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Anmälan och deltagande

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast torsdagen 

den 2 maj 2013 vara införd i den av Euroclear Sweden AB (Euro-

clear) förda aktieboken och dels anmäla sitt deltagande senast 

den 6 maj 2013 kl. 12:00. Anmälan skall ske per telefax 031-711 41 

32, per e-mail info@archelon.se eller skriftligen till bolaget under 

adress: Archelon Mineral AB, Södra Allégatan 13, 413 01 Göteborg. 

Vid anmälan bör uppges aktieägares och, i förekommande fall, 

ombuds namn, person-/organisationsnummer, adress och tele-

fonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden (högst 2). För 

aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt kunna uppvisas 

vid stämman. Formulär för fullmakt finns tillgängligt på bolagets 

hemsida www.archelon.se. Den som företräder juridisk person skall 

uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighets-

handling, vilken utvisar behörig firmatecknare. 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för 

att äga rätt att delta i stämman, före den 2 maj 2013 tillfälligt ha 

registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan 

omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid 

före den 2 maj 2013. 

Archelon i korthet

Archelon Mineral är ett publikt aktiebolag grundat 2004. Bolaget 

har cirka 3 700 aktieägare och B-aktien är sedan 2008 upptagen 

till handel på AktieTorget under benämningen ARCH B. Verksam-

hetens övergripande syfte är att identifiera, förvärva, förädla och 

skapa mervärden i råvarubaserade projekt, företrädesvis inom gruv- 

och mineralsektorn. Genom att gå in i projekt som befinner sig i ett 

tidigt utvecklingsskede finns möjlighet till god värdetillväxt. 

Tillgångarna består främst av delägarskap i ett antal port-

följbolag. Aktuella innehav är bland annat Gotland Oil AB och 

Nordic Iron Ore AB. Verksamheten ska i första hand finansieras via 

avkastning från gjorda investeringar. Prospekteringsverksamhet 

bedrivs i egen regi och i samarbete med andra bolag. Målområden 

är Värmland, Dalsland och Bergslagen. 

Årsstämma

Årsstämma i Archelon Mineral AB (publ) hålls onsdagen den 8 

maj 2013 klockan 10:00 i bolagets lokaler på Södra Allégatan 13 i 

Göteborg. 

Ekonomisk information

Delårsrapport för januari – mars 2013: torsdag 16 maj 2013.

Delårsrapport för januari – juni 2013: torsdag 22 augusti 2013.

Delårsrapport för januari – sept 2013: torsdag 14 november 2013.

Bokslutskommuniké för 2013: torsdag 20 februari 2014.

Omslagsbild: Tyrone Comfort. Gold 
is Where You Find It, 1934, olja på 
canvas, Smithsonian American Art 
Museum.
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Utdelning av aktier samt nyemission i intressebolaget Gotland Oil •	

AB med listning på AktieTorget 18 april 2013.

Långt framskridna planer på provborrning efter olja på Gotland. •	

Tidigare gotländsk produktion om 700 000 fat olja av god  

kvalitet till ett värde av 400-500 miljoner kronor bekräftar  

potentialen.

Portföljbolaget Nordic Iron Ore AB säkrade under andra kvartalet •	

finansiering om 60 Mkr i form av ett konvertibelt lån.

Betydande förekomster av järnmineralisering rapporterades efter •	

årets borrkampanj. Totala mineraltillgångar mer än fördubblade 

och uppgår nu till 170 miljoner ton.

Resultaten från årets prospekteringsarbeten i guldprojektet  •	

Solvik motiverar fortsatta insatser av Agnico-Eagle Mines. 

Försäljning och belåning av aktier i Nordic Iron Ore tillförde •	

Archelon drygt 6 Mkr. 

Resultatet för räkenskapsåret uppgick till -3,6 Mkr.•	

Viktiga händelser under 2012

Varphögar runt gamla gruvhål ger ofta värdefull kunskap om berggrunden.
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Bäste aktieägare,

Vårdagjämningen 20 mars 2013 bjuder Göteborg på minusgrader, 

snålblåst och snöfall. En tillbakablick på året 2012 skänker dock en 

viss värme.

Archelon har under 2012 bidragit till att ett nytt bolag står inför 

listning och aktiehandel. Gotland Oil AB, som härstammar från 

Archelons tidigare helägda dotterbolag Norplat Resources AB, 

tillfördes i höstas nya aktieägare. Detta skedde genom en utdelning 

av en del av Archelons ägande i bolaget.

Gotland Oil förfogar över undersökningstillstånd på Gotland. 

Tillstånden som avser olja och gas omfattar dryga 54 000 hektar. 

Inom dessa har olja tidigare producerats och avsikten är att Gotland 

Oil initialt skall prospekteringsborra i anslutning till gamla produk-

tionsplatser. 

Totalt har närmare 700 000 fat olja producerats på Gotland. En-

dast en liten del av Gotland är undersökt och sannolikheten att man 

skall kunna påträffa betydligt större mängder olja bedöms vara god. 

Under åren då borrning efter och produktion av olja pågick utveck-

lades en smalhålsteknik på Gotland som innebar lägre kostnader 

och väsentligt mindre miljöpåverkan. Verksamheten upphörde vid 

mitten av 1990-talet på grund av låga oljepriser. Priset på olja är 

idag tiodubblat. Gotland Oil kommer att använda sig av smalhåls-

borrningens miljö- och kostnadsfördelar. Därutöver kommer bo-

laget att undersöka möjligheten att öka produktiviteten i enskilda 

borrhål genom att styra borrkronan horisontellt in i de oljeförande 

lagren. Därmed ökar dräneringsytan mot borrhålet. Erfarenhetsmäs-

sigt kan detta åstadkomma ett rejält ökat flöde ur hålet.

Archelons ägarandel i Gotland Oil uppgick vid årsskiftet 

VD kommentar

2012/2013 till ca 14 procent och det är min förhoppning att detta 

framöver kan representera goda värden.

Bland övriga intressen vill jag lyfta fram guldprojektet Solvik i 

gränstrakterna av norra Dalsland och sydvästra Värmland. Projektet 

har tillhört Archelon under lång tid. Där har under år 2012 vår part-

ner Agnico-Eagle Sweden AB genomfört fältarbeten omfattande 

bland annat kärnborrning. Resultaten är uppmuntrande och innebär 

ytterligare satsningar under 2013. Det kanadensiska bolaget Agni-

co-Eagle är i Sverige känt för sin framgångsrika verksamhet i norra 

Finland där man för ett antal år sedan förvärvade en guldfyndighet 

från Riddarhyttan Resources AB. Vårt samarbete sker på så kallad 

earn in-basis där Agnico-Eagle står för 100 procent av kostnaden i 

utbyte mot en ökande ägarandel i projektet.

Solvik ligger inom Vänern-Mjösa Goldbelt där Archelon har yt-

terligare underökningstillstånd.

Mot slutet av 2012 avyttrade Archelon en del av sitt aktieinnehav 

Nordic Iron Ore. Därutöver belånades NIO-aktier där lånet skall 

regleras med aktier. En anledning till dessa transaktioner var att 

Archelon ville frigöra kapital till nya projekt. 

