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BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011 
 
 
 
 
 Emission och börsnotering av intressebolaget Nordic Iron Ores aktie avbruten – 

framtidsplanerna hålls intakta, alternativa finansieringslösningar undersöks. 

 Bearbetningskoncession för Håksbergs järnmalmsgruva beviljad av Bergsstaten. 

 Positiva resultat av preliminär ekonomisk bedömning (PEA) avseende 

återupptagandet av driften i gruvorna Blötberget och Håksberg. 

 Agnico Eagle fortsätter arbetet med guldprojektet Solvik.  

 Resultatet för perioden uppgick till -4 597 Tkr (6 440 Tkr). 
 
 
 
 
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 i första hand finansieras via avkastning från dessa investeringar. Mer 
information finns på www.archelon.se 
 
 
 
 
 
RESULTAT OCH FINANSIELLA UPPGIFTER 
Resultatet för perioden januari till december 2011 uppgick före skatt till -4 597 Tkr 
(6 440 Tkr). Resultatet för fjärde kvartalet 2011 uppgick före skatt till -2 369 Tkr  
(-4 483 Tkr). Belopp inom parentes anger resultatet för motsvarande period 
föregående år. Kostnader i samband med prospektering aktiveras ej. 
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VERKSAMHETSÖVERSIKT  
Archelon har de senaste åren byggt upp en investeringsportfölj bestående av bolag 
verksamma inom råvarusektorn. Per sista december 2011 bestod innehavet av 
helägda dotterbolaget Norplat Resources AB samt intressebolagen Nordic Iron Ore 
AB, Geotermica AB, Merrit Resources Inc och Älvfrakt Trollhättan AB. Därutöver 
finns en mindre aktiepost i Mineral Invest International MII AB.  
 
Viktigaste innehavet i investeringsportföljen är för närvarande Nordic Iron Ore AB. 
Archelons ägarandel uppgår per rapportdatum till 21,4 procent. 
 
Förutom investeringar i råvarubolag bedriver Archelon prospektering i egen 
regi och i samarbete med andra aktörer. Verksamheten är inriktad på bas- och 
ädelmetaller med geografiskt fokus på Värmland och Dalsland. Verksamhetens 
syfte är att finna brytvärda mineralfyndigheter inom de områden där bolaget 
beviljats undersökningstillstånd. De flesta projekten befinner sig i ett tidigt 
utvecklingsskede.  
 
Ett samarbete kring guldprojektet Solvik i norra Dalsland inleddes under 2010 med 
det kanadensiska gruvbolaget Agnico-Eagle Mines. I enlighet med det avtal som då 
tecknades överläts undersökningstillstånden i Solvikområdet på dotterbolaget 
Agnico-Eagle Sweden AB. Agnico-Eagle står för kostnaderna genom den fortsatta 
prospekteringsfasen mot erhållande av en successivt ökande ägarandel.  
 
Om Nordic Iron Ore 
Nordic Iron Ore är ett gruv- och prospekteringsbolag med fokus på järnmalm. 
Bolaget bildades 2008 med huvudambition att återuppta gruvdriften i Blötberget 
och Håksberg i Ludvika kommun i södra Dalarna. Expansionspotential finns i det 
mellanliggande Väsmanfältet. Nordic Iron Ores etablering motiveras av stark 
efterfrågan på stål med gynnsamma järnmalmspriser och de skalfördelar som 
följer av att bolaget som första aktör någonsin kan integrera de större 
järnmalmsförekomsterna i Ludvikaområdet.  
 
I syfte att ta tillvara potentialen i Ludvika Gruvor (Blötberget och Håksberg) har 
Nordic Iron Ore efter bildandet 2008 genomfört geologiska, tekniska och 
miljöinriktade undersökningar, ansökt om och beviljats bearbetningskoncessioner 
för Blötberget och Håksberg samt genomfört en preliminär ekonomisk bedömning 
av gruvprojektet (Preliminary Economic Assessment – PEA).  
 
