
ARCHELON MINERAL AB (publ)
Delårsrapport januari – juni 2007

•  Kärnborrning indikerar guldpotential i Solvik.
•  Samarbete inlett om järnmalmsfyndigheter i Bergslagen.
•  Nytt dotterbolag bildat på Balkan.
•  Kraftig värdeutveckling på innehavet av aktier i Kilsta Metall.
•  Förvärv av 25 procent ägarandel i Trollhättan Mineral.
•  Investering i Amur Gold med förväntade stora guldreserver.
•  Koncernens resultat –2,4 Mkr.

Archelon har som affärsidé att identifiera, förädla och skapa mervärden i tidiga råvaruprojekt.
Syftet är att kostnadseffektivt prospektera efter bas- och ädelmetaller eller andra råvaror.
Alternativt kan bolaget förvärva och vidareutveckla råvarutillgångar, eller därmed förknippad
verksamhet, som ur ett marknadsmässigt eller finansiellt perspektiv bedöms ha förutsättningar
att utvecklas på ett för aktieägarna och bolaget gynnsamt sätt.

RESULTAT OCH FINANSIELLA UPPGIFTER
Koncernens resultat för årets första sex månader 2007 uppgick före skatt till minus 2,4 Mkr.
Resultatet belastas till stor del av kostnader i samband med prospektering i Sverige, Serbien
och Makedonien. Bolagets verksamhet var under första halvåret 2006 begränsad och av ringa
betydelse, vilket bör tas i beaktande vid en jämförelse mellan de två rapportperioderna.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA HALVÅRET 2007
Archelon Mineral AB bedriver verksamhet i Sverige och i Balkanregionen. Prospektering sker
bland annat i samarbete med IGE Nordic AB inom undersökningstillstånden Solvik 1-4 i
Bengtsfors kommun, norra Dalsland. Ett pågående kärnborrningsprogram har redovisat en
betydande mineralisering med goda guldhalter innehållande även koppar och silver.

Archelon inledde under perioden även en omfattande inventering av bolagets järnmalmreserver
i Bergslagen för att belysa förutsättningar att exploatera dessa. I juni 2007 träffades avtal med
Kopparberg Mineral AB och International Gold Exploration IGE AB om samarbete där parterna
på lika villkor tar fram ett underlag för värdering av företagens järnmalmsfyndigheter i
Bergslagen.

Archelon Mineral AB har i juni 2007 träffat avtal om förvärv av 25 procent av aktierna i
Trollhättan Mineral AB. Trollhättan Mineral är moderbolag i en koncern med fyra dotterbolag.
Koncernen har under 2006 genomgått en omstrukturering och verksamheten är i en positiv
utveckling. Archelon förväntar att de förvärvade aktierna får en stark värdeutveckling. Därutöver
får Archelon tillgång till ett brett industriellt kunnande och maskinell utrustning som förväntas
komma till stor nytta i Archelons verksamhet i Trollhättan där ferrokrom i form av industriella
restprodukter skall återvinnas ur deponier innehållande kalkslagg. Genom avtalet har parterna
överenskommit att under 2007/2008 notera eller lista Trollhättan Mineral AB. Därvid kommer
huvudägaren i TMAB att vederlagsfritt överlåta 10 procent av aktiestocken i bolaget till
aktieägarna i Archelon.
Archelon Mineral AB  •   Södra Allégatan 13  •   413 01 Göteborg  •   Tel 031-13 11 90  •   Fax 031-711 41 32  •   info@archelon.se
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I det helägda dotterbolaget Archelon d.o.o. i Serbien har under perioden genomförts
provtagningar vars resultat indikerar att det rika innehållet av alluvial kassiterit i bolagets
undersökningskoncession är högre än vad som tidigare antagits. Archelon har som målsättning
att expandera sin verksamhet och närvaro på Balkan.

