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Årsstämma

Årsstämma i Archelon AB (publ) hålls torsdagen den 14 maj 2020 

kl. 11:00 i bolagets lokaler på Södra Allégatan 13 i Göteborg. 

Rätt till deltagande

Rätt att delta i bolagsstämman har den som dels upptagits som ak-

tieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende 

förhållandena den 8 maj 2020, dels senast kl. 16.00 den 8 maj 2020 

till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfäl-

ligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för 

att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd 

senast den 8 maj 2019 och bör begäras i god tid före denna dag hos 

den som förvaltar aktierna.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande till stämman ska ske skriftligen till bola-

get under adress Archelon AB (publ), Södra Allégatan 13, 413 01 

Göteborg eller per e-post till info@archelon.se. Vid anmälan ska 

anges aktieägares namn, adress, person- eller org. nr, telefonnum-

mer dagtid samt antal aktier. I förekommande fall ska även antal 

biträden (högst två) anges. Om aktieägare avser låta sig företrädas 

av ombud ska en skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt och 

övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmakt får inte 

vara äldre än ett år eller under den längre giltighetstid som anges i 

fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Formulär för full-

makt finns tillgängligt på bolagets hemsida www.archelon.se. Den 

som företräder juridisk person ska visa bestyrkt kopia av registre-

ringsbevis, ej äldre än ett år, eller motsvarande behörighetshand-

lingar som utvisar behörig firmatecknare. Behörighetshandlingar i 

original ska kunna uppvisas vid stämman.

Utdelning

Styrelsen och verkställande direktören i Archelon AB (publ) kom-

mer att föreslå årsstämman att ingen vinstutdelning lämnas för 

räkenskapsåret 2019. 

Bolagsnamn: Archelon AB (publ)

Organisationsnummer: 556870-4653

Adress: Södra Allégatan 13, 413 01 Göteborg

Telefon: 031-13 11 90

Hemsideadress: www.archelon.se

E-postadress: info@archelon.se

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport första kvartalet  torsd den 14 maj 2020.

Delårsrapport andra kvartalet  torsd den 20 augusti 2020.

Delårsrapport tredje kvartalet  torsd den 19 november 2020.

Bokslutskommuniké för 2020  torsd den 18 februari 2021.

Rapporter, pressmeddelanden med mera publiceras via beQuoted. 

Se även www.archelon.se.
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Björkdalsgruvan - en av Europas största gruvor för utvin-
ning av guld. I samma region har Archelons intressebolag 
Goldore undersökningstillstånd för guld.
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Synligt guld är ovanligt i de flesta guldfyndigheter och det är gläd-
jande att Archelons intressebolag Akobo påträffar guld så tidigt i 
borrprogrammet i Segele, Etiopien. 

År 2019 i sammandrag
Archelons innehav i Goldore visar intressant utveckling. Bolaget har •	

erhållit flera undersökningstillstånd i områden som bedöms ha goda 

förutsättningar till förekomst av betydande malm- och mineralfyndig-

heter. 

I början av 2020 meddelar Archelons intressebolag Akobo Minerals att •	

deras borrprogram, som inleddes 5 februari 2020, hittills har överträf-

fat bolagets förväntningar. I två av de tre första borrhålen i Segele har 

bolagets geologer påträffat synligt guld på flera ställen i borrkärnan.

Aktiviteterna i Renewable Ventures Nordic och Arctic Roe of Scandina-•	

via fortsätter att expandera enligt respektive bolags planer. 

Archelon har under 2019 projektanställt en geolog för att med hjälp av •	

GIS-teknik utvärdera sällsynta jordartsmetaller, men därutöver även 

bas- och ädelmetaller. Flera delområden har identifierats som särskilt 

intressanta.

Årets resultat uppgick till -1 949 815  (756 359). Nettoomsättningen •	

uppgick till 4 901 (230 172).

Archelon i korthet
Archelon AB är ett publikt aktiebolag grundat 2013. Bolaget har 

cirka 3 500 aktieägare och B-aktien är sedan den 10 april 2017 upp-

tagen till handel på NGM Nordic SME med kortnamnet ALON B. 

Verksamhetens övergripande syfte och affärsidé är att identifiera, 

förvärva, förädla och skapa värden i råvarubaserade projekt, företrä-

desvis inom gruv- och mineralsektorn. Tillgångarna består i huvud-

sak av aktier i råvarurelaterade bolag. Den egna verksamheten ska i 

första hand finansieras via avkastning från gjorda investeringar. 

Archelon arbetar fortlöpande med att utvärdera nya projekt där 

mineralprospektering är en viktig del. Syftet är att skapa tillgångar 

som efter värdetillväxt ska kunna realiseras under ordnade former. 

Viktiga kriterier är att projektet eller bolaget ska vara lämpligt för 

utdelning och ha tillräcklig substans för efterföljande listning på en 

marknadsplats för aktiehandel. I samband med introduktion av ny-

bildade bolag strävar Archelon alltid efter att tilldela aktieägarna 

ett direktägande.
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Bäste aktieägare,

Archelon AB (publ) (”Archelon” eller 

”Bolaget”) har under 2019 varit engagerat 

i ett antal olika projekt och bolag i varie-

rande mognadsfas där målsättningen är att 

utveckla dessa till framtida lönsamma och 

självständiga verksamheter inom sektorn 

georesurser.

Flera av dem sorteras bort då de inte före-

faller kunna nå uppsatta mål inom rimliga 

tidsgränser och ekonomiska ramar.

Vissa satsningar bedöms representera den 

potential som eftersträvas och blir därför 

föremål för fortsatta insatser.

Ett sådant exempel är Archelons satsning 

på analyser och tolkningar av existerande 

data avseende sällsynta jordartsmetaller som 

i ett antal områden följts upp med provtag-

ning i egen regi.  En för Sverige, enligt vår 

vetskap, ny geokemisk metod för bas-

prospektering har av oss under 2019 tagits i 

användning vilken förefaller ge betydande 

tidsvinster till lägre kostnader. Metoden 

är årstidsoberoende vilket skänker den yt-

terligare fördelar. En fortsatt utvärdering av 

metoden kommer att ske under 2020.

Archelon har genom åren startat ett antal 

bolag i egen regi eller tillsammans med 

VD-kommentar

Tore Hallberg, VD

partners. Archelon har vid ett flertal tillfällen 

delat ut aktier i dessa till Bolagets aktie-

ägare och därmed skapat förutsättningar för 

listning på marknadsplats för aktiehandel.

Därigenom skapar Archelon omsätt-

ningsbara tillgångar. Sådana aktieinnehav 

avyttras successivt och intäkterna investeras 

i nya projekt.

Investeringsportföljen som uppstår ur 

verksamheten omfattar aktier i Nickel 

Mountain Resources AB (publ), Goldore 

Sweden AB (publ), Renewable Ventures 

Nordic AB (publ), Akobo Minerals AB (publ) 

och Arctic Roe of Scandinavia AB.

Bland dessa innehav kan särskilt nämnas 

Goldore Sweden AB (Goldore) och Akobo 

Minerals AB (Akobo). 

Goldore beviljas successivt ett allt mer 

ökande antal undersökningstillstånd i Sve-

rige där vissa redan förefaller väcka intresse 

hos externa aktörer. Akobo, med guldpro-

spektering i Etiopien, beslutade under 2019 

om ett kärnborrningsprogram i delprojektet 

Segele som bedöms kunna innehålla en rela-

tivt liten men mycket rik guldmineralisering. 

Preliminära resultat från borrningarna som 

påbörjades efter årsskiftet styrker mer än väl 

dessa antaganden.

2019 var i mångt och mycket ett år då syn-

liga och konkreta framsteg inte redovisats. 

2020 och de närmaste åren framöver har 

goda förutsättningar att ge positiva avtryck 

i Bolagets ekonomiska utveckling. Verksam-

heten kommer under 2020 allt mer omfatta 

utvärdering av närbesläktade bolag och 

projekt för möjliga förvärv.

Efter räkenskapsåret slut har Coronavirus 

- Covid 19 drabbat världen med full kraft. 

Då det har en uppenbart negativ påverkan 

på världsekonomin påverkas även Archelon i 

samma riktning.

Göteborg i april 2020

Tore Hallberg
Verkställande direktör
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Guldets prisutveckling. Källa: goldprice.org .
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Guldpriset nådde nya rekordnivåer
Guldpriset i svenska kronor nådde 28 januari 2020 nya rekordnivåer med en toppnotering 

om 492,87 kr/g. Detta är en del av guldets långtgående trend uppåt, en trend som under 

de senaste åren har förstärkts av höga dollarkurser.

För Akobo Minerals och Goldore är denna långsiktiga trend grunden till Archelons 

investeringar i guldprospektering och framtida guldproduktion.
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Verksamhetsbeskrivning

Archelon AB är ett publikt aktiebolag grundat 2013. Bolaget har 

cirka 3 400 aktieägare och B-aktien är sedan den 10 april 2017 

upptagen till handel på NGM Nordic SME med kortnamnet ALON B. 

Archelons B-aktie var innan dess listat på marknadsplatsen Aktie-

Torget. 

Översikt

Archelon startar och utvecklar bolag och projekt inom råvarusek-

torn samt investerar i andra företag där utvecklingspotentialen 

bedöms vara särskilt god. I anslutning till detta bedrivs prospekte-

ring i egen regi eller i samarbete med partners. Syftet är att skapa 

tillgångar som efter värdetillväxt realiseras under ordnade former. 

I samband med introduktion av nybildade bolag på en marknads-

plats för aktiehandel strävar Archelon efter att tilldela aktieägarna 

ett direktägande i portföljinnehaven genom utdelning av delar av 

det egna aktieinnehavet.

Investeringsportföljen består av aktier i Nickel Mountain Re-

sources AB (publ), Goldore Sweden AB (publ), Renewable Ventures 

Nordic AB (publ), Arctic Roe of Scandinavia AB och Akobo Minerals 

AB (publ). 

