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 Positivt resultat för 2010, årsvinsten blev över 6 miljoner kronor. 

 Förväntningar på värdetillväxt i intressebolaget Nordic Iron Ore. 

 Trollhättan Mineral smolk i bägaren, gav negativt fjärde kvartal. 

 Fortsatt guldprospektering i Vänern–Mjösa Goldbelt. 

 Nybildat dotterbolag redo för nya projekt. 
 
 
 
Archelon Mineral AB är ett publikt bolag listat på AktieTorget (ticker: ARCH B). 
Affärsidén är att identifiera, förädla och skapa mervärden i 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 december 2010 uppgick före skatt till 6 440 Tkr 
(-2 698 Tkr). Det positiva resultatet härrör från försäljning av aktier i värdepappers-
portföljen, som visade ett överskott på 11 777 Tkr (1 057 Tkr). Kostnader i 
samband med prospektering aktiveras ej. 
 
Resultatet för fjärde kvartalet, oktober–december 2010, uppgick före skatt till 
-4 483 Tkr (318 Tkr). Förlusten beror till stor del på en oplanerad försäljning 
av intressebolaget Trollhättan Mineral AB. Belopp inom parentes anger 
resultatet för motsvarande period föregående år.  
 
Tillgångarna består i huvudsak av aktier i råvarurelaterade bolag och 
undersökningstillstånd. Bolagets resultatutveckling och ekonomiska ställning 
under verksamhetsåret och under årets sista kvartal framgår av bifogade resultat- 
och balansräkningar.  
 

 

Archelon Mineral AB    Södra Allégatan 13    413 01 Göteborg    Tel 031-13 11 90    Fax 031-711 41 32    info@archelon.se 
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2010 

Investeringsverksamheten 

Archelon har de senaste åren byggt upp en investeringsportfölj bestående 
av bolag verksamma inom råvarusektorn. Tillskott av kapital och tjänster 
samt hjälp med ägarspridning är en viktig del i verksamheten.  
 
Per sista december 2010 hade investeringsportföljen ett bokfört värde om 
cirka 5,3 Mkr. Största innehavet ägarmässigt är Nordic Iron Ore AB, där 
Archelon äger 25 procent av aktiekapitalet. Bolagets viktigaste tillgångar är 
strategiskt belägna undersökningstillstånd över gamla gruvområden i 
Bergslagen. Investeringen i Mineral Invest International MII AB har under 
året till stora delar avvecklats med positivt ekonomiskt utfall. Övriga 
portföljbolag per bokslutsdagen är Geotermica AB, Amur Gold LLC, Merrit 
Resources Inc. och Älvfrakt Trollhättan AB.  
 
Inför årsskiftet 2010/2011 avyttrades det 25-procentiga delägandet i 
Trollhättan Mineral AB, som oväntat riskerade att hamna på obestånd. 
 

Nordic Iron Ore AB 

Archelon Minerals intressebolag Nordic Iron Ore AB (NIO) har genom två 
emissioner tillförts totalt 26 Mkr, varav 22,5 Mkr efter periodens utgång. 
Kapitaltillskottet kommer att möjliggöra genomförandet av en prefeasibility-
studie, organisationsuppbyggnad samt kompletterande prospektering. NIO har 
efter emissionen i storleksordningen 33 aktieägare, varav de tre största 
kontrollerar sammanlagt 73 %, fördelat på Kopparberg Mineral AB 28 %, 
Archelon Mineral AB 25 % och Bengtssons Tidnings AB 20 %. Archelon har 
efter periodens utgång ställt ut en köpoption till Bengtsons Tidnings AB om 
2 800 aktier, motsvarande cirka 3,5 % i NIO.  
 
Målsättningen är att under fjärde kvartalet 2011 marknadsnotera NIO-aktien 
och i anslutning till detta genomföra en nyemission riktad till institutionella 
parter och allmänheten omfattande även Archelons aktieägare. NIO kommer 
att behöva tillföras ytterligare eget kapital och lånekapital innan planerad 
produktionsstart.  
 
Bolaget förfogar över ett historiskt beräknat tonnage (ej enligt NI 43-101) av 
kända, indikerade och antagna mineraltillgångar på mer än 100 Mton. 
Mineraltillgångarna är fördelade på tre olika malmfält inom Ludvika kommun. 
Under oktober 2010 ansökte NIO om bearbetningskoncession för 
Blötbergsgruvan, belägen cirka 8 km sydväst om centralorten Ludvika. 
Produktionsstart planeras till 2014/2015. Kapaciteten vid full drift beräknas till 
5,0 Mton malm per år, motsvarande cirka 2,5 Mton förädlade malmprodukter.  
 
