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ARCHELON MINERAL AB (publ) 
Delårsrapport januari – mars 2013 

 
 
 
• Archelons projektbolag Gotland Oil listat på AktieTorget den 18 april. 

• Nyemission i Gotland Oil tillförde bolaget ca 7,5 Mkr före emissionskostnader. 

• Nordic Iron Ore rapporterar en dryg fördubbling av de totala mineraltillgångarna till 

170 miljoner ton.  

• Resultatet för första kvartalet 2013 uppgick till -1 327 Tkr (-1 289 Tkr). 
 
 
Archelon Mineral AB är ett publikt bolag listat på AktieTorget (ticker: ARCH B). 
Verksamhetens övergripande syfte är att identifiera, förvärva, förädla och skapa 
mervärden i råvarubaserade projekt, företrädesvis inom gruv- och mineralsektorn. 
Projekten ska i första hand finansieras via avkastning från gjorda investeringar. 
Mer information finns på www.archelon.se 
 

 
 
OMSÄTTNING OCH RESULTAT 
Omsättningen under perioden januari till mars 2013 uppgick till 12 Tkr (38 Tkr). 
Resultatet under samma period uppgick före skatt till -1 327 Tkr (-1 289 Tkr). 
Belopp inom parentes anger resultatet för motsvarande period föregående år.  
 
 
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.  
 
Aktuella innehav är Gotland Oil AB, Nordic Iron Ore AB och Geotermica AB, 
samtliga publika bolag. Gotland Oil är ett nystartat olje- och prospekteringsbolag 
vars affärsidé är att bedriva prospektering och utvinning av olja på Gotland.  
 
Geotermica arbetar med utvinning av geotermisk energi. Verksamhet håller bland 
annat på att etableras i Italien, där geotermisk värme sedan länge utnyttjas för 
elproduktion. Ägandet i Geotermica är per rapportdatum ca 17,8 procent. 
 
Förutom investeringar i råvarubolag bedriver Archelon prospektering 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. 

 

mailto:info@archelon.se


 Archelon Mineral AB (publ)  •  Delårsrapport januari – mars  2013                                             2 

Insatserna består av grundläggande undersökningar. De flesta projekten befinner sig 
i tidiga utvecklingsskeden.  
 
Archelon har per rapportdatum fem beviljade undersökningstillstånd om 1 338 
hektar, samtliga i Värmlands län. Projektportföljen kommer under 2013 att utökas 
med ytterligare tillstånd inom bolagets målområden. 
 

Gotland Oil 

Gotland Oil AB innehar genom helägda dotterbolaget Gotland Exploration AB, tidigare 
Archelons helägda dotterbolag Norplat Resources AB, undersökningskoncessioner på 
Gotland. Den sammanlagda arealen uppgår till 54 159 hektar. 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 fortfarande finns oupptäckt på Gotland bör rimligtvis vara mångfalt 
större.  
 
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 provpumpning av olja och insamling av information 
såsom oljeflöde, reservoartryck och tryckförändringar samt oljekvalité. Borrningar 
kommer att påbörjas under 2013. Borrhålens djup varierar mellan 300 m i norr och 
500 m i söder. 
 
Inledningsvis skall Gotland Oil borra vid gamla produktionsplatser där verksamheten 
upphörde när oljepriset föll ned mot 10 dollar fatet. Stora delar av Gotland är helt 
outforskade vad gäller oljepotential och bolaget bedömer att det finns goda 
förutsättningar att påträffa väsentligt större oljevolymer än vad som historiskt 
producerats. Innehavet i Gotland Oil uppgår per sista mars 2013 till ca 14,4 procent.  
 
För mer information, se bolagets hemsida www.gotlandoil.se. 
 

Nordic Iron Ore 

Nordic Iron Ore AB är ett gruv- och prospekteringsbolag med fokus på järnmalm. 
Prioriterade projekt omfattar järnförekomsterna i Blötberget, Håksberg och 
mellanliggande Väsmanfältet i Ludvika kommun.  
 
Bolaget bildades på Archelons initiativ 2008 i syfte att återuppta gruvdriften i 
Blötberget och Håksberg. Etableringen 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 järnmalmsförekomsterna i 
Ludvikaområdet. 

http://www.gotlandoil.se/
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Efter bildandet har bolaget genomfört omfattande geologiska, tekniska och 
miljöinriktade undersökningar samt erhållit bearbetningskoncessioner för 
Blötberget och Håksberg. En ekonomisk utvärdering av projektet (Preliminary 
Economic Assessment) visar på god lönsamhet. Bolaget har även lämnat in en 
tillståndsansökan för den planerade gruvverksamheten till Mark- och 
miljödomstolen.  
 