Affärsidé och syfte

Verksamhetens övergripande syfte och affärsidé är att identifiera, 

förvärva, förädla och skapa värden i råvarubaserade projekt, före-

trädesvis inom gruv- och mineralsektorn. Tillgångarna består i hu-

vudsak av aktier i råvarurelaterade bolag. Den egna verksamheten 

ska i första hand finansieras via avkastning från gjorda investeringar. 

Archelon startar och utvecklar bolag och projekt inom råvaru-

sektorn samt investerar i andra företag där utvecklingspotentialen 

bedöms vara särskilt god. I anslutning till detta bedrivs prospekte-

ring i egen regi eller i samarbete med partners. Syftet är att skapa 

tillgångar som efter värdetillväxt realiseras under ordnade former. 

I samband med introduktion av nybildade bolag på en marknads-

plats för aktiehandel strävar Archelon efter att tilldela aktieägarna 

ett direktägande i portföljinnehaven genom utdelning av delar av 

det egna aktieinnehavet.

Som en del i den dagliga verksamheten tillhandahåller Archelon 

resurser i form av tekniska och administrativa tjänster till Goldore.

Innehav

Investeringsportföljen består av aktier i Nickel Mountain Resour-

ces AB (publ), Goldore Sweden AB (publ), Renewable Ventures 

Nordic AB (publ), och Arctic Roe of Scandinavia AB. En kortfattad 

beskrivning av bolagen ges på detta uppslag. Nickel Mountain 

Resources är listat på NGM Nordic SME.

Strategi för utdelning och notering

Archelon utvärderar fortlöpande nya projekt där mineralprospekte-

ring är en viktig del. Syftet är att skapa tillgångar som efter värde-

tillväxt ska kunna realiseras under ordnade former. Viktiga kriterier 

är att projektet eller bolaget ska vara lämpligt för utdelning och ha 

tillräcklig substans för efterföljande listning på en marknadsplats för 

aktiehandel. I samband med introduktion av nybildade bolag strävar 

Archelon alltid efter att tilldela aktieägarna ett direktägande. 

Nickel Mountain Resources AB (publ)

Nickel Mountain Resources AB (publ), (NMR) är ett bolag verksamt 

inom prospektering efter metaller, olja och gas. 

NMR har i Sverige tre bearbetningskoncessioner för utvinning 

av nyckelfyndigheter i Rönnbäcken, ett undersökningstillstånd för 

prospektering efter nickelfyndigheter i Orrbäcken samt ett under-

sökningstillstånd för prospektering efter guld i Kattisavan. 

Värdet på bearbetningskoncessionerna för nickel styrs helt av 

nickelpriset. Koncessionerna är från datum för tillståndsgivning 

giltiga i 25 år. Inom denna tidsrymd lär nickelpriset nå en nivå där 

brytning kan bli mycket lönsam och projektet Rönnbäcken kommer 

då att värdesättas därefter.

I oblasten Tomsk i ryska Sibirien har NMR förvärvat ägande i 

prospekteringslicensen 71-1. Licensområdet för 71-1 eller ”Ellej-

Igajskoje” är totalt 34 km2, och har utformats för att täcka den 

enda kända strukturen på licensområdet. Licensen är belägen i en 

del av västsibiriska bassängen som omfattar en underavdelning, 

Nuyrolabassängen, vari det finns ett 13-tal andra liknande objekt 

med konstaterade kolväteförekomster. Under 2018 genomfördes 

framgångsrika tester i ett existerande borrhål vilka bekräftade 

närvaron av ytterligare kolväten. NMRs ägarandel i projektet upp-

går enligt senaste registrering (mars 2019) till 72,4 procent. Detta 

ägande kontrolleras genom NMRs helägda dotterbolag Mehliza 

Resources Cyprus Ltd.

Archelons ägarandel i Nickel Mountain Resources uppgick vid 

årsskiftet 2019/2020 till 0,9 procent. NMR är listat på NGM Nordic 

SME. Läs mer om NMR på sidan 12.

Goldore Sweden AB (publ)

Goldore Sweden AB (publ) är ett nystartat prospekteringsbolag 

där Archelon innehar en ägarandel om 27,2 procent. Goldore har 

cirka 3 400 aktieägare.

Goldore har som målsättning att bygga upp en portfölj med 

intressanta undersökningstillstånd. För närvarande har bolaget 

femton beviljade tillstånd avseende olika basmetaller, ädelmetal-

ler och mineral.

Undersökningstillstånd benämnt Haukijänkki nr 1 avser diamant 

och är beläget i Haparanda kommun nära den finska gränsen. 

Norra Skandinavien, inklusive de nordligaste delarna av Sverige, 

tillhör en intressant del av Europa avseende diamantprospektering. 

Prospektering sker i många fall utgående från flygmagnetiska data 

som registrerat cirkulära strukturer. 

Läs mer om Goldore på sidorna 10-11. 
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Produktionen sker i ett helt slutet system som tillfredsställer de 
strängaste miljökrav

Renewable Ventures Nordic AB (publ)

Renewable Ventures Nordic AB (publ), RVN, ombildades ur Geo-

termica AB, där Archelon sedan länge varit delägare. Verksamhe-

ten har de senaste åren transformerats och bolaget fokuserar nu på 

investeringar i minoritetsandelar i tillväxtbolag inom förnyelsebar 

energi, energieffektivisering och råvaruåtervinning. Främst i små 

onoterade och noterade innovativa miljöteknikbolag med stor 

inhemsk och global utvecklingspotential. Archelons innehav i RVN 

är 11,7 procent.

Arctic Roe of Scandinavia AB

Arctic Roe of Scandinavia AB, där Archelon äger 3,5 procent, är ett 

företag inom segmentet vattenbruk som etablerat en anläggning 

för produktion av ”rysk kaviar” från stör i egna odlingar belägen i 

småländska Strömsnäsbruk. Kaviaren har av experter inom bran-

schen vid flera tillfällen testats och bedöms ha en utsökt kvalitet. 

All verksamhet sker inomhus i ett slutet system som kan skalas upp 

inom befintliga lokaler. Verksamheten är tillståndspliktig och alla 

nödvändiga sådana har medgivits från Länsstyrelsen i Kronobergs 

län. Produktionen är successivt ökande och ett distributionsled har 

bildats för försäljning till utvalda kunder. 

Akobo Minerals AB

Genom Archelons försorg bildades ur det norska bolaget Abyssinia 

Resources Development AS (”ARD”) Akobo Minerals AB (publ) 

(Akobo) som innehar koncessioner avseende guldprospektering i 

Akobo-regionen i västra Etiopien

Inom koncessionsområdet har ARD tidigare utfört olika former 

av prospekteringsarbeten och påvisat ett stort antal guldförande 

zoner. ARD har under den tid man varit verksamma i Etiopien 

investerat närmare 30 miljoner NOK i prospektering och tidig 

projektutveckling. 

Akobo förbereder nu att inleda nästa fas som initialt omfattar 

detaljprospektering inför, till en början, småskalig guldutvinning. 

Området där Akobo är verksamt har i en nyligen 

erhållen så kallad ”Competent Persons Report” 

bedömts var mycket lovande. 

Archelon förvärvade på gynnsamma 

villkor under 2018 ca 10 procent av aktierna 

i Akobo varav ca 70 procent delades ut till 

Archelons aktieägare.

Renewable Ventures Nordic har nyligen investerat i ett bolag inom 
solenergisektorn.

Inom ARD ś koncessionsområde har påträffats mineraliseringar 
med höga guldhalter.
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Akobo Minerals AB (publ) bedriver prospekteringsverksamhet 

efter guld i Etiopien genom sitt dotterbolag ETNO Mining. Ar-

betet är fokuserat till området söder om floden Akobo i sydöstra 

Etiopien, ett område som idag har omfattande alluvial guldpro-

duktion, guldet har sitt ursprung i det underliggande prekambriska 

grönstensbältet.

Guldmineralisering i Akobo 

I tillägg till de utbredda alluviala guldförekomsterna har tre typer 

av guldmineralisering påträffats till dags dato:

1. Enskilda kvartsgångar av betydliga dimensioner, ofta mer än 

meterbreda och med vanligt förekommande synligt guld, enstaka 

prover har gett analyser långt över 100 g/t. ETNO Mining har iden-

tifierat dessa typer av kvartsgångar i bland annat Wolleta.

2. Utbredda system av mindre kvartsgångar i cm till dm-skala 

i felsiska värdbergarter med bulkhalter upp till 3 g/t så som till 

exempel vid Joru.

3. Rik guldmineralisering i kraftigt omvandlade och delvis skju-

vade mafiska till ultramafiska bergarter. Halter på över 1000g/t 

har förekommit.

Akobos prospekteringsresultat har utvärderats av BlueStoneGeo 

Ltd (www.bluestonegeo.com) som är en oberoende grupp konsul-

ter som specialiserar sig på bland annat guld. De har på vårt upp-

drag skrivit en  ’Competent Persons Report’ (CPR) som beskriver 

våra olika projekt i detalj. Rapporten finns att ladda ner i sin helhet 

från vår hemsida.

Segele

Segele är en till ytan tämligen liten fyndighet, det som gör 

fyndigheten intressant är de höga guldhalterna, guldet är ofta 

grovkornigt och väldigt erratiskt förekommande. Baserat på den 

av myndigheterna bokförda guldproduktionen och uppskattningar 

av hur mycket material som har utvunnits så är det sannolikt att de 

ytliga delarna av fyndigheten har innehållit halter över 100 g/t.