Bedömningen är att Archelons innehav i Nordic Iron Ore representerar ett 
marknadsvärde långt överstigande det nu bokförda värdet. 
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Trollhättan Mineral AB  

Trollhättan Mineral hade under 2010 långt gångna planer att via Intius AB bli 
listat på AktieTorget. Planer som även var förankrade i extra bolagsstämma i 
Intius i november 2010. Mot slutet av föregående år uppstod en akut 
likviditetsbrist i Trollhättan Mineral, huvudsakligen orsakad av att företaget 
förlorat väsentliga uppdrag från den i särklass största kunden. Planerna på en 
listning kunde av dessa skäl ej fullföljas. Archelon har därför valt att avyttra sitt 
innehav med reaförlust uppgående till 3,9 Mkr som följd. Även bolagets 
huvudägare Leif Granlund/Granlund Holding AB har sålt hela sitt 75-procentiga 
innehav. Trollhättan Mineral har därmed fått en ny extern ägare.  
 
Det av Trollhättan Mineral helägda dotterbolaget Älvfrakt AB, med delägarskap 
i Wargön Shipping AB, ingick inte i försäljningen av Trollhättan Mineral AB. I 
anslutning till affären erhöll Archelon ett 25-procentigt delägande i Älvfrakt 
Trollhättan AB. 
 

Prospekteringsverksamhet med fokus på Vänern–Mjösa Goldbelt 
Archelon bedriver parallellt med investeringsverksamheten prospektering i egen regi 
och i samarbete med andra aktörer. Målområden för prospekteringsverksamheten är 
Värmland, Dalsland och Västernorrland. Per sista december 2010 fanns åtta 
registrerade undersökningstillstånd med en sammanlagd areal om 5 562 hektar. Per 
rapportdagen består projektportföljen av nio hel- och delägda tillstånd med en areal 
om 5 738 hektar. Primära metaller är guld och koppar.  
 
Under 2010 tecknades med det kanadensiska gruvbolaget Agnico-Eagle Mines 
svenska dotterbolag Agnico-Eagle Sweden AB ett avtal avseende guldprojektet 
Solvik inom Vänern–Mjösa Goldbelt. Geografiskt täcker projektområdet norra 
Dalsland och sydvästra Värmland. Projektet samägs med IGE Nordic AB på lika 
villkor. Genom en så kallad ”earn in-process” kan Agnico-Eagle öka sitt ägande i 
projektet upp till 80 procent av Archelons och IGE Nordics respektive andelar. För 
detta måste bolaget utföra prospekteringsarbete samt göra en feasibility-studie till 
egen kostnad. Om en feasibility-studie slutförs av Agnico-Eagle har Archelon 
möjlighet att fortsatt stå kvar med 10 procent i projektet, då som betalande part, 
alternativt omvandla andelen till en royalty (”net smelter return”) om 1,25 procent.  
 
Under hösten 2010 utfördes ett mindre kärnborrningsprogram på tillståndet 
Bortan nr 1 i Arvika kommun. Ett område som sedan gammalt är känt för sina 
otaliga kopparmineraliseringar. Borrprogrammet baserades geofysiska mätningar 
som gav osedvanligt kraftfulla utslag på flera platser vilket kunde tyda på större 
ansamlingar av koppar. Analyserna av borrkärnorna visar på svagt förhöjda 
värden av koppar och guld, dock ej i nivå med förväntade halter. Efter noggrann 
kartering och sammanställning av kärnmaterialet, kombinerat med information 
från tidigare utförda undersökningar i området, blir en samlad bedömning av 
tillgängliga data att potentialen i området kvarstår.  
 
