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Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2020 

• Nettoomsättningen uppgick till 5 Tkr (5 Tkr). 

• Rörelseresultatet uppgick till -1 191 Tkr (-1 508 Tkr). 

• Resultatet efter skatt uppgick till -1 201 Tkr (-1 509 Tkr). 

• Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (-0,01 kr). 

 

 

Sammanfattning av rapportperioden 1 april – 30 juni 2020 

• Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (2 Tkr). 

• Rörelseresultatet uppgick till -603 Tkr (-781 Tkr). 

• Resultatet efter skatt uppgick till -611 Tkr (-781 Tkr). 

• Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (-0,01 kr). 

 

Belopp inom parentes avser motsvarande period 2019.  

 

 

VD-kommentar 

Bäste aktieägare, 

 

Archelon AB (publ) (”Archelon” eller ”Bolaget”) har som affärsidé att starta råvarurelaterade 

projekt och, om förutsättningarna bedöms vara gynnsamma, bolagisera dessa för att därefter 

få dem listade på lämplig marknadsplats för aktiehandel. Därutöver kan Archelon genom 

direkta investeringar delta med olika stort ägarintresse i redan existerande bolag inom 

verksamhetsområdet. När ett nystartat bolagiserat projekt nått en viss mognadsgrad strävar 

Archelon efter att dela ut aktier i detta för att på det viset erbjuda Archelons aktieägare ett 

tidigt direktägande i det aktuella bolagets fortsatta utveckling.  

 

De inledande faserna i projektuppbyggnad för med sig kostnader vilka efterhand leder till 

intäkter i takt med att tillgångar avyttras. Sålunda tillfört kapital används till investeringar och 

finansiering i pågående och nya projekt. 

  

Archelons styrelse och ledning har identifierat ett antal projekt och bolag som kan bli föremål 

för investeringar eller direkta övertaganden. För en fortsatt expansion genomfördes under 

perioden 23 juni 2020 till den 14 juli 2020 en nyemission som tecknades till 163 procent. 

Emissionen tillförde Bolaget ca 4,18 miljoner kronor före emissionskostnader. 

 



 

Archelon har i juni 2020 avtalat om att förvärva ca 63 procent av samtliga röster från de 

största aktieägarna i Goldore Sweden AB (publ), (”Goldore”), där Goldore värderas till 

2 500 000 kr. Förvärvet förutsätter bland annat beslut om emission av units på en kommande 

extra bolagsstämma i Archelon den 31 augusti 2020 riktad till säljarna av ovan nämnda 

Goldore-aktier 

 

Goldore bedriver prospektering i Sverige inom ett stort antal beviljade undersökningstillstånd 

huvudsakligen avseende guld men även för batteriindustrin kritiska metaller samt diamant. 

Goldore har därmed positionerat sig väl för en fortsatt lyckosam prospektering. I ett av 

Goldores undersökningstillstånd benämnt Vittanträsk inom den så kallade Guldlinjen har 

Goldore träffat avtal med det brittiska företaget Horizon Gold Ltd (Horizon) som kortfattat 

innebär att Horizon utför prospekteringsarbeten mot framtida ersättning och royalties 

beroende på resultaten av utfört arbete. 

 

Under innevarande år finns stora förväntningar på Akobo Minerals AB (publ) (”Akobo”)som 

bedriver guldprospektering i Etiopien. Bolaget inledde under första kvartalet 2020 ett 

fortfarande pågående kärnborrningsprogram som i vissa borrhål visat häpnadsväckande höga 

guldhalter. Akobo planerar nu för en listning på en börs i Norge under andra halvåret 2020 då 

värdet på bolaget och även Archelons aktieinnehav tydligare kommer att synliggöras. 

Archelon har tidigare delat ut aktier i Akobo till Archelons aktieägare. 

 

Archelon driver även helt i egen regi ett projekt som bygger på ny geokemisk och geofysisk 

information som successivt tillhandahålles av Sveriges Geologiska Undersökning, SGU. 

Sådana nypublicerade data har av inhyrd personal bearbetats med avancerad teknik och ett 

antal högintressanta områden avseende inte minst sällsynta jordartsmetaller har därigenom 

uppenbarats.  

 

Göteborg den 20 augusti 2020 

Tore Hallberg 

 
 

Väsentliga händelser under andra kvartalet 

 

Vid extra bolagsstämma i Archelon den 11 juni 2020 beslutades enligt styrelsens förslag, om 

en företrädesemission av uniträtter varav högst 2 974 079 units av serie A och högst 

101 639 452 units av serie B. 

 

Varje unit av serie A bestod av en (1) aktie av serie A och två (2) teckningsoptioner av serie 

2020/2021 A. Varje unit av serie B bestod av en (1) aktie av serie B och två (2) 

teckningsoptioner av serie 2020/2021 B 

 

Teckningskursen sattes till 0,04 kr/aktie. Teckningsperioden beslutades löpa från den 23 juni 

2020 till den 14 juli 2020. Emissionen tecknades till 163 procent och tillförde Bolaget ca 4,18 

miljoner kr före emissionskostnader. 