Akobo Minerals har grävt ett stort antal provdiken (totalt 15 st 

för 1170m) tvärs över fyndigheten och vi har därigenom lyckats de-

finiera en guldförande zon som är >350m lång och lokalt över 10m 

bred. Bolagets prospekteringsteam har också undersökt majorite-

ten av de vertikala schakt som har grävts av lokala guldgrävare och 

tillsammans med provdikena och de enstaka borrhål som finns ger 

det en tämligen god bild av fyndigheten. Guldet i Segele är bitvis 

grovkornigt och av sällsynt renhet, nästan inga andra metaller är 

legerade med guldkornen. Utöver guld förekommer också mindre 

mängder med platinametaller i ultramafiterna.

Joru

I Joru har bolaget identifierat ett nätverk av guldförande kvarts-

gångar som sträcker sig över mer än 2 kilometers länd. Kvartsgång-

arna är sannolikt bildade i ett klassiskt mesozonalt guldsystem, 

det vill säga att guldfyndigheten tillhör den typ som utgör den 

enskilt viktigaste av jordens guldfyndigheter. Guldet i Joru sitter 

fördelat i grå till vita kvartsgångar som i sin tur sitter utspridda i 

en grovkornig kvarts-fältspatbergart. Guldhalterna är lokalt höga 

men bolaget bedömer att Joru är intressant för att hitta en större 

låghaltig fyndighet som potentiellt skulle kunna brytas framgångs-

rikt under lång tid.

Wolleta

Wolleta är i ett tidigare stadium av prospektering än Segele eller 

Joru, förekomsten består av ett antal kvartsgångar som bitvis inne-

håller rikligt med synligt guld.

Övriga projekt

Utöver de ovan nämnda guldfyndigheterna har bolaget också 

identifierat ett stort antal guldanomalier som med ytterligare 

prospekteringsarbete skulle kunna resultera i nya fynd. 

Planer 2020

Akobo Minerals har för avsikt att kraftigt öka investeringarna 

i prospektering i Akobo-området, i första hand kommer dessa 

investeringar att bestå av prospekteringsborrning, främst med 

diamanborrning men eventuellt även med Reverse Circulation (RC) 

borrning. Avsikten med borrningarna är dels att fastställa utbred-

ningen av mineraliseringarna vid Segele och Joru samt att samla in 

tillräckligt mycket data för att genomföra beräkningar av mineral-

tillgångar för minst en fyndighet.

Etiopien med grannländer
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PRESSMEDDELANDE FRÅN AKOBO, 12 FEBRUARI, 2020.

Extremt rik guldmineralisering i Segele.

Akobo Minerals AB (publ) genomför just nu ett program med kärn-

borrning vid guldfyndigheten Segele i Akobo-området i sydvästra 

Etiopien. I tredje hålet som borras just nu har bolagets geologer 

observerat en extremt rik guldmineraliserad zon mellan 44 och 45 

meters djup. Det går endast att spekulera om guldhalterna men 

guldet är grovt och sammanhängande. Analysresultatenväntas i 

mars 2020.

Borrprogrammet som inleddes 5 februari har redan hittills 

överträffat bolagets förväntningar, i två av de tre första borrhålen i 

Segele har bolagets geologer påträffat synligt guld på flera ställen 

i borrkärnan.

Synligt guld är ovanligt i de flesta guldfyndigheter och det är 

glädjande att vi påträffar guld så tidigt i borrprogrammet i Segele. 

Tyvärr är det omöjligt att förutsäga halterna utifrån förekomsten 

av synligt guld, det är till och med så att grovkornigt (synligt) guld 

är svårt att analysera på ett systematiskt sätt, men vanligen så är 

de analyserade guldhalterna höga när det finns synligt guld.

Grovt synligt guld från borrhål 3 i Segele, den mineraliserade 
zonen uppträder mellan 44 och 45 meter ner och är ca en meter 
bred. Flera kraftigt guldförande sliror/linser finns i intervallet. Kär-
nans diameter är ca 45mm.  
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Goldores affärskoncept är att prospektera fram uppslag till mine-

ralförekomster och vid en kommersiellt lämplig tidpunkt ingå avtal 

med större gruvbolag eller sälja rättigheterna till den konstaterade 

förekomsten. Verksamheten är inriktad mot förekomster av guld, 

diamant och andra värdefulla råvaror såsom nickel-koboltförekom-

ster med platinainnehåll. 

Bolaget innehar 15 undersökningstillstånd vilka samtliga är 

belägna i svenska gruvdistrikt med kända förekomster eller i om-

råden med underbyggd geologisk potential. Archelons ägarandel i 

Goldore uppgår till 27,2 procent.

Guldprojektet Grundfors

Bland de olika undersökningstillstånd Goldore beviljats framstår 

guldprojektet Grundfors i Skellefteå kommun som det uppslag där 

bolaget på kortast tid har förutsättningar att bekräfta en brytvärd 

mineralisering.

Prospekteringsmålet är i detta projekt en till ytan begränsad och 

rik guldförekomst, som av Bolaget bedöms kunna utvinnas under 

miljömässigt godtagbar påverkan.

En gruva med snitthalten 30gram/ton guld drevs enligt gamla 

rapporter i Grundfors under några år på 1920-talet. Goldore har 

undersökningstillstånd över den gamla gruvan och hela stråket där 

mineralbärande berg och likartade bergarter har påträffats.

Goldore har under 2018 i området bedrivit geologisk kartering 

och ytprovtagning. Resultaten så långt tyder enligt Bolagets be-

dömning på att det är frågan om en oregelbunden och rik guldmi-

neralisering och att vidare arbeten omfattande även kärnborrning 

är klart motiverade.

Goldores undersökningstillstånd

Det inledande prospekteringsarbetet under 2018 har resulterat i 

en rad guldobjekt i Västerbotten, två platinaobjekt i Västerbotten 

och ett diamantobjekt i Norrbotten. Goldore innehar för närva-

rande 15 undersökningstillstånd enligt nedan:

Benämning Län Kommun Mineral 

Jakobsgroven 1 Västerbotten Skellefteå Au, Ag 

Jakobsgroven 2 Västerbotten Skellefteå Au, Ag 

Hällorna 1 Västerbotten Skellefteå Au, Ag 

Tarsmyran 3 Västerbotten Skellefteå Au, Ag 

Jan-Persmyran 1 Västerbotten Storuman Au, Ag 

Lycksa 1 Västerbotten Lycksele Au, Ag 

Lycksa 2 Västerbotten Lycksele Au, Ag 

Lycksa 3 Västerbotten Lycksele Au, Ag 

Kalvträsk 1 Västerbotten Vindeln Ni, Co, Pt 

Åsele 1 Västerbotten Åsele Ni, Co, Pt 

Haukijääinkkä 1 Norrbotten Haparanda Diamant 

Andersberg 1 Västerbotten Skellefteå Au, Ag 

Långmyran 2 Västerbotten Skellefteå Au, Ag 

Lycksa 4 Västerbotten Lycksele Au, Ag 

Haukijäänkkä 2 Norrbotten Haparanda Diamant 

Metaller: Au: Guld, Ag: Silver, Ni: Nickel, Co: Kobolt, Pt: Platina
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Diamantprojektet Haparanda

Målet är här att finna Sveriges första diamantförekomst utöver 

enstaka mikrodiamanter.

I Sverige pågick under nittiotalet försök att leta diamant ända 

nere i Sundsvallstrakten, men enligt Bolagets tolkning av rådande 

geologiska erfarenheter är det bara den nordöstra delen av landet 

som har geologiska förutsättningar för diamantförekomster, med 

hänsyn tagen till jordskorpans mäktighet, bergarternas ålder och 

temperaturgradient.

Vidare måste bergarterna vara av arkeisk ålder (äldre än 

2,5miljarder år). Diamant är knutet till kimberlit och kimberlitlik-

nande bergarter, vilka är starkt magnetiska. Efter regionala studier 

har ett område med arkeiska bergarter och magnetanomalier som 

kan tyda på kimberlit identifierats.

Principskiss, Nordens diamantpotentiella områden
Från GTK (Finlands Geologiska Undersökning)
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KORT OM BOLAGET

Nickel Mountain Resources AB (publ) (“Nickel Mountain Resour-

ces” eller “Bolaget”) är ett oberoende bolag verksamt inom pro-

spektering av primärt olja, gas, nickel och guld. Bolaget förvärvade 

under 2017 det cypriotiska bolaget MezhlisaResources Cyprus Ltd 

(“Mezhlisa”). Mezhlisa kontrollerar genom det ryska dotterbola-

get OOO Bakcharneftegaz (“BNG”) prospekteringslicens 71-1 i 

Tomskregionen i Ryssland. Mezhlisa har ingått avtal avseende att 

succesivt förvärva upp till 74 procent av BNG, Mezhlisa är per idag 

registrerade som ägare av 72,3809 procent av BNG. Mezhlisa har 

därmed tillgång till det prospekteringsprojekt som BNG förvär-

vade på publik auktion i augusti 2010, licens 71-1 ”Ellej-Igajskoje” 

i Tomsk Oblast, Ryssland. 

Bolaget bedriver för 

närvarande ett prospekte-

ringsprogram av olja – och 

gastillgångar på licens 

71-1 inom vilket Bolaget 

visat på en betydande 

potential. 

Därtill har Bolaget idag 

tre bearbetningskon-

cessioner för utvinning 

av nyckelfyndigheter i 

Rönnbäcken, ett under-

sökningstillstånd för pro-

spektering efter nickelfyn-

digheter i Orrbäcken samt 

ett undersökningstillstånd 

för prospektering efter guld i Kattisavan

Olja och gas

Nickel Mountain Resources och IFOX Investments AB (publ) 

(”IFOX”) tecknade i slutet av mars 2017 ett avtal om Bolagets 

förvärv av IFOX helägda dotterbolag Mezhlisa. Förvärvet godkän-

des på extra bolagsstämmor i Nickel Mountain Resources och IFOX 

den 24 maj 2017. Mezhlisa kontrollerar genom det ryska dotterbo-

laget BNG prospekteringslicensen 71-1 i Tomskregionen i Ryss-

land. Mezhlisa har ingått avtal avseende att succesivt förvärva upp 

till 74 procent av BNG. Mezhlisa är per idag registrerade som ägare 

av 72,3809 procent av BNG som befinner sig i Tomsk, Ryssland. 

