 
mineraliseringen fortsätter åt båda håll i dess nord-
sydliga utsträckning. Den är heller inte avgränsad 
vertikalt, utan kan fortsätta mot betydande djup. Det 
mineraliserade stråket har därför stor potential att 
utökas betydligt både i horisontalled och vertikalled.

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. Archelon innehar, 
förutom Solvik, ett flertal undersökningstillstånd 
avseende guld och koppar inom detta område. 
 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 cirka 15 km och en bredd på 
en till två kilometer, finns ett stort antal malmanledningar 
som tidigare innehafts och brutits av Boliden. 
 På Archelons undersökningstillstånd Bortan nr 1 och 
Kyrkskogen nr 1 i Gunnarskogslinjen finns ett antal 

nedlagda gruvor och skärpningar inom en bred 
zon med guldförande kopparmineraliseringar. 

Archelon har för avsikt att successivt 
uppgradera potentialen och utöka 

närvaron i denna del av Vänern-
Mjösa Goldbelt.

Järnmalm i Bergslagen – ett utvecklingsprojekt 
med stor potential

De senaste årens kraftiga råvaruboom har medfört ett 
ökat intresse av att åter öppna flera av de gruvor som slog 
igen under 1970-talet, då priserna på järnmalm var låga 
och driften olönsam. Världens största järnmalmsgruvor 
och de största stålverken har nyligen omförhandlat 
priset på järnmalm. Prisökningen från den 1 januari 

-Verk samhetsbeskrivning-

Kartan visar var Archelons olika undersökningstillstånd i 
Värmland, Dalsland och Dalarna ligger. Områden mutade på 
guld ligger vid nr 1, 2 och 3 inom Vänern-Mjösa Goldbelt, 
där Solvik är nr 1. Tillstånden Bortan och Kyrkskogen 



9

2008 blev hela 65 procent. Och framtidsutsikterna för 
järnmalmsproducenter är goda, då branschen fortsatt 
ser en mycket stark efterfrågan på sina produkter. 
Archelon har därför mutat in flera strategiskt intressanta 
områden i Bergslagen, där speciellt Blötberget har 
potential att utvecklas till ett gruvprojekt. 
Fem av Archelons sex undersökningstillstånd avseende 

järn är belägna på platser där det tidigare brutits 
järnmalm. Nordmark med Finnmossens gruva i 
Filipstads kommun, Blötberget i Ludvika kommun 
och Idkerberget i Borlänge kommun är några av de 
orter i Bergslagen som drabbades av gruvnedläggelse. 
Det kvarvarande samlade tonnaget i Blötberget 
och Finnmossen bedöms överskrida 35 miljoner 
ton. Malmerna, bestående av magnetit och hematit, 
påträffas i prekambriska bergarter i cirka 1 880 miljoner 
år gamla vulkaniter och sedimentbergarter. Archelons 
undersökningstillstånd avseende järn har en areal om 
totalt 1 087 hektar.
 Geologisk dokumentation visar att det i de gamla 
malmfälten finns stora kvarvarande mineralresurser, 
i första hand järn, men även andra intressanta 
basmetaller samt guld och silver förekommer. I 
Blötbergets malmfält finns till exempel en obruten 
malmreserv på minst 25 miljoner ton enligt den 
historiska malmberäkningen. Järnhalterna varierar 
mellan 42 och 45 procent. Brytning startade 1768 och 
gruvan var i drift fram till 1979. Totalt producerades 
cirka 19 miljoner ton järnmalm. I Finnmossen bröts 2,5 
miljoner ton järnmalm från 1713 fram till nedläggningen 
1973. Kvarlämnad malmkvantitet bedöms uppgå till 
minst 10 miljoner ton. Finnmossens gruva innehåller en 
homogen, relativt rik magnetitmalm med 40-60 procent 
järn. Gruvan i Idkerberget öppnade 1901 och lades ned 
1977. Malmproduktionen uppgick till drygt 10 miljoner 
ton. Även Idkerberget kan ha ett, om än svårbedömt, 
kvarvarande tonnage av ekonomiskt intresse. 
 Ett samarbete inleddes under 2007 med IGE Nordic 
AB och Kopparberg Mineral AB. Inom ramen för 
detta samarbete har Raw Materials Group, RMG, på 
konsultbasis genomfört en studie med syftet att 
beskriva den kommersiella potentialen i dessa 
kända järnmalmsfyndigheter. Samarbetsbolagen 
diskuterar, efter att studien presenterats, olika 
möjligheter att exploatera denna resurs. 
Bolagen besitter tillsammans en portfölj av 
undersökningstillstånd av olika karaktär med 
ett sammanlagt känt och indikerat tonnage av 
mineraliseringar överstigande 100 miljoner 
ton.
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-Verk samhetsbeskrivning-

vid nr 4 ligger i den så kallade Gunnarskogslinjen med 
guldförande kopparmineraliseringar. Områden mutade på järn 
är lokaliserade vid nr 7-10, där Blötberget är nr 9. Områden 
mutade på molybden återfinns vid nr 5, 6 och 11. 
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Nyväckt intresse för molybden

Archelon innehar tre undersökningstillstånd för 
molybden i Värmland och Dalarna. Under första och 
andra världskriget bröts enligt officiell statistik 630 ton 
malm som gav 4 ton molybdenglans i en mindre gruva 
belägen inom Klintberget nr 1 i Hagfors kommun. Också 
enstaka prover innehållande höga silverhalter finns 
rapporterat från området. På Bispberg nr 1 i Hedemora 
och Säters kommuner bröts molybden i mindre skala 

under andra världskriget. Gruvan bestod av ett 40 
meter djupt schakt med sidogångar. Archelon har 
även ett undersökningstillstånd avseende molybden i 
Bengtsfors kommun i Dalsland, Rimtjärn nr 1. Här 
finns en större skärpning och ett schakt med spår av 
molybdenglans. 
 Molybden är ett metalliskt grundämne med 
kemisk beteckning Mo. Det är en mycket värdefull 
legeringsmetall med silvervit färg. Molybden 
har en bland de högsta smältpunkterna av alla 
grundämnen och är därför svårsmält samtidigt som 
den är korrosionsbeständig. Det viktigaste mineralet 
är molybdenglans eller molybdenit MoS2, ett mjukt 
skivigt, blåaktigt ämne som till utseende påminner om 
grafit. Molybdenglans finns allmänt i Skandinaviens 
berggrund i graniter. Molybden förekommer ofta som 
biprodukt i koppar- och wolframgruvor.
 Den svenske kemisten Carl Wilhelm Scheele tillskrivs 
upptäckten av grundämnet molybden år 1778 efter 

att närmare ha undersökt 
molybdenit från just 
Bispberg. 
 Marknadspriset på 
molybden har dragits 
med i de senaste årens 
metallprisökningar och nu 
blivit så högt att även mindre, 
tidigare olönsamma, fyndigheter 
kan vara ekonomiskt intressanta. 
Att intresset för metallen väckts beror bland annat på 
den stora efterfrågan på stål, då molybden är en viktig 
legeringsmetall för just stål. Dess speciella egenskaper 
höjer styrkan och värmetåligheten i olika stålsorter. 
Molybden används också i kärnkraftsindustrin, i 
flygplan och i elektriska och elektroniska produkter. 
Den stora efterfrågan avspeglar sig också i priset. 
Historiskt har molybdenpriset legat på 1 till 5 dollar per 
pound, men ligger idag väsentligt mycket högre, med 
prisnivåer på 30-35 dollar per pound.