Händelser som inträffat efter rapportperiodens utgång
Archelon Mineral AB har under sommaren 2007 bildat ett nytt helägt dotterbolag i Makedonien,
Archelon Makedonija d.o.o.e.l., som lämnat in en ansökan om undersökningskoncession för ett
område i den nordöstra delen av Makedonien, ett fåtal kilometer från den bulgariska gränsen.
Inom området har det tidigare genomförts ett visst prospekteringsarbete där analysresultat från
sju kärnborrhål påvisar närvaron av en bly-zink mineralisering innehållande inslag av koppar
och guld. Befintliga borrhål indikerar ett tonnage på ca 3 miljoner ton. Mineraliseringen är inte
avgränsad och kan därför vara avsevärt större. Metallinnehållet, baserat på halter från
borrkärnor, antyder vid ett grovt överslag ett metallvärde på ca 1 700 kr per ton vid dagens
metallpriser. I mineraliseringens omedelbara närhet finns ett anrikningsverk där man tidigare
anrikat en snarlik malm.

I Serbien har Archelons helägda dotterbolag Archelon d.o.o. ansökt om ytterligare två
undersökningstillstånd, ett för en känd förekomst av antimon innehållande även bly och zink
samt ett för en påvisad kopparmineralisering.

Inom ramen för Archelons framtida utveckling har styrelsen börjat undersöka förutsättningar att
överföra undersökningstillstånden till ett för ändamålet nytt, ännu ej bildat, dotterbolag som
därefter kan komma att bli separat listat.

Archelon har efter rapportperiodens utgång för ca 2 Mkr förvärvat 6,49 procent av aktierna i det
nybildade ryska bolaget Amur Gold i en nyemission. Amur Gold har genom auktionsförfarande
erhållit två koncessioner i Amur-regionen, Mogoktak och Ilichy-Unakienskiey. Koncessionerna
täcker tillsammans en yta på ca 58 kvadratkilometer. Ett omfattande prospekteringsarbete är
pågående. Inom koncessionsområdena finns så kallade P1 och P2 guldmineraltillgångar
(resources) som enligt bolagets nuvarande beräkningar förväntas uppgå till totalt 104 ton guld,
motsvarande drygt 3 miljoner ounces. Enligt föreliggande plan skall Amur Gold under 2008
noteras eller listas på en svensk handelsplats för aktiehandel. Archelons och övriga
västerländska investerares aktier i Amur Gold är av praktiskt administrativa skäl interimistiskt
förvaltarregistrerade. I samband med den planerade listningen kommer Archelons aktieinnehav
i Amur Gold att direktregistreras på Archelon.

Under juli 2007 genomfördes en så kallad ägarspridning av aktier i Kilsta Metall AB till
aktieägarna i Archelon. Kilsta Metall återvinner och fragmenterar aluminium med en
egenutvecklad industriell process. Bolaget inledde sin verksamhet under fjärde kvartalet 2006.
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VERKSAMHETEN
Archelon Mineral bedriver prospekteringsverksamhet i Sverige, Serbien och Makedonien. Per
sista juni 2007 hade bolaget 19 beviljade och 2 sökta undersökningstillstånd i Sverige med en
sammanlagd areal om 5 863 respektive 818 hektar. Archelons portfölj av undersökningstillstånd
omfattar guld, silver, koppar, molybden, järn och diamant samt tenn i Serbien. Prospektering
sker bland annat i samarbete med börsnoterade IGE Nordic AB inom undersökningstillstånden
Solvik nr 1–4 i Bengtsfors kommun i norra Dalsland. Området har utökats med ytterligare ett
undersökningstillstånd, Solvik nr 5, som beviljades av Bergsstaten den 15 augusti 2007.

Vänern-Mjösa Goldbelt
Genom Värmland sträcker sig som en båge från Vänern väster om Karlstad i nordvästlig
riktning mot sydändan av sjön Mjösa i Norge den så kallade Stora Mylonitzonen som är
resterna av en urtida kollision mellan två plattor i jordskorpan. Väster om denna zon finns ett
stort antal uppslag av guldförande sulfidmineraliseringar varav några varit föremål för brytning.
Dalformationen, med mäktiga sedimentära avlagringar innehållande bland annat stora
förekomster av koppar med inslag av silver och guld utgör i vissa avsnitt en del av Vänern-
Mjösa Goldbelt. Archelon har för avsikt att under 2007 och 2008 uppgradera potentialen i
undersökningstillstånden inom Vänern-Mjösa Goldbelt samt även expandera närvaron i denna
intressanta mineralprovins.

Archelon innehar ett antal undersökningstillstånd avseende ädelmetaller och basmetallen
koppar inom Vänern-Mjösa Goldbelt. Tillstånden inkluderar bland annat området vid Solvik, som
är föremål för prospektering inom ramen för ett samarbete med IGE Nordic AB. Genom avtal
delas undersökningstillstånden Solvik nr 1–4 (Solvik nr 1-5 per rapportdatum) med Archelon på
50–50 basis.

