ARCHELON MINERAL AB (publ)
Delårsrapport januari – mars 2010

•

Investeringsverksamheten bidrog till positivt resultat under första kvartalet.

•

Årsstämman beslutade om vinstutdelning genom utskiftning av aktier i Mineral
Invest International MII AB.

•

Kommande listning av bolag i investeringsportföljen kan ge god värdeutveckling.

•

Resultatet för första kvartalet 2010 uppgick till 4 508 Tkr.

Archelon Mineral AB är ett publikt bolag listat på AktieTorget (ticker: ARCH B).
Affärsidén är att identifiera, förädla och skapa mervärden i tidiga råvaruprojekt genom 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. Den egna
verksamheten ska så långt som möjligt finansieras via avkastning från dessa investeringar.
Mer information finns på www.archelon.se

RESULTAT OCH FINANSIELLA UPPGIFTER
Resultatet för perioden januari till mars 2010 uppgick före skatt till 4 508 Tkr (-881 Tkr).
Det positiva resultatet härrör från försäljning av aktier i värdepappersportföljen, som
under första kvartalet genererade ett överskott på 6,1 Mkr (-68 Tkr). Siffror inom
parentes anger resultatet för motsvarande period 2009.
Tillgångarna består i huvudsak av aktier i råvarurelaterade bolag och undersökningstillstånd. Resultatet påverkas positivt av reavinster vid avyttring av aktier i
värdepappersportföljen samt negativt av kostnader i samband med prospektering.

VERKSAMHETSÖVERSIKT
Investeringsverksamheten
Per den sista mars 2010 bestod investeringsportföljen av sju bolag med ett bokat
värde om 7,6 Mkr. Ägarandelen i Mineral Invest International MII AB, listat på
AktieTorget, utgjorde det värdemässigt största innehavet. Värdet på Archelons då
ca 5 miljoner aktier uppgick till ca 18,2 Mkr, baserat på slutkursen för senast betalt
(3,60 kr) den 31 mars 2010. Största innehaven är Nordic Iron Ore AB och
Trollhättan Mineral AB med 40,5 procent respektive 25 procent av kapitalet.
Övriga investeringar består av Geotermica AB, Amur Gold LLC (Ryssland),
Kilsta Metall AB och Merrit Resources Inc (Filippinerna).
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Archelon deltar aktivt i utvecklandet i flera av portföljbolagen i form av tillskott av
kapital och tjänster. Hjälp med ägarspridning för de bolag som planerar för listning
på någon handelsplats för aktier är också en viktig del i verksamheten. Potentialen
för värdetillväxt bedöms vara god även på kort sikt för flera av bolagen i portföljen.

Investeringsportfölj per 2010-03-31
Bolag
Mineral Invest
International MII AB
Trollhättan Mineral AB
Nordic Iron Ore AB
Geotermica AB
Amur Gold LLC
Kilsta Metall AB
Merrit Resources Inc.

Bokat värde

Investerat
kapital

Ägarandel

1,3 Mkr
3,9 Mkr
2,1 Mkr
0,2 Mkr
0 Mkr
0,1 Mkr
<0,1 Mkr

3,0 Mkr
3,9 Mkr
1,9 Mkr
0,2 Mkr
1,9 Mkr
1,1 Mkr
<0,1 Mkr

6%
25 %
40,5 %
10 %
4,6 %
<1 %
10 %

Verksamhet
Mineralutvinning,
guldprospektering
Entreprenad m m
Utveckling järnprojekt
Geotermisk energi
Guldprospektering
Metallåtervinning
Guldprospektering

Prospekteringsverksamheten
Tio registrerade undersökningstillstånd med en sammanlagd areal om 6 238 hektar
utgör basen i prospekteringsverksamheten under innevarande år. Målsättningen är
att finna mineraliseringar som kan leda till brytvärda fyndigheter. Inför årets
fältsäsong kommer resurser att läggas på bolagets mineralprojekt i Värmland,
Dalsland och Västernorrland. Primära metaller är guld och koppar.
Ett av de mer intressanta objekten i västra Värmland är Bortan nr 1 i Arvika
kommun. De geofysiska mätningar som gjordes på undersökningstillståndet under
hösten 2009 visade tydliga elektromagnetiska och magnetiska anomalier, det vill
säga avvikelser från bakgrundsvärdena. Tidigare utförd provtagning i block,
gruvvarp och häll bekräftar områdets kopparpotential. Identifierade anomalier
kommer att undersökas mer i detalj i syfte att förbereda eventuell provborrning.
Diskussioner förs även med andra aktörer om någon form av samverkan i det
malmgeologiskt intressanta stråk benämnt Vänern Mjösa Goldbelt, vilket genom
västra Värmland fortsätter upp till sjön Mjösa i Norge. I ett historiskt perspektiv är
det främst koppar och guld som varit föremål för brytning och prospektering på
ömse sidor gränsen.
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET 2010
Listning av portföljbolag
Under årets första kvartal har styrelsen och ledningen i Archelon aktivt deltagit i
utvecklandet av bolagen i investeringsportföljen. Flera av bolagen är inne i ett
intensivt skede och planerar att lista sina aktier på någon handelsplats under 2010.
Både Nordic Iron Ore AB, Trollhättan Mineral AB och Geotermica AB har
flaggat för att de avser att fullfölja planerna på listning innevarande år.
Årsstämma
Årsstämma hölls torsdagen den 25 mars 2010 i Göteborg. Stämman fastställde
resultat- och balansräkning enligt framlagd årsredovisning. Styrelsen och
verkställande direktören beviljades därefter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009.
Vid valet av styrelseledamöter omvaldes Tore Hallberg, Patric Perenius och Piers
Gormly. Som ny ledamot valdes Hans Janzon.
Vinstutdelning av aktier
På Archelons bolagsstämma den 25 mars 2010 beslutades att dela ut ca 4 miljoner
aktier, med ett marknadsvärde motsvarande ca 14,5 Mkr, i Mineral Invest
International MII AB till aktieägarna.
Aktieägare som erhåller aktier i Mineral Invest International MII AB ska
beskattas för förmånen som för en utdelning. Beskattningstidpunkt för den
mottagna utdelningen är den dag då aktieägaren kunde disponera aktierna, det vill
säga den dag de fanns tillängliga på aktieägarens depåkonto. Utdelningsvärdet är
aktiens marknadsvärde den dag aktieägaren kunde disponera aktierna.
Aktierna i Mineral Invest International MII AB fanns tillängliga på aktieägarnas
depåkonton den 6, den 7 eller den 8 april. Aktiens marknadsvärde (lägsta
betalkurs) var 3,70 kr för den 6 april, 3,60 kr för den 7 april och 3,60 kr för den 8
april. Varje aktieägare ska som sitt underlag för beskattning använda det
marknadsvärde som gällde då aktierna fanns tillgängliga på det egna depåkontot.
Det marknadsvärde som utgör underlag för beskattning av aktieägaren utgör även
anskaffningsvärde för de mottagna aktierna vid en framtida försäljning