Bolaget Nordic Iron Ore representerar fortfarande ett betydande 
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värdemässigt intresse. Tempot i den planerade nystarten av de järn-

malmsgruvor i Bergslagen som bolaget äger påverkas dock av de 

finansieringsproblem som uppstått i andra svenska järnmalmspro-

jekt. Nordic Iron Ore har under 2012 visat på betydande potentiella 

tilläggsreserver genom kärnborrning i Väsman mellan gruvorna 

Blötberget och Håksberg. En neutral bedömning innebär rimligtvis 

att Nordic Iron Ore härigenom står på en än mer solid grund. Vi får 

hoppas och utgå ifrån att finansieringsfrågorna finner en lösning 

under 2013.

År 2013 har nu börjat. Merparten av året ligger fortfarande fram-

för oss med nya möjligheter och utmaningar. Vår affärsidé är att i 

egen regi eller med partners skapa projekt inom råvarusektorn.

Jag ser framtiden an med tillförsikt.

Göteborg i mars 2013 

Tore Hallberg
Verkställande direktör
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Visby

Översikt

Archelons kärnverksamhet är att exploatera georesurser. Bolaget 

har fortlöpande byggt upp en investeringsportfölj med tonvikt 

på företag verksamma inom råvarusektorn. Tillgångarna utgörs i 

huvudsak av aktier i portföljbolagen. Genom att investera i bolag 

som driver projekt i tidiga utvecklingsskeden finns möjlighet till 

god värdetillväxt. 

Förutom investeringar i råvarubolag bedriver Archelon prospek-

tering i egen regi och i samarbete med andra aktörer. Målområden 

är västra Värmland, Dalsland och Bergslagen. Syftet är att finna 

brytvärda mineralfyndigheter, främst bas- och ädelmetaller, med 

potential att utvecklas till ekonomiskt bärkraftiga gruvprojekt. 

Investeringar i råvarubolag

Aktuella innehav är Gotland Oil AB, Nordic Iron Ore AB, Geoter-

mica AB, Mineral Invest International MII AB och Merrit Resources 

Inc. 

Archelons ägarandel i Gotland Oil uppgick vid årsskiftet till 14,4 

procent. Innehavet i Nordic Iron Ore AB uppgick till 13,1 procent.

Geotermica arbetar med utvinning av geotermisk energi. Verk-

samhet håller bland annat på att etableras i Italien, där geotermisk 

värme sedan länge utnyttjas för elproduktion. Mineral Invest har 

flera internationella guldprojekt och Merrit Resources prospekte-

rar på Filippinerna, där bolaget letar aktivt efter möjligheter inom 

guld, småskalig gruvbrytning och mangan.

Gotland Oil AB är ett olje- och prospekterings-

bolag som skall bedriva prospektering och 

utvinning av olja på Gotland. Bolaget har sitt 

säte i Visby. Administrationen finns tills vidare 

på Archelons kontor i Göteborg. 

Gotland Oil AB innehar genom helägda dotterbolaget Gotland 

Exploration AB undersökningskoncessioner på Gotland. Den dag-

liga verksamheten kommer därför främst att drivas genom Gotland 

Exploration. Tillstånden innebär rätt att utföra undersökningar 

med syfte att påvisa fyndigheter av olja och gasformiga kolväten 

enligt minerallagen. 

Mer än 700 000 fat olja har producerats på Gotland. Värdet av 

den olja som tidigare producerats skulle idag motsvara mellan  

400 och 500 miljoner kronor. Den totala mängd olja som fort-

farande finns oupptäckt på Gotland bör rimligtvis vara mångfalt 

större. 

Tidigare verksamhet upphörde i mitten på 1990-talet på grund 

av låga oljepriser. Med dagens prisnivå och bättre vetskap om var 

oljan kan vara lokaliserad ser bolaget goda möjligheter att bedriva 

en lönsam verksamhet. Rapporter om var de gamla oljeprodu-

cerande hålen är belägna utgör offentlig information. Denna doku-

mentation ger möjlighet att lokalisera de områden där oljeproduk-

tion förekommit, vilket minskar prospekteringsrisken. 

Gällande tillstånd

Gotland Exploration AB har av Bergsstaten beviljats åtta undersök-

ningstillstånd enligt minerallagen avseende olja och gasformiga 

kolväten. Tillståndens sammanlagda areal är 54 159 hektar, se ta-

bell och karta nedan. Ett undersökningstillstånd gäller i tre år och 

kan därefter förlängas i omgångar om särskilda villkor är uppfyllda.

Undersökningstillstånd Areal Giltig t o m

Gotland öst 28 583 ha 2014-06-10

Gotland sydöst 8 735 ha 2014-06-10

Gotland syd 7 055 ha 2014-06-10

Hejnum nr 1 1 250 ha 2014-06-10

Bäl nr 1 6 128 ha 2015-07-12

Silte nr 1 1 500 ha 2015-07-12

Bonsarve nr 1 866 ha 2015-07-12

Grunnet nr 1 42 ha 2015-07-12

Verksamhetsbeskrivning

Gotland Oils beviljade undersökningstillstånd på Gotland i blått. 
Gula punkter visar föreslagna platser för provborrning.
 

Provborrning under 2013

I ett sedan 2011 pågående arbete har Gotland Oil analyserat 

befintlig geologisk och geofysisk information samt tillgängliga 

data om historisk oljeproduktion inom undersökningstillstånden. 

Ett antal gamla produktionsplatser har identifierats som lämpliga 

objekt för provborrning. 

Syftet med provborrningen är att undersöka oljeförekomst i 

ordoviciska revstrukturer och vid påvisad förekomst utföra prov-

pumpning av olja och insamling av information såsom oljeflöde, 

reservoartryck och tryckförändringar samt oljekvalité. Bolaget 

planerar att påbörja borrningarna under 2013. Borrhålens djup 

varierar mellan 300 m i norr och 500 m i söder.
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Billigare med smala borrhål

På Gotland utvecklades en teknik att borra efter olja med smala 

hål. Det statliga företaget OPAB, som inledde sin prospekterings-

borrning med konventionella borriggar, hade kapacitet att nå  

2 500 meters djup. Totalt 76 hål borrades på detta vis till besvä-

rande höga kostnader. År 1977 övergick OPAB till att använda 

mindre riggar som i princip var konverterade kärnborrmaskiner 

som kunde borra smalare hål än de stora och tunga oljeriggarna. 

OPAB borrade fram till år 1986 med den nya smalhålstekniken 165 

hål, varefter privatägda Gotlandsolja AB övertog verksamheten 

och borrade ytterligare 82 hål. 

Teknikskiftet och övergången till smalhålsborrning var en av 

anledningarna till att verksamheten kunde fortgå under så lång 

tid trots pressade oljepriser. Smalhålsborrning till de på Gotland 

grunda reservoarerna var i dessa sammanhang relativt billig. Kost-

naden för ett hål inklusive produktionsutrustning uppgick i början 

av 1990-talet i snitt till ca 150 000 kr. Tekniken erbjuder fortfa-

rande stora kostnadsfördelar.

på organiskt material, varpå den sedan migrerat till porösa sand- 

och kalkstenar, överlagrade av täta bergarter som då fungerar som 

ett tätande lock. 

