ARCHELON MINERAL AB (publ)
Delårsrapport januari – juni 2010

•

Ansökan om bearbetningskoncession för järnmalmsprojektet påbörjad.

•

Fortsatt fokus på guld och basmetaller inom prospekteringsverksamheten.

•

Listning av bolag i investeringsportföljen är nära förestående.

•

Vinstutdelning av aktier till ett värde om 14,5 Mkr.

•

Investeringsverksamheten bidrog till positivt resultat under årets första sex
månader.

•

Resultatet för första halvåret 2010 uppgick till 7 919 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 januari till juni 2010 uppgick före skatt till 7 919 Tkr (-2 233 Tkr).
Det positiva resultatet härrör från försäljning av aktier i värdepappersportföljen,
som visade ett överskott på 10 774 Tkr (-337 Tkr).
Resultatet för andra kvartalet uppgick före skatt till 3 411 Tkr (-1 352 Tkr).
Försäljning av aktier gav under andra kvartalet en vinst om 4 662 Tkr (-269 Tkr).
Siffror inom parentes anger resultatet för motsvarande perioder 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.
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VERKSAMHETSÖVERSIKT
Investeringsverksamheten
Investeringsportföljen innehåller sju bolag med ett bokat värde om 7,2 Mkr vid
rapportperiodens slut. Mineral Invest International MII AB, listat på AktieTorget,
utgjorde det värdemässigt största innehavet. Värdet på Archelons ca 3,5 miljoner
aktier uppgick till ca 14,7 Mkr, baserat på slutkursen för senast betalt (4,20 kr) den
30 juni 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, verksamt inom geotermisk energi, samt mindre aktieinnehav i
prospekteringsbolagen Amur Gold LLC (Ryssland) och Merrit Resources Inc
(Filippinerna). En restpost innehas fortsatt i Kilsta Metall AB.
Archelon deltar aktivt i utvecklandet i flera av portföljbolagen genom
styrelserepresentation samt tillskott av kapital och tjänster. Hjälp med ägarspridning
och rådgivning för de bolag som planerar för listning på någon handelsplats för
aktier är också en viktig del i verksamheten. Potentialen för gynnsam värdetillväxt
bedöms vara god för flera av bolagen.

Nordic Iron Ore AB har påbörjat ansökan om bearbetningskoncession
Nordic Iron Ore AB har inlett arbetet med ansökningar om bearbetningskoncession
för de två Bergslagsgruvorna Blötberget och Håksberg i Ludvika kommun. Baserat
på nuvarande järnmalmspriser bedöms en nyöppning av gruvorna vara lönsam.
När gruvan i Håksberg lades ned i slutet av 1970-talet meddelade dåvarande ägaren
SSAB att man beräknade att 36 miljoner ton järnmalm fanns kvar i gruvan. Siffran
för Blötberget uppskattades av SSAB till 25 miljoner ton i tre kända malmkroppar
med hög järnhalt. Det mellanliggande stora Väsmanfältet som också ingår i
portföljen kan dessutom ge en betydande förstärkning till den framtida malmbasen.
Efter att ansökan om bearbetningskoncession beviljats kommer aktieägarna i Archelon
erbjudas möjlighet att teckna aktier i Nordic Iron Ore AB i en planerad publik emission
vintern 2010/2011.

Trollhättan Mineral AB förbereder listning
Trollhättan Mineral AB förbereder en listning som kommer att ske i anslutning till
planerat omvänt förvärv, där Trollhättan Mineral AB övertar det vilande bolaget
Intius AB:s listning på AktieTorget. Detta förutsätter godkännande från aktieägarna i
Intius vid extra bolagsstämma.
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Prospekteringsverksamheten
Per rapportdatum fanns tio registrerade undersökningstillstånd med en sammanlagd
areal om 6 238 hektar. Målsättningen är att finna mineraliseringar som kan leda till
brytvärda fyndigheter. Fokus ligger på Archelons mineralprojekt i Värmland, Dalsland
och Västernorrland. Primära metaller är guld och basmetaller, främst koppar.
Ett av de mer intressanta objekten i västra Värmland är Bortan nr 1 i Arvika kommun.
Hittills genomförda undersökningar bekräftar områdets kopparpotential. Identifierade
anomalier har undersökts mer i detalj i syfte att förbereda kommande provborrning.
Diskussioner förs även med andra aktörer om någon form av samverkan i det
malmgeologiskt intressanta stråket 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.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA HALVÅRET 2010
Listning av portföljbolag
Under årets första sex månader har styrelsen och ledningen aktivt deltagit i
utvecklandet av framför allt Nordic Iron Ore AB, Trollhättan Mineral AB och
Geotermica AB. Bolagen har framskridna planer på att lista sina aktier.
Vinstutdelning av aktier
Som tidigare meddelats i rapporten för första kvartalet 2010 beslutades på
Archelons bolagsstämma den 25 mars 2010 att dela ut 4 miljoner aktier i
portföljbolaget Mineral Invest International MII AB. Utdelningen effektuerades
av Euroclear (f d VPC) i april 2010. Marknadsvärdet på utdelningen var vid
denna tidpunkt 14,5 Mkr. Aktieägarna som erhållit aktier beskattas såsom för
utdelning. Ytterligare information om det marknadsvärde som utgör underlag för
beskattning finns på bolagets hemsida www.archelon.se.