ÖVRIG INFORMATION
Investeringar
Archelon har under perioden lämnat ett kapitaltillskott till Nordic Iron Ore AB
genom nyteckning av aktier samt ett ovillkorat aktieägartillskott om 243 Tkr.
Kommentarer till räkenskaperna
Eget kapital per aktie uppgick till 0,21 kr (0,30 kr). Resultatet per aktie var 0,06 kr
(-0,06 kr). Soliditeten uppgick till 96,2 % (94,8 %). Likvida medel var vid
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periodens början 990 Tkr (581 Tkr) och vid periodens slut 6 319 Tkr (124 Tkr).
Siffror inom parentes visar utfallet för motsvarande period 2009.
Aktien
Antalet utestående aktier per sista mars 2010 uppgick till 2 051 090 st av
serie A och 71 016 548 st av serie B, totalt 73 067 638 aktier. B-aktien
handlas på AktieTorget under kortnamnet Arch B. Bolaget har cirka 4 000
registrerade aktieägare.
Anställda
Medelantalet anställda var per rapportdagen fyra personer.
Redovisningsprinciper
Bolaget har vid upprättandet av denna delårsrapport tillämpat Årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd.
Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport för januari – juni 2010 lämnas torsdagen den 26 augusti 2010.
Delårsrapport för januari – september 2010 lämnas torsdagen den 18 november 2010.
Bokslutskommuniké för 2010 lämnas torsdagen den 24 februari 2011.
Årsredovisning för år 2009 kan rekvireras från Archelon. Den finns även
tillgänglig på bolagets hemsida www.archelon.se.

Göteborg den 20 maj 2010
Archelon Mineral AB (publ)
Styrelsen

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

GRANSKNINGSRAPPORT
Denna rapport har ej varit föremål för revisorns granskning.
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RESULTATRÄKNING
Tkr

2010
jan-mar
32

2009
jan-mar
45

2009
jan-dec
164

-819
-785
-2

-279
-577
-2

-1 616
-2 296
-7

-1 574

-813

-3 755

Resultat värdepapper

6 082

-68

1 057

Periodens resultat

4 508

-881

-2 698

Nettoomsättning
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat

BALANSRÄKNING
Tkr

2010-03-31 2009-03-31 2009-12-31

Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Övriga omsättningstillgångar
Kassa & Bank

360
70
7 651
1 326
6 319

360
61
8 316
1 282
124

360
56
9 120
1 617
990

Summa tillgångar

15 726

10 143

12 143

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Kortfristiga skulder

15 125
601

9 616
527

11 590
553

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

15 726

10 143

12 143

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL
Tkr

2010-03-31 2009-03-31 2009-12-31

Eget kapital vid periodens ingång

11 590

10 497

10 497

–
-973
4 508

–
–
-881

3 791
–
-2 698

15 125

9 616

11 590

Nyemission
Utdelning
Periodens resultat
Eget kapital vid periodens utgång
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KASSAFLÖDESANALYS
Tkr

2010-03-31

2009-03-31

2009-12-31

Periodens resultat

-1 574

-813

-3 755

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Kassaflöden från den löpande verksamheten
Förändring av rörelsefordringar
Förändring av rörelseskulder
Kassaflöden från den löpande verksamheten
Kassaflöden från investeringsverksamheten
Kassaflöden från finansieringsverksamheten

2
-1 572
291
48
-1 233
6 561
–

2
-811
29
172
-610
153
–

7
-3 748
69
198
-3 481
99
3 791

5 328

-457

409

990

581

581

6 319

124

990

Årets kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

NYCKELTAL OCH AKTIEDATA
2010-03-31

2009-03-31

2009-12-31

Räntabilitet på totalt kapital (%)

0,32

neg

neg

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

0,34
96,18
0,06
0,21

neg
94,8
-0,03
0,30

neg
95,4
-0,06
0,16

Kassalikviditet (%)

1 272

267

471

2 051 090

333 334

2 051 090

71 016 548
73 067 638
73 067 638

31 385 493
31 718 827
31 718 827

71 016 548
73 067 638
46 402 539

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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