De oljeproducerande ordoviciska revstrukturerna kan vara uppe-

mot 50 m höga och 800 m i diameter. Flera närliggande mindre rev 

kan på vissa platser bilda ett kluster. Revens porositet och permea-

bilitet är relativt låg på grund av inslag av leror och skiffrar vilket 

begränsar den dagliga produktionskapaciteten. Reven är lätta att 

identifiera med hjälp av seismiska mätningar.

De kambriska sandstenarna var det ursprungliga målet när 

oljeprospekteringen startade på Gotland. Utöver revstrukturer har 

få strukturella fällor där olja naturligt kan ansamlas identifierats. 

Detta är även en anledning till varför prospektering efter olja i 

kambrisk sandsten övergavs till förmån för de mer lättidentifierade 

ordoviciska reven. 

Framtidsutsikter för Gotland Oil

Under den period då olja producerades på Gotland pumpades 

det årligen olja från mellan 30 och 50 hål. I bolagets kommande ut-

veckling förväntas minst detta scenario kunna återupprepas. 

Med ny teknik där borrhålet penetrerar oljereservoaren hori-

sontellt i stället för vertikalt blir reservoarens dräneringsyta mot 

borrhålet väsentligt större och oljeproduktionen kan därigenom 

ofta öka med fem till tio gånger jämfört med ett konventionellt 

vertikalt borrhål. En eventuell framtida produktion från 30 till 50 

hål borrade med ny teknik har förutsättningar att producera vä-

sentligt större mängder olja än vad de gamla hålen gjorde.

Endast en liten del av Gotlands yta är undersökt i oljesamman-

hang. Merparten av de seismiska undersökningar som gjorts följer 

lokala vägnät. Integrering av geologiska, geokemiska och geofy-

siska data i kombination med nya rön vid satellitbildstolkning kan 

ge information om var det finns bättre förutsättningar att hitta nya 

oljefält. Detta leder med större träffsäkerhet fram till nya målom-

råden för seismiska undersökningar och ny borrning.

Styrelsens målsättning är att Gotland Oil AB inom två år har 

etablerat kommersiell oljeproduktion från minst tio hål som var-

dera har kapacitet att producera minst fem fat olja per dag. Under 

samma period skall ytterligare platser identifieras lämpliga för 

nya borrhål. I ett femårsperspektiv ser styrelsen möjligheten att 

bolaget producerar olja ur trettio till femtio hål där den samlade 

oljeproduktionen på årsbasis konservativt räknat kan motsvara ett 

bruttovärde på 50 till 100 miljoner kronor.

Parallellt skall Gotland Oil undersöka förutsättningar att finna 

olja i den kambriska sandstenen som överlagrar det kristallina 

urberget. Eventuella oljefynd i denna reservoar kan vara av en helt 

annan storlek och omfattning än i de oljeproducerande siluriska 

revkalkstenarna. Utmaningen är att påträffa oljefällor som då 

snarare är stratigrafiska än strukturella. Stratigrafiska fällor har 

förutsättningar att innehålla väsentligt större oljemängder än 

revstrukturer.

Borrkronor för smalhålsborrning. Gotland Oils koncept är att  
bedriva borrningen småskaligt. Foto Drillcon.

Geologiska förutsättningar för olja

Ovanpå urberget förekommer sedimentära bergarter som är yngre 

än ca 545 miljoner år. Dessa täcker idag urberget på bland annat 

Gotland och består här av omväxlande kambrosiluriska sandstenar, 

skiffrar och kalkstenar, där kambrium är äldst och silur yngst. De 

ordoviciska bergarternas ålder är cirka 488-444 miljoner år.

Gotlands sedimentära berggrund kan beskrivas som en skiva 

lutande åt sydost. Djupet till kristallint urberg är störst på södra 

Gotland, knappt 800 m, och minst på norra Gotland, knappt 300 

m. De sedimentära bergartslagren på Gotland utgör utkanten av 

ett bäcken vars djupare och mäktigare delar finns i Polen-Kalinin-

grad-Litauen, där olja produceras från huvudsakligen kambriska 

sandstenar. 

Oljan kan antas ha bildats ur kambro-ordoviciska alunskiffrar rika 
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Nordic Iron Ore är ett gruv- och prospek-

teringsbolag med fokus på Bergslagens gamla järnmalmsgruvor. 

Bolagets etablering motiverades av stark efterfrågan på stål med 

gynnsamma järnmalmspriser och de skalfördelar som följer av att 

bolaget som första aktör någonsin kan integrera de större, sedan 

tidigare kända, fyndigheterna i Ludvikaområdet.

Archelon var en av grundarna till Nordic Iron Ore och behåller 

fortfarande ett icke oväsentligt ägarintresse i bolaget. För mer 

information, se bolagets hemsida www.nordicironore.se.

Prioriterade projekt omfattar järnförekomsterna i Blötberget, 

Håksberg och det mellanliggande Väsmanfältet. Fyndigheterna 

ligger i ett ca 2,5 mil långt stråk med järnförekomster som sträcker 

sig från Blötberget i söder till Håksbergsfältet i norr.

Målet är att återuppta gruvdriften med en förväntad årspro-

duktion om cirka 4,4 miljoner ton höganrikad produkt när anlägg-

ningen är fullt utbyggd.

Bolaget har under året rapporterat ökade mineraltillgångar i 

Blötberget samt betydande mineraltillgångar i den hittills under-

sökta delen av Väsmanfältet. De sammanlagda mineraltillgångarna 

uppgår numera till 170 Mton, fördelat på indikerade mineraltill-

gångar om 62 miljoner ton samt antagna mineraltillgångar om 108 

miljoner ton enligt JORC-standard. Järnhalten ligget på cirka 39 

procent.

Investeringsbeslut

Efter att ett miljötillstånd erhållits från Mark- och miljödomstolen 

och under förutsättning att den planerade slutgiltiga lönsamhets-

studien är positiv, samt att finansiering har säkrats, avser bolaget 

att ta beslut om de anläggningsinvesteringar som krävs för att 

återuppta produktionen och påbörja leverans till kunderna.

Nordic Iron Ore är alltjämt förberett för en marknadsnotering 

men styrelsen har, på grund av det osäkra läget på finansmarkna-

den, inte fattat beslut om tidpunkt för notering av bolagets aktie.

Änggruvans stationsbyggnad fyra km norr om Filipstad.

Gruvlave i Blötberget. Foto Blötbergets kulturförening.

Anrikningsverket vid Vulcanusgruvan, Blötberget. Foto Blötbergets kulturförening.
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 Prospektering bedrivs i egen regi 

och i samarbete med andra aktörer. Målområden är Bergslagen, 

västra Värmland och Dalsland med inriktning på bas- och ädel-

metaller. Syftet är att finna brytvärda mineralfyndigheter på de 

områden där bolaget beviljats undersökningstillstånd. De flesta 

projekten befinner sig i ett tidigt utvecklingsskede. Insatserna 

består därför av grundläggande undersökningar i form av prospek-

teringsborrning, provtagning och analys av ytberg och morän samt 

geofysiska mätningar.

Aktuella undersökningstillstånd

För närvarande finns fem beviljade undersökningstillstånd om  

1 338 hektar, samtliga i Värmlands län. Se tabell nedan. Archelon 

har för avsikt att under 2013 utöka projektportföljen med ytterli-

gare tillstånd inom bolagets målområden i Värmland.