ÖVRIG INFORMATION
Investeringar
Archelon har under årets andra kvartal inte gjort några investeringar. Tidigare har
lämnats ett kapitaltillskott till intressebolaget Nordic Iron Ore AB genom
nyteckning av aktier samt ett ovillkorat aktieägartillskott om 243 Tkr.
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Kommentarer till räkenskaperna
Eget kapital per aktie uppgick till 0,25 kr (0,24 kr). Resultatet per aktie var 0,11 kr
(-0,07 kr). Soliditeten uppgick till 96,6 % (90,2 %). Likvida medel var vid
periodens början 990 Tkr (581 Tkr) och vid periodens slut 6 423 Tkr (310 Tkr).
Siffror inom parentes visar utfallet för motsvarande period 2009.
Aktien
Antalet utestående aktier per sista juni 2010 uppgick till 2 051 090 av serie A
och 71 016 548 av serie B, totalt 73 067 638 st. B-aktien handlas på
AktieTorget under kortnamnet Arch B. Antalet aktieägare uppgick enligt
Euroclears sammanställning till 3 861 st.
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 – september 2010 lämnas torsdagen den 18 november 2010.
Bokslutskommuniké för 2010 lämnas torsdagen den 24 februari 2011.

GRANSKNINGSRAPPORT
Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Göteborg den 26 augusti 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
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RESULTATRÄKNING
Tkr

2010

2010

2009

2009

2009

jan-jun

apr-jun

jan-jun

apr-jun

jan-dec

69

37

76

31

164

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar

-1 201
-1 689
-4

-382
-904
-2

-759
-1 210
-3

-480
-633
-1

-1 616
-2 296
-7

Rörelseresultat

-2 825

-1 251

-1 896

-1 083

-3 755

Resultat värdepapper

10 744

4 662

-337

-269

1 057

7 919

3 411

-2 233

-1 352

-2 698

Nettoomsättning

Periodens resultat

BALANSRÄKNING
Tkr

2010-06-30

2009-06-30

2009-12-31

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

360
67
7 305
5 036
6 423
19 191

360
59
7 602
1 237
310
9 568

360
56
9 120
1 617
990
12 143

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Kortfristiga skulder

18 536
655

8 633
935

11 590
553

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

19 191

9 568

12 143
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FÖRÄNDRING EGET KAPITAL
Tkr

2010-06-30

2009-06-30

2009-12-31

Eget kapital vid periodens ingång
Nyemission
Pågående nyemission
Utdelning
Periodens resultat

11 590
–
–
-973
7 919

10 497
500
-131
–
-2 233

10 497
3 791
–
–
-2 698

Eget kapital vid periodens utgång

18 536

8 633

11 590

2010-06-30

2009-06-30

2009-12-31

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

-2 825
4
-2 821
-693
103

-1 896
3
-1 893
75
1 080

-3 755
7
-3 748
69
198

Kassaflöden från den löpande verksamheten

-3 411

-738

-3 481

Kassaflöden från investeringsverksamheten

8 844

597

99

–

-130

3 791

5 433

-271

409

990

581

581

6 423

310

990

KASSAFLÖDESANALYS
Tkr

Kassaflöden från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut
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NYCKELTAL OCH AKTIEDATA
2010-06-30

2009-06-30

2009-12-31

50,6
52,6
96,6
0,11
0,25
1 749,5

neg
neg
90,2
-0,07
0,24
165,5

neg
neg
95,4
-0,06
0,16
471,4

2 051 090
71 016 548
73 067 638
73 067 638

1 384 424
35 334 403
36 718 827
31 746 451

2 051 090
71 016 548
73 067 638
46 402 539

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

Antalet A-aktier
Antalet B-aktier
Totalt antal aktier
Genomsnittligt antal aktier

Nyckeltalsdefinitioner
Räntabilitet på totalt kapital: Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt totalt kapital.
Räntabilitet på eget kapital:

Nettoresultat enligt resultaträkningen i procent av genomsnittligt eget kapital.

Soliditet:

Eget kapital i procent av balansomslutning.

Resultat per aktie:

Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal aktier.

Eget kapital per aktie:

Eget kapital i relation till antal aktier på balansdagen.

Kassalikviditet:

Omsättningstillgångar exklusive lager i förhållande till kortfristiga skulder.
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