Verksamhet på Balkan

På Balkan bedrivs verksamhet genom två helägda 
dotterbolag, Archelon d.o.o. i Serbien, bildat 2006, samt 
Archelon Makedonija d.o.o.e.l. i Makedonien, bildat 
2007. 
Beslutet att satsa på Balkan beror dels på att Archelon 
sedan gammalt har etablerade kontakter med personer 
med god kännedom om Balkan-området, dels att 
möjligheterna att erhålla intressanta områden för 
närvarande är gynnsamma. Efter 90-talets krig och 
efterföljande politiska instabilitet har, som så mycket 
annat, även gruv- och mineralsektorn påverkats 
negativt med följd att det är först de senaste åren 
som utländska bolag börjat investera i bland annat 
Serbien och Makedonien. Därför är konkurrensen om 
fyndigheterna ännu så länge mindre än i exempelvis 
Sverige. 

Serbien

I Serbien har prospekteringsarbetet fokuserats på 
undersökningstillståndet Cigankulja, beviljat i januari 
2007, där en fyndighet av tennmineralet kassiterit 
förekommer i alluvial form. Undersökningsarealen 

-Verk samhetsbeskrivning-

Slaggsten från järnframställning, även kallad ”zinnersten”,     
  användes ofta förr till byggnadsmaterial.
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omfattar 35 kvadratkilometer (3 500 hektar). Archelons 
prospekteringsarbeten verifierar tidigare uppgifter om 
fyndighetens omfattning och halt. 
 Området ligger i de centrala delarna av Serbien, ca 
7,5 mil söder om huvudstaden Belgrad och har mellan 
åren 1967 och 1970 undersökts av statsägda geologiska 
institut, som sammanställt ett antal geologiska rapporter 
vilka pekar på en intressant ekonomisk potential för 
just tenn i alluviala avlagringar (lösa avlagringar som 
grus och sand) längs ett flertal vattendrag. Förutom 
detaljerad geologisk kartering har grävnings- och 
borrningsarbeten samt provtagning och analys 
genomförts. 
 Archelon har gjort en detaljerad provtagning inom 
koncessionsområdet. Resultaten bekräftar och även 
överträffar tidigare rapporterade halter av kassiterit. 
Egna beräkningar av provtaget material indikerar 
att halten ligger upp till 30 procent högre än vad som 
framkommit av de undersökningar som gjordes i 
området på 1970-talet. Fortsatta arbeten kommer under 
2008 att omfatta provbrytning och initial produktion. 
Utrustning för detta är på väg att införskaffas. 
 Kemiska analyser visar att kassiteritens tenninnehåll 
ligger på runt 77 procent. Kalkylerade malmreserver, 
utförda av det statliga geologiska institutet, visar att 
det i den undersökta delen finns ca 400 000 kubikmeter 
”malm”, det vill säga alluvialt material, med en 
genomsnittlig kassiterithalt på 0,8 kg per kubikmeter. 
Andra, mer översiktligt undersökta vattendrag i 
området uppvisar samma goda malmpotential i alluvialt 
material. Efter kartering, grävning och borrning kunde 
ett 1,5 kvadratkilometer stort område med kassiterit 
avgränsas. Potentiella malmreserver uppskattas här 
till ca 3 miljoner kubikmeter. I nuläget finns dock inga 
fastställda uppgifter om halter.
 I oktober 2007 beviljades två nya undersökningstill-
stånd avseende koppar och antimon med innehåll av 
bly, zink, guld och silver. Tillstånden omfattar samman-
lagt 12 800 hektar, motsvarande 128 kvadratkilometer. 
Archelon kommer att uppgradera mineraliseringarna 
genom ett arbetsprogram vars första fas beräknas vara 
klar under 2008. 
 Tillståndet benämnt Trbušnica ligger ca 5 mil söder 
om huvudstaden Belgrad. Undersökningsarealen 
omfattar 38 kvadratkilometer (3 800 hektar). Tidigare 
undersökningar har genom bland annat borrning 
identifierat flera antimon-mineraliseringar med inslag 
av bly, zink, guld och silver. 

Det andra området, benämnt Povlen, ligger ca 
8 mil sydväst om Belgrad. Arealen omfattar 90 
kvadratkilometer (9 000 hektar). Här finns ett flertal 
redan påvisade kopparmineraliseringar vilka även 
innehåller bland annat guld och silver. 
 Utöver de tre beviljade tillstånden är en ansökan 
inlämnad med avseende på guld i såväl alluvial 
form som i fast klyft. Provvaskning i detta område 
har visat guldinnehåll på mer än tio gram per ton i 
bäcksediment.

Makedonien

Archelons helägda dotterbolag i Makedonien, Archelon 
Makedonija d.o.o.e.l, har under 2007 lämnat in en 
ansökan om undersökningstillstånd för bly och zink 
i landets nordöstra del, nära den bulgariska gränsen. 

Provtagning av kassiterit med hjälp av jordborr i Serbien.

-Verk samhetsbeskrivning-
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Analysresultat från kärnborrhål påvisar närvaron av 
en bly-zink mineralisering med inslag av koppar, guld 
och silver. Befintliga borrhål indikerar ett tonnage på 
ca 3 miljoner ton. Mineraliseringen är inte avgränsad 
och kan därför vara avsevärt större. I mineraliseringens 
omedelbara närhet finns ett anrikningsverk där det 
tidigare anrikats en snarlik malm. 
Ytterligare två ansökningar för bly, zink och koppar är 
inlämnade. De är belägna i sydöstra delen av landet. 
Inom områdena har det tidigare genomförts ett visst 
prospekteringsarbete som indikerar stora men relativt 
låghaltiga tonnage som kan utvinnas i dagbrott. 
 Makedonska myndigheter har under 2007 totalt 
mottagit över 60 olika tillståndsansökningar avseende 
malmer och industrimineral från ett flertal såväl 
inhemska som internationella företag. På grund av stor 
tröghet i det administrativa systemet har ingen av dessa 
ansökningar ännu beviljats. 
Ägandet av de två bolagen på Balkan skall föras 

över till Balkan Resources AB, helägt av 
Archelon Mineral, med avsikt att 

den framtida verksamheten 
på Balkan skall finansieras 

och drivas genom Balkan 
Resources. Aktieägarna 

i Archelon Mineral 

kommer under 2008 erbjudas möjlighet att teckna 
aktier i detta bolag i en nyemission.

Investeringar i råvarubolag

Kilsta Metall AB

Archelon fullföljde under våren 2007 investeringen 
i Kilsta Metall AB, vilket innebär att bolaget för 
närvarande äger ca 8,3 miljoner aktier i Kilsta Metall. 
Archelons investering i Kilsta Metall innebar även 
att aktieägarna i Archelon vederlagsfritt från Kilsta 
Metalls huvudägare erhöll 6,3 % av aktierna i Kilsta 
Metall. 
 Kilsta Metall arbetar inom återvinning av 
metaller ur skrot och deponier. Verksamheten 
påbörjades hösten 2006 och redovisar sedan 
start goda ekonomiska resultat under konstant 
expansion. Utöver bearbetning och återvinning av 

metaller ur skrot som köps på en öppen marknad har 
bolaget även erhållit rätten att återvinna metall från 
ett nedlagt industriområde i omedelbar närhet till den 
egna processanläggningen. Inom detta område finns 
stora mängder av metall som efter återvinning och 
bearbetning bedöms säkra intäkter i storleksordningen 
40 till 50 Mkr under de närmaste tre åren. Kilsta Metall 
är väl positionerat för en fortsatt tillväxt. 
 Bolagets huvudägare har under januari 2008 erbjudit 
aktieägarna att förvärva ytterligare aktier på kursen 
2,00 kronor för att därigenom nå minst en full börspost 
inför kommande listning av bolagets aktie. Erbjudandet 
övertecknades. Kilsta Metall listades på NGM Nordic 
MTF den 17 mars 2008. 