Undersöknings- Kommun Mineral Giltig Areal
tillstånd   t o m (ha)

Bortan nr 2 Arvika Au, Cu 2014-02-01 176

Fagerberget nr 1 Filipstad Fe, Cu 2013 -08-14 149

Mögreven nr 1 Filipstad Au, Cu 2015-08-15 409

Hyttsjön nr 1 Filipstad Au, Cu 2015-08-27 415

Kniphöjden nr 1 Säffle Au 2015-10-08 189

Vänern-Mjösa Goldbelt

Ett av Archelons prioriterade områden är ett metallogenetiskt 

stråk benämnt Vänern-Mjösa Goldbelt. Inom stråket finns ett guld-

förande gångsystem som sträcker sig från sjön Mjösa i Norge till 

Vänern i Sverige. Kvartsgångar med guld hittas såväl i Norge som i 

västra Värmland och norra Dalsland. Mineraliseringarna förefaller 

vara strukturellt betingade, det vill säga knutna till förkastnings- 

och svaghetszoner i berggrunden. De karaktäriseras oftast av en 

komplex tektonik. 

På satellitbilder framträder tydliga förkastningstrender och 

lineament. Platser där strukturella krysspunkter sammanfaller med 

gamla gruvhål kan indikera förekomsten av ädelmetall. Vänern-

Mjösa Goldbelt är underprospekterat och pågående arbeten 

betecknas som ”greenfield”. Analyser av varp- och hällprover visar 

ett varierande innehåll av både guld och silver. 

Årets fältarbeten

Fortsatta fältarbeten i egen regi har under året bedrivits i västra 

Värmland inom Vänern-Mjösa Goldbelt samt i Bergslagen. Prov-

tagning runt gamla gruvhål och skärpningar har gjorts i syfte att 

verifiera tidigare rapportade metallhalter, i första hand guld och 

koppar. En sammanställning och utvärdering av årets provtagning 

pekar ut ett flertal intressanta målområden. Riktade prospekte-

ringsinsatser kommer under 2013 därför att koncentreras till dessa 

platser, belägna i Arvika, Eda och Årjängs kommuner. 

Den gröna missfärgningen tyder på naturligt bildad ärg, det vill 
säga kopparhaltigt berg, vilket är intressant vid prospektering.

Guldprojektet Solvik

Ett samarbete kring guldprojektet Solvik i norra Dalsland inleddes 

under 2010 med det kanadensiska gruvbolaget Agnico-Eagle Mi-

nes. I enlighet med det avtal som då tecknades överläts undersök-

ningstillstånden i Solvik-området på dotterbolaget Agnico-Eagle 

Sweden AB. Agnico-Eagle står för kostnaderna genom den fort-

satta prospekteringsfasen mot erhållande av en successivt ökande 

ägarandel. Agnico-Eagle har ett flertal guldgruvor i produktion, 

bland annat i Kittilä i norra Finland.

Agnico-Eagle har under 2012 genomfört ytterligare kärnborr-

ning och geologisk kartering inom guldprojektet Solvik. En utvärd-

ering av senaste årets prospekteringsarbete motiverar bolaget att 

gå vidare med projektet.
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I sin verksamhet följer Archelon de riktlinjer för god miljöpraxis vid 
prospektering som tagits fram av SveMin (Föreningen 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. Målsättningen 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.
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PATRIC PERENIUS, styrelsens ordförande

Född 1951, bergsingenjör, Stockholm. VD för Gotland Oil AB. 

Ledamot i Archelons styrelse sedan 2006.

Andra styrelseuppdrag: Ledamot i Gotland Oil AB och Gotland 

Exploration AB. 

Innehav i Archelon: 900 545 A-aktier och 2 779 310 B-aktier.

Styrelse, ledning och revisor

PIERS GORMLy 

Född 1953, geofysiker, Houston, Texas, USA. Ledamot i Archelons 

styrelse sedan 2008. 

Andra styrelseuppdrag: Inga. 

Innehav i Archelon: Inga.

TORE HALLBERG

Född 1950, geolog, Göteborg. VD för Archelon Mineral AB. Leda-

mot i Archelons styrelse sedan 2005. 

Andra styrelseuppdrag: Ledamot i Gotland Oil AB och Gotland 

Exploration AB.

Innehav i Archelon via bolag: 1 150 544 A-aktier och 6 551 763 

B-aktier. 

HANS JANzON

Född 1952, bergsingenjör, Göteborg. VD för Björnkläder AB. Leda-

mot i Archelons styrelse sedan 2010. 

Andra styrelseuppdrag: Inga. 

Innehav i Archelon: Inga.

Ledande befattningshavare

TORE HALLBERG, verkställande direktör.

Anställd sedan 2004. 

Övriga uppgifter se Styrelsen.

Revisor

CARL MAGNUS KOLLBERG

Född 1951, Göteborg. Auktoriserad revisor FAR. Moore Stephens 

KLN AB. Bolagets revisor sedan 2007. 

Innehav i Archelon: Inga.
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Aktiekapital och aktiedata

Aktien

Aktier i Archelon Mineral 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 likvidation. 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 aktiebo-

lagslagen (2005:551).

Aktiekapital

Enligt nuvarande bolagsordning ska aktiekapitalet vara lägst  

2 800 000 kronor och högst 11 200 000 kronor. Antalet aktier ska 

vara lägst 70 000 000 och högst 280 000 000. Per sista december 

2012 uppgår Bolagets registrerade aktiekapital till 2 922 705 kro-

nor, fördelat på 2 051 090 aktier av serie A och 71 016 548 aktier av 

serie B, envar aktie med ett kvotvärde om 0,04 kronor.

Handelsvolym och kursutveckling 

Aktien listades på Göteborgs OTC-lista och NGM Nordic MTF 

den 18 december 2006. Från och med den 1 december 2008 sker 

handeln på AktieTorget. Totalt under 2012 har cirka 34,5 miljoner 

aktier (128,1 miljoner) omsatts till ett värde om cirka 14,3 Mkr 

(106,4 Mkr). I medeltal omsattes 136 864 aktier (504 260 aktier) 

per handelsdag under året. 

Den 28 december 2012 slutade handeln på 0,24 kr (0,46 kr). 

Archelons marknadsvärde uppgick då till 17,0 Mkr, att jämföra med 

32,7 Mkr för år 2011. Under året noterades aktien som lägst till 

0,24 kr och som högst till 0,60 kr (avser senast betalt). Årets högsta 

notering blev 0,70 kr.

 

Marknadsplatsen AktieTorget

AktieTorget är ett värdepappersbolag som driver en handelsplatt-

form (MTF). AktieTorget tillhandahåller ett effektivt aktiehandels-

system (INET Nordic), tillgängligt för banker och fondkommis-

sionärer anslutna till Nasdaq OMX Stockholm. Det innebär att 

den som vill köpa och sälja aktier som är listade på AktieTorget 

använder sin vanliga bank eller fondkommissionär. Aktiekurser från 

bolag på AktieTorget går att följa i realtid hos de flesta Internet-

mäklare och på hemsidor med finansiell information. Aktiekurser 

finns även att följa på Text-TV och i dagstidningar. Handeln pågår 

fram till kl 17:30. 