Mezhlisas tillträde till ägarandelarna kommer ske stegvis i takt 

med att prospekteringsprogrammet finansieras, linjärt i förhållan-

de till fullgörandet av Mezhlisas åtagande att erlägga totalt 12,4 

MUSD i form av ovillkorade aktieägartillskott till BNG. Mezhlisas 

ägande i BNG ökar således som exempel med cirka 5,968 procent 

för varje investerad MUSD upp till maximalt 74 procent av ägandet 

i BNG. Varje investerad USD ger rätt till ägande. Mezhlisa har där-

med tillgång till det prospekteringsprojekt som BNG förvärvade på 

publik auktion i augusti 2010, licens 71-1 ”Ellej-Igajskoje” i Tomsk 

Oblast, Ryssland.

Bolagets prospekteringsprogram på licens 71-1 har visat på en 

stor potential för projektet.

Nickel

Nickelfyndigheterna 

i Rönnbäcken, Björk-

vattsdalen, har varit 

kända för fackfolk sedan 

1940-talet. Geologiska 

undersökningar i form 

av bland annat kärn-

borrning har skett sedan 

dess. Boliden fick utmål 

(bearbetningskonces-

sion) inom området och 

gjorde en provbrytning 

på 1970-talet.

Nickel Mountain 

Resources fick undersök-

ningstillstånd år 2005 efter att Bolidens utmål sönades (upphörde 

att gälla) några år tidigare och har sedan dess gjort undersök-

ningar med bland annat borrningar i Vinberget, Rönnbäcknäset 

och Sundsberget.

Material från Rönnbäcken har i olika pilotförsök visat sig ge 

exceptionellt rika nickelkoncentrat. Detta beror bland annat på att 

separeringen av ofyndigt berg och malmmineralen är god, att pyrit 

och magnetkis saknas nästan helt vilket inte leder till någon ut-

spädning av koncentraten samt att fyndigheten innehåller snabbt 

floterande nickelmineral; heazlewoodit, millerit och pentlandit. 

Rönnbäcken kan, trots mineraliseringens förhållandevis låga nick-

elinnehåll, leverera ett högkvalitativt koncentrat, en premiumpro-

dukt som betingar ett plusvärde. Utöver nickel innehåller koncen-

tratet kobolt som även det kan representera ett icke försumbart 

värdetillskott.
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Kritiska material

Vårt samhälle har ett stort behov av metaller och mineral. I Europa 

konsumerar vi ungefär en fjärdedel av världens råmaterial, men 

producerar endast tre procent.

Bland kritiska material ingår flera av de så kallade sällsynta 

jordartsmetallerna REE. Sådana mineraliseringar i Sverige är 

spridda över hela landet, även om vissa områden har fler förekom-

ster. Det förekommer ännu ingen utvinning av REE i Sverige , några 

fyndigheter är dock av en sådan storlek och kvalitet  att de bedöms 

vara brytvärda.

Behovet av sällsynta jordartsmetaller har under flera år varit 

ökande. Förutom att användas i vardagselektronik är de viktiga för 

modern grön teknik, till exempel i vindkraftverk och elfordon.

Kina dominerar marknaden och bedöms svara för över 90 pro-

cent av den globala produktionen av REE.

Archelon har under de senaste två åren ägnat tid och kraft åt 

ett projekt inriktat på att identifiera potentiella områden där nya 

kommersiella förekomster av REE i Sverige kan påträffas. En stor 

del av arbetet har fokuserats på tolkning och bearbetning av nya 

geokemiska och geofysiska data som successivt publiceras av Sve-

riges Geologiska Undersökning, SGU. Anomalier där förekomsten 

av REE i data överstiger normala bakgrundsvärden har därefter 

följts upp genom egen provtagning där även en ny geokemisk 

metod för basprospektering tagits i användning.

Några av dessa fältinsatser har tydligt redovisat positiva utfall 

och sådana identifierade områden kommer ytterligare att under-

sökas. Förteckning över grundämnen som  

hör till sällsynta jordartsmetaller, REE

Sc Skandium

Y Yttrium

La Lantan

Ce Cerium

Pr Praseodym

Nd Neodym

Pm Prometium

Sm Samarium

Eu Europium

Gd Gadolinium

Tb Terbium

Dy Dysprosium

Ho Holmium

Er Erbium

Tm Tulium

Yb Ytterbium

Lu Lutetium

Prospektering efter sällsynta jordartsmetaller

Skandium
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Aktiekapital och aktiedata

Aktien

Aktier i Archelon har emitterats enligt svensk lag och är fördelade 

på två aktieslag. Aktier av serie A berättigar till tio röster medan 

aktier av serie B berättigar till en röst. Varje aktie medför lika rätt 

till eventuell utdelning samt andel i bolagets tillgångar vid likvida-

tion. Vid bolagsstämma får varje aktieägare rösta för sitt fulla antal 

aktier. Aktierna i bolaget har utfärdats enligt svensk rätt och är 

denominerade i kronor (SEK). Aktieägarnas rättigheter kan endast 

ändras i enlighet med de förfaranden som anges i aktiebolagslagen 

(2005:551).

Aktiekapital

Per sista december 2019 uppgick aktiekapitalet till ca 715 867,75 

kr. Aktiekapitalet är fördelat på 2 974 079 aktier av serie A och  

101 639 452 aktier av serie B, envar aktie med ett kvotvärde om 

cirka 0,0068 kr. Totalt antal utestående aktier per sista december 

2019 är 104 613 531 st. 

Ägarstruktur

Enligt Euroclears sammanställning hade Archelon 3 446 registre-

rade aktieägare vid årsskiftet. Insynspersoners aktieinnehav mot-

svarade 12,85 procent av kapitalet och 30,6 procent av rösterna i 

bolaget. De tio största ägarnas innehav uppgick till 33,91 procent 

av kapitalet och 44,9 procent av rösterna. En övervägande andel av 

aktieinnehaven var registrerade i Sverige. 

Archelon-aktien

Archelon AB (publ):s aktier är registrerade hos Nordic Growth 

Market. Handel i bolagets B-aktie sker sedan den 10 april 2017 

på kurslistan NGM Nordic. Archelon var fram till dess listat på 

AktieTorget. Aktieägarförteckningen förs av Euroclear Sweden AB. 

Aktiebrev utfärdas inte för aktierna. 

Aktienamn:  Archelon B

Kortnamn:  ALON B

ISIN-kod:  SE0005594801

Handelspost:  1 st.

Handelsstart NGM Nordic SME:  2017-04-10

AktieTorget:  2014-01-16 – 2017-04-07

Handelsvolym och kursutveckling under 2019

Antal omsatta aktier: 35 474 395 till ett värde om 2 529 196 kr

Antal handelsdagar: 2019-01-01 – 2019-12-31 = 250 dagar

Stängningskurs 2019-12-30, årets sista handelsdag = 0,065

Medianomsättning: 5 242 kr

Omsättning antal aktier (median) 70 334 st

Lägsta kurs i perioden 0,049 kr och högsta 0,115 kr baserat på 

stängningskurser.

Antal avslut i perioden = 1 834 st

Högsta notering skedde 2019-01-10 till kursen 0,13 kr

Utdelningspolicy

Archelon arbetar fortlöpande med att utvärdera nya projekt där 

mineralprospektering är en viktig del. Syftet är att skapa tillgångar 

som efter värdetillväxt ska kunna realiseras under ordnade former. 

Viktiga kriterier är att projektet eller bolaget ska vara lämpligt för 

utdelning och ha tillräcklig substans för efterföljande listning på en 

marknadsplats för aktiehandel. I samband med introduktion av ny-

bildade bolag strävar Archelon alltid efter att tilldela aktieägarna 

ett direktägande.

Under 2019 har bolaget ej delat ut några innehav. Året innan 

delades ut innehav i Goldore AB respektive Akobo AB.

Aktiehandel på Nordic Growth Market

Nordic Growth Market (NGM) är en auktoriserad börs med verk-

samhet främst i Sverige, Norge och Finland. Företaget grundades 

1999 och är sedan 2008 ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgart, 

Tysklands ledande börs för privata investerare. 

NGM-börsen tillhandahåller marknadsplatsen Nordic med dag-

lig handel i den egna aktien. Listade bolag erhåller del av börsens 

intäkter från aktiehandeln och får därigenom ett ökat värde på 

bolaget. Den som vill köpa, sälja och följa kursutvecklingen kan 

använda sin vanliga bank eller fondkommissionär. Kurserna går att 

följa i realtid hos de flesta banker, internetmäklare och på hemsi-

dor med finansiell information samt på www.ngm.se.