Resultat från pågående borrning i Solvik
Det pågående kärnborrningsprogrammet i Solvik indikerar att det inom undersökningstillstånden
finns en uthållig guldmineralisering med koppar och silver vars halt och tonnage kan vara
betydande. I det första borrhålet påträffades en ca 20 meter bred guldmineralisering som i det
rikaste intervallet gav 6,1 gram per ton guld över 5,8 meter, vilket redovisades i ett
pressmeddelande daterat 2007-05-15.

Kontrollanalyser av det första borrhålet indikerade avvikande halter varför ett annat laboratorium
analyserade om proverna. Det resulterade i sänkta guldhalter i två av de analyserade
sektionerna och ett nytt medelvärde för det första borrhålet över 5,8 meter är 3,9 g/t guld med
en snitthalt över ca 20 meter på 1,9 g/t. Ett nytt hål borrades norr om det första vilket visar på en
mer än 50 meter bred splittrad mineraliserad zon med halter inom snävare intervall på upp till
2,4 g/t guld, upp till 2,99 % koppar och upp till 102 g/ton silver. Från borrhål nummer tre, som
avslutats efter rapportperiodens utgång, föreligger ännu inga analysresultat. Hål tre har på
grund av tekniska problem inte övertvärat hela den mineraliserade värdbergarten. De tre
borrhålen omfattar tillsammans ca 737 meter.

IGE och Archelon har, inklusive kostnader efter rapportperiodens utgång, sedan samarbetet i
Solvik inleddes år 2006 genomfört prospekteringsarbeten för en kostnad som uppgår till över
2,5 Mkr. Förväntningarna på den påträffade mineraliseringen är höga då den sannolikt utgör en
del av Dalformationens kvartsiter som inom Solvik visat sig oväntat mäktiga. Den geologiska
karteringen av borrkärnorna tyder på närvaron av en guld-/sulfidmalmsanledning med stor
uthållighet. Det fortsatta prospekteringsarbetet, som initialt kommer att omfatta ytterligare ca
1 000 meter kärnborrning, skall planeras med avsikt att kunna indikera en mineralisering på
minst en miljon ounces guldekvivalenter. Borrhålen avser att följa mineraliseringens fortsättning
bland annat mot söder.
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Järnmalm i Bergslagen
Archelon innehar fem undersökningstillstånd för järnmalm på sammanlagt 938 hektar, fördelat
på tre olika malmfält där det under längre eller kortare perioder bedrivits gruvverksamhet;
Finnmossen i Filipstads kommun, Blötberget i Ludvika kommun och Idkerberget i Borlänge
kommun (undersökningstillståndet Idkerberget nr 1 beviljad av Bergsstaten 2007-07-04).

Geologisk dokumentation visar att det i de gamla malmfälten finns stora kvarvarande
mineralresurser, främst järn men även andra intressanta basmetaller, guld och silver
förekommer. Minst 35 miljoner ton järnmalm beräknas finnas kvar att bryta i Blötberget och
Finnmossen.

Genom det under perioden träffade samarbetsavtalet med Kopparberg Mineral AB och
International Gold Exploration IGE AB besitter de tre parterna sammanlagda mineraltillgångar
av känt, indikerat och antaget tonnage av mineraliseringar överstigande 100 miljoner ton. Det är
Archelons uppfattning att det ingångna samarbetet ger ett bättre underlag för att Bergslagen
ska återuppstå som en betydande aktiv och levande järnmalmsprovins.

Balkan – Archelon d.o.o.
Archelon registrerade under 2006 ett helägt dotterbolag, Archelon d.o.o. i Serbien. Detta bolag
erhöll i januari 2007 undersökningstillstånd i ett område med redan kända förekomster av
tennmineralet kassiterit. Målområdet, som ligger ca 10 mil söder om huvudstaden Belgrad, har
mellan 1967 och 1970 undersökts av statsägda geologiska institut, som sammanställt ett antal
geologiska rapporter vilka pekar på en intressant ekonomisk potential för just tenn i alluviala
avlagringar (lösa avlagringar som grus och sand) längs ett flertal vattendrag. Förutom detaljerad
geologisk kartering har grävnings- och borrningsarbeten samt provtagning och analys
genomförts.