Nyheter i form av Archelons pressmeddelanden, insynshandel 

och övrig väsentlig marknadsinformation finns tillgängligt på  

AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se

Ägarstruktur

Enligt Euroclears sammanställning hade Archelon vid årsskiftet 

3 732 registrerade aktieägare (föregående år 4 038). Insynsper-

soners aktieinnehav motsvarade 15,6 procent av kapitalet och 

32,6 procent av rösterna i Bolaget. De tio största ägarnas innehav 

uppgick till 33,1 procent av kapitalet och 46,6 procent av rösterna. 

En övervägande andel av aktieinnehaven (95,6 procent), var regist-

rerade i Sverige. 

Handelsplats: AktieTorget

Aktienamn  Archelon Mineral B

Kortnamn  ARCH B

ISIN-kod  SE0001934480

Handelspost  1 aktie

Antal B-aktier  71 016 548 st

Branschsektor Material/Metaller

Kursutveckling, Archelon B-aktien

Archelon Mineral B-aktien Omsatt antal aktier per vecka 1000-tal

Kursutveckling och omsättning under 2012. Staplarna visar de  
aggregerade volymerna från AktieTorget (INET Nordic) och Burgundy.
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 Tabell över aktieinnehav fördelat i storleksklasser
Intervall Antal  Antal  Antal Innehav, Röster,
 aktieägare A-aktier B-aktier % %

1 – 500 909  0  151 188  0,21 0,17

501 – 1 000 319  0  242 232  0,33 0,26

1 001 – 2 000 416  0  691 097  0,95 0,76

2 001 – 5 000 446  0  1 540 087  2,11 1,68

5 001 – 10 000 557  0  3 967 813  5,43 4,34

10 001 – 20 000 540  0  7 802 845  10,68 8,53

20 001 – 50 000 347  1  11 232 991  15,37 12,27

50 001 – 100 000 123  0  8 974 423  12,28 9,81

100 001 – 500 000 63  0  13 018 114  17,82 14,22

500 001 – 1 000 000 4  0  2 899 484  3,97 3,17

1 000 001 – 5 000 000 7  1 450 544  15 348 011  22,99 32,62

5 000 001 – 10 000 000 1  600 545  5 148 263  7,87 12,19

Summa 2012-12-28 3 732 2 051 090 71 016 548 100,00 100,00

Aktiekapitalets utveckling
År Transaktion Förändring Totalt Kvotvärde Aktiekapital 
  antal aktier antal aktier (kr) (kr)

2004 Bildande – 1 000 100 100 000

2005 Split 250:1 249 000 250 000 0,40 100 000

2005 Nyemission 1 250 000 1 500 000 0,40 600 000

2005 Split 10:1 13 500 000 15 000 000 0,04 600 000

2006 Nyemission 600 000 15 600 000 0,04 624 000

2006 Nyemission 13 827 161 29 427 161 0,04 1 177 086

2007 Nyemission 2 291 666 31 718 827 0,04 1 268 753

2009 Nyemission1 5 000 000 36 718 827 0,04 1 468 753

2009 Nyemission2 36 348 811 73 067 638 0,04 2 922 705
1 Kvittningsemission
2 Företrädesemission

Tabell över största aktieägare 2012-12-28
Namn Antal Antal  Innehav, Röster,
 A-aktier B-aktier % %

Borderline Resources AS* 600 545  5 148 263  7,87 12,19

Idegren, Robert –   3 800 000  5,20 4,15

Perenius, Patric* 900 545  2 779 310  5,04 12,88

Avanza Pension –   2 585 611  3,54 2,82

Nordnet Pensionsförsäkring –   2 227 545  3,05 2,43

Geokraft Tore Hallberg AB* 549 999  1 403 500  2,67 7,54

Huovinen, Pentti –   1 405 750  1,92 1,54

Bonow, Johan –   1 146 295  1,57 1,25

Netfonds ASA, NQI –   834 767  1,14 0,91

Standard Resources in Sweden AB –  785 422  1,07 0,86

Summa 10 största aktieägare 2 051 089  22 116 463  33,08 46,57

Summa övriga 3 722 aktieägare 1  48 900 085  66,92 53,43

Summa 2012-12-28 2 051 090  71 016 548  100,00 100,00
* Insynspersoner
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Styrelsen och verkställande direktören för Archelon Mineral AB 
(publ), org nr 556658-6797, avger följande årsredovisning för 
verksamheten under räkenskapsåret 2012. 

Archelon Mineral är ett publikt aktiebolag grundat 2004. Bolaget 

har cirka 3 700 aktieägare. B-aktien är sedan 2008 upptagen till 

handel på AktieTorget.

Verksamhetsöversikt 

Archelons kärnverksamhet är att exploatera georesurser. Bolaget 

har fortlöpande byggt upp en investeringsportfölj med tonvikt 

på företag verksamma inom råvarusektorn. Tillgångarna utgörs i 

huvudsak av aktier i portföljbolagen. Genom att investera i bolag 

som driver projekt i tidiga utvecklingsskeden finns möjlighet till 

god värdetillväxt. I första hand ska verksamheten finansieras via 

avkastning från gjorda investeringar. 

Per sista december 2012 bestod aktieinnehavet av Gotland Oil 

AB (publ), Nordic Iron Ore AB (publ), Geotermica AB (publ), Mine-

ral Invest International MII AB (publ) och Merrit Resources Inc. 

Gotland Oil AB, med säte i Visby, är ett nystartat olje- och pro-

spekteringsbolag. Affärsidén är att bedriva prospektering och 

utvinning av olja på Gotland. Dess helägda dotterbolag Gotland 

Exploration AB innehar åtta beviljade undersökningstillstånd på 

Gotland med en sammanlagd areal om ca 54 tusen hektar. Tillstån-

den innebär rätt att utföra undersökningar med syfte att påvisa 

fyndigheter av olja och gasformiga kolväten enligt minerallagen. 

Bolaget har under 2012 planerat och förberett provborrning på 

ett antal platser där olja tidigare producerats. Borrning beräknas 

kunna påbörjas under 2013.

Gruv- och prospekteringsbolaget Nordic Iron Ores prioriterade 

projekt omfattar järnförekomsterna i Blötberget, Håksberg och 

mellanliggande Väsmanfältet i Ludvika kommun. 

Geotermica arbetar med utvinning av geotermisk energi. Verk-

samhet håller bland annat på att etableras i Italien, där geotermisk 

värme sedan länge utnyttjas för elproduktion. Mineral Invest har 

flera internationella guldprojekt och Merrit Resources prospekte-

rar på Filippinerna, där bolaget letar aktivt efter möjligheter inom 

guld, småskalig gruvbrytning och mangan.

Förutom investeringar i råvarubolag bedriver Archelon prospek-

tering i egen regi och i samarbete med andra aktörer. Målområden 

är västra Värmland, Dalsland och Bergslagen. Syftet är att finna 

brytvärda mineralfyndigheter, främst bas- och ädelmetaller, med 

potential att utvecklas till ekonomiskt bärkraftiga gruvprojekt. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2012

Utdelningen av aktier

På en extra bolagsstämma den 5 november 2012 beslutade aktieä-

garna i Archelon Mineral AB om utdelning av 2 434 632 st aktier i 

Gotland Oil AB. Gotland Oil var tidigare ett helägt dotterbolag till 

Archelon med namnet Norplat Resources AB. Antalet motsvarade 

knappt hälften av Archelons totala innehav. Efter utdelningen äger 

Archelon ca 14,4 procent av Gotland Oil. 