Trollhättan Mineral AB

Archelon har under år 2007 förvärvat 25 procent av 
aktierna i Trollhättan Mineral AB, TMAB. Förvärvet 
skedde mot 2 Mkr i kontant betalning samt utgivandet 
av 1 458 333 nyemitterade Archelon-aktier riktade till 
TMAB:s huvudägare. 
 TMAB består av moderbolaget Trollhättan Mineral, 
det till 89 % ägda Millfill AB, där Cementa AB äger 
resterande 11 %, de helägda dotterbolagen Allmix 

Vederlagsfritt erhållna aktier i Kilsta Metall

De aktieägare som tecknat sig i Archelon Mineral AB:s nyemission 2006 
erhöll i juli 2007 vederlagsfritt aktier i Kilsta Metall AB. Dessa så kallade 
ägarspridda aktier skall enligt dom i Regeringsrätten (RR:s dom 17 
december 2006, 1493-06) räknas som en vinstutdelning. 
Detta innebär att värdet av de ägarspridda aktierna i Kilsta Metall skall 
tas upp som en intäkt av kapital. Värderingen skall bestämmas till 
aktiernas marknadsvärde per det datum man mottog aktierna.
Aktierna i Kilsta Metall var vid detta tillfälle inte föremål för allmän 
handel och därmed förelåg heller inget marknadsvärde. 
Archelon rekommenderar att värdet på dessa aktier sätts till 26 öre 
styck, baserat på det egna kapitalet i Kilsta Metall i juli 2007 dividerat 
med antalet aktier i bolaget.
Det värde som tas upp till beskattning räknas som skattemässigt 
ingångsvärde. Detta innebär bland annat att det belopp som har 
beskattats som utdelning minskar den skattemässiga reavinsten vid en 
senare avyttring. Om de tilldelade aktierna senare skulle säljas för ett 
pris som understiger det utdelningsbeskattade beloppet får man göra 
avdrag för reaförlusten.

-Verk samhetsbeskrivning-
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AB och Vargön Brikett AB samt det helägda Älvfrakt 
i Trollhättan AB, som i sin tur är delägare i Vargön 
Shipping AB med ägarintressen i Partsrederiet MS 
Tinto.
 Ett skäl till varför Archelon förvärvade aktier i TMAB, 
utöver att det bedömdes vara en god finansiell placering, 
var att man därigenom skulle uppnå synergieffekter vid 
exploateringen av Archelons kalkdeponi Lindveden i 
Trollhättans kommun. Deponin innehåller förutom kalk 
även ferrokrom från tidigare industriell verksamhet. 
Innehållet av ferrokrom beräknas uppgå till minst 5 000 
ton med ett brutto marknadsvärde på 30-50 Mkr.
 Vid en återvinning av ferrokromet bedömdes det även 
finnas möjligheter att återvinna den deponerade kalken. 
Såväl ferrokromet som kalken skulle då bearbetas i 
malverket tillhörande Millfill. Projektet har försenats 
inte minst på grund av att kalken är överlagrad av 
senare deponerade jord- och lermassor med upp till sex 
meters mäktighet. Av såväl logistiska som kommersiella 
anledningar undersöks möjligheter att avyttra dessa 
massor på bästa möjliga villkor.
TMAB har visat intresse att förvärva projektet 
Lindveden från Archelon. En sådan affär kunde 
innebära att Archelons ägande ökar i TMAB, men 
förutsätter dessutom att Archelon även erhåller en rejäl 
vinstdelning ur projektet. 
 Vid Archelons förvärv av aktier i TMAB förband sig 
TMAB:s huvudägare att göra en så kallad ägarspridning 
av 10 % av aktiestocken i TMAB till Archelons 
aktieägare. Därefter skulle TMAB listas eller noteras 
på en marknadsplats för aktiehandel. Ägarspridningen 
och listningen var planerad att ske under första halvåret 
2008.
 TMAB:s verksamhet inom Millfill och Vargön 
Brikett är till stor del beroende av leveranser till 
ferrokromsmältverket Vargön Alloys AB. Detta gäller 
särskilt Vargön Brikett som har Vargön Alloys som 
enda kund. Vargön Alloys har under februari 2008 fått 
en ny ägare, ett turkiskt företag med egna kromgruvor 
och smältverk. Sannolikt medför ägarbytet inte några 
effekter på för Millfill och Vargön Brikett. Bedömningen 
är att om sådana inträffar lär de bli positiva. TMAB:s 
huvudägare har dock i samförstånd med Archelon 
beslutat avvakta med den planerade ägarspridningen 
och listningen fram till dess att eventuella följdverkningar 
av ägarskiftet i Vargön Alloys blivit kända.

Amur Gold LLC

Archelon har under perioden för ca 1,86 Mkr förvärvat 
6,49 procent av aktierna i Amur Gold LLC i samband 
med en nyemission. 
 Amur Gold bedriver prospektering efter guld inom 
koncessionerna Mogoktak och Ilichy-Unakhinskiye i 
den ryska regionen Amur, som ligger i sydöstra delen av 
Ryssland med gräns mot Kina. Tillsammans täcker de 
båda koncessionerna en yta på ca 58 kvadratkilometer. 
Ett omfattande prospekteringsarbete har genomförts 
under sommaren och hösten 2007. 
 Arbetet som utförts under 2007 syftade till att 
bekräfta närvaro av tidigare påvisade guldförekomster 
fokuserades på koncessionen Mogoktak. Efter 
fältsäsongens slut redovisades för ryska myndigheter 
så kallade P1 Resources med 25 ton guld och 85 ton 
silver. Dessa resultat har officiellt godkänts och 
registrerats. Under 2008 och 2009 planeras fortsatta 
prospekteringsarbeten som förväntas bekräfta P1 
Resources uppgående till totalt minst 90 ton guld i 
de två koncessionerna. Amur Gold utvärderar för 
närvarande olika finansieringsalternativ för 2008 års 
prospekteringsaktiviteter.

Guldpriset nådde i mars 2008 en magisk gräns när det passerade 
1 000 dollar per uns (31,1 gram).