Nordic Iron Ore planerar att gå vidare med en utvecklingsplan och feasibilitystudie, 
där målet är en årlig produktion om ca 4,4 miljoner ton järnmalm i slutet av 2018.  
Archelon ägde per sista mars 2013 ca 13,1 procent av aktierna i bolaget.  
 
För mer information, se bolagets hemsida www.nordicironore.se. 
 
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER  
Gotland Oil 

Den 20 februari beslutade styrelsen för Gotland Oil i enlighet med bemyndigande från 
bolagsstämma 15 oktober 2012, genomföra en nyemission om ca 10,7 Mkr. Syftet med 
emissionen var att säkerställa kapital för att återuppta oljeprospektering och produktion 
av olja på Gotland. Emissionen tecknades till ca 70 procent, vilket tillförde bolaget ca 
7,5 Mkr före emissionskostnader. Emissionen riktades till allmänheten i syfte att uppnå 
en så god spridning som möjligt inför listningen på AktieTorget den 18 april 2013. 
Antalet aktieägare uppgår efter emissionen, vilken avslutades i mars, till ca 4 000 st. 
Handelsbeteckningen är GOTO. Bolagets aktie har ISIN-kod SE0003622091.  
 

Nordic Iron Ore 

Nordic Iron Ore meddelade i januari att höstens borrkampanj resulterat i en dryg 
fördubbling av de totala mineraltillgångarna och verifierar bland annat de tidigare 
utförda geomagnetiska mätningarna inom Väsmanfältet. En sammanställning per den 
10 januari 2013 visar att bolagets samlade mineraltillgångar nu ligger på ca 170 
miljoner ton. Samtliga mineraliseringar som undersökts är fortsatt öppna mot djupet.  
 
Nordic Iron Ore har under perioden tecknat en avsiktsförklaring för malmleveranser 
på upp till 600 000 ton per år. Avsiktsförklaringen innebär att bolaget planerar att 
tidigarelägga produktionsstarten i Blötbergsgruvan.  
 

Prospektering  

Under perioden har förberedelser pågått inför årets fältarbeten, där riktade 
prospekteringsinsatser koncentreras till ett antal områden i västra Värmland. Det 
sedan 2010 pågående samarbetet med det kanadensiska guldbolaget Agnico-Eagle 
Mines kring Solvikprojektet i norra Dalsland fortskrider enligt plan. 
Sammanställning och utvärdering av hittills utförda arbeten motiverar fortsatt 
prospektering. Årets säsong startar i maj och beräknas pågå hela sommaren. 

http://www.nordicironore.se/
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ÖVRIG INFORMATION 
Investeringar 

Det har under rapportperioden inte gjorts några investeringar.  
 

Kommentarer till räkenskaperna 

Eget kapital per aktie uppgick till 0,10 kr (0,15 kr). Resultatet per aktie var -0,02 kr 
(-0,02 kr). Soliditeten uppgick till 53,5 % (93,3 %). Likvida medel var vid periodens 
början 7 594 Tkr (7 450 Tkr) och vid periodens slut 6 103 Tkr (5 955 Tkr). 
Siffror inom parentes visar utfallet för motsvarande period 2011. 
 
Archelon upptog i december 2012 ett lån på 4 000 000 kronor där aktier i Nordic 
Iron Ore ställdes som säkerhet. Lånet skall ej återbetalas kontant, utan med NIO-
aktier. Återbetalning av lånet skall ske senast den 30 juni 2013. Antalet aktier som 
återbetalas skall bland annat vägas mot marknadsvärdering av Nordic Iron Ore vid 
eventuell publik emission om sådan inträffat. Efter återbetalning av lånet kommer 
Archelons innehav i Nordic Iron Ore att vara väsentligt reducerat. 
 
Tillgångarna består i huvudsak av aktier i råvarurelaterade bolag och 
undersökningstillstånd. Bolagets resultatutveckling och ekonomiska ställning 
under årets första kvartal framgår av bifogade resultat- och balansräkningar.  
 

Aktien 

Antalet utestående aktier den 28 mars 2013 uppgick till 2 051 090 st av serie A och 
71 016 548 st av serie B, totalt 73 067 638 aktier. Enligt Euroclears sammanställning 
hade Archelon vid denna tidpunkt 3 700 registrerade aktieägare. B-aktien handlas på 
AktieTorget under kortnamnet Arch B.  
 