Avstämningsdag för utdelningen av aktier i Gotland Oil AB sattes 

till den 13 november 2012. Sista dag för handel i Archelon-aktien 

inklusive rätt till utdelning var den 8 november 2012. Det bokade 

värdet av aktierna uppgår till 500 000 kr, innebärande att värdet 

för Archelon på de utdelade aktierna uppgår till 243 463 kr. 

Gotland Oil AB var per sista december 2012 onoterat. Därmed 

finns det heller inte något synligt marknadsvärde. Senast genom-

förda emission i bolaget gjordes till kursen 0,20 kr, vilket därmed 

utgör det beskattningsbara värdet på varje utdelad aktie i Gotland 

Oil. 

Gotland Oil AB

Gotland Oil AB, med säte i Visby, har under juli 2012 investerat 

i oljeprospektering på Gotland. Bolaget har för 240 000 kr i en 

nyemission förvärvat ca 10 procent av Shale Oil Sweden AB, namn-

ändrat till Gotland Exploration AB. 

I oktober 2012 förvärvade Gotland Oil AB genom en apporte-

mission samtliga aktier i Gotland Exploration AB. Nyemissionen 

omfattade 12 802 200 aktier innebärande att Gotland Oil för varje 

aktie i Gotland Exploration betalade med sex nyemitterade aktier. 

Efter förvärvet uppgår antalet aktier i Gotland Oil till 17 802 200 st 

med ett aktiekapital på 1 780 220 kr. Varje aktie i Gotland Oil åsat-

tes värdet 0,20 kr innebärande att en aktie i Gotland Exploration 

värderades till 1,20 kr. Gotland Exploration AB är efter genomförd 

transaktion ett helägt dotterbolag till Gotland Oil AB.  

Efter balansdagens utgång, under första kvartalet 2013, genom-

förde Gotland Oil en nyemission som tillförde ca 7,5 Mkr före emis-

sionskostnader. Efter emissionen har bolaget ca 4 000 aktieägare.

Avtal om listning av Gotland Oil-aktien har tecknats med Aktie-

Torget AB. Handel i aktien på marknadsplatsen AktieTorget startar 

den 18 april 2013. Aktiens handelsbeteckning (ticker) är GOTO. 

Nordic Iron Ore

Nordic Iron Ore AB (NIO) har under året rapporterat ökade 

mineral tillgångar i Blötberget samt betydande mineraltillgångar 

i den hittills undersökta delen av Väsmanfältet. De sammanlagda 

mineraltillgångarna uppgår numera till 170 Mton, fördelat på indi-

kerade mineraltill gångar om 62 miljoner ton samt antagna mine-

raltillgångar om 108 miljoner ton enligt JORC-standard. Järnhalten 

ligget på cirka 39 procent.

Under årets andra kvartal genomfördes en finansiering om 60 

Mkr genom ett konvertibelt lån. Det konvertibla lånet har tecknats 

av befintliga ägare samt ett större antal nya investerare. Archelon 

deltog i finansieringen med 1,0 Mkr. 

I december sålde Archelon aktier i Nordic Iron Ore för 2,3 Mkr. 

Därutöver upptog Archelon ett lån på 4,0 Mkr , där aktier i Nordic 

Iron Ore ställdes som säkerhet. Lånet skall ej återbetalas kontant, 

utan med NIO-aktier. Antalet aktier som återbetalas skall bland 

Förvaltningsberättelse
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annat vägas mot marknadsvärdering av Nordic Iron Ore vid even-

tuell publik emission om sådan inträffat. Återbetalning av lånet 

skall ske senast den 30 juni 2013. Archelons ägarandel i Nordic Iron 

Ore uppgick per sista december 2012 till 13,1 procent. Efter åter-

betalning av lånet kommer innehavet att vara väsentligt reducerat.

Prospektering

Fortsatta fältarbeten har under verksamhetsåret bedrivits i västra 

Värmland inom Vänern-Mjösa Goldbelt samt i Bergslagen. Prov-

tagning runt gamla gruvhål och skärpningar har gjorts i syfte att 

verifiera tidigare rapportade metallhalter, i första hand guld och 

koppar. 

Archelon har per rapportdatum fem beviljade undersökningstill-

stånd om 1 338 hektar, samtliga i Värmlands län. Projektportföljen 

kommer under 2013 att utökas med ytterligare tillstånd inom 

bolagets målområden.

Ett pågående samarbete kring guldprojektet Solvik i norra 

Dalsland med det kanadensiska gruvbolaget Agnico-Eagle Mines 

fortskrider enligt plan. Agnico-Eagle har under 2012 genomfört 

ytterligare kärnborrning och geologisk kartering inom ramen för 

projektet. En utvärdering av senaste årets prospekteringsarbete 

motiverar bolaget att gå vidare med undersökningarna.

Framtida utveckling

Prospekteringsverksamheten skall fortsätta utvecklas med avsikt 

att påvisa kommersiella mineraltillgångar. Arbetet bedrivs i egen 

regi eller i samarbete med andra bolag. 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.

Investeringar

Under andra kvartalet 2012 investerades 1,0 Mkr i Nordic Iron Ore 

AB. 

Kommentarer till räkenskaperna

Eget kapital per aktie uppgick per sista december 2012 till  

0,12 kr (0,17 kr). Resultatet per aktie var -0,05 kr (-0,06 kr). Likvida 

medel var vid periodens slut 7 594 Tkr (7 450 Tkr). Kassaflödet från 

löpande verksamhet uppgick till –5 061 Tkr (-4 948 Tkr) och årets 

kassaflöde till 144 Tkr (-3 271 Tkr). Belopp inom parentes visar 

utfallet för 2011. 

Bolaget hade inga räntebärande skulder per 2012-12-31. Kostna-

der i samband med prospektering aktiveras ej. 

Tillgångarna består i huvudsak av aktier i råvarurelaterade bolag 

och beviljade undersökningstillstånd. Bolagets resultatutveckling 

och ekonomiska ställning under verksamhetsåret framgår av bifo-

gade resultat- och balansräkningar. 

Aktien

Antalet utestående aktier uppgår till 73 067 638, fördelat på  

2 051 090 aktier av serie A och 71 016 548 aktier av serie B, med 

kvotvärde om 0,04 kr. Aktier av serie A berättigar till tio röster per 

aktie medan aktier av serie B berättigar till en röst per aktie. Varje 

aktie medför lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat. 

Bolagets aktiekapital uppgår till 2 922 705,52 kr. 

Utdelning 

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen vinstut-

delning lämnas för räkenskapsåret 2012.

Årsstämma, styrelse och revisor

Årsstämman 2012 hölls den 23 maj i Göteborg. På förslag av ägarna 

väljs styrelse och revisor vid stämman. Styrelseledamöterna utses 

för en tid till slutet av nästa årsstämma. Styrelsen svarar för Bola-

gets organisation och förvaltningen av Bolagets angelägenheter. 

Arbetet leds av styrelseordföranden. 

Styrelsen består av fyra ledamöter utan suppleanter. Nuvarande 

styrelse omvaldes vid årsstämman och består av Patric Perenius 

(ordförande), Tore Hallberg, Hans Janzon och Piers Gormly. 