-Verk samhetsbeskrivning-
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Tabell över undersökningstillstånd per 2007-12-31

Benämning Län Kommun Mineral Giltig t o m Areal (ha)

Solvik nr 1 Västra Götaland Bengtsfors Au, cu 2008-11-25 312
Solvik nr 2 Västra Götaland Bengtsfors Au, Ag, cu 2008-04-22 107
Solvik nr 3 Västra Götaland Bengtsfors Au 2009-02-20 500
Solvik nr 4 Västra Götaland Bengtsfors Au 2009-02-23 30
Solvik nr 5 Västra Götaland Bengtsfors Au 2010-08-15 725
reutershögen nr 1 Västra Götaland Bengtsfors Au, cu 2008-12-30 370
Källuddeberget nr 1 V Götaland, Värmland Bengtsfors, Säffle Au, cu 2008-12-30 170
rimtjärn nr 1 Västra Götaland Bengtsfors Molybden 2009-03-17 124
Klintberget nr 1 Värmland hagfors Molybden 2009-02-01 360
Fjällstjärnet nr 1 Värmland Säffle Au 2009-03-17 57
Bruksån nr 2 Västernorrland Sollefteå Au, cu 2008-12-15 236
Morbrors backe nr 1 Västernorrland Sollefteå Au, cu 2008-12-15 440
Sara nr 1 norrbotten Kalix Diamant 2008-09-27 1043
Bortan nr 1 Värmland Arvika Au, Ag, cu 2009-10-04 876
Kyrkskogen nr 1 Värmland Arvika Au, Ag, cu 2009-10-04 230
Bispberg nr 1 Dalarna hedemora, Säter Molybden 2009-10-04 163
Finnmossen nr 1 Värmland Filipstad Fe 2008-08-30 25
Finnmossen nr 2 Värmland Filipstad Fe 2010-03-19 17
Fagerberget nr 1 Värmland Filipstad Fe, cu 2010-08-14 149
Blötberget nr 1 Dalarna ludvika Fe 2010-05-29 303
Blötberget nr 2 Dalarna ludvika Fe 2010-06-07 500
idkerberget nr 1 Dalarna Borlänge Fe 2010-07-04 93
S:a 22 st 6 830

Solvik nr 1-5:  Archelon Mineral AB 50% och IGE Nordic AB 50%

Sökta undersökningstillstånd per mars 2008

Benämning Län Kommun Mineral Areal (ha)
ledingsberget nr 1 Västernorrland Sollefteå Au, cu 775
Skravelmyran nr 1 Västernorrland Sollefteå Au, cu 775

Rättsregler enligt minerallagen

Ett undersökningstillstånd är tidsbegränsat och gäller i lägst tre år. Dess giltighetstid kan 
sedan begäras förlängd i ytterligare ett, två eller tre år, men då krävs, med vissa undantag, att 
”ändamålsenlig undersökning” utförts inom området. Efter att en sexårig tillståndsperiod 
är till ända kan ett undersökningstillstånd förlängas endast om det föreligger ”särskilda 
skäl” eller ”synnerliga skäl”. Maximal giltighetstid för ett undersökningstillstånd är 15 år. 
Undersökningsavgiften är 20 kronor per hektar för första treårsperioden och ökar sedan 
progressivt över tiden. Avgifterna tillfaller staten. Bergsstaten, med huvudkontor i Luleå och 
filialkontor i Falun, är den statliga myndighet som handhar och prövar tillståndsärenden för 
prospektering och gruvor.

-Verk samhetsbeskrivning-
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Etiska regler
Archelon Mineral AB följer i tillämpliga delar de etiska regler 
som SveMin ställt upp. SveMin är en organisation som driver 
närings- och arbetsgivarpolitiska frågor för svensk gruv-, 
mineral- och metallindustri. 

Gruvbranschens uppgift är att med långsiktig lönsamhet 
förse samhället med mineral och malm på ett ansvarsfullt 
sätt.

Mineral och metaller är nödvändiga i ett väl fungerande 
modernt samhälle. Metaller framställs ur malm och är åter-
vinningsbara i ett ständigt kretslopp. Archelon ska verka för 
en bärkraftig utveckling samt en effektiv och långsiktigt 
balanserad hushållning med energi och naturresurser, med 
hänsyn till människor, ekonomi, miljö och samhället i övrigt.

Archelon ska eftersträva en god, säker och stimulerande 
arbetsmiljö. Företaget ska arbeta enligt uppgjorda program 
för kontroll och förbättring av arbetsmiljön.

Archelon ska särskilt värna om miljön, eftersom gruvverk-
samhet inte går att bedriva utan att den omgivande miljön 
påverkas. Gruvverksamhet innebär att markområden tas i 
anspråk och förändras på ett bestående sätt. 

Archelon ska arbeta aktivt till skydd för omgivande 
miljö och väga in miljöaspekterna i alla beslut som rör ett 
gruvprojekts hela livscykel från prospektering och utvinning 
till och med avveckling och efterbehandling. Åtgärderna ska 
vara baserade på en sammanvägning av vad som är miljömäs-
sigt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomisk rimligt. 

Archelon ska arbeta systematiskt med program för planer-
ing, genomförande, uppföljning och förbättring av sitt miljö-
skyddsarbete.

Archelon ska hantera säkerhets- och miljöfrågor ur ett risk-
perspektiv. Riskerna för störningar och haverier som kan 
påverka människor och miljö ska identifieras och uppmärk-
sammas så att förebyggande åtgärder kan vidtas.

Archelon ska öppet och sakligt informera anställda, allmän-
het och myndigheter om verksamheten. Vid prospekterings-
arbeten har Archelon ett särskilt ansvar att aktivt kommu- 
nicera med markägare, myndigheter och övriga intressenter.

Archelon ska tillämpa god redovisningssed, i detta in-
nefattas även värderingar av fyndigheter.

Archelon ska bedriva allt prospekteringsarbete med res-
pekt för berörda markägares intressen och med omsorg om 
miljön.

Archelon ska verka för att även entreprenörer verksamma 
hos företaget följer dessa etiska regler.

Archelon ska sörja för att anställda ges lämplig utbildning 
i syfte att öka deras kompetens och motivation så att företaget 
ska kunna leva upp till dessa etiska regler. Archelon ska verka 
för forskning och utveckling som främjar gruvnäringen och 
dessa etiska regler.

Archelon ska systematiskt arbeta med ständiga förbättrin-
gar. Målen för arbetet ska omprövas med hänsyn till förän-
drade behov och berättigade krav.

Riskfaktorer
Riskerna i ett gruv- och prospekteringsföretag är främst kop-
plade till utfallet av själva prospekteringen samt marknads-
priset på metallmarknaden. 

Regional risk
Genom dotterbolagen på Balkan har verksamhet nyligen 
etablerats i Serbien och Makedonien. Här kan föreligga en 
risk för politisk instabilitet eller social oro till följd av låg till-
växt och hög arbetslöshet. Lagstiftningen, som håller på att 
anpassas till EU:s normer, är ännu relativt oprövad vad avser 
regelverk för till exempel utländska bolag. 

Legala krav
Gruvverksamhet regleras av lagar och förordningar och är 
mycket noggrant kontrollerad av myndigheter. En särskilt 
långtgående reglering av verksamheten finns inom miljöom-
rådet. Tillstånd från en mängd olika myndigheter krävs för 
en stor del av verksamheten. Myndigheter och organisationer 
kan därigenom försena eller stoppa ett projekt genom lång 
handläggningstid eller att inte bevilja en ansökan om under-
sökningstillstånd alternativt bearbetningskoncession. Även 
lagändringar kan vara till nackdel för verksamheten.

Prospektering och exploatering
Malmprospektering är en högriskverksamhet där endast ett 
fåtal av undersökta områden leder till utbyggnad av pro-
ducerande gruvor. Trots att prospekteringsresultaten fortlö-
pande analyseras och utvärderas noggrant, finns alltid risken 
att positiva resultat uteblir.

Personal
Archelon är beroende av både intern och extern kvalificerad 
personal. Förmågan att behålla nuvarande personal liksom 
möjligheten att rekrytera ny personal är avgörande för Bo-
lagets framtida utveckling. Archelon arbetar löpande med att 
tillse att alternativa lösningar finns för att driva verksamheten 
optimalt.

