
ARCHELON AB (publ) 

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 
 
 
 
 
• Archelon AB delades ut till aktieägarna efter beslut på extra bolagsstämma i 

december 2013. 
 

• Archelon AB listat på AktieTorget den 16 januari 2014. 
 

• Nya portföljbolaget Interfox Resources AB borrar efter olja i Ryssland. 
 

• Periodens resultat uppgick till 18 Tkr. 
 
 
 
Archelon AB är ett publikt bolag listat på AktieTorget (ticker: ALON 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 
 

 
 
”Nya” Archelon AB 
Under fjärde kvartalet 2013 övertog Archelon AB alla tillgångar, all verksamhet och 
personal från Archelon Mineral AB. Archelon AB var då fortfarande ett helägt 
dotterbolag till Archelon Mineral AB. Samtliga aktier i Archelon AB delades 
därefter ut till aktieägarna enligt beslut i den extra bolagsstämma som Archelon 
Mineral AB höll den 20 december 2013. Vid stämman beslutades också att Archelon 
Mineral AB ändrar namn till Interfox Resources AB. 
 
Styrelsen i Archelon AB består av Patric Perenius (ordförande), Tore Hallberg (VD) 
och Hans Janzon. Samtliga från Archelon Mineral AB.  
 
För Archelons del är säte, adress och övriga kontaktuppgifter desamma som för 
”gamla” Archelon Mineral AB.  
 
Vid stämman fattades även beslut om utdelning av aktier i bolaget Dividend Sweden 
AB, där Archelon Mineral förvärvat aktier för ett symboliskt belopp.  
 
Styrelsen i Archelon AB beslutade under fjärde kvartalet 2013 att ansöka om 
listning av aktien hos AktieTorget. Första handelsdag blev den 16 januari 2014.  
 
  

 

 

Archelon AB  •  Södra Allégatan 13  •  413 01 Göteborg  •  Tel 031-13 11 90  •  info@archelon.se 

 



2 
Archelon AB (publ)  ●  Bokslutskommuniké 2013 

 
OMSÄTTNING OCH RESULTAT  
Omsättningen under perioden juli till december 2013 uppgick till 125 Tkr. 
Resultatet under samma period uppgick före skatt till 18 Tkr.  
 
Av förklarliga skäl föreligger inga räkenskaper för första halvåret 2013 eller 
jämförelsetal för föregående räkenskapsår i och med att bolaget bildades under 
andra halvåret 2013. 
 
 
VERKSAMHETSÖVERSIKT  
Archelons kärnverksamhet är att utveckla och exploatera georesurser. 
Tillgångarna utgörs i huvudsak av aktier i ett antal portföljbolag. Genom att 
investera i bolag som driver projekt i tidiga utvecklingsskeden finns möjlighet 
till god värdetillväxt.  
 
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. 
Insatserna består av grundläggande undersökningar. De flesta projekten befinner sig 
i tidiga faser. För ytterligare information se bolagets hemsida www.archelon.se 
 
Aktuella innehav är Gripen Oil & Gas AB (f d Gotland Oil AB), Interfox Resources 
AB (f d Archelon Mineral AB), Nordic Iron Ore AB och Geotermica AB.  
 
Gripen Oil & Gas bedriver prospektering efter olja på Gotland och gas i 
Östergötland. Bolaget innehar den största totalytan undersökningstillstånd för 
olja och gas i Sverige. Aktien handlas på AktieTorget under kortnamnet GOG. 
Ägarandelen i Gripen Oil & Gas uppgår till ca 5,5 procent. För ytterligare 
information se bolagets hemsida www.gripenab.com 
 
Interfox Resources bedriver prospektering efter olja och gas i Ryssland, där man 
kontrollerar en licens i Tomskregionen i västra Sibirien. Bolagets aktie handlas på 
AktieTorgets observationslista under kortnamnet IFOX B. Ägarandelen i Interfox 
Resources uppgår till ca 4,0 procent. För ytterligare information se bolagets 
hemsida www.interfoxresources.se 
 