Den som önskar kan prenumerera på Archelons ekonomiska 

rapporter, nyheter och pressmeddelanden via beQuoted (www.

bequoted.com). 
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Tabell över största aktieägare per 2019 -12-29

Namn Antal Antal  Innehav, Röster,
 A-aktier B-aktier % %
Pentti Huovinen 0 11901500 11,98 9,06

Borderline Resources AS* 870790 7464981 7,97 12,31

Helena Malm-Huovinen 0 3162000 3,02 2,41

Geokraft Tore Hallberg AB* 797498 2055074 2,73 7,63

Patric Perenius* 1305790 941498 2,15 10,66

Christian Rundgren 0 1614000 1,54 1,23

Rickard Casselbrant 0 1395010 1,33 1,06

Jörgen Dalén 0 1300000 1,24 0,99

Peter Andersson 0 1025573 0,98 0,78

Roger Olsson 0 1012080 0,97 0,77

Summa 10 största 2974078 31871716 33,91 46,9

Summa övriga 3 278 1 69767736 66,09 53,13

Summa 2019 12 30 2974079 101639452 100 100

* Insynsperson 

Aktiekapitalets utveckling

Bolagets aktiekapital har sedan bildandet förändrats enligt tabellen nedan:

Förändring Förändrat Aktiekapital Registrerat
 belopp (SEK) efter ändring (SEK) 

Nybildning 500 000,000 500 000,000 2011-11-03

Nyemission 24 298,219 524 298,219 2016-01-11

Nyemission A- och 

B-aktier 191 569,528893 715 867,747893  2018-04-03

Nyckeltal och aktiedata 2019 2018

Genomsnittligt eget kapital period (Tkr) 3 910 3 154

Genomsnittligt totalt kapital period (Tkr) 4 089 3 642

Räntabilitet på eget kapital (%) -50 24

Räntabilitet på totalt kapital (%) -48 21

Soliditet (%) 96 96

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

Eget kapital per aktie (kr) 0,03 0,05

Kassalikviditet (%) 1 065 1 549

  

Antalet A-aktier 2 974 079 2 974 079

Antalet B-aktier 101 639 452 101 639 452

Totalt antal aktier 104 613 531 104 613 531

Genomsnittligt antal aktier 104 613 531 102 280 609

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet: Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för 

uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.

Avkastning på totalt kapital: Resultat före avdrag för räntekostna-

der i förhållande till genomsnittlig balansomslutning.

Avkastning på eget kapital: Resultat efter finansiella poster i 

förhållande till genomsnittligt eget kapital och obeskattade 

reserver (med avdrag för uppskjuten skatt).

Archelon B-aktie

6

9

Öre
Kursutveckling, Archelon B-aktie, stängningskurser

April 2019 2020 April 2020

12

3
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Bolagsordning

§1  Firma
Bolagets firma är Archelon AB (publ).

§2  Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Göteborg.

§3  Verksamhet
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att huvudsakligen 
exploatera georesurser med särskild inriktning på malmer, minera-
ler och hydrokarboner. Bolaget får därutöver bedriva handel med 
koncessioner och rättigheter inom råvarusektorn samt bedriva 
handel med finansiella instrument såsom aktier och därtill relate-
rade värdepapper, obligationer och valutor, fast och lös egendom 
och därmed förenlig verksamhet.

§4  Aktiekapital 
Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 
kronor. Aktierna kan vara dels A-aktier och dels B-aktier. A-aktie 
medför 10 röster och B-aktie medför 1 röst. A-aktier kan utges till 
ett antal av högst 292 000 000 och B-aktier till ett antal av högst 
292 000 000.

Vid nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller 
konvertibler mot betalning kontant eller genom fordringskvittning 
gäller att : gammal aktie ger företrädesrätt till ny aktie av samma 
slag, att: aktie som inte tecknas av de i första hand berättigade 
aktieägarna ska erbjudas samtliga aktieägare, 
samt att: om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av 
sistnämnda erbjudande kan ges ut, aktierna ska fördelas mellan 
tecknarna i förhållande till de antal aktier de förut äger och, i den 
mån detta ej kan ske, genom lottning.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i 
möjligheten att fatta beslut om nyemission av aktier eller emission 
av teckningsoptioner eller konvertibler mot betalning i kontanter 
eller genom fordringskvittning med avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt. 

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission har aktie-
ägarna företrädesrätt till de nya aktierna i förhållande till det antal 
aktier de tidigare äger, varvid ska gälla att ägare av aktier i serie 
A ska ha rätt till nya aktier av serie A och att ägare av aktier i serie 
B ska ha rätt till nya aktier av serie B i förhållande till sin andel i 
aktiekapitalet. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning 
i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av 
bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag. 

§5  Aktieantal
Antalet aktier skall vara lägst 73 000 000 och högst 292 000 000.

§6  Styrelse och revisorer
Styrelsen består av 3-10 ledamöter med högst 10 suppleanter. Den 
väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa 
ordinarie bolagsstämma hållits.

1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter väljs på ordina-
rie bolagsstämma för tiden intill dess ordinarie bolagsstämma har 
hållits under fjärde räkenskapsåret efter valet. 

§7  Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och 
Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för 
kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens 
Industri.

Kallelse till årsstämma skall ske tidigast sex och senast fyra 
veckor före stämman och i fråga om extra bolagsstämma som inte 
ska behandla fråga om ändring av bolagsordningen tidigast sex 
och senast två veckor före stämman. 

§8  Bolagsstämma
Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets 
utgång.
På årsstämma skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberät-
telse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncern-
revisionsberättelse.
7. Beslut 
a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i 
förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräk-
ning
b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt 
den fastställda balansräkningen
c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Val av styrelse och, i förekommande fall revisorer samt eventu-
ella revisorssuppleanter
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebo-
lagslagen eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för fulla antalet 
av honom företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§9  Räkenskapsår
Räkenskapsår är 0101-1231.

§10 Deltagande på bolagsstämma
För att få delta på bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig samt 
antalet biträden hos bolaget före klockan 16.00 senast den dag 
som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, 
annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller ny-
årsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. 
Ombud behöver ej anmäla antalet biträden. Antalet biträden får 
högst vara två.

§11 Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd 
i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap 
Lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller 
den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap 18§ första 
stycket 6-8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättig-
heter som följer av 4 kap 39 § aktiebolagslagen (2005:551). 
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I sin verksamhet följer Archelon de riktlinjer för god miljöpraxis vid 
prospektering som tagits fram av SveMin (en branschförening för 
gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige). Archelon ska 
verka för att medarbetare och anlitade konsulter arbetar på ett 
miljömässigt riktigt sätt enligt gällande lagar och förordningar. Mål-
sättningen är att i möjligaste mån undvika mark- och miljöskador i 
samband med arbetets utförande.

Archelon ska:

främja en bärkraftig utveckling samt en effektiv och lång-• 

siktigt balanserad hushållning med energi och naturresurser, 

med hänsyn till människor, ekonomi, miljö och samhället i 

övrigt.

eftersträva en god, säker och stimulerande arbetsmiljö.• 

arbeta enligt uppgjorda program för kontroll och förbätt-• 

ring av arbetsmiljön.

särskilt värna om miljön, eftersom gruvverksamhet inte • 

går att bedriva utan att den omgivande miljön påverkas. 

Gruvverksamhet innebär att markområden tas i anspråk och 

förändras på ett bestående sätt.

arbeta aktivt till skydd för omgivande miljö och väga in • 

miljöaspekterna i alla beslut som rör ett gruvprojekts hela 

livscykel från prospektering och utvinning till och med av-

veckling och efterbehandling. Åtgärderna ska vara baserade 

på en sammanvägning av vad som är miljömässigt motiverat, 

tekniskt möjligt och ekonomisk rimligt.

Riktlinjer för god miljöpraxis

arbeta systematiskt med program för planering, genomför-• 

ande, uppföljning och förbättring av sitt miljöskyddsarbete.

hantera säkerhets- och miljöfrågor ur ett riskperspektiv. • 

Riskerna för störningar och haverier som kan påverka män-

niskor och miljö ska identifieras och uppmärksammas så att 

förebyggande åtgärder kan vidtas.

öppet och sakligt informera anställda, allmänhet och myn-• 

digheter om verksamheten. Vid prospekteringsarbeten har 

Archelon ett särskilt ansvar att aktivt kommunicera med 

markägare, myndigheter och övriga intressenter.

tillämpa god redovisningssed, i detta innefattas även värde-• 

ringar av fyndigheter.

bedriva allt prospekteringsarbete med omsorg om miljön • 

och med respekt för berörda markägares intressen.

verka för att även entreprenörer verksamma hos Archelon • 

följer dessa etiska regler.

sörja för att anställda ges lämplig utbildning i syfte att öka • 

deras kompetens och motivation så att företaget ska kunna 

leva upp till dessa etiska regler.

verka för forskning och utveckling som främjar gruvnäringen • 

och dessa etiska regler.

systematiskt arbeta med ständiga förbättringar. Målen för • 

arbetet ska omprövas med hänsyn till förändrade behov och 

berättigade krav.

Archelon följer gruvbranschens riktlinjer för god miljöpraxis vid prospektering.
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PATRIC PERENIUS, styrelsens ordförande

Patric Perenius, styrelsens ordförande

Född 1951, bergsingenjör, Stockholm. 

Ledamot i Archelons styrelse sedan 2013. 

Andra styrelseuppdrag: Ordförande i Nickel Mountain Resources 

AB (publ), Nickel Mountain AB och Goldore Sweden AB (publ),  

ledamot i Dividend Sweden AB (publ) samt Auriant Mining AB 

(publ).

Innehav i Archelon: 1 305 790 A-aktier och 941 498 B-aktier.

Styrelse, ledning och revisor

TORE HALLBERG

Född 1950, geolog, Göteborg. 

VD för Archelon AB. Ledamot i Archelons styrelse sedan 2013. 

Andra styrelseuppdrag: Ledamot i Nickel Mountain Resources AB 

(publ), Nickel Mountain AB och Goldore Sweden AB (publ).

Innehav i Archelon via bolag: 1 668 288 A-aktier och 9 520 055 

B-aktier. 

Ledande befattningshavare

TORE HALLBERG, verkställande direktör.

Anställd sedan 2013. 

Övriga uppgifter se Styrelsen.

Revisor

CARL MAGNUS KOLLBERG

Född 1951, Göteborg. Auktoriserad revisor, Moore KLN AB.  

Bolagets revisor sedan 2013. 

Innehav i Archelon: Inga.

MY SIMONSSON

Född 1976, advokat, Bovallstrand.

Ledamot i Archelons styrelse sedan 2014.

Andra styrelseuppdrag: Ledamot i Nickel Mountain Resources 

AB (publ), Nickel Mountain AB och Advokatbyrån Simonsson AB. 