Konkurrenssituationen
Prospekteringsbolag kan i vissa fall konkurrera om samma 
objekt eller område. Ett intressant område kan bjudas ut till 
försäljning via statligt eller privat auktionsförfarande eller 
liknande, varvid Bolagets finansiella styrka kan vara en 
avgörande faktor för ett attraktivt förvärv. Områden runt 
befintliga malmfält och gruvor är oftast hårdast konkurrens- 
utsatta. 

Framtida finansieringsbehov
Prospekteringsbranschen är kapitalkrävande och innebär att 
ytterligare finansiering komma att krävas för en gynnsam ut-
veckling av bolaget.

Framtida utdelning
Archelons utdelningspolitik är att utdelning kan komma att 
ske först då företaget redovisar vinster till följd av sin verk-
samhet. Framtida utdelning kommer att balanseras mot bo-
lagets kassaflöde och finansiering av framtida expansion. Det 
finns många risker som kan påverka Bolagets resultat och fin-
ansiella ställning negativt och därför finns det inga garantier 
för att Archelon kommer att presentera resultat som möjlig-
gör utdelning till aktieägarna under varje verksamhetsår i 
framtiden.

- etiska  regler  och r isker-
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§1 Firma
Bolagets firma är Archelon Mineral AB (publ).

§2 Styrelsens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands 
län.

§3 Verksamhet
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att huvudsakligen 
exploatera georesurser med särskild inriktning på malmer och 
mineraler. Bolaget får därutöver bedriva handel med konces-
sioner och rättigheter inom råvarusektorn samt bedriva handel 
med finansiella instrument såsom aktier och därtill relaterade 
värdepapper, obligationer och valutor, fast och lös egendom och 
därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital 
Aktiekapitalet skall vara lägst 600 000 kronor och högst 2 400 000 
kronor.

§5 Antal aktier m.m.
Antalet aktier skall vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000.   
Aktie skall kunna ges ut i två serier, av serie A till ett antal av högst 
1 600 000 och aktier av serie B till ett antal av högst 58 400 000. 
Aktie av serie A medför 10 röster. Aktie av serie B medför en röst. 
Alla aktier har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. 
   Beslutar bolaget att genom en kontantemission eller 
kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall 
ägare av aktier av serie A och serie B ha företrädesrätt att teckna 
nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier 
innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte 
tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga 
aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). om inte de 
sålunda erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med 
subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i 
förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta 
inte kan ske, genom lottning.  
   Beslutar bolaget att genom kontantemission eller 
kvittningsemission ge ut aktier av endast serie A eller serie B, ska 
samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller 
serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det 
antal aktier de förut äger.  
   Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittnings-
emission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har 
aktieägare företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som 
om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas 
på grund av att optionsrätten respektive företrädesrätt att 
teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som 
konvertiblerna kan komma att bytas ut mot. 
   Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning 
i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller 
kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt. 
Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier 
emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av 
samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av 
visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av visst aktieslag. 
   Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i 
möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i 
bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§6 Styrelse
Styrelsen består av lägst tre och högst sju ledamöter med högst 
en suppleant.

§7 Revisorer
Bolaget skall ha en eller två revisorer med eller utan revisorssup-
pleanter eller en eller två revisionsbolag.

§8 Kallelse
Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bo-
lagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer 
att behandlas skall ske tidigast sex och senast fyra veckor före 
stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas 
tidigast sex och senast två veckor före stämman.  
 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- 
och inrikes Tidningar samt i Dagens industri. 
 Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, 
skall dels vara upptagna i utskrift eller annan framställning av 
hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före 
stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 12:00 den dag 
som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara 
söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julaf-
ton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen 
före stämman.

§9 Årsstämma
Årsstämma hålls årligen inom sex (6) månader efter varje räken-
skapsårs utgång och skall hållas i Göteborg. 
På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling: 
 
 1. Val av ordförande vid stämman. 
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
 3. Godkännande av dagordning. 
 4. Val av en eller två justeringsmän  
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
 6. Framläggande av årsredovisning och revisions  
  berättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning  
  och koncernrevisionsberättelse. 
 7. Beslut  
  a. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning  
  samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och  
  koncernbalansräkning, 
  b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust  
  enligt den fastställda balansräkningen, 
  c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande 
  direktören. 
 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och,  
  i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisorer och  
  revisorssuppleanter som skall väljas på stämman. 
 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, och i förekommande  
  fall, revisorerna. 
   10. Val av styrelse och, i förekommande fall, styrelsesupplean- 
          ter, revisorer, revisorssuppleant eller revisionsbolag. 
   11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebo- 
  lagslagen eller bolagsordningen.

§10 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister 
enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instru-
ment.
 
§11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara 0101-1231.

 
Denna bolagsordning antogs vid extra 
bolagsstämma i Archelon Mineral AB (publ), 
org nr 556658-6797, den 18 augusti 2006.

- Bolagsordning-
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- För valtningsberät telse -

Styrelsen och verkställande direktören för Archelon 
Mineral AB (publ), organisationsnummer 556658-6797, 
får härmed avge årsredovisning och koncernredo- 
visning för räkenskapsåret 2007.

Information om verksamheten
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

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under verksamhetsåret har Archelon Mineral AB fortsatt 
bygga upp sin verksamhet inom prospektering där 
antalet undersökningstillstånd i Sverige ökat. Per den 
sista december 2007 finns 22 registrerade tillstånd med 
en sammanlagd areal om 6 830 hektar. Prospektering 
har även bedrivits på Balkan, där Archelon genom 
helägda dotterbolag i Serbien och Makedonien innehar 
tre koncessioner i Serbien samt tre ansökningar om 
undersökningstillstånd i Makedonien. Archelon har 
under året bildat ett svenskt helägt dotterbolag, Balkan 
Resources AB, dit ägandet av dotterbolagen i Serbien 
och Makedonien skall föras. 
    Archelon har under året 2007 genomfört investeringar 
i Kilsta Metall AB med ett ägande som per 2007-12-31 
omfattade ca 13,5% av aktierna i detta bolag. Archelons 
investering i Kilsta Metall innebar även att aktieägarna 
i Archelon vederlagsfritt erhöll ca 6,3% av aktierna i 
Kilsta Metall. 
   Archelon har under perioden även förvärvat 25% 
av aktierna i Trollhättan Mineral AB, TMAB, för att 
bland annat uppnå synergieffekter vid exploatering 
av Archelons kalkdeponi Lindveden i Trollhättans 
kommun. Deponin innehåller återvinningsbar ferro-
krom från tidigare industriell verksamhet. I samband 
med förvärvet förband sig huvudägaren i TMAB att göra 
en så kallad ägarspridning av 10% av aktiestocken inför 
en listning eller notering av bolaget. Ägarspridningen 
är planerad att ske under år 2008. 
   Archelon har slutligen förvärvat ca 6,5% av aktierna 
i Amur Gold LLC. Amur Gold bedriver prospektering 
efter guld inom två koncessioner i den ryska regionen 
Amur, som ligger i sydöstra delen av Ryssland med 
gräns mot Kina.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets  
utgång 
Archelon har tillsammans med IGE Nordic AB och 
Kopparberg Mineral AB beslutat bilda ett nytt separat 
aktiebolag, ägt till tre lika delar, för att därigenom 
exploatera den gemensamma resurs av järnminerali- 
seringar inom totalt 12 undersökningstillstånd, huvud-
sakligen belägna i Bergslagen.