Nordic Iron Ore är ett gruv- och prospekteringsbolag med fokus på järnmalm. 
Ägarandelen i Nordic Iron Ore uppgår till ca 3,7 procent. För ytterligare 
information se bolagets hemsida www.nordicironore.se 
 
  

http://www.gripenab./
http://www.interfoxresources.se/
http://www.nordicironore.se/
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Några ord från VD om ”nya” Archelon 
Bästa aktieägare, 

Archelon var en jättelik sköldpadda som levde i havet under den senare delen av 
Krita-perioden för 75-65 miljoner år sedan, samtidigt med dinosaurier. Den var fyra 
meter lång och kunde väga mer än 2 ton. Det är den största havssköldpadda som 
någonsin levt på jorden.  
 
Vi har bytt skal. 
 
I december 2013 delades alla tillgångar, all verksamhet och alla projekt som tidigare 
tillhört Archelon Mineral AB ut till Archelon Minerals aktieägare. Tillgångarna var 
då överförda till ett vid tidpunkten helägt dotterbolag, Archelon AB. För varje aktie i 
Archelon Mineral AB erhöll aktieägarna en aktie i Archelon AB.  
 
Archelon Mineral AB bytte verksamhet och tog det nya namnet Interfox Resources AB.  
 
Archelon AB listades på AktieTorget den 16 januari 2014.  
 
I Archelon AB är det “business as usual”.  
 
Vår affärsidé är att bygga bolag med georesurser som råvara. 
 
Vi kommer under år 2014 se över vår aktieportfölj och planerar att avyttra en del av 
de innehav som tillhör våra äldsta investeringar. Detta gör vi för att frigöra medel till 
nya projekt.  
 
Ett verksamhetsfält som vi kommer att prioritera är en utökad satsning på 
prospektering efter bas- och ädelmetaller i Sverige. Vi har identifierat intressanta 
målområden som vi avser att utveckla och jobba vidare med. Tanken är att lägga 
dessa projekt i ett dotterbolag för framtida utdelning. 
 
Vi har även uppmärksammat möjligheter att i Rumänien gå in i gamla gruvområden 
vilka legat för fäfot under de senaste 10 åren. En ny lagstiftning kan öppna dörren för 
såväl inhemska som internationella företag som vill engagera sig i befintliga projekt 
som tidigare drivits planekonomiskt. Sådana planer ligger dock fortfarande i dess 
linda i avvaktan på positiva myndighetsbeslut. 
 
Den manöver vi genomförde i slutet av förra året skänker en känsla av nystart där vi 
står inför en intressant utmaning.  
 
Vi ser fram emot ett givande 2014 för Archelon AB och bolagets alla aktieägare. 
Med envishet och målmedvetenhet och utan att förivra sig kan kanske sköldpaddan 
nå en hedrande placering i den eviga kampen om värdetillväxt och god kursuppgång. 
 
Göteborg i februari 2014 

Tore Hallberg  
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER  
Här under följer kortfattad redovisning av händelser som ägt rum i före detta 
Archelon Mineral AB men som har betydelse för Archelon AB, då bolaget 
övertagit dessa projekt och aktieinnehav. 
 

Prospektering  

Under året har fältarbeten bedrivits inom bolagets prioriterade områden i västra och 
östra Värmland. Sammanställning och utvärdering av hittills utförda arbeten 
motiverar fortsatt prospektering och projektportföljen kommer att utökas med 
ytterligare tillstånd inom bolagets målområden. Nya tillståndsansökningar har 
inlämnats till Bergsstaten under fjärde kvartalet 2013. Archelon har per rapportdatum 
tre beviljade undersökningstillstånd om 1 013 hektar, samtliga i Värmlands län.  
 