 

Perioden för utnyttjande av teckningsoptioner (oavsett serie) löper från och med den 25 januari 

2021 till och med den 12 februari 2021. Varje teckningsoption av serie 2020/2021 A ska 

medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie av serie A i Bolaget. Varje teckningsoption av serie 

2020/2021 B ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget. Teckningskursen 



kommer (oavsett serie) motsvara sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för 

Bolagets B-aktie enligt NGM Nordic SMEs officiella kurslista över tio (10) handelsdagar 

närmast före den 21 januari 2021, dock inte lägre än 0,01 kronor eller högre än 0,08 kronor. 

 

I juni 2020 avtalade Archelon även om att förvärva aktier i Goldore. Archelons ägarandel i 

Goldore kommer därmed att öka från ca 27 procent av kapitalet och ca 31 procent av det 

totala antalet röster i bolaget till ca 90 procent av kapitalet och 94 procent av det totala antalet 

röster i Goldore.  

Köpeskillingen uppgår till 1 563 019,86 kronor och skall erläggas genom utfärdande av ett 

skuldebrev på motsvarande belopp som direkt kvittas mot 22 328 854 nyemitterade units i 

Archelon. 

Varje unit består av en aktie av serie B och två vederlagsfria teckningsoptioner av serie 

2020/2021 B2. Detta innebär att högst 22 328 854 nya aktier till teckningskursen 0,07 kronor 

per aktie av serie B och högst 44 657 708 nya teckningsoptioner av serie 2020/2021 B2 kan 

komma att emitteras i samband med förvärvet. Förvärvet av Goldore-aktierna förutsätter 

bland annat beslut om emission av units på en extra bolagsstämma i Archelon den 31 augusti 

2020. 

 

 
Kommentarer till räkenskaperna 

Tillgångarna per juni 2020 bestod utöver kassa i huvudsak av aktier i Nickel Mountain 

Resources AB (publ) med en ägarandel om 0,9 %. Övriga innehav var Goldore 

Sweden AB (publ) (27,2 %), Renewable Ventures Nordic AB (publ) (10,7 %), Arctic 

Roe of Scandinavia AB (3,0 %), Akobo Minerals AB (publ) 2,0 %. 

 
Investeringar 

Inga investeringar har gjorts under perioden 

 
Aktien och antal ägare 

Totalt antal utestående aktier var per utgången av rapportperioden 104 613 531 st, 

fördelat på 2 974 079 A-aktier och 101 639 452 B-aktier. Enligt Euroclears 

sammanställning hade Archelon 3 284 registrerade aktieägare per den 30 juni 2020.  

Efter rapportperiodens utgång och registrering av företrädesemissionen hos 

Bolagsverket den 30 juli 2020 uppgår det totala antalet aktier i Archelon till 

209 227 061 st, fördelat på 5 948 157 A-aktier och 203 278 904 B-aktier. 

 
Anställda 

I organisationen finns en heltidsanställd person och två deltidsanställda personer. 

Projektanställd fältpersonal och andra konsulter anställs under sommarhalvåret. 

Geologiska tjänster, till exempel borrning, geofysiska mätningar och kemiska analyser av 

jord- och bergprover utförs av konsulter, entreprenörer och certifierade laboratorier.  

 

Framtida utveckling 

Archelons verksamhet fortlöper enligt plan med mål och syfte att utveckla nya projekt 

tillhörande Bolagets affärsidé. Så snart ett projekt tagit tillräcklig form och struktur kommer 

detta att kommuniceras till aktiemarknaden och Bolagets ägare.  

 



Redovisningsprinciper 

Archelon AB (publ) tillämpar från och med 2014 årsredovisningslagen samt 

Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 (K3) vid upprättandet av finansiella rapporter. 

För mer utförliga redovisningsprinciper, se årsredovisningen för 2019.  

 

Kommande rapporttillfällen 

Delårsrapport avseende tredje kvartalet lämnas torsdagen den 19 november 2020. 

Bokslutskommuniké för 2020 lämnas torsdagen den 18 februari 2021. 

 

Rapporter, pressmeddelanden med mera publiceras via beQuoted. Se även www.archelon.se 

 
 

Granskningsrapport 

Denna bokslutsrapport har inte varit föremål för revisorns granskning. 

 

 

Göteborg den 20 augusti 2020 

Archelon AB (publ) 

Styrelsen 

 

För mer information kontakta VD Tore Hallberg. 