Suppleant i ett flertal privata bolag.

Innehav i Archelon: Inga
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Styrelsen och verkställande direktören för Archelon AB (publ), org 

nr 556870-4653, avger följande årsredovisning för verksamheten 

under räkenskapsåret 2019. 

Verksamheten under året

Archelon startar och utvecklar bolag och projekt inom råvarusek-

torn samt investerar i andra företag där utvecklingspotentialen 

bedöms vara särskilt god. I anslutning till detta bedrivs prospekte-

ring i egen regi eller i samarbete med partners. Syftet är att skapa 

tillgångar som efter värdetillväxt realiseras under ordnade former.

Archelon har under 2019 projektanställt en geolog för att med 

hjälp av GIS-teknik utvärdera av Sveriges Geologiska Undersök-

ning nyligen offentliggjorda geokemiska och geofysiska data. Med 

fokus på sällsynta jordartsmetaller, men därutöver även bas- och 

ädelmetaller, har flera delområden identifierats som särskilt intres-

santa. En ny geokemisk prospekteringsmetod har introducerats 

vilken förefaller kunna representera ett betydelsefullt verktyg i 

projektets fortsatta utveckling.

I samband med introduktion av nybildade bolag på en marknads-

plats för aktiehandel strävar Archelon efter att tilldela aktieägarna 

ett direktägande i portföljinnehaven genom utdelning av delar av 

det egna aktieinnehavet. 

Archelons tillgångar består, utöver kassa, i huvudsak av aktier i 

ett antal råvarubolag varav de flesta är onoterade. 

Vad gäller onoterade innehav är det av förklarliga skäl svårt att 

korrekt bedöma den värdemässiga förändringen. Däremot kan 

konstateras att dessa bolag visat en positiv tillväxt vad gäller de 

olika verksamheternas omfattning.

Marknadsvärdet på det under bokslutsåret enda noterade 

innehavet, Nickel Mountain Resources AB (publ), (NMR), har under 

2019 minskat. Under året har Archelon avyttrat delar av innehavet 

i NMR. 

Investeringsportföljen som uppstår ur verksamheten omfattar 

aktier i Nickel Mountain Resources AB (publ), Goldore Sweden AB 

(publ), Renewable Ventures Nordic AB (publ), Akobo Minerals AB 

(publ) och Arctic Roe of Scandinavia AB.

En kortfattad beskrivning av bolagen ges nedan. 

Nickel Mountain Resources AB (publ) 
NMR) äger via dotterbolag rättigheter till en petroleumlicens i 

Tomsk oblast i Ryssland. 

NMR utvecklar även Europas största outnyttjade nickelfyn-

dighet, belägen i Storumans kommun, Västerbottens län. Bland 

tillgångarna finns tre bearbetningskoncessioner täckande nickel-

fyndigheten Rönnbäcken. 

Utöver Rönnbäcken-projektet bedriver NMR prospektering efter 

nickel i bland annat Orrbäcken, beläget cirka en mil söder om Skel-

lefteå, och guldprospektering vid Kattisavan, som ligger cirka tre 

mil nordväst om Lycksele. 

Goldore Sweden AB (publ)
Goldore Sweden AB (publ), (Goldore), är ett prospekteringsbolag 

med verksamhet i Sverige. Bolaget har byggt upp en omfattande 

portfölj av undersökningstillstånd avseende ädelmetaller, basme-

taller men även för batteriindustrin kritiska metaller samt diamant. 

Goldore har under 2019 av Bergsstaten beviljats ytterligare 

undersökningstillstånd.

Som en del i den dagliga verksamheten tillhandahåller Archelon 

resurser i form av tekniska och administrativa tjänster till Goldore.

Renewable Ventures Nordic AB (publ)
Renewable Ventures Nordic (RVN) ombildades ur Geotermica AB, 

där Archelon sedan länge varit delägare. Bolaget fokuserar nu på 

investeringar inom sektorn Cleantech. Målet är att bygga upp 

en riskspridd portfölj med minoritetsandelar i tillväxtbolag inom 

Cleantech-sektorn, främst i små onoterade och noterade innovativa 

miljöteknikbolag med stor inhemsk och global utvecklingspotential. 

Arctic Roe of Scandinavia AB
Arctic Roe of Scandinavia (AROS)  är ett företag inom segmentet 

vattenbruk som byggt en anläggning för produktion av ”rysk ka-

viar” från stör i egna odlingar belägna i småländska Strömsnäsbruk. 

AROS ”ryska kaviar” får ett allt större genomslag i konsumentleden 

inte bara på grund av produktens höga kvalitet utan även genom 

långtgående åtgärder får att tillfredsställa högt ställda miljömål. 

Akobo Minerals AB (publ)                                                                                                             
Akobo Minerals AB (publ), (Akobo) bedriver långt framskriden 

prospektering i Etiopien där bolaget har påträffat ett antal rika 

guldmineraliseringar. 

Väsentliga händelser efter årets utgång

Efter räkenskapsåret slut har Coronavirus - Covid 19 drabbat värl-

den med full kraft.

Då det har en uppenbart negativ påverkan på världsekonomin lär 

även Archelon påverkas i samma riktning. 

Utvecklingen följs noggrant och det har vidtagits ett flertal 

åtgärder för att försöka minska påverkan i verksamheten. Bolaget 

har en finansiell ställning som kan stå emot en betydande ned-

gång, men givet den osäkra situationen är det i nuläget inte möjligt 

att uppskatta hela den potentiella påverkan och alla bedömningar 

är behäftade med stor osäkerhet. 

Akobo, där Archelon per årsskiftet 2019/2020 hade ett ägande 

på ca 3 %, påbörjade februari 2020 i sitt Etiopiska koncessionsom-

råde ett kärnborrningsprogram. Akobo rapporterar att man i borr-

hål påträffat flera zoner med synligt guld vilket indikerar att man 

är en betydande fyndighet på spåren. Detta kan troligtvis påverka 

värdet av Archelons aktieinnehav i bolaget i en positiv riktning.

Förvaltningsberättelse
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Archelon i korthet 

Verksamhetens övergripande syfte är att identifiera, förvärva, 

förädla och skapa mervärden i råvarubaserade projekt, företrä-

desvis inom gruv- och mineralsektorn. Projekten ska i första hand 

finansieras via avkastning från gjorda investeringar. Mer informa-

tion finns på Bolagets hemsida www.archelon.se

Archelon arbetar fortlöpande med att utvärdera nya projekt, 

där mineralprospektering ingår som en viktig del. Syftet är att 

skapa tillgångar som efter värdetillväxt ska kunna realiseras under 

ordnade former. Viktiga kriterier är att projektet eller bolaget ska 

vara lämpligt för utdelning och ha tillräcklig substans för efterföl-

jande listning på en marknadsplats för aktiehandel. I samband med 

introduktion av nybildade bolag strävar Archelon alltid efter att 

tilldela aktieägarna ett direktägande. 

Framtida utveckling

Verksamheten skall fortsätta utvecklas med avsikt att påvisa kom-

mersiella råvarubaserade tillgångar. Arbetet bedrivs via dotterbo-

lag och i samarbete med externa aktörer. Parallellt med detta görs 

fortsatta investeringar i bolag och råvaruprojekt med identifierade 

tillväxtmöjligheter. De samlade effekterna av prospektering och 

investeringar förväntas skapa god värdetillväxt för bolaget och 

aktieägarna.

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 kom-

municeras till aktiemarknaden och Bolagets ägare. 

Kommentarer till räkenskaperna 

Redovisningsprinciper
Archelon tillämpar från och med 2014 årsredovisnings lagen samt 

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

finansiella rapporter. 

Investeringar
Archelon har under perioden investerat 34 000 kronor i Arctic Roe 

of Scandinavia AB.

Tillgångar
Tillgångarna per sista december 2019 bestod utöver kassa i hu-

vudsak 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) (3,3 %).

Aktien och antal ägare 

Archelon är ett publikt bolag listat på NGM Nordic SME se-

dan 10 april 2017. Kortnamn för aktien är ALON B. ISIN-kod: 

SE0005594801. 

Totalt antal utestående aktier uppgick per 2019 12 31 till  

104 613 531 st, fördelat på 2 974 079 A-aktier och 101 639 452 B-

aktier vardera med ett kvotvärde om ca 0,0068 kr. Aktiekapitalet 

i Archelon uppgår till 715 867,7479 kr. Enligt Euroclears samman-

ställning hade Archelon 3 288 (f å 3 446) registrerade aktieägare 

vid 2019 års slut slut.

Årsstämma och utdelning 

Årsstämma i Archelon hålls torsdagen den 14 maj 2020 kl. 11:00 i 

bolagets lokaler på Södra Allégatan 13 i Göteborg. 

Styrelsen avser föreslå årsstämman att ingen vinstutdelning 

lämnas för räkenskapsåret 2019. Framtida vinstmedel ska i första 

hand användas som rörelsekapital då detta bedöms gynnsamt för 

bolagets verksamhet. Övriga vinstmedel skall tillkomma aktieä-

garna i form av utdelning.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport avseende första kvartalet lämnas torsdagen den 14 

maj 2020.

Delårsrapport avseende andra kvartalet lämnas torsdagen den 

20 augusti 2020.

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 beQuo-

ted. Se även www.archelon.se.

Styrelse

Styrelsen består av tre ordinarie ledamöter inklusive styrelseordfö-

rande. Bolaget har att iaktta aktiebolagslagens bestämmelser om 

bolagsstyrning. Styrelsen har därvid upprättat en arbetsordning 

för sitt arbete, instruktioner avseende arbetsfördelningen mellan 

styrelsen och verkställande direktören, vilken behandlar dennes 

arbetsuppgifter och rapporteringsskyldigheter, samt fastställt 

instruktioner för den ekonomiska rapporteringen.