Under rapportperioden har genomförts en detaljerad provtagning inom koncessionsområdet
vars resultat bekräftar och även överträffar tidigare rapporterade höga halter av kassiterit.

Återvinning av metallhaltiga råvaruresurser
Archelon äger en skogsfastighet, Lindveden 12:7, om ca 4 hektar i Trollhättans kommun. På
fastigheten finns en deponi bestående av bland annat en restprodukt i form av kalkslagg
innehållande ferrokrom från AB Ferrolegeringars verksamhet under 1950- och 60-talet. Slaggen
bedöms hålla en genomsnittlig halt om minst 5 procent ferrokrom. Den totala mängden
kalkslagg som deponerats på fastigheten uppskattas till minst 100 000 ton vilket skulle ge ett
innehåll av ferrokrom på minst 5 000 ton. Världsmarknadspriset på ferrokrom av samma typ
som i Lindveden har i takt med den positiva prisutvecklingen på de flesta metaller stigit till runt
10 kr per kilo.

Trollhättan Mineral AB
Trollhättan Mineral AB är moderbolag i en koncern som under vintern 2006/2007 genomgått en
omstrukturering där en händelse av stor betydelse är förvärvet av 89 procent av ägandet i Millfill
AB från Cementa AB. Millfill består huvudsakligen av en kvarnanläggning för malning av olika
former av mineral och bindemedel. Cementa kvarstår som 11-procentig ägare i Millfill. Utöver
Millfill AB ingår de helägda företagen Allmix AB, Vargön Brikett AB och Qlab AB i TMAB-
koncernen. Qlab kommer i och med byte av verksamhetsinriktning och fartygsförvärv att ändra
namn till Älvfrakt AB.

Genom avtal träffat i juni 2007 har Archelon förvärvat 25 procent av aktiekapitalet i Trollhättan
Mineral AB med finansiering genom kontant betalning och utgivande av 1 458 333 nyemitterade
Archelon-aktier riktade till TMAB:s ägare. Koncernen beräknas under 2007 omsätta ca 20 Mkr
med förväntad vinst på ca 4 Mkr. TMAB:s industriella kunnande och maskinella tillgångar kan
komma till god nytta i Archelons kromprojekt vid Lindveden.
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Kilsta Metall AB
Under våren 2007 fullföljde Archelon investeringen i Kilsta Metall AB. Den skedde i två steg,
dels genom en till Archelon riktad nyemission mot kontant betalning och dels genom Archelons
förvärv av existerande aktier från Kilsta Metalls huvudägare i utbyte mot 833 333 nyemitterade
Archelon-aktier, riktade till huvudägaren. Archelon förvärvade ursprungligen 15 procent av
aktiekapitalet i Kilsta Metall. Bolaget har senare genomfört en nyemission mot ett kapitaltillskott
på 4 Mkr, varefter Archelons innehav uppgår till ca 13,5 procent.

Kilsta Metall AB är ett relativt nystartat företag med verksamhet att återvinna och fragmentera
aluminium. Bolaget har utvecklat en egen industriell process som innebär möjlighet till snabb
tillväxt med god lönsamhetspotential. Verksamheten inleddes under fjärde kvartalet 2006.

För de första tio månaderna visar Kilsta Metall ett preliminärt resultat på ca 8 Mkr före skatt. De
fyra första månaderna kännetecknades dock av inkörning av anläggningen.

Under hösten 2007 avser bolagets styrelse att besluta om listning av bolagets aktie på en
handelsplats för aktier.

ÖVRIG INFORMATION
Investeringar
Archelon har under perioden januari till juni 2007 gjort investeringar uppgående till 5,2 Mkr i
samband med förvärv av aktier i Kilsta Metall AB och Trollhättan Mineral AB.

Kommentarer till räkenskaperna
Koncernens Eget kapital per aktie uppgick till 0,50 kr. Resultatet per aktie var -0,08 kr. Likvida
medel var vid årets ingång 15 293 Tkr och uppgick vid årets utgång till 6 014 Tkr. Soliditeten
uppgick till 96,8 procent.