Blötberget, Håksberg och Väsmanfältet ligger i ett 25 km långt nord-sydligt 
mineraliserat stråk med ett flertal malmkroppar av varierande storlek och form. 
Blötberget och Håksberg är en av de största sammanhållna järnmalmsfyndigheterna 
i Bergslagen med totala mineraltillgångar på drygt 60 Mton. Det förekommer både 
apatitjärn och skarnbandade fosforfattiga järnmalmer. De fosforfattiga malmerna, 
så kallad skarnmalm, dominerar och magnetitmalmen dominerar över hematit. 
 
Väsmanfältet består av magnetiska kroppar under sjön Väsman. Tolkning och 
modellering av den magnetiska mätning bolaget utfört visar ett uppskattat tonnage 
på 600–650 Mton. Mätningen sträcker sig ner till cirka 300 meters djup.  
För mer information, se bolagets hemsida www.nordicironore.se 

http://www.nordicironore.se/
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VD-kommentar 
Den 16 februari 2012, efter rapportperiodens utgång, fick vi meddelande om att 
styrelsen i Nordic Iron Ore AB (NIO) beslutat att avbryta den föreslagna 
noteringen av bolaget på NASDAQ OMX First North då förutsättningarna för en 
ändamålsenlig handel och en positiv eftermarknad bedömdes som 
otillfredsställande.  
 
För Archelons vidkommande hade det varit glädjande om noteringen fullföljts, 
då detta bland annat hade inneburit att värdet på aktieinnehavet i Nordic Iron 
Ore tydligare blivit åskådliggjort.  
 
Styrelsen i NIO arbetar med en alternativ finansieringslösning som förväntas 
kunna genomföras under våren 2012.  
 
Nordic Iron Ore kommer att, enligt tidigare aviserad plan, under året fokusera sin 
fältverksamhet på järnmineraliseringen Väsmanfältet mellan gruvorna Blötberget och 
Håksberg. Efter genomfört planerat kärnborrningsprogram kan en ny utvärdering 
förhoppningsvis bekräfta den förmodade mycket stora järnmineraliseringen. Med en 
möjlig mångdubbling av potentiella järnmalmsreserver lär Nordic Iron Ore framstå 
som än mer attraktivt och värdefullt. 
 
Bland våra övriga projekt konstaterar jag med stor tillfredsställelse att Agnico Eagle, 
baserat på resultaten av 2011 års prospektering, beslutat gå vidare med guldprojektet 
Solvik. Solvik ligger inom det så kallade Vänern Mjösa Goldbelt där Archelon även 
bedriver prospektering i egen regi.  
 
Årets resultat är negativt då vi inte har några operationella intäkter. Värdet på våra 
tillgångar har bedömts strängt konservativt. Våra investeringar bör under 2012 
kunna utvecklas på ett gynnsamt sätt. 
 
 
 
Tore Hallberg 

VD Archelon Mineral AB 
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Väsentliga händelser under rapportperioden 
Nordic Iron Ore 
Bergsstaten beviljade den 15 december 2011 Nordic Iron Ores ansökan om 
bearbetningskoncession avseende järnmalmsförekomsterna i Håksbergsfältet i 
Ludvika kommun. Bearbetningskoncessionen innebär enligt minerallagen rätt till 
utvinning och förädling av järn, koppar, guld och molybden under 25 år med 
möjlighet till förlängning. Håksbergsfältet har 12 Mton indikerad och 25 Mton 
antagna mineraltillgångar med en genomsnittlig järnhalt på 36 procent. I augusti 
2011 beviljades Nordic Iron Ore bearbetningskoncession avseende 
järnmalmsförekomsterna i Blötberget. 
 
Nordic Iron Ore tillkännagav i december 2011 positiva resultat av en preliminär 
ekonomisk bedömning (PEA) för sitt projekt som avser återupptagandet av 
driften i gruvorna Blötberget och Håksberg nära Ludvika i Dalarna. 
 