Ett samarbete kring guldprojektet Solvik i norra Dalsland inleddes under 2010 
mellan Archelon Mineral AB och det kanadensiska gruvbolaget Agnico-Eagle 
Mines. Det avtal som då tecknades av Archelon Mineral AB är överlåtet på 
Archelon AB. Agnico-Eagle har under året bedrivit fortsatta geologiska 
undersökningar runt Solvik. En utvärdering av nedlagt arbete motiverar bolaget 
att gå vidare med projektet. 
 

Gripen Oil & Gas AB  

En nyemission tillförde Gotland Oil AB, ett bolag som bildades på Archelons 
Minerals initiativ, 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.  
 
Vid årsstämma den 24 juni 2013 beslutade aktieägarna i Gotland Oil AB om 
samgående med Gripen Gas AB. Samgåendet skapades genom att Gotland Oil AB 
i en apportemission förvärvade samtliga aktier i Gripen Gas AB i utbyte mot 
61 403 509 aktier till kursen 0,57 kr. Aktieägarna i Gripen Gas blev därmed nya 
huvudägare i det sammanslagna bolaget. 
 
Årsstämman beslutade att bolaget efter sammanslagningen ändrar namn till 
Gripen Oil & Gas AB. Samgåendet och det nya bolagsnamnet registrerades hos 
Bolagsverket i juli 2013. Gripen Oil & Gas AB är moderbolag till de två helägda 
dotterbolagen Gripen Gas AB och Gotland Exploration AB.  
 
Handel på AktieTorget under det nya namnet Gripen Oil & Gas AB inleddes den 
10 juli 2013.  
 
Vid en extra bolagsstämma den 9 oktober beslutade Gripen Oil & Gas om att 
genomföra en fullt ut garanterad nyemission av aktier och teckningsoptioner om 
ca 15,3 Mkr med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Kapitalet kommer att användas 
främst till ytterligare borrningar, geofysiska undersökningar samt tekniska 
reservoarstudier på bolagets projektområden i Östergötland och på Gotland.  
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I augusti genomförde Gripen Oil & Gas den första oljeborrningen på Gotland på mer 
än 30 år. Senast någon borrning ägde rum var i början på 1990-talet, då Gotlandsolja 
AB bedrev verksamhet på ön. Totalt har ca 700 000 fat olja av god kvalitet 
producerats, allt sedan statliga OPAB gjorde de första fynden på 1970-talet. Så snart 
passande borrplatser har identifierats kommer borrningarna att återupptas. 
 

Interfox Resources AB  

I ett pressmeddelande den 10 februari 2014 meddelade Interfox Resources AB 
(f d Archelon Mineral AB) att bolaget avslutat en nyemission med företrädesrätt 
för befintliga aktieägare. Emissionen tillför Interfox Resources 21,7 Mkr före 
emissionskostnader.  
 
Sammanräknat med den mindre riktade nyemissionen som genomfördes på 
bolagsstämman den 20 december 2013 om 2,0 Mkr har Interfox Resources 
tillförts 23,7 Mkr före emissionskostnader. Erhållet kapital ska främst användas 
till den fortsatta utvecklingen av bolagets oljeprojekt i Tomsk i Sibirien.  
 
Det totala antalet aktier i Interfox Resources AB uppgår till 1 232 205 502 st. 
Archelon AB kommer enligt avtal att äga 4,0 procent av de utgivna aktierna i 
Interfox Resources, motsvarande 49 288 220 st. Aktierna erhålles som ersättning 
för hjälp vid genomförandet av affären Interfox Resources-Archelon Mineral.  
 
 
ÖVRIG INFORMATION 
Investeringar 

Bolaget har inte gjort några investeringar under perioden.  
 

Kommentarer till räkenskaperna 

Resultatet per aktie den sista december 2013 uppgick till 0,00 kr och eget kapital 
per aktie var 0,07 kr. Soliditeten uppgick till 89,1 %. Likvida medel var vid 
periodens början 0 Tkr och vid periodens slut 2 718 Tkr.  
 