Anställda
Medelantalet anställda uppgick per sista juni 2007 till två personer på heltid. Archelon använder
sig huvudsakligen av inhyrda konsulter i de olika projekten. Bolaget drar även fördel av externa
krafter i projekt som drivs gemensamt med andra företag.

Aktien
Antalet registrerade aktier i Archelon uppgick per 2007-06-30 till 333 334 stycken serie A och
29 093 827 stycken serie B med totalt antal aktier 29 427 161 stycken. De Archelon-aktier som
skall utges i anslutning till förvärv av ägarandelar i Kilsta Metall AB och Trollhättan Mineral AB
var per halvårsskiftet ännu ej registrerade hos Bolagsverket. Totalt uppgår dessa aktier av
serie B till 2 291 666 stycken. Aktiens kvotvärde är 0,04 kr.

Archelons B-aktie handlas på Göteborgs OTC-lista, som ingår i NGM:s handelssystem Tellus
under avdelningen Nordic MTF. Kursinformationen distribueras i realtid till ledande finansiella
aktörer, vilket gör att aktuell kursinformation är lätt åtkomlig. Kortnamn för Archelon på
aktielistan är Arch MTFB. En handelspost uppgår för närvarande till 2 000 aktier. Aktiekursen
och orderdjupet kan följas på bland annat Thenberg & Kindes hemsida www.thenberg.se eller
Nordic MTF:s webbplats under fliken Nordic MTF/kurser på www.ngm.se.

http://www.thenberg.se/
http://www.ngm.se/
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Redovisningsprinciper
Koncernen och moderbolaget har vid upprättandet av denna bokslutskommuniké tillämpat
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport för perioden januari – september 2007 lämnas torsdagen den 15 november 2007.

Göteborg den 23 augusti 2007

Styrelsen för Archelon Mineral AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Tore Hallberg, VD Archelon Mineral AB
Telefon:  031-13 11 90,  0706-23 73 90
E-post:  tore.hallberg@archelon.se

GRANSKNINGSRAPPORT
Denna delårsrapport har ej varit föremål för revisorns granskning.
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RESULTATRÄKNING – KONCERN

Tkr 2007 2007 2006 2006 2006
jan-jun april-jun jan-jun apr-jun jan-dec

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning – – – – –
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -1 615 -1 058 -220 -124 -1 037
Personalkostnader -892 -489 – – -62
Avskrivningar -2 -2 – – –

Rörelseresultat -2 509 -1 549 -220 -124 -1 099

Räntenetto 111 64 – – –

Förändring obeskattade reserver – – – – –

PERIODENS RESULTAT -2 398 -1 485 -220 -124 -1 099

RESULTATRÄKNING – MODERBOLAG

Tkr 2007 2007 2006 2006 2006
jan-jun april-jun jan-jun apr-jun jan-dec

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning – – – – –
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -1 503 -977 -220 -124 -1 021
Personalkostnader -892 -489 – – -62
Avskrivningar -2 -2 – – –

Rörelseresultat -2 397 -1 468 -220 -124 -1 083

Räntenetto 111 64 – – –

Förändring obeskattade reserver – – – – –

PERIODENS RESULTAT -2 286 -1 404 -220 -124 -1 083
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BALANSRÄKNING – KONCERN

Tkr 2007-06-30 2006-06-30 2006-12-31
TILLGÅNGAR
Immateriella 384 360 383
Materiella anläggningstillgångar 58 40 40
Finansiella anläggningstillgångar 5 208 5 0
Övriga omsättningstillgångar 3 496 30 417
Kassa & Bank 6 014 105 15 293

SUMMA TILLGÅNGAR 15 160 540 16 133

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 14 679 537 15 869
Kortfristiga skulder 481 3 264

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 15 160 540 16 133

BALANSRÄKNING – MODERBOLAG

Tkr 2007-06-30 2006-06-30 2006-12-31
TILLGÅNGAR
Immateriella 360 360 383
Materiella anläggningstillgångar 58 40 40
Finansiella anläggningstillgångar 5 296 5 41
Övriga omsättningstillgångar 3 606 30 417
Kassa & Bank 5 967 105 15 291

SUMMA TILLGÅNGAR 15 287 540 16 149

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 14 807 537 15 885
Kortfristiga skulder 480 3 264