Framtida utveckling
Archelon skall med utgångspunkt från sina existerande 
undersökningstillstånd och framtida nya, med minsta 
möjliga finansiella exponering förädla dessa med avsikt 
att påvisa kommersiellt brytbara mineraltillgångar. 
Detta skall ske antingen i egen regi eller i samarbete med 
andra bolag. Archelons investeringsverksamhet i bolag 
och råvaruprojekt med identifierade tillväxtmöjligheter 
skall utvecklas. De samlade effekterna av prospek-
teringsverksamhet och investeringar förväntas skapa 
värdetillväxt för bolaget och aktieägarna.
 
Ägarförhållanden
Vid ordinarie årsstämma i Yield AB 2008-03-25 fatta-
des beslut om vinstutdelning bestående av 14 181 703 
B-aktier, motsvarande 44,71 % av kapitalet, i Archelon 
Mineral AB. Avstämningsdag för utdelningen är den 28 
mars 2008.

Miljöfrågor och antal anställda
Bolaget bedriver ingen anmälningspliktig eller till- 
ståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Medelan-
talet anställda uppgick per sista december 2007 till två 
personer på heltid. 

Förslag till vinstdisposition
Moderbolaget

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (kr):

Överkursfond 18 525 057 

Balanserade vinstmedel -950 331

Årets resultat -4 463 163

Summa 13 111 563

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras

så att i ny räkning överföres 13 111 563

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till 
efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande 
tilläggsupplysningar och bokslutskommentarer.
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- räkenskaper-

Resultaträkning
Koncernen Moderbolaget

Belopp i kr Not 2007 2006 2007 2006
Rörelsens kostnader
råvaror och förnödenheter -1 312 069 -190 505 -1 312 069 -190 505
Övriga externa kostnader 2 -1 971 285 -846 314 -1 622 757 -830 286
Personalkostnader 3, 4 -1 813 907 -62 322 -1 813 907 -62 322
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 5 -5 028 - -5 028 -
Summa rörelsens kostnader -5 102 289 -1 099 141 -4 753 761 -1 083 113

Rörelseresultat -5 102 289 -1 099 141 -4 753 761 -1 083 113

Resultat från finansiella poster
ränteintäkter 298 308 4 042 296 974 4 042
räntekostnader och liknande resultatposter -7 841 -3 799 -6 376 -3 799
Kursförlust -673 - - -
Summa resultat från finansiella poster 289 794 243 290 598 243

Resultat efter finansiella poster -4 812 495 -1 098 898 -4 463 163 -1 082 870

årets förlust -4 812 495 -1 098 898 -4 463 163 -1 082 870
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- räkenskaper-

Balansräkning
Koncernen Moderbolaget

Belopp i kr Not 2007-12-31 2006-12-31 2007-12-31 2006-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
immateriella anläggningstillgångar
Övriga immateriella anläggningstillgångar 6 411 937 382 917 360 000 360 000

411 937 382 917 360 000 360 000
Materiella anläggningstillgångar
Mark 7 40 000 40 000 40 000 40 000
inventarier 5 29 042 - 29 042 -

69 042 40 000 69 042 40 000
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 8 9 062 052 - 9 062 052 -
Andelar i koncernföretag 11 - - 617 372 40 958

9 062 052 - 9 679 424 40 958
Summa anläggningstillgångar 9 543 031 422 917 10 108 466 440 958

omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag - - 371 367 -
Övriga kortfristiga fordringar 2 468 130 415 080 2 458 926 415 080
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 210 833 1 500 210 833 1 500

2 678 963 416 580 3 041 126 416 580

Kassa och bank 2 779 589 15 293 105 2 201 048 15 291 326
Summa omsättningstillgångar 5 458 552 15 709 685 5 242 174 15 707 906
Summa tillgångar 15 001 583 16 132 602 15 350 640 16 148 864

Eget kapital och skulder
Eget kapital 9
Bundet eget kapital
Aktiekapital 1 268 753 624 000 1 268 753 624 000
Pågående nyemission - 17 444 807 - 17 444 807
Bundna reserver 2 779 -233 - -

1 271 532 18 068 574 1 268 753 18 068 807

Fritt eget kapital
Överkursfond 18 525 058 - 18 525 057 -
emissionskostnader - -1 233 329 - -1 233 329
Balanserad vinst eller förlust -968 396 132 539 -950 331 132 540
Årets resultat -4 812 496 -1 098 898 -4 463 163 -1 082 870

12 744 166 -2 199 688 13 111 563 -2 183 659
Summa eget kapital 14 015 698 15 868 886 14 380 316 15 885 148

Kortfristiga skulder
leverantörsskulder 827 366 43 907 827 366 43 907
Övriga kortfristiga skulder 56 315 18 900 42 253 18 900
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 102 204 200 909 100 705 200 909
Summa kortfristiga skulder 985 885 263 716 970 324 263 716
Summa eget kapital och skulder 15 001 583 16 132 602 15 350 640 16 148 864

Ställda säkerheter 10 50 000 50 000 50 000 50 000
Ansvarsförbindelser inga inga inga inga
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Vaskpanna med kassiterit. Provtagning av bäcksediment i Serbien.

- Kassaf lödesanalys-

Kassaflödesanalys
Koncernen Moderbolaget

Belopp i kr 2007 2006 2007 2006
Den löpande verksamheten
rörelseresultat före finansiella poster -5 102 289 -1 099 141 -4 753 761 -1 083 113
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m m 5 028 -233 5 028 -

erhållen ränta 154 975 4 042 153 641 4 042
erlagd ränta -6 376 -3 799 -6 376 -3 799

-4 948 662 -1 099 131 -4 601 468 -1 082 870

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar -2 126 890 -88 106 -2 496 792 -88 106
Ökning/minskning leverantörsskulder 783 459 43 070 783 459 43 070
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder -54 915 218 559 -61 272 218 559
Kassaflöde från den löpande verksamheten -6 347 008 -925 608 -6 376 073 -909 347

investeringsverksamheten
investeringar i immateriella anläggningstillgångar - -22 917 - -
Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar -6 166 508 - - -
investeringar i dotterbolag - - -6 714 204 -40 958
Kassaflöde från investeringsverksamheten -6 166 508 -22 917 -6 714 204 -40 958

Finansieringsverksamheten
nyemission - 16 235 478 - 16 235 478
Kassaflöde från finansieringsverksamheten - 16 235 478 - 16 235 478

Årets kassaflöde -12 513 516 15 286 953 -13 090 277 15 285 173
likvida medel vid årets början 15 293 105 6 152 15 291 325 6 152
likvida medel vid årets slut 2 779 589 15 293 105 2 201 048 15 291 325
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- noter-

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredo-
visningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd . när 
allmänna råd från Bokföringsnämnden saknas har vägledning 
hämtats från redovisningsrådets rekommendationer och i tilläm-
pliga fall från uttalanden av FAr SrS. när så är fallet anges detta i 
särskild ordning nedan.

Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffnings-
värden/nominellt belopp om inget annat anges nedan.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
minskat med avdrag för ackumulerad värdeminskning och 
eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över 
tillgångarnas nyttjandeperiod. 
Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år. 

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta 
efter avdrag för individuellt bedömda osäkra kundfordringar. 

Utländsk valuta
Tillgångar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens 
kurs.

Andra långfristiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga värdepappersinnehav är avsedda för långsiktigt 
innehav och redovisas till anskaffningsvärde. har ett långfristigt 
värdepappersinnehav på balansdagen ett lägre värde än det 
bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om 
det kan antas att värdenedgången är bestående. innehavet i 
Trollhättan Mineral redovisas i denna kategori då det ej anses 
träffas av kriterierna för att redovisas såsom ett intresseföretag.