Tillgångarna består i huvudsak av aktier i råvarurelaterade bolag samt 
undersökningstillstånd. Bolagets resultatutveckling och ekonomiska ställning 
framgår av bifogade resultat- och balansräkningar.  
 
Av försiktighetsskäl har innehavet i Geotermica AB under fjärde kvartalet 2013 
skrivits ned till noll.  
 

Aktien 

Aktiekapitalet uppgår till 500 000 kr fördelat på 2 051 090 aktier av serie A och 
71 016 548 aktier av serie B. Totalt antal utestående aktier uppgår till 73 067 638 
st. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. Vid årets utgång 
hade Archelon AB 3 557 aktieägare.  
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Archelon AB listades på AktieTorget den 16 januari 2014, vilket alltså blev första 
handelsdag för B-aktien. Kortnamn för aktien är ALON B och ISIN-kod är 
SE0005594801. A-aktien är ej föremål för handel. 
 

Anställda 

Archelons organisation består av fyra heltidsanställda personer samt projektanställd 
fältpersonal under sommarhalvåret. Geologiska tjänster såsom borrning, geofysiska 
mätningar och kemiska analyser utförs av inhyrda konsulter och entreprenörer. 
 

Skattemässiga konsekvenser av utdelningen av aktier i Archelon AB och 
Dividend Sweden AB 
 
Vid beslutet om utdelning av aktier i Archelon AB den 20 december 2013 var 
detta bolaget ett helägt dotterbolag till Archelon Mineral AB. Det är styrelsens 
uppfattning att utdelningen följer “Lex ASEA” med innebörd att skatt på erhållna 
aktier därför ej ska erläggas. 
 
Dividend Sweden AB ägdes vid samma tillfälle till 60 procent av Archelon 
Mineral AB. Styrelsen bedömer att det skattepliktiga värdet på varje erhållen 
aktie i Dividend Sweden AB ska vara 0,05 kr. 
 

Utdelning  

Styrelsen och verkställande direktören i Archelon AB kommer att föreslå 
årsstämman att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2013.  
 

Årsstämma och årsredovisning 

Årsstämman planeras äga rum torsdag den 22 maj 2014 i Göteborg. 
Klockslag och plats meddelas senare. Archelons årsredovisning för 2013 
kommer att publiceras på bolagets hemsida senast tre veckor före stämman. 
Årsredovisningen kommer även att hållas tillgänglig i tryckt format på 
bolagets kontor i Göteborg och skickas med post till de aktieägare som önskar 
få den hemsänd.  
 

Redovisningsprinciper 

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

Kommande rapporttillfällen 

Delårsrapport för januari – mars 2014 lämnas torsdagen den 15 maj 2014. 

Delårsrapport för januari – juni 2014 lämnas torsdagen den 28 augusti 2014. 

Delårsrapport för januari – september 2014 lämnas torsdagen den 20 november 2014. 

Bokslutskommuniké för 2014 lämnas torsdagen den 19 februari 2015. 



7 
Archelon AB (publ)  ●  Bokslutskommuniké 2013 

 

Kontaktuppgifter  

Archelon AB (publ) 
Post- och besöksadress:  
Södra Allégatan 13 
413 01 Göteborg 
 
Telefon:  031-13 11 90 
Fax:  031-711 41 32 
E-post:  info@archelon.se 
Hemsida:  www.archelon.se 
 
 

GRANSKNINGSRAPPORT 
Denna bokslutsrapport har inte varit föremål för revisorns granskning. 
 
 
 
Göteborg den 20 februari 2014 

Archelon AB (publ) 

Styrelsen 

 

För ytterligare information kontakta Tore Hallberg, VD Archelon AB. 