Archelon har därför sökt och av Bergsstaten beviljats ytterligare ett 
undersökningstillstånd i anslutning till Bortan nr 1. Området Bortan nr 2 ligger 
i samma geologiska trend, tillhörande Vänern–Mjösa Goldbelt, och bedöms 
som intressant att undersöka vidare.  
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Nytt dotterbolag bildat 

Archelon bildade under hösten 2010 ett nytt helägt dotterbolag, Norplat 
Resources AB (publ), som även anslutits till Euroclear. Avsikten var att bolaget 
skulle förvärva ett prospekteringsobjekt på Kolahalvön i Ryssland, där en 
lovande guldmineralisering bekräftats genom bland annat omfattande 
kärnborrning. På grund av oklarhet kring ägarförhållanden har förvärvet ännu ej 
genomförts och diskussion har därför inletts avseende alternativt förvärv av 
norska undersökningstillstånd. Tanken med Norplat Resources är att bolaget 
med rätt projekt och efter kapitalisering skall listas på marknadsplats för 
aktiehandel.  
 
2010 års utdelning av aktier i Mineral Invest International MII AB 

Vid årsstämman den 25 mars 2010 beslutades om utdelning av drygt 4 miljoner 
aktier i Mineral Invest International MII AB, motsvarande cirka 33 procent av 
Archelons totala innehav i bolaget. Vid denna tidpunkt uppgick marknadsvärdet 
på de utdelade aktierna till ca 14,5 Mkr, baserat på då aktuell börskurs om 3,60 kr. 
Det bokförda värdet på utdelningen var 973 Tkr. 
 
Värdet på dessa utdelade aktier utgör underlag för beskattning och kursen 
representerar samtidigt aktiens ingångsvärde. 
 

ÖVRIG INFORMATION 

Investeringar 

Archelon har under året investerat 1 983 Tkr i två av intressebolagen som ingår i 
investeringsportföljen, 1 000 Tkr i Geotermica AB och 983 Tkr i Nordic Iron Ore AB 
samt därutöver investerat 500 Tkr i det helägda dotterbolaget Norplat Resources AB. 
De sammanlagda investeringarna under året uppgick till 2 483 Tkr. 
 

Kommentarer till räkenskaperna 

Eget kapital per aktie uppgick till 0,23 kr (0,16 kr). Resultatet per aktie var 0,09 kr 
(-0,06 kr). Soliditeten uppgick till 96,2 % (95,4 %). Likvida medel var vid 
periodens början 990 Tkr (581 Tkr) och vid periodens slut 10 721 Tkr (990 Tkr). 
Uppgifter inom parentes avser 2009. 
 

Aktien 

Antalet utestående aktier per sista december 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. Enligt Euroclears sammanställning hade 
Archelon vid årsskiftet cirka 3 700 registrerade aktieägare. Marknadsvärdet var 
vid årets slut 14,9 Mkr, utgående från en sista betalkurs för aktien på 0,21 kr.  
 

Utdelning  

Styrelsen och verkställande direktören föreslår för tillfället att ingen vinstutdelning 
lämnas för räkenskapsåret 2010. 
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Anställda 

Antalet anställda var vid utgången av året fyra personer, jämfört med två 
personer föregående år. Bolaget anlitar även konsulter och entreprenörer. 
 

Årsstämma och årsredovisning 

Årsstämman planeras äga rum onsdagen den 8 juni 2011 i Göteborg. 
Klockslag och plats meddelas senare. Årsredovisningen för 2010 kommer att 
finnas tillgänglig på bolagets hemsida (www.archelon.se) senast två veckor 
före stämman. Den kommer även att hållas tillgänglig i tryckt format på 
Archelons kontor i Göteborg och skickas med post till de aktieägare som 
önskar få den hemsänd.  
 

Redovisningsprinciper 

Bolaget har vid upprättandet av denna bokslutskommuniké tillämpat 
Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. 
 

Kommande rapporttillfällen 

Delårsrapport för januari – mars 2011 lämnas torsdagen den 19 maj 2011. 
Delårsrapport för januari – juni 2011 lämnas torsdagen den 25 augusti 2011. 
Delårsrapport för januari – september 2011 lämnas torsdagen den 17 november 2011. 
Bokslutskommuniké för 2011 lämnas torsdagen den 23 februari 2012. 
 
 

Göteborg den 24 februari 2011 

Archelon Mineral AB (publ) 
Styrelsen 

 

För ytterligare information kontakta Tore Hallberg, VD Archelon Mineral AB. 