Inkomstskatter
redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller 
erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års 
aktuella skatt, samt andel i intresseföretags skatt. Skatteskulder/-
fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall 
erläggas till eller erhållas från skatteverket. Bedömningen görs 
enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller 
som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. 
För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även 
därmed sammanhängande skatte effekter i resultaträkningen. 
Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, 
redo visas mot eget kapital. Uppskjuten skatt avseende framtida 
skatteeffekter redovisas inte i resultat- och balansräkningarna. 
Archelon Mineral AB har ett skattemässigt underskottsavdrag 
uppgående till 6 838 767 kr för vilket ingen uppskjuten skatte-
fordran således redovisats.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det 
redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför 
in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras kassa- och 
banktillgodohavanden.

Koncernredovisning
i koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderbolaget 
direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av rösterna, eller på 
annat sätt har ett bestämmande inflytande.
Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, 
vilket innebär att dotterföretagens egna kapital vid 
förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas 
och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. i 
koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av 
dotterföretagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet. 
Under året förvärvade bolag inkluderas i koncernredovisnin-
gen med belopp avseende tiden efter förvärvet. resultat 
från under året sålda bolag har inkluderats i koncernens 
resultaträkning för tiden fram till tidpunkten för avyttringen. 
Archelon Mineral AB:s samtliga utländska dotterföretag 
klassificeras som självständiga dotterföretag, varför dagskurs-
metoden tillämpas för omräkning av deras bokslut. Detta 
innebär att de utländska dotter företagens tillgångar och 
skulder omräknas till balansdagens kurs. Samtliga poster 
i resultat räkningarna omräknas till årets genomsnittskurs. 
omräkningsdifferenser förs direkt till koncernens egna kapital. 
internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet. 
i moderbolagets bokslut redovisas andelar i dotterföretag till 
anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Som 
utdelning från dotterföretag redovisas endast erhållen utdelning 
av vinstmedel som intjänats efter förvärvet.

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet
eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten 
skatt) i förhållande till balansomslutningen.

Avkastning på totalt kapital
resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till genom-
snittlig balansomslutning.

Avkastning på eget kapital
resultat efter finansiella poster i förhållande till genomsnittligt 
eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för upp-
skjuten skatt).

Not 2 Ersättning till revisorerna

Koncernen Moderbolaget
2007 2006 2007 2006

revision
Kln revision 41 890 - 41 890 -
Öhrlings Pricewater-
housecoopers - 28 978 - 28 978

Andra uppdrag än  
revisionsuppdraget
Kln revision 2 180 - 2 180 -
Öhrlings Pricewater-
housecoopers 27 023 20 765 27 023 20 765
Summa 71 093 49 743 71 093 49 743

Noter, gemensamma för moderbolag och koncern
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- noter-

Not 5 Inventarier

Koncernen Moderbolaget

2007 2006 2007 2006

inköp 34 070 - 34 070 -
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 34 070 - 34 070 -

Årets avskrivningar -5 028 - -5 028 -

Utgående ackumulerade avskrivningar -5 028 - -5 028 -

Utgående restvärde enligt plan 29 042 - 29 042 -

 

Not 6 Övriga immateriella anläggningstillgångar

Koncernen Moderbolaget

2007 2006 2007 2006

ingående anskaffningsvärden 382 917 360 000 360 000 360 000

inköp 29 020 22 917 - -

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 411 937 382 917 360 000 360 000

Utgående restvärde enligt plan 411 937 382 917 360 000 360 000

Undersökningstillstånd Solvik nr 1 och 2 i Bengtsfors kommun, 360 000 kr och för koncernen 
undersökningstillstånd i Serbien, 51 937 kr. Tillgångarna är redovisade till anskaffningsvärden.

Not 7 Mark

Koncernen Moderbolaget

2007 2006 2007 2006

ingående anskaffningsvärden 40 000 40 000 40 000 40 000

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 40 000 40 000 40 000 40 000

Utgående restvärde enligt plan 40 000 40 000 40 000 40 000

Bokfört värde mark i Sverige 40 000 40 000 40 000 40 000

Marken är redovisad till anskaffningsvärde och avser lindveden 12:7 i Trollhättan 
kommun. 

 

Not 8 Övriga långfristiga värdepappersinnehav

Koncernen Moderbolaget

2007 2006 2007 2006

Tillkommande onoterade 
värdepapper 9 062 052 - 9 062 052 -

Utgående ackumulerat 
anskaffningsvärde 9 062 052 - 9 062 052 -

 Not 3 Löner och andra ersättningar fördelade per land 

2007 2006
löner och andra ersättningar fördelade 
per land uppgår till

Moderbolaget

Sverige

Styrelsen, verkställande direktören och 
andra ledande befattningshavare 848 024 30 000

Övriga anställda 288 144 8 000

Totalt i moderbolaget 1 136 168 38 000

Det finns inga anställda i dotterföretag eller utomlands och således avser löner och andra 
ersättningar anställda i moderbolaget i Sverige.
 

Not 4 Personal

Medelantalet anställda Koncernen Moderbolaget

2007 2006 2007 2006

Kvinnor - - - -

Män 2 - 2 -

Totalt 2 - 2 -

löner, ersättningar, sociala avgifter 
och pensionskostnader

löner och ersättningar till styrelsen, 
verkställande direktören och andra 
ledande befattningshavare 848 024 30 000 848 024 30 000

löner och ersättningar till övriga 
anställda 288 144 8 000 288 144 8 000

1 136 168 38 000 1 136 168 38 000

Sociala avgifter enligt lag och avtal 536 910 12 266 536 910 12 266

Pensionskostnader för styrelsen, 
verkställande direktören och andra 
ledande befattningshavare 109 216 - 109 216 -

Pensionskostnader för  
övriga anställda - - - -

Totalt 1 782 294 50 266 1 782 294 50 266

Ersättning till ledande befattningshavare
nedanstående tabell redovisar ersättningar till ledande befattningshavare i bolaget.
 

2007
Grundlön/ 

Styrelsearvode
Pensions 
kostnad Summa

Tore hallberg,  
verkställande direktör 700 000 109 216 809 216

Peter Zeidler, ordförande 77 012 - 77 012

Anders hilmersson,  
styrelseledamot 43 506 - 43 506

Patric Perenius,  
styrelseledamot 27 506 - 27 506

Summa 848 024 109 216 957 240

Andra ersättningar och förmåner i form av rörlig ersättning, övriga förmåner, aktierelater-
ade ersättningar och övrig ersättning har ej utgått till vd eller styrelse. Under 2006 har 
enbart 30 000 kr i grundlön utgått till vd Tore hallberg. inga andra ersättningar har utgått 
till styrelse eller andra ledande befattningshavare.
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Not 9 Förändring av eget kapital

Koncernen Aktiekapital Pågående  
nyemission

Övriga bundna 
reserver

emissionskostnad Överkurs fond Ansamlat 
resultat

Summa eget 
kapital

Eget kapital 2006-12-31 624 000 17 444 807 -233 -1 233 329 - -966 359 15 868 886

nyemission 553 086 -17 444 807 - - 16 891 721 - -

Apportemission 91 667 - - - 2 866 665 - 2 958 332

Förändring av omräkningsdifferens 
avs befintliga dotterföretag - - 3 012 - - -2 037 975

emissionskostnader - - - 1 233 329 -1 233 329 - -

Årets resultat - - - - - -4 812 496 -4 812 496

Eget kapital 2007-12-31 1 268 753 0 2 779 0 18 525 057 -5 780 892 14 015 697

Moderbolaget Aktie- 
kapital

Pågående 
nyemission

emissions- 
kostnad

Överkurs- 
fond

Ansamlat 
resultat

Summa eget 
kapital

Eget kapital 2006-12-31 624 000 17 444 807 -1 233 329 - -950 331 15 885 147

nyemission 553 086 -17 444 807 - 16 891 721 - -

Apportemission 91 667 - - 2 866 665 - 2 958 332

emissionskostnad - - 1 233 329 -1 233 329 - -

Årets resultat - - - - -4 463 163 -4 463 163

Eget kapital 2007-12-31 1 268 753 0 0 18 525 057 -5 413 494 14 380 316

Aktiekapitalet består av 333 334 st A-aktier och 31 385 493 st B-aktier.