Bolaget har att iaktta aktiebolagslagens bestämmelser om  

bolagsstyrning. Styrelsen i Bolaget har därvid upprättat en  

arbetsordning för sitt arbete, instruktioner avseende arbets-

fördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören,  

vilken behandlar dennes arbetsuppgifter och rapporteringsskyl-

digheter samt fastställt instruktioner för den ekonomiska rappor-

teringen.

Revisorer utses av årsstämman för en period av fyra år. Vid stäm-

man 2012 omvaldes Carl Magnus Kollberg från Moore Stephens 

KLN AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämma 2015.

Personal

Archelons organisation består av fyra heltidsanställda personer 

samt projektanställd fältpersonal under sommarhalvåret. Tjänster 

som borrning, geofysiska mätningar, kemiska analyser utförs av 

inhyrda konsulter och entreprenörer.

Miljö

I sin verksamhet följer Archelon de riktlinjer för god miljöpraxis vid 

prospektering som tagits fram av SveMin (Föreningen för gruvor, 

mineral- och metallproducenter i Sverige). Archelons och dess 

medarbetare och anlitade konsulter ska arbeta på ett miljömässigt 

riktigt sätt enligt gällande lagar och förordningar med målsätt-

ningen att i möjligaste mån undvika mark- och miljöskador i sam-

band med arbetets utförande. Archelon bedriver tillståndspliktig 

verksamhet enligt Minerallagen (1991:45). 
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Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: 

 

Överkursfond 20 662 104

Balanserade vinstmedel -11 368 091

Årets resultat -3 639 270

 5 654 743

Styrelsen föreslår att vinstmedlen  

disponeras så att i ny räkning  

överförs kronor   5 654 743

Flerårsjämförelse

Moderbolaget 2012 2011 2010 2009 2008 

Nettoomsättning, kr 324 131 428 383 286 357 164 000 2 144 599 

Resultat efter finansiella poster, kr -3 639 270 -4 597 182 6 440 702 -2 697 537 -3 883 814 

Balansomslutning, kr 13 319 579 13 122 129 17 723 624 12 142 647 10 851 358 

Soliditet, % 64,4 95,0 96,3 95,4 96,7 

Antal anställda, st 4 4 4 2 2 

Avkastning på totalt kapital, % Neg Neg 43,0 Neg Neg 

Avkastning på eget kapital, % Neg Neg 45,0 Neg Neg 

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.
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Belopp i kronor Not 2012 2011

Nettoomsättning  324 131 428 383
Övriga rörelseintäkter  49 850 –
  373 981 428 383
   
Rörelsens kostnader   
Råvaror och förnödenheter  -78 058 -310 210
Övriga externa kostnader 2 -1 301 762 -1 229 628
Personalkostnader 3 -4 133 756 -3 951 907
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -57 781 -11 682
Summa rörelsens kostnader  -5 571 357 -5 503 427
   
Rörelseresultat  -5 197 376 -5 075 044
   
Resultat från finansiella poster   
Resultat från övriga värdepapper och 
fordringar som är anläggningstillgångar 4 1 470 963 1 384 424
Övriga ränteintäkter och 
liknande resultatposter 5 87 381 -906 587
Räntekostnader och liknande resultatposter  -238 25
Summa resultat från finansiella poster  1 558 106 477 862
   
Resultat efter finansiella poster  -3 639 270 -4 597 182

   

Årets resultat  -3 639 270 -4 597 182

Resultaträkning
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Belopp i kronor Not 2012-12-31 2011-12-31

TILLGÅNGAR      
Anläggningstillgångar      
Immateriella anläggningstillgångar   
Övriga immateriella anläggningstillgångar 6 360 000 360 000
   
Materiella anläggningstillgångar   
Mark 7 – 40 000
Maskiner och andra tekniska anläggningar  262 445 –
Inventarier 8 25 280 24 945
  287 725 64 945
   
Finansiella anläggningstillgångar   
Andelar i koncernföretag 9 – 500 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav 10 4 834 543 4 531 528
Andra långfristiga fordringar  32 444 31 971
  4 866 987 5 063 499
   
Summa anläggningstillgångar  5 514 712 5 488 444
   
Omsättningstillgångar   
Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar  35 625 47 938
Övriga kortfristiga fordringar  64 982 22 004
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 110 381 113 699
  210 988 183 641
   
Kassa och bank  7 593 879 7 450 044
   
Summa omsättningstillgångar  7 804 867 7 633 685
   

SUMMA TILLGÅNGAR  13 319 579 13 122 129

EGET KAPITAL OCH SKULDER   
Eget kapital 11  
Bundet eget kapital   
Aktiekapital  2 922 705 2 922 705
   
Fritt eget kapital   
Överkursfond  20 662 104 20 662 103
Balanserad förlust  -11 368 091 -6 527 445
Årets förlust  -3 639 270 -4 597 182
  5 654 743 9 537 476
   
Summa eget kapital  8 577 448 12 460 181
   
Kortfristiga skulder   
Leverantörsskulder  38 413 75 556
Övriga kortfristiga skulder  4 092 554 91 004
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 611 164 495 388
   
Summa kortfristiga skulder  4 742 131 661 948
   

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  13 319 579 13 122 129

      
Ställda säkerheter (pantsatta aktier)  1 751 023 Inga
Ansvarsförbindelser  Inga Inga

Balansräkning
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Belopp i kronor  2012 2011

Den löpande verksamheten  
Rörelseresultat före finansiella poster  -5 197 376 -5 075 044
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m m 7 931 11 682
Erhållen ränta  87 381 106 413
Erlagd ränta  -238 25
  -5 102 302 -4 956 924
  
Ökning/minskning kundfordringar  12 313 2 124
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar -39 661 11 403
Ökning/minskning leverantörsskulder  -37 143 59 842
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder 117 326 -64 155
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -5 049 467 -4 947 710
  
Investeringsverksamheten  
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -320 561 -14 431
Sålda materiella anläggningstillgångar  89 850 –
Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar -1 029 638 -606 280
Avyttring av övriga finansiella anläggningstillgångar 2 453 650 2 297 321
Kassaflöde från investeringsverksamheten  1 193 301 1 676 610
  
Finansieringsverksamheten  
Upptagna lån  4 000 000 –
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  4 000 000 –
  
Årets kassaflöde  143 834 -3 271 100
  
Likvida medel vid årets början  7 450 044 10 721 144
  

Likvida medel vid årets slut  7 593 878 7 450 044

Kassaflödesanalys
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Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsre-
dovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd. När 
allmänna råd från Bokföringsnämnden saknas har vägledning häm-
tats från Redovisningsrådets rekommendationer och i tillämpliga 
fall från uttalanden av FAR. När så är fallet anges detta i särskild 
ordning nedan.

Värderingsprinciper m m

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. 

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.

NYCKELTALSDEFINITIONER

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten 
skatt) i förhållande till balansomslutningen.

Avkastning på totalt kapital

Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till genom-
snittlig balansomslutning.

Avkastning på eget kapital

Resultat efter finansiella poster i förhållande till genomsnittligt 
eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten 
skatt).