Telefon 031-131190, mobil 0706 237390 

E-post:  tore.hallberg@archelon.se 

 

GRANSKNINGSRAPPORT 

Denna rapport har ej varit föremål för revisorns granskning. 
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RESULTATRÄKNING 

Tkr 2010 2010 2009 2009 
 okt-dec jan-dec okt-dec jan-dec 
Nettoomsättning 179 286 64 164 
      
Rörelsens kostnader      
Övriga externa kostnader -390 -2 120 -478 -1 616 
Personalkostnader -987 -3 494 -632 -2 296 
Avskrivningar -2 -9 -2 -7 
Rörelseresultat -1 200 -5 337 -1 048 -3 755 
      
Resultat värdepapper -3 283 11 777 1 366 1 057 
Periodens resultat -4 483 6 440 318 -2 698 

 
 
 
BALANSRÄKNING 

Tkr 2010-12-31 2009-12-31 

Tillgångar   
Immateriella anläggningstillgångar 360 360 
Materiella anläggningstillgångar 62 56 
Finansiella anläggningstillgångar 5 370 9 120 
Övriga omsättningstillgångar 1 210 1 617 
Kassa & Bank 10 721 990 
Summa tillgångar 17 723 12 143 
   
EGET KAPITAL OCH SKULDER   
Eget kapital 17 057 11 590 
Kortfristiga skulder 666 553 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 17 723 12 143 

 
 
 
FÖRÄNDRING EGET KAPITAL 

Tkr 2010-12-31 2009-12-31 
Eget kapital vid periodens ingång 11 590 10 497 
Nyemission – 3 791 
Utdelning -973 – 
Periodens resultat 6 440 -2 698 
Eget kapital vid periodens utgång 17 057 11 590 
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KASSAFLÖDESANALYS 

Tkr 2010-12-31 2009-12-31 

Rörelseresultat -5 337 -3 755 
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 9 7 
Kassaflöden från den löpande verksamheten -5 328 -3 748 
Förändring av rörelsefordringar 407 69 
Förändring av rörelseskulder 113 198 
Kassaflöden från den löpande verksamheten -4 808 -3 481 
Kassaflöden från investeringsverksamheten 14 537 99 
Kassaflöden från finansieringsverksamheten – 3 791 
Årets kassaflöde 9 729 409 
   
Likvida medel vid periodens början 990 581 
Likvida medel vid periodens slut 10 721 990 

 
 
 
NYCKELTAL OCH AKTIEDATA 

 2010-12-31 2009-12-31 
Räntabilitet på totalt kapital (%) 43,1 neg 
Räntabilitet på eget kapital (%) 45,0 neg 
Soliditet (%) 96,2 95,4 
Resultat per aktie (kr) 0,09 -0,06 
Eget kapital per aktie (kr) 0,23 0,16 
Kassalikviditet (%) 1 791 471 

Antalet A-aktier 2 051 090 2 051 090 
Antalet B-aktier 71 016 548 71 016 548 
Totalt antal aktier 73 067 638 73 067 638 
Genomsnittligt antal aktier 73 067 638 46 402 539 

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

Räntabilitet på eget kapital: Nettoresultat enligt resultaträkningen i procent av genomsnittligt eget kapital. 

Soliditet: Eget kapital i procent av balansomslutning. 

Resultat per aktie: Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal aktier. 

Eget kapital per aktie: Eget kapital i relation till antal aktier på balansdagen. 

Kassalikviditet: Omsättningstillgångar exklusive lager i förhållande till kortfristiga skulder. 
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Insynspersoner och aktieinnehav 

Bolag anslutna till AktieTorget behöver inte anmäla personer med insynsställning till 
Finansinspektionen. Motsvarande anmälan ska i stället göras till AktieTorget. Under 
2010 har följande aktieförändringar bland Archelons registrerade insynspersoner 
anmälts till AktieTorget. 
 
Namn Befattning VP-namn Innehav 

2009-12-31 
Förändring 
under 2010 

Innehav 
2010-12-31 

      
Tore Hallberg via bolag STY.L, VD, SMI Arch B 5 749 490 802 273   6 551 763 
Tore Hallberg via bolag STY.L, VD, SMI Arch A 1 150 544 – 1 150 544 
Patric Perenius STY.L, SMI Arch B 2 666 966 112 344 2 779 310 
Patric Perenius STY.L, SMI Arch A 900 545 – 900 545 
Hans Janzon STY.L – – – – 
Piers Gormly STY.L – – – – 
Kerstin Simonsson ÖMI – – – – 
Carl Magnus Kollberg REV – – – – 
Summa   10 467 545 914 617 11 382 162 
 
 
 
STY.L Styrelseledamot 
VD Verkställande direktör 
SMI Storägare med insynsställning 
ÖMI Övriga med insynsställning 
REV Revisor 
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