Telefon 031-13 11 90, mobil 0706 237390 

E-post:  tore.hallberg@archelon.se 

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

Tkr 2013-07-01– 2012-07-01– 

 2013-12-31 2013-06-30 
   
Rörelsens intäkter   
Nettoomsättning 125 – 
Övriga intäkter – – 
   
Rörelsens kostnader   
Övriga externa kostnader -107 – 
Personalkostnader – – 

Rörelseresultat 18 – 
   
Resultat före skatt 18 – 
Skatt – – 
   
PERIODENS RESULTAT 18 – 

 
 
 
BALANSRÄKNING 

Tkr 2013-12-31 2013-06-30 
   
Tillgångar   

Immateriella anläggningstillgångar 360 – 
Materiella anläggningstillgångar 235 – 
Övriga finansiella anläggningstillgångar 2 629 – 
Övriga omsättningstillgångar 66 500 
Kassa & Bank 2 718 – 

Summa tillgångar 6 008 500 
   

EGET KAPITAL OCH SKULDER   

Eget kapital 5 354 500 
Kortfristiga skulder 654 – 
   
SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER 6 008 500 
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FÖRÄNDRING EGET KAPITAL 

Tkr 2013-07-01– 2012-07-01– 
 2013-12-31 2013-06-30 
   
Eget kapital vid periodens ingång 500 500 

Aktieägartillskott 4 836 – 

Periodens resultat 18 – 
   
Eget kapital vid periodens utgång 5 354 500 

 
 
 
 
KASSAFLÖDESANALYS 

Tkr 2013-07-01– 2012-07-01– 

 2013-12-31 2013-06-30 
   
Periodens rörelseresultat 18 – 
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet – – 
Netto erhållna/betalda räntor – – 

Kassaflöden från den löpande verksamheten 18 – 
   
Förändring av rörelsefordringar -33 – 
Förändring av rörelseskulder 103 – 

Kassaflöden från den löpande verksamheten 88 – 

Kassaflöden från investeringsverksamheten – – 

Kassaflöden från finansieringsverksamheten 2 630 – 

Årets kassaflöde 2 718 – 
   

Likvida medel vid periodens början – – 

Likvida medel vid periodens slut 2 718 – 
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NYCKELTAL OCH AKTIEDATA 

 2013-07-01– 2012-07-01– 
 2013-12-31 2013-06-30 
   
Genomsnittligt eget kapital period (Tkr) 2 927 500 
Genomsnittligt totalt kapital period (Tkr) 3 254 500 
   
Räntabilitet på eget kapital (%) 0,61 0,00 
Räntabilitet på totalt kapital (%) 0,55 0,00 
Soliditet (%) 89,11 100,00 
Resultat per aktie (kr) 0,00 0,00 
Eget kapital per aktie (kr) 0,07 0,01 
Kassalikviditet (%) 827 0 
   
   
Antalet A-aktier 2 051 090 2 051 090 
Antalet B-aktier 71 016 548 71 016 548 
Totalt antal aktier 73 067 638 73 067 638 
Genomsnittligt antal aktier 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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Insynspersoner och aktieinnehav  
Bolag anslutna till AktieTorget behöver inte anmäla personer med insynsställning till 
Finansinspektionen. Motsvarande anmälan ska i stället göras till AktieTorget.  
 
Anmälda insynspersoner och deras respektive innehav av aktier i Archelon AB avser 
förstagångsanmälan och redovisas i nedanstående sammanställning.  
 
Namn Insynsställning VP-namn Innehav 

2014-01-16 
    
Tore Hallberg via bolag STY.L, VD, SMI ALON B 6 226 490 
Tore Hallberg via bolag STY.L, VD, SMI ALON A 1 150 544 
Patric Perenius STY.L, SMI ALON B 2 779 310 
Patric Perenius STY.L, SMI ALON A 900 545 
Reijo Hämäläinen ÖMI ALON B 1 000 
Hans Janzon STY.L – – 
Kerstin Simonsson ÖMI – – 
Carl Magnus Kollberg REV – – 
Summa   11 057 889  

 
 
 
STY.L Styrelseledamot 
VD Verkställande direktör 
SMI Storägare med insynsställning 
ÖMI Övriga med insynsställning 
REV Revisor 
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