Anställda 

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. 
 

Redovisningsprinciper 

Bolaget har vid upprättandet av denna delårsrapport tillämpat Årsredovisningslagen 
och Bokföringsnämndens allmänna råd. 
 

Kommande rapporttillfällen 

Delårsrapport för januari – juni 2013 lämnas torsdagen den 22 augusti 2013. 

Delårsrapport för januari – september 2013 lämnas torsdagen den 14 november 2013. 

Bokslutskommuniké för 2013 lämnas torsdagen den 20 februari 2014. 
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GRANSKNINGSRAPPORT 
Denna rapport har inte varit föremål för revisorns granskning. 
 

 

Göteborg den 16 maj 2013 

Archelon Mineral AB (publ) 

Styrelsen 

 

För ytterligare information kontakta Tore Hallberg, VD Archelon Mineral AB. 

Telefon:  031-131190,  0706 237390,  

E-post:  tore.hallberg@archelon.se 

mailto:tore.hallberg@archelon.se
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RESULTATRÄKNING  

Tkr 2013 
jan-mar 

2012 
jan-mar 

2012 
jan-dec 

Nettoomsättning 12 38 324 
Övriga rörelseintäkter – – 50 
    
Rörelsens kostnader    
Övriga externa kostnader -297 -344 -1 380 
Personalkostnader -1 028 -1 006 -4 134 
Avskrivningar -18 -3 -58 
Rörelseresultat -1 330 -1 315  -5 197 
    
Räntenetto 3 26 87 
Resultat värdepapper – – 1 471 
Periodens resultat -1 327 -1 289 -3 639 

 
 
BALANSRÄKNING  

Tkr 2013-03-31 2012-03-31 2012-12-31 
Tillgångar    
Immateriella anläggningstillgångar 360 360 360 
Materiella anläggningstillgångar 270 370 288 
Finansiella anläggningstillgångar 6 367 5 063 4 867 
Övriga omsättningstillgångar 462 228 211 
Kassa & Bank 6 103 5 955 7 594 
Summa tillgångar 13 562 11 976 13 320 
    
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
Eget kapital 7 251 11 171 8 578 
Kortfristiga skulder 6 311 805 4 742 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 13 562 11 976 13 320 

 
 
FÖRÄNDRING EGET KAPITAL  

Tkr 2013-03-31 2012-03-31 2012-12-31 
Eget kapital vid periodens ingång 8 578 12 460 12 460 
Utdelning – – -243 
Periodens resultat -1 327 -1 289 -3 639 
Eget kapital vid periodens utgång 7 251 11 171 8 578 
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KASSAFLÖDESANALYS 

Tkr 2013-03-31 2012-03-31 2012-12-31 

Rörelseresultat -1 330 -1 315 -5 197 
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 18 3 -4 
Netto erhållna/betalda räntor 3 26 87 
Kassaflöden från den löpande verksamheten -1 309 -1 286 -5 114 
Förändring av rörelsefordringar -251 -44 -27 
Förändring av rörelseskulder 68 143 80 
Kassaflöden från den löpande verksamheten -1 491 -1 187 -5 061 
Kassaflöden från investeringsverksamheten – -308 1 205 
Kassaflöden från finansieringsverksamheten – – 4 000 
Årets kassaflöde -1 491 -1 495 144 
    
Likvida medel vid periodens början 7 594 7 450 7 450 
Likvida medel vid periodens slut 6 103 5 955 7 594 

 
 
NYCKELTAL OCH AKTIEDATA 

 2013-03-31 2012-03-31 2012-12-31 
Räntabilitet på totalt kapital (%) -9,9 -10,3 -27,5 
Räntabilitet på eget kapital (%) -28,2 -10,9 -34,6 
Soliditet (%) 53,5 93,3 64,4 
Resultat per aktie (kr) -0,02 -0,02 -0,05 
Eget kapital per aktie (kr) 0,10 0,15 0,12 
Kassalikviditet (%) 104,0 768,1 164,6 

Antalet A-aktier 2 051 090 2 051 090 2 051 090 
Antalet B-aktier 71 016 548 71 016 548 71 016 548 
Totalt & genomsnittligt antal aktier 73 067 638 73 067 638 73 067 638 

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

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

Soliditet: Eget kapital i procent av balansomslutning. 

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

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

Kassalikviditet: Omsättningstillgångar exklusive lager i förhållande till kortfristiga skulder. 
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