Not 10 Ställda säkerheter

Koncernen Moderbolaget

2007-12-31 2006-12-31 2007-12-31 2006-12-31
För egna avsättningar 
och skulder

Ställda säkerheter till VPc 50 000 50 000 50 000 50 000

 

Not 11 Andelar i dotterföretag 
Koncernen org nr Säte  Kapitalandel 

(%)

Archelon Makedonija 
d.o.o.e.l 30 12007000 Makedonien 100

Archelon d.o.o 20174099 Serbien 100

Balkan resources AB 556737-6974 Göteborg 100

Moderbolaget Kapital- 
andel %

rösträtts- 
andel %

Antal aktier Bokfört 
värde 

07-12-31

Bokfört 
värde 

06-12-31
Archelon Makedonija 
d.o.o.e.l 100 100 46 414

Archelon d.o.o (Serbien) 100 100 40 958 40 958

Balkan resources AB 100 100 12 500 000 530 000

Summa 617 372 40 958

2007 2006
ingående anskaffningsvärden 40 958 -

inköp av andelar 576 414 40 958

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 617 372 40 958

Utgående redovisat värde 617 372 40 958

- noter-

resultat- och balansräkningarna 
kommer att föreläggas årsstämman 
den 14 maj 2008 för fastställelse.

Göteborg den 17 april 2008 

Tore Hallberg  
Verkställande direktör 

Peter Zeidler  
Ordförande

Anders Hilmersson  
Styrelseledamot 

Patric Perenius  
Styrelseledamot

Min revisionsberättelse har lämnats 
den 17 april 2008

Carl Magnus Kollberg
Auktoriserad revisor FAR SRS
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- revisionsberät telse -

Jag har granskat årsredovisningen, koncernredo-
visningen och bokföringen samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning i Archelon 
Mineral AB (publ) för år 2007-01-01–2007-12-31. Det är 
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för 
att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättande 
av årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen, 
koncernredovisningen och förvaltningen på grundval 
av min revision.
 Revisionen har utförts i enlighet med god 
revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat 
och genomfört revisionen för att med hög men inte 
absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen 
och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga 
felaktigheter. En revision innefattar att granska ett 
urval av underlagen för belopp och annan information 
i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också 
att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och 
verkställande direktörens tillämpning av dem samt 
att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som 
styrelsen och verkställande direktören gjort när de 
upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen 
samt att utvärdera den samlade informationen i 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Som 
underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag 
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i 
bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot 
bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören på annat sätt har handlat 
i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen 
eller bolagsordningen. Jag anser att min revision 
ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. 

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upp-
rättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en 
rättvisande bild av bolagets och koncernens resultat 
och ställning i enlighet med god redovisningssed 
i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med  
årsredovisningens och kocernredovisningens övriga 
delar.
 Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultat- 
räkningen och balansräkningen för moderbolaget och 
för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt bevil-
jar styrelsens ledamöter och verkställande direktören  
nsvarsfrihet för räkenskapsåret.

Göteborg den 17 april 2008

Carl Magnus Kollberg
Auktoriserad revisor FAR SRS

revisionsberättelse

Till årsstämman i Archelon Mineral AB (publ)
Org.nr. 556658-6797
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Peter Zeidler, styrelsens 
ordförande 
Född 1944, bergsingenjör,  
Yxsjöberg. 
VD för Zeidler Konsult AB.  
Ledamot i Archelons styrelse 
sedan 2006.  
Andra styrelseuppdrag: 
Ordförande i Drillcon AB och 
Kilsta Metall AB. Ledamot i 

Yield AB, Svemin, Gruvornas arbetsgivareförbund och 
AB Yxsjö Industriservice. Suppleant i AB Yxsjö Gruvor.  
Innehav i Archelon privat och via bolag: 50 000 
A-aktier, 45 000 B-aktier.

-St yrelse,  ledning och revisor-

Bolagets styrelse Består av 4 ordinarie ledamöter, ink-
lusive styrelseordförande. Styrelsen har sitt säte i Göte-
borg, Västra Götalands län. Styrelseledamöterna väljs 
årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa 
årsstämma. Nuvarande styrelse valdes vid ordinarie 
årsstämma den 11 juni 2007 för tiden intill slutet av 
nästa årsstämma. Styrelsens sammansättning kom-
mer kontinuerligt att ses över för att kunna erhålla en 

kompetent styrelse. Bolaget har att iaktta aktiebolag-
slagens bestämmelser om bolagsstyrning. Styrelsen 
i Bolaget har därvid upprättat en arbetsordning för 
sitt arbete, instruktioner avseende arbetsfördelningen 
mellan styrelsen och verkställande direktören, vilken 
behandlar dennes arbetsuppgifter och rapporterings-
skyldigheter samt fastställt instruktioner för den eko-
nomiska rapporteringen.

Styrelseledamöter

Tore Hallberg 
Född 1950, geolog, Göteborg. 
VD för Archelon Mineral AB.  
Ledamot i Archelons styrelse 
sedan 2005.  
Andra styrelseuppdrag: 
Ledamot i Yield AB och 
Drillcon AB.  
Innehav i Archelon via bolag: 
100 000 A-aktier, 984 000 
B-aktier.

Anders R Hilmersson 
Född 1951, Göteborg. 
VD för Kilsta Metall AB.  
Ledamot i Archelons styrelse 
sedan 2006.  
Andra styrelseuppdrag: 
Ordförande i Yield AB. 
Ledamot i Scandinavian 
Financial Management AB, 
Ericstam & Co AB samt Kilsta 

Metall AB. Innehav i Archelon privat och via bolag: 
83 333 A-aktier, 72 000 B-aktier.

Patric Perenius 
Född 1951, bergsingenjör, 
Stockholm. 
VD för Yield AB.  
Ledamot i Archelons styrelse 
sedan 2006.  
Andra styrelseuppdrag: 
Ledamot i Yield AB, Central 
Asia Gold AB och Drillcon 
AB. Innehav i Archelon: 
100 000 A-aktier, 50 000 
B-aktier.

ledande befattningshavare
Som ledande befattningshavare finns idag en VD 
anställd. Även ledamöterna i styrelsen betraktas som 
nyckelpersoner eftersom de deltar aktivt i utvecklandet 
av Archelon. Utöver VD har Bolaget en anställd. 
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.

Tore Hallberg
Verkställande direktör och koncernchef.  
Anställd sedan 2004.  
Övriga uppgifter se Styrelsen.

Revisor
Carl Magnus Kollberg  
Född 1951, auktoriserad revisor FAR SRS, Göteborg 
KLN Revision AB. Bolagets revisor sedan 2007.
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Provvaskning efter guld i 
Serbien har gett lovande 
resultat.