I oktober presenterades resultaten från de magnetiska mätningar som Nordic Iron 
Ore genomfört över Väsmanförekomsten. Mätningarna kompletterar de som 
gjordes av Ställbergsbolagen under 50- och 60-talen. Tolkningen av mätningarna 
kommer att utgöra underlag för den kärnborrningskampanj som planeras påbörjas 
under våren 2012.  
 

Prospektering under 2011 
Fältarbeten har bedrivits i Bergslagen och västra Värmland. Provtagning runt 
gamla gruvhål och skärpningar har gjorts i syfte att verifiera tidigare rapportade 
metallhalter, i första hand guld och koppar. En sammanställning och utvärdering 
av höstens provtagning pekar ut ett antal intressanta målområden. Archelon 
kommer under 2012 att göra uppföljande undersökningar på de ställen som 
bedöms ha bäst förutsättningar för fortsatta arbeten.   
 
Agnico-Eagle har under sommaren och hösten 2011 utfört ett omfattande 
prospekteringsarbete i guldprojektet Solvik. Det under hösten påbörjade 
borrprogrammet avslutades planenligt i december. Efter sammanställning och 
utvärdering av 2011 års arbetsprogram har bolaget beslutat att gå vidare med 
projektet.  
 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 
I syfte att säkra Nordic Iron Ores finansiering inför nästa fas av projektutvecklingen 
av Ludvika Gruvor samt för att öka spridningen av ägandet i bolaget, beslutade 
styrelsen för Nordic Iron Ore den 1 februari 2012 att, med avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt, genomföra en nyemission av aktier i Nordic Iron Ore i 
form av ett erbjudande riktat till allmänheten och institutionella investerare i 
Sverige samt utvalda institutionella investerare utanför Sverige. Erbjudandet 
omfattade aktier till ett värde om 140 Mkr. 
 
Den 16 februari 2012 offentliggjorde styrelsen beslutet att avbryta emissionen och 
den föreslagna noteringen på NASDAQ OMX First North. Orsaken anges vara att 
förutsättningarna för en ändamålsenlig handel och en positiv eftermarknad har 
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bedömts som otillfredsställande på grund av att efterfrågan inte har varit tillräckligt 
stor för att säkerställa en framgångsrik tillvaro på börsen. Man avser att finansiera 
projektet på annat sätt och bolagets framtidsplaner kommer att hållas intakta. 
 
 
ÖVRIG INFORMATION 

Investeringar 
Det har under rapportperioden inte gjorts några investeringar.  
 

Kommentarer till räkenskaperna 
Eget kapital per aktie uppgick per sista december 2011 till 0,17 kr (0,23 kr). 
Resultatet per aktie var -0,06 kr (0,09 kr). Soliditeten uppgick till 95,0 % (96,2 %). 
Likvida medel var vid periodens början 10 721 Tkr (990 Tkr) och vid periodens 
slut 7 450 Tkr (10 721 Tkr). Siffror inom parentes visar utfallet för motsvarande 
period 2010.  
 
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.  
 

Aktien 
Antalet utestående aktier per sista december 2011 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 fanns 
vid årsskiftet 4 038 registrerade aktieägare. Archelons marknadsvärde var vid 
årets slut 32,7 Mkr, baserat på slutkursen 0,46 kr.  
 

Anställda 
Antalet anställda var vid utgången av året fyra personer. Antalet är oförändrat 
jämfört med året innan. Bolaget anlitar vid behov även konsulter och 
entreprenörer. 
 

Utdelning  
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen vinstutdelning lämnas för 
räkenskapsåret 2011. 
 

Årsstämma och årsredovisning 
Årsstämman planeras äga rum onsdagen den 23 maj 2012 i Göteborg. 
Klockslag och plats meddelas senare. Årsredovisningen för 2011 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 
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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 2012 lämnas tisdagen den 15 maj 2012. 