Telefon: 031-131190, 0706 237390 

E-post:  tore.hallberg@archelon.se 

 

 

Denna information är insiderinformation som Archelon AB är skyldig att offentliggöra enligt 

EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående 

kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2020 kl 0830. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.archelon.se/
mailto:tore.hallberg@archelon.se


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTATRÄKNINGAR      

Archelon AB publ      

Tkr 2020 2019 2020 2019 2019 

  apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec 

Rörelsens intäkter      
Nettoomsättning - 2 - 5 5 

Rörelsens kostnader      

Råvaror och förnödenheter -5 - -5 - -51 

Övriga externa kostnader -307 -450 -575 -809 -1 484 

Personalkostnader -275 -317 -579 -672 -1 274 

Avskrivningar -16 -16 -32 -32 -64 

Rörelseresultat -603 -781 -1 191 -1 508 -2 868 

      
Resultat från andelar i koncernföretag - - - - - 

Resultat från andelar i intresseföretag - - - - - 

Resultat från övriga värdepapper och fordringar - - - - 920 

Räntenetto -8 - -10 -1 -2 

Resultat före skatt -611 -781 -1 201 -1 509 -1 950 

Skatt      

      

PERIODENS RESULTAT -611 -781 -1 201 -1 509 -1 950 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

BALANSRÄKNINGAR    

Archelon AB publ    

Tkr 2020-06-30 2019-06-30 2019-12-31 

        

    

TILLGÅNGAR    

Immateriella anläggningstillgångar    

Materiella anläggningstillgångar 207 270 239 

Andelar i koncernföretag - - - 

Andelar i intresseföretag 412 412 412 

Övriga långfristiga värdepappersinnehav 977 998 952 

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 1 596 1 680 1 603 

    

Kundfordringar - - - 

Fordringar hos koncernföretag -  - 

Aktuella skattefordringar 130 130 84 

Övriga kortfristiga fordringar 96 89 152 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 487 127 92 

Kassa & Bank 199 1 522 1 142 

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 912 1 868 1 470 

SUMMA TILLGÅNGAR 2 508 3 548 3 073 

    

    

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Aktiekapital 716 716 716 

Balanserad vinst eller förlust 2 219 4 169 4 169 

Årets resultat -1 201 -1 509 -1 950 

SUMMA EGET KAPITAL 1 734 3 376 2 935 

    

Leverantörsskulder 302 50 44 

Aktuella skatteskulder - - - 

Övriga kortfristiga skulder 438 31 36 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 34 91 58 

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 774 172 138 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 508 3 548 3 073 

    



 

KASSAFLÖDESANALYS      

      

Tkr 2020 2019 2 020 2019 2 019 

  apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec 

Periodens rörelseresultat -603 -781 -1 191 -1 508 -2 868 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 16 16 32 32 63 

Erhållen ränta - - - - - 

Erlagd ränta -8 0 -10 -1 -2 

Betald inkomstskatt -23 -23 -46 -46 - 

Kassaflöden från den löpande verksamheten -618 -788 -1 215 -1 523 -2 807 

         

Förändring av rörelsefordringar -384 495 -339 1 448 1 419 

Förändring av rörelseskulder 692 14 636 -47 -80 

      

Kassaflöden från den löpande verksamheten -310 -279 -918 -122 -1 468 

      

Kassaflöden från investerings- verksamheten 0 - -25 - 966 

      
Kassaflöden från finansierings- 
verksamheten  - - - - - 

      

Årets kassaflöde -310 -279 -943 -122 -502 

      

Likvida medel vid periodens början 509 1 801 1 142 1 644 1 644 

      

Likvida medel vid periodens slut 199 1 522 199 1 522 1 142 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL    

    

Tkr 2020 2019 2 019 

  jan-jun jan-jun jan-dec 

    

Eget kapital vid periodens ingång 2 935 4 885 4 885 

Nyemission - - - 

Utdelning - - - 

Periodens resultat -1 201 -1 509 -1 950 

Eget kapital vid periodens utgång 1 734 3 376 2 935 

    



 

 

 

 

 

 

NYCKELTAL OCH AKTIEDATA    

    

  2020 2019 2019 

  jan-jun jan-jun jan-dec 

Genomsnittligt eget kapital period  2 335 3 289 3 910 

Genomsnittligt totalt kapital period  2 791 3 431 4 089 

Räntabilitet på eget kapital (%) -51 -46 -50 

Räntabilitet på totalt kapital (%) -43 -44 -48 

Soliditet (%) 69 95 96 

Resultat per aktie (kr) -0,01 -0,01 -0,02 

Eget kapital per aktie (kr) 0,02 0,03 0,03 

Kassalikviditet (%) 118 1 086 1 065 

    

Antalet A-aktier 2 974 079 2 974 079 2 974 079 

Antalet B-aktier 101 639 452 101 639 452 101 639 452 

Totalt antal aktier 104 613 531 104 613 531 104 613 531 

Genomsnittligt antal aktier 104 613 531 104 613 531 104 613 531 