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 15 287 540 16 149

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL – KONCERN

Tkr 2007 2006 2006
jan-jun jan-jun jan-dec

Eget kapital vid periodens ingång 15 869 733 733
Nyemission 1 208 24 16 235
Periodens resultat -2 398 -220 -1 099
Eget kapital vid periodens utgång 14 679 537 15 869

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL – MODERBOLAG

Tkr 2007 2006 2006
jan-jun jan-jun jan-dec

Eget kapital vid periodens ingång 15 885 733 733
Nyemission 1 208 24 16 235
Periodens resultat -2 286 -220 -1 083
Eget kapital vid periodens utgång 14 807 537 15 885
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KASSAFLÖDESANALYS – KONCERN

Tkr 2007 2006 2006
jan-jun jan-jun jan-dec

Periodens resultat -2 398 -220 -1 099

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet – – –

Kassaflöden från den löpande verksamheten -2 398 -220 -1 099
Förändring av rörelsefordringar -3 079 299 -88
Förändring av rörelseskulder 217 1 262

Kassaflöden från den löpande verksamheten -5 260 80 -925

Kassaflöden från investeringsverksamheten -5 227 -5 -23
Kassaflöden från finansieringsverksamheten
Nyemission 1 208 24 16 235

Årets kassaflöde -9 279 99 15 287

Likvida medel vid periodens början 15 293 6 6

Likvida medel vid periodens slut 6 014 105 15 293

KASSAFLÖDESANALYS – MODERBOLAG

Tkr 2007 2006 2006
jan-jun jan-jun jan-dec

Periodens resultat -2 286 -220 -1 083

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet – – –

Kassaflöden från den löpande verksamheten -2 286 -220 -1 083
Förändring av rörelsefordringar -3 189 299 -88
Förändring av rörelseskulder 217 1 262

Kassaflöden från den löpande verksamheten -5 258 80 -909

Kassaflöden från investeringsverksamheten -5 274 -5 -41

Kassaflöden från finansieringsverksamheten
Nyemission 1 208 24 16 235

Årets kassaflöde -9 324 99 15 285

Likvida medel vid periodens början 15 291 6 6

Likvida medel vid periodens slut 5 967 105 15 291
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NYCKELTAL OCH AKTIEDATA – KONCERN

2007-06-30 2006-06-30 2006-12-31

Räntabilitet på totalt kapital (%) Neg Neg Neg
Räntabilitet på eget kapital (%) Neg Neg Neg
Soliditet (%) 96,8 99 99,4
Räntetäckningsgrad Neg Neg Neg
Resultat per aktie (kr) -0,08 -0,01 -0,03
Eget kapital per aktie (kr) 0,50 0,03 0,50
Kassalikviditet (%) 1 979 4 500 5 951
Antal BTA A (Betalda Tecknade Aktier) – – 333 334
Antal BTA B (Betalda Tecknade Aktier) – – 13 493 827
Antal aktier av serie A 333 334 – –
Antal aktier av serie B 29 093 827 15 600 000 15 600 000
Totalt antal aktier 29 427 161 15 600 000 29 427 161
Genomsnittligt antal aktier 29 427 161 15 600 000

NYCKELTAL OCH AKTIEDATA – MODERBOLAG

2007-06-30 2006-06-30 2006-12-31

Räntabilitet på totalt kapital (%) Neg Neg Neg
Räntabilitet på eget kapital (%) Neg Neg Neg
Soliditet (%) 96,9 99 99,4
Räntetäckningsgrad Neg Neg Neg
Resultat per aktie (kr) -0,08 -0,01 -0,03
Eget kapital per aktie (kr) 0,50 0,03 0,50
Kassalikviditet (%) 1 992 4 500 5 951
Antal BTA A (Betalda Tecknade Aktier) – – 333 334
Antal BTA B (Betalda Tecknade Aktier) – – 13 493 827
Antal aktier av serie A 333 334 – –
Antal aktier av serie B 29 093 827 15 600 000 15 600 000
Totalt antal aktier 29 427 161 15 600 000 29 427 161
Genomsnittligt antal aktier 29 427 161 15 600 000

Nyckeltalsdefinitioner

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

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

Soliditet: Eget kapital i procent av balansomslutning.

Räntetäckningsgrad: Resultat efter finansiella poster plus räntekostnader dividerat med räntekostnader.

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

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

Kassalikviditet: Omsättningstillgångar exklusive lager i förhållande till kortfristiga skulder.