Not 2 Ersättning till revisorerna

 2012 2011
Moore Stephens KLN AB  
Revisionsuppdraget 33 100 41 949
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget – 4 375
Skatterådgivning 6 932 –
Övriga tjänster 17 217 –
Summa 57 249 46 324

Not 3 Personal

 2012 2011
Medelantalet anställda  
Kvinnor 1 1
Män 3 3
Totalt 4 4
  
Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader  

Löner och ersättningar till styrelsen, 
verkställande direktören och andra 
ledande befattningshavare 1 552 936 1 485 406
Löner och ersättningar till 
övriga anställda 1 202 262 1 201 368
 2 755 198 2 686 774
  
Sociala avgifter enligt lag och avtal 922 342 915 351
Pensionskostnader för styrelsen, 
verkställande direktören och andra 
ledande befattningshavare 173 663 173 096
Pensionskostnader för övriga anställda 155 823 120 253
Totalt 4 007 026 3 895 474
  

Det finns inga anställda utomlands och således avser löner och 
andra ersättningar anställda i Sverige, inklusive projektanställd 
fältpersonal under sommarhalvåret.
  

Noter
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Ersättning till ledande befattningshavare 

Nedanstående tabeller redovisar ersättningar till ledande befatt-
ningshavare i bolaget. Samtliga styrelseledamöter, exkluderat 
Piers Gormly (USA) är bosatta i Sverige. 

Andra ersättningar och förmåner i form av rörlig ersättning, 
övriga förmåner, aktierelaterade ersättningar och övrig ersättning 
har ej utgått till vd eller styrelse.

 Grundlön/ Pensions Summa
 Styrelsearvode kostnad
2011   
Tore Hallberg, VD 933 408 169 596 1 103 004
Patric Perenius, ordf. 520 000 – 520 000
Hans Janzon 31 998 – 31 998
Summa 1 485 406 169 596 1 655 002
   
2012   
Tore Hallberg, VD 936 936 173 663 1 114 016
Patric Perenius, ordf. 528 000 – 528 000
Hans Janzon 44 000 – 44 000
Piers Gormly 44 000 – 44 000
Summa 1 552 936 173 663 1 730 016

Not 4 Resultat från övriga värdepapper och fordringar  

 som är anläggningstillgångar

 2012 2011
Realisationsresultat vid försäljningar 1 898 265 1 625 190
Nedskrivningar -427 302 -240 766
Summa  1 470 963 1 384 424
 
Not 5 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 2012 2011
Ränteintäkter  87 381 106 413
Nedskrivningar – -1 013 000
Summa  87 381 -906 587

Not 6 Övriga immateriella anläggningstillgångar

 2012 2011
Ingående anskaffningsvärden 360 000 360 000
Utgående restvärde enligt plan  360 000 360 000
 Avser undersökningstillstånd Solvik nr 1 och 2 i Bengtsfors  
kommun. Undersökningstillstånden är redovisade till anskaffnings-
värden. 

Not 7 Mark

 2012 2011
Ingående anskaffningsvärden 40 000 40 000
Försäljningar och utrangeringar -40 000 –
Utgående restvärde enligt plan – 40 000
 Marken är redovisad till anskaffningsvärde och avser Lindveden 
12:7 i Trollhättans kommun. 
 
 

Not 8 Inventarier, verktyg och installationer

 2012 2011
Ingående anskaffningsvärden 64 461 50 030
Årets förändringar  
- Inköp 11 802 14 431
- Försäljningar och utrangeringar -27 070 –
Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 49 193 64 461
  
Ingående avskrivningar -39 516 -27 834
Årets förändringar  
- Försäljningar och utrangeringar 27 070 –
- Avskrivningar -11 467 -11 682
Utgående ackumulerade avskrivningar -23 913 -39 516
Utgående restvärde enligt plan 25 280 24 945
 
Not 9 Andelar i dotterföretag

 2012 2011
Ingående anskaffningsvärden – 500 000
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde – 500 000
Utgående redovisat värde – 500 000
 Aktieinnehavet per 2011-12-31 avser Gotland Oil AB (556693-
8014), tidigare Norplat Resources AB. Innehavet är numera inklu-
derat som långfristigt värdepappersinnehav.

Not 10 Andra långfristiga värdepappersinnehav

 2012-12-31 2011-12-31
Ingående anskaffningsvärden 7 482 743 7 549 156
Årets förändringar  
- Tillkommande värdepapper/
kapitaltillskott 1 029 165 606 280
- Avgående värdepapper -555 385 -672 693
- Omklassificeringar 256 537 –
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 8 213 060 7 482 743
  
Ingående uppskrivningar/
nedskrivningar -2 951 215 -2 710 449
Årets förändringar  
- Nedskrivningar -427 302 -240 766
Utgående ackumulerade 
uppskrivningar/nedskrivningar -3 378 517 -2 951 215
Utgående redovisat värde, totalt 4 834 543 4 531 528
  
Varav noterade aktier  
  Redovisat värde 224 199 763 502
  Börsvärde eller motsvarande 282 117 779 096
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Not 11 Förändring av eget kapital

Moderbolaget Aktie- Överkurs- Ansamlat Summa eget
 kapital fond resultat kapital
Eget kapital 2009-12-31 2 922 705 20 662 104 -11 994 845 11 589 964
    
Utdelning – – -973 302 -973 302
Årets resultat – – 6 440 702 6 440 702
Eget kapital 2010-12-31 2 922 705 20 662 104 -6 527 445 17 057 364
    
Årets resultat – – -4 597 182 -4 597 182
Eget kapital 2011-12-31 2 922 705 20 662 104 -11 124 627 12 460 181
    
Utdelning – – -243 462 -243 463
Årets resultat – – -3 639 270 -3 639 270
Eget kapital 2012-12-31 2 922 705 20 662 104 -15 007 359 8 577 448

 Aktiekapitalet består av 2 051 090 st A-aktier och 71 016 548 st B-aktier.

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas  
årsstämman den 8 maj 2013 för fastställelse.

Göteborg den 15 april 2013

Archelon Mineral AB (publ)

Tore Hallberg Patric Perenius
Verkställande direktör   Ordförande

Piers Gormly Hans Janzon

Min revisionsberättelse har lämnats den 15 april 2013.

Carl Magnus Kollberg
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse

Till årsstämman i Archelon Mineral AB (publ)
Org.nr. 556658-6797

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Archelon Mineral 

AB för år 2012.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 

att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt 

årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen 

och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upp-

rätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktighe-

ter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av 

min revision. Jag har utfört revisionen enligt International Stan-

dards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standar-

der kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför 

revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte 

innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revi-

sionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. 

Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom 

att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisning-

en, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna 

riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen 

som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att 

ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som 

är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i 

syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna 

kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ända-

målsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av 

rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskatt-

ningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande 

presentationen i årsredovisningen. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 

ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 

med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 

rättvisande bild av Archelon Mineral ABs finansiella ställning per 

den 31 december 2012 och av dess finansiella resultat för året en-

ligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 

årsredovisningens övriga delar. 

Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen 

och balansräkningen.

 

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR  

OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en re-

vision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 

förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 

för Archelon Mineral AB för år 2012.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 

beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och 

verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt 

aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget 

till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om 

förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen 

enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispo-

sitioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om 

förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver 

min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åt-

gärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon 

styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyl-

dig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot 

eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med 

aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 

ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden

Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget 

i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 

verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Göteborg den 15 april 2013

Carl Magnus Kollberg
Auktoriserad revisor
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