Organisation

Archelons organisation har under året bestått av en heltidsan-

ställd person och två deltidsanställda personer. Projektanställd 

fältpersonal anställs vid behov under sommarhalvåret. Geologiska 

tjänster, till exempel borrning, geofysiska mätningar och kemiska 

analyser av jord- och bergprover utförs av konsulter, entreprenörer 

och certifierade laboratorier. 

Miljö

Prospekteringsdelen av Archelons verksamhet kan innefatta allt 

ifrån blockletning, geologisk kartläggning, geofysiska markmät-

ningar, geokemisk provtagning och kärnborrning. Bolaget följer de 

riktlinjer för god miljöpraxis vid prospektering som tagits fram av 

SveMin (en branschförening för gruvor, mineral- och metallprodu-



Archelon 2019    2 1

center i Sverige). Miljöpåverkan i samband med prospektering har 

hittills varit ringa. 

Archelons medarbetare och anlitade konsulter ska arbeta på ett 

miljömässigt riktigt sätt enligt gällande lagar och förordningar 

med målsättningen att i möjligaste mån undvika mark- och miljö-

skador i samband med arbetets utförande. 

Lagar och förordningar

Archelons verksamhet faller under ett flertal lagar och förordning-

ar. Bland dessa kan nämnas Minerallagen (1991:45), som reglerar 

undersökning och bearbetning av fyndigheter på egen och eller 

annans mark av i lagen särskilt angivna mineraliska ämnen, definie-

rat som ”koncessionsmineral”. 

Undersökning får utföras endast av den som har undersöknings-

tillstånd och bearbetning endast av den som har bearbetningskon-

cession. Utöver minerallagen regleras verksamheten av Mine-

ralförordningen (1992:285), Plan- och bygglagen (1987:10) och 

Miljöbalken (1998:808). 

Bolaget kan komma att bedriva tillståndspliktig verksamhet 

enligt Miljöbalken avseende vissa undersökningsarbeten. 

Risker och osäkerhetsfaktorer 

Archelons verksamhet är liksom allt företagande förenad med risk. 

Riskerna kan generellt delas in i operationella risker relaterade till 

affärsverksamheten och risker relaterade till finansverksamheten. 

Verksamheten måste dessutom utvärderas mot bakgrund av de 

risker, kostnader och svårigheter som prospekteringsbolag ofta 

ställs inför. 

De två största riskerna är enligt styrelsens bedömning finansie-

ringsbehov och tillgång till kapital samt prospekteringsrisk. Pro-

spekteringsbranschen är kapitalkrävande och innebär att ytterli-

gare finansiering kan komma att krävas för en gynnsam utveckling 

av bolaget. Styrelsen och ledningen bedömer att likviditeten är 

tillräcklig för nästkommande 12 månader räknat från balansdagen. 

Effekterna av Coronapandemin som bland annat avspeglas i sjun-

kande värden på bolagets aktieinnehav kan, om detta tillstånd blir 

långvarigt, förändra styrelsens bedömning. Framtida finansierings-

behov kan inte uteslutas och styrelsen arbetar kontinuerligt med 

att utvärdera olika alternativ till fortsatt finansiering.

Verksamhetsrisker

Prospektering
Riskerna i ett bolag som Archelon, där mineralprospektering är en 

viktig del i verksamheten, är främst kopplade till utfallet av själva 

prospekteringen. Trots att insamlade data fortlöpande analyseras 

och utvärderas noggrant, finns alltid risken att positiva resultat ute-

blir. Malmprospektering är till sin natur en högriskverksamhet, där 

endast ett fåtal undersökta områden leder till utbyggnad av produ-

cerande gruvor och innebär därför en betydande ekonomisk risk.

Även om noggranna genomlysningar och bedömningar görs av 

definierade fyndigheter kan inte bolaget garantera att kommersi-

ella halter föreligger eller att andra hinder uppkommer. Det gäller 

också där indikationer på förekomster av olika metaller finns, men 

där den kommersiella potentialen ännu inte gått att fastställa. 

Även tillståndsfrågor avseende undersökning samt erhållandet av 

nödvändiga tillstånd och rättigheter kan innebära en risk.

Miljö
Verksamheten måste ta största hänsyn till miljöpåverkan. Detta 

innebär att vissa fyndigheter eventuellt, helt eller delvis, inte kan 

exploateras. En tänkbar konsekvens blir att möjligheten att avyttra 

dessa minskar.

Personal
Archelon är beroende av både intern och extern kvalificerad 

kompetens. Bolagets organisation är för närvarande begränsad. 

Förmågan att behålla fast eller inhyrd personal liksom möjligheten 

att rekrytera ny sådan är avgörande för den framtida utvecklingen. 

Styrelse och ledning utvärderar fortlöpande alternativa lösningar 

för att driva verksamheten optimalt.

Konkurrenter
Prospekteringsbolag kan i vissa fall konkurrera om samma objekt 

eller område. Områden runt befintliga malmfält och gruvor är of-

tast hårdast konkurrensutsatta. Om Archelon på grund av konkur-

rens inte lyckas finna nya fyndigheter eller mineraliseringar kan 

detta få negativ inverkan på bolagets position på prospekterings-

marknaden.

Legala krav
Gruvverksamhet regleras av lagar och förordningar och är nog-

grant kontrollerad av olika myndigheter. En särskilt långtgående 

reglering av verksamheten finns inom miljöområdet. Tillstånd krävs 

för en stor del av verksamheten. Myndigheter, organisationer, 

mark- och sakägare kan därigenom försena eller stoppa ett projekt 

genom lång handläggningstid, överklaganden eller att inte bevilja 

ansökningar om undersökningstillstånd. Även lagändringar kan 

vara till nackdel för verksamheten.

Finansiella risker

Likviditet
Likviditetsrisk innebär att betalningsförpliktelser inte kan uppfyl-

las som en följd av otillräcklig likviditet.

Råvarupriser
En prisnedgång på metaller kan i olika grad påverka värdet på mi-

neraltillgångar och potentiella reserver. Bas- och ädelmetaller är 

globala råvaror. Världsmarknadspriset på dessa uppvisar historiskt 

stora fluktuationer. Även priset på andra metaller uppvisar stora 

fluktuationer. 
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Prisutvecklingen på metallmarknaden påverkas av många fakto-

rer utanför bolagets kontroll, bland annat utbud och efterfrågan, 

växelkurser, inflation, förändringar i den globala ekonomin, samt 

politiska faktorer. Fallande eller låga metallpriser kan få negativ 

påverkan på värdet av Archelons olika projekt och intressebolag.

I dagsläget är världsmarknadspriset på nickel lågt och det idag 

största hindret för att finansiera projektet utgörs av metallpriset. 

Vid rådande nickelpris är fyndigheterna i Rönnbäcken subkom-

mersiella.

Konjunkturutveckling
Externa faktorer såsom tillgång och efterfrågan och låg- och 

högkonjunkturer kan ha inverkan på rörelsekostnader, världsmark-

nadspriser på metaller och aktievärdering. Framtida intäkter och 

aktievärdering kan bli påverkade av dessa faktorer, vilka står utom 

bolagets kontroll.

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: 

Balanserad vinst               958 084

Överkursfond     3 211 134

Årets resultat            -1 949 815

             2 219 403

 

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning 

överförs kronor 2 219 403.

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till 

efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter. 

Alla belopp i kronor där ej annat anges.
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Resultaträkning

 Not 2019 2018
Nettoomsättning  4 901 230 172
  4 901 230 172
   
Rörelsens kostnader   
Övriga externa kostnader 2 -1 535 414 -1 624 484
Personalkostnader 3 -1 273 915 -1 101 033
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -63 660 -15 915
Summa rörelsens kostnader  -2 872 989 -2 741 432
   
Rörelseresultat  -2 868 088 -2 511 260
   
Resultat från finansiella poster   
Resultat från andelar i intresseföretag  – –
Resultat från övriga värdepapper  920 097 3 293 343
Räntekostnader och liknande resultatposter  -1 824 -25 724
Summa resultat från finansiella poster  918 273 3 267 619
   
Resultat efter finansiella poster      -1 949 815 756 359
   
Skatt på årets resultat 4 –  – 
   

Årets resultat  -1 949 815 756 359
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 Not 2019-12-31 2018-12-31
TILLGÅNGAR   
Anläggningstillgångar   
Materiella anläggningstillgångar   
Inventarier, verktyg och installationer 5 238 711 302 371
   
Finansiella anläggningstillgångar   
Andelar i intresseföretag 6 412 377 412 375
Andra långfristiga värdepappersinnehav 7 951 511 997 502
  1 363 888 1 409 878
   
Summa anläggningstillgångar  1 602 599 1 712 248
   
Omsättningstillgångar   
Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar  0 843
Aktuell skattefordran  84 106 84 106
Övriga kortfristiga fordringar  152 325 1 582 246
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 91 529 81 058
  327 960 1 748 253
   
Kassa och bank  1 142 026 1 643 867
   
Summa omsättningstillgångar  1 469 986 3 392 120
   
SUMMA TILLGÅNGAR  3 072 585 5 104 368

EGET KAPITAL OCH SKULDER   
Eget kapital   
Bundet eget kapital   
Aktiekapital  715 868 715 868
  715 868 715 868

Fritt eget kapital   
Överkursfond  3 211 134 3 211 134
Balanserad vinst eller förlust  958 084 201 724
Årets resultat  -1 949 815 756 359
  2 219 403 4 169 217
   
Summa eget kapital  2 935 271 4 885 085
   

Kortfristiga skulder   
Leverantörsskulder  43 630 127 341
Övriga kortfristiga skulder  35 502 32 508
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 58 182 59 434
   