Delårsrapport för januari – juni 2012 lämnas torsdagen den 23 augusti 2012. 

Delårsrapport för januari – september 2012 lämnas torsdagen den 15 november 2012. 

Bokslutskommuniké för 2012 lämnas torsdagen den 21 februari 2013. 

 
 

Göteborg den 23 februari 2012 

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 2011 2011 2010 2010 
 okt-dec jan-dec okt-dec jan-dec 
Nettoomsättning 108 428 179 286 
     
Rörelsens kostnader     
Övriga externa kostnader -249 -1 539 -390 -2 120 
Personalkostnader -976 -3 952 -987 -3 494 
Avskrivningar -3 -11 -2 -9 
Rörelseresultat -1 168 -5 074 -1 200 -5 337 
     
Räntenetto -976 106 – – 
Resultat värdepapper -225 371 -3 283 11 777 
Periodens resultat -2 369 -4 597 -4 483 6 440 

 
 
 
BALANSRÄKNING 

Tkr 2011-12-31 2010-12-31 

Tillgångar   
Immateriella anläggningstillgångar 360 360 
Materiella anläggningstillgångar 65 62 
Finansiella anläggningstillgångar 5 063 5 370 
Övriga omsättningstillgångar 184 1 210 
Kassa & Bank 7 450 10 721 
Summa tillgångar 13 122 17 723 
   
EGET KAPITAL OCH SKULDER   
Eget kapital 12 460 17 057 
Kortfristiga skulder 662 666 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 13 122 17 723 

 
 
 
FÖRÄNDRING EGET KAPITAL 

Tkr 2011-12-31 2010-12-31 
Eget kapital vid periodens ingång 17 057 11 590 
Utdelning – -973 
Periodens resultat -4 597 6 440 
Eget kapital vid periodens utgång 12 460 17 057 
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KASSAFLÖDESANALYS 

Tkr 2011-12-31 2010-12-31 

Rörelseresultat -5 074 -5 337 
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 11 9 
Netto erhållna/betalda räntor 106 1 
Kassaflöden från den löpande verksamheten -4 957 -5 327 
Förändring av rörelsefordringar 13 408 
Förändring av rörelseskulder -4 113 
Kassaflöden från den löpande verksamheten -4 948 -4 806 
Kassaflöden från investeringsverksamheten 1 677 14 537 
Årets kassaflöde -3 271 9 731 
   
Likvida medel vid periodens början 10 721 990 
Likvida medel vid periodens slut 7 450 10 721 

 
 
 
NYCKELTAL OCH AKTIEDATA 

 2011-12-31 2010-12-31 
Räntabilitet på totalt kapital (%) -29,8 43,1 
Räntabilitet på eget kapital (%) -31,2 45,0 
Soliditet (%) 95,0 96,2 
Resultat per aktie (kr) -0,06 0,09 
Eget kapital per aktie (kr) 0,17 0,23 
Kassalikviditet (%) 1 153 1 791 
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 73 067 638 

 
 
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 
2011 har följande aktieförändringar bland Archelons registrerade insynspersoner 
anmälts till AktieTorget. 
 
Namn Befattning VP-namn Innehav 

2010-12-31 
Förändring 
under 2011 

Innehav 
2011-12-31 

      
Tore Hallberg via bolag STY.L, VD, SMI Arch B 6 551 763 – 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 2 779 310 – 2 779 310 
Patric Perenius STY.L, SMI Arch A 900 545 – 900 545 
Reijo Hämäläinen ÖMI Arch B – 1 000 1 000 
Hans Janzon STY.L – – – – 
Piers Gormly STY.L – – – – 
Kerstin Simonsson ÖMI – – – – 
Carl Magnus Kollberg REV – – – – 
Summa   11 382 162 1 000 11 383 162 
 
 
 
STY.L Styrelseledamot 
VD Verkställande direktör 
SMI Storägare med insynsställning 
ÖMI Övriga med insynsställning 
REV Revisor 
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