Summa kortfristiga skulder  137 314 219 283
   

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  3 072 585 5 104 368

Balansräkning



Archelon 2019    2 5

Förändringar i eget kapital

 Aktie- Fritt eget Summa eget  
 kapital kapital kapital
Eget kapital 2018-12-31 715 868 4 169 217 4 885 085
Årets resultat  -1 949 815 -1 949 815
Eget kapital 2019-12-31 715 868 2 219 402 2 935 270
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Tkr  2019 2018
Den löpande verksamheten  
Periodens rörelseresultat  -2 868 -2 512
Justering för poster som 
inte ingår i kassaflödet  63 16
Erlagd ränta  -2 -25
Betald inkomstskatt  0 -26
  
Kassaflöden från den löpande verksamheten -2 807 -2 547
  
Förändring av rörelsefordringar  1 419 -998
Förändring av rörelseskulder  -80 538
  
Kassaflöden från den löpande verksamheten -1 468 -4 083
  
Investeringsverksamheten  
Förvärv av inventarier, verktyg och installationer 0 -318
Förvärv av andelar i intresseföretag  0 -198
Förvärv av långfristiga värdepappersinnehav  -34 -280
Försäljning av långfristiga värdepappersinnehav 1 000 3 433
  
Kassaflöden från investeringsverksamheten 966 2 637

Finansieringsverksamheten
Nyemission  0  2 859

Kassaflöden från finansieringsverksamheten  0 2 859
  
Årets kassaflöde  -502 1 413
  
Likvida medel vid periodens början  1 644 231
  

Likvida medel vid periodens slut  1 142 1 644

Kassaflödesanalys
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Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Redovisningsprinciper

Bolaget har upprättat sin årsredovisning enligt årsredovisningsla-
gen och BFNAR 2012:1 (K3).

Värderingsprinciper

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffnings-
värden/nominellt belopp om inget annat anges nedan.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
minskat med avdrag för ackumulerad värdeminskning och eventu-
ella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas 
nyttjandeperiod. 

Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år. 

Immateriella anläggningstillgångar

Utvecklingskostnader som balanserats skrivs av linjärt över den 
period som de förväntade fördelarna beräknas komma företaget 
tillgodo och från den tidpunkt då kommersiell produktion påbör-
jas. Avskrivningstiden överstiger inte fem år.

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta 
efter avdrag för individuellt bedömda osäkra kundfordringar. 

Utländsk valuta

Tillgångar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens 
kurs.

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Andra långfristiga värdepappersinnehav är avsedda för långsiktigt 
innehav och redovisas till anskaffningsvärde. Har ett långfristigt 
värdepappersinnehav på balansdagen ett lägre värde än det bok-
förda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan 
antas att värdenedgången är bestående. 

Inkomstskatter

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller 
erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års 
aktuella skatt, samt andel i intresseföretags skatt. Skatteskulder/-
fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall 
erläggas till eller erhållas från skatteverket. Bedömningen görs 
enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som 
är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För 
poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed 
sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffek-
ter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot 
eget kapital. Uppskjuten skatt avseende framtida skatteeffekter 
redovisas inte i resultat- och balansräkningarna. 

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redo-
visade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför 

in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras kassa- och 
banktillgodohavanden.

Uppskattningar och bedömningar

Inga bedömningar eller uppskattningar har gjorts som har bety-
dande effekt på de redovisade beloppen i den finansiella rap-
porten eller skulle innebära en betydande risk för en väsentlig 
justering av de redovisade värdena för tillgångar och skulder under 
nästa räkenskapsår för moderbolaget. 

Not 2 Operationell leasing

 2019 2018
Under perioden kostnadsförda 
leasingavgifter 145 286 146 472

Not 3  Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
 2019 2018

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader 
Löner och ersättningar till styrelsen 
och verkställande direktören 740 496 644 310
Löner och ersättningar till 
övriga anställda 339 880 271 800
 1 080 376 916 110
  
Pensionskostnader 0 0
Sociala avgifter enligt lag och avtal 177 645 164 697
Totalt 1 258 021 1 080 807

Not 4 Skatt på årets resultat

 2019 2018
Aktuell skatt – –
Skatt på årets resultat 0 0
  
Redovisat resultat före skatt -1 949 815 756 359
Skatt beräknad enligt 
gällande skattesats 21,4 % (22  %) 417 260 -166 399
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -428    -451 
  
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 3               –
Underskottsavdrag som nyttjas i år – 166 850
I år uppkomna underskottsavdrag  -416 835               –
Redovisad skattekostnad 0 0
Bolaget har ett skattemässigt underskott. Styrelsen bedömer att 
betydande skattemässiga överskott inte kommer genereras inom 
den närmsta framtiden, varför uppskjuten skattefordran inte redo-
visas på underskotten.



2 8     Archelon 2019

Not 6 Andelar i intresseföretag    

   2019-12-31 2018-12-31
Företag  Antal/kap.- Redovisat Redovisat
Organisationsnummer Säte andel % värde värde
Goldore Sweden AB (publ)   3 047 295 412 375 412 375
556971-1996  Göteborg 27,2%   
Totalt   412 375 412 375
     
Ingående anskaffningsvärden   412 375 280 000
  

Årets förändringar  
- Tillkommande värdepapper   0 198 000
- Avgående värdepapper   0  -65 815
  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden   412 375 412 375
  
Utgående ackumulerade uppskrivningar/nedskrivningar  0 0
  
Utgående redovisat värde, totalt   412 375 412 375

Not 5  Inventarier, verktyg och installationer

 2019-12-31 2018-12-31
Ingående anskaffningsvärden 360 479 42 193
Årets anskaffningar 0 318 286
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 360 479 360 479
  
Ingående avskrivningar -58 108 -42 193
- Avskrivningar -63 660 -15 915
Utgående ackumulerade avskrivningar -121 768 -58 108
  
Utgående restvärde enligt plan 238 711 302 371
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Göteborg den 23 april 2020

Archelon AB (publ)

 Patric Perenius Tore Hallberg  
 Ordförande Verkställande direktör 

My Simonsson

Min revisionsberättelse har lämnats den den 23 april 2020.

Carl Magnus Kollberg
 Auktoriserad revisor

Not 7 Andra långfristiga värdepappersinnehav

 2019-12-31 2018-12-31
Ingående anskaffningsvärden 5 908 871 5 856 073
  
Årets förändringar  
- Tillkommande värdepapper 34 011 280 003
- Avgående värdepapper -80 000 -227 205
  
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 5 862 882 5 908 871

Ingående ackumulerade 
uppskrivningar/nedskrivningar -4 911 369 -4 911 369
  
Utgående ackumulerade 
uppskrivningar/nedskrivningar -4 911 369 -4 911 369
  
Utgående redovisat värde, totalt 951 513 997 502
Varav noterade aktier  
  Redovisat värde 307 159 387 159
  Börsvärde eller motsvarande 1 105 344  2 331 493
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Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Archelon AB (publ) 

Org.nr. 556870-4653 

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Archelon AB 

(publ) för år 2019. Bolagets årsredovisning ingår på sidorna 19-29 i 

detta dokument.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 

med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 

rättvisande bild av Archelon AB (publ)s finansiella ställning per den 

31 december 2019 och av dess finansiella resultat och kassaflöde 

för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 

förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträk-

ningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Audi-

ting (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa 

standarder beskrivs närmare i avsnittet ”Revisorns ansvar”. Jag är 

oberoende i förhållande till Archelon AB (publ) enligt god revisors-

sed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt 

dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 

ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Annan information än årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 

den andra informationen. Den andra informationen består av sidorna 

1-18 i detta dokument (men innefattar inte årsredovisningen och min 

revisionsberättelse avseende denna).

Mitt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna 

information och jag gör inget uttalande med bestyrkande avse-

ende denna andra information.

I samband med min revision av årsredovisningen är det mitt 

ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga 

om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsre-

dovisningen. Vid denna genomgång beaktar jag även den kunskap 

jag i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informa-

tionen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om jag, baserat på det arbete som har utförts avseende denna in-

formation, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en 

väsentlig felaktighet, är jag skyldig att rapportera detta. Jag har inget 

att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 

att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild 

enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direk-

tören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är 

nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller 

några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlig-

heter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 

verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga 

att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 

förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamhe-

ten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om 

fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande 

direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten 

eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida års-

redovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felak-

tigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och 

att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti 

för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i 

Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en 

sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter 

eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsam-

mans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 

användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt 

omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 

revisionen. Dessutom:

•  Identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter 

i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 

misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån 

dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ända-

målsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att 

inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är 

högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, efter-

som oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, 

avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av 

intern kontroll.

•  skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll 

som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgär-

der som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för 

att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

•  utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används 

och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskatt-

ningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

•  drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande 

direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättan-

det av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de 

inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig 

osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden 
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som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta 

verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig 

osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärk-

samheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga 

osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, 

modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras 

på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsbe-

rättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett 

bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

•  utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och 

innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 

årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 

händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens plane-

rade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste 

också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 

däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen 

som jag identifierat.

 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en 

revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för 

Archelon AB (publ) för år 2019 samt av förslaget till dispositioner 

beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt för-

slaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 

och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt 

ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet ”Revisorns ansvar”. 

Jag är oberoende i förhållande till Archelon AB (publ) enligt god 

revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska 

ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 

ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 

beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 

innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 

försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, 

omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 

konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen 

av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 

fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse 

att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medels-

förvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt 

kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska 

sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och 

anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga 

för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med 

lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande 

sätt.

Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt 

uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att 

med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelse-

ledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

•  företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse 

som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

•  på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovis-

ningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 

bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är 

att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt 

med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 

för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 

alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 

föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag 

till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med 

aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använ-

der jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 

inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen 

och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grun-

dar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 

granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella 

bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär 

att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 

förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg 

och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situa-

tion. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, 

vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för 

mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande 

om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst 

eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktie-

bolagslagen.

Göteborg den 23 april 2020                

Carl Magnus Kollberg
Auktoriserad revisor
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