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ARCHELON AB (publ) 

Delårsrapport januari – september 2016 
 

 

 

Översikt perioden juli till september 2016 – koncernen 

 Nettoomsättningen uppgick till 43 Tkr (350 Tkr) 

 Rörelseresultatet uppgick till -1 906 Tkr (-269 Tkr) 

 Resultatet efter skatt uppgick till -1 879 Tkr (-246 Tkr) 

 Resultat per aktie uppgick till -0,02 kr (-0,02 kr) 

 

 

 

Översikt perioden januari till september 2016 – koncernen 

 Nettoomsättningen uppgick till 518 Tkr (812 Tkr) 

 Rörelseresultatet uppgick till -4 603 Tkr (-1 339 Tkr) 

 Resultatet efter skatt uppgick till -1 213 Tkr (-1 238 Tkr) 

 Resultat per aktie uppgick till -0,02 kr (-0,02 kr) 

 

 

Koncernförhållande uppstod i december 2015 efter förvärvet av Nickel Mountain 

Resources AB (publ). Jämförelsetal inom parentes från motsvarande period 2015 

avser därför moderbolaget. Se även nyckeltalstabell på sidan 10. 

 

 

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 

Styrelsen i dotterbolaget Nickel Mountain Resources AB (publ) utsåg i september 

2016 Johan Sjöberg till ny verkställande direktör för bolaget. Johan är geolog med 

lång erfarenhet från gruv- och mineralsektorn. Han har de senaste fem åren arbetat 

med att utveckla nickelprojektet Rönnbäcken i Storumans kommun i Västerbotten. 

 

Under 2016 har Nickel Mountain AB beviljats två undersökningstillstånd, Orrbäcken 

nr 4 i Skellefteå kommun samt Kattisavan nr 4 i Lycksele kommun. De sedan 

tidigare innehavda undersökningstillstånden vid Rönnbäcken upphör i november-

december 2016 och kommer inte att förlängas. Detta påverkar inte gällande 

bearbetningskoncessioner i området. 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

Den i oktober 2016 genomförda spridningsemissionen tillförde Nickel Mountain 

Resources AB 5 200 000 kr före emissionskostnader. Bolagets styrelse fann det 

fördelaktigt att en så stor del av emissionslikviden som möjligt förblir i bolaget och har 

därför, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 10 maj 2016, överenskommit 

med garanter och finansiell rådgivare att samtliga kostnader och arvoden som skulle 
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tillkommit dem med anledning av spridningsemissionen kvittas mot nyemitterade aktier 

till kursen 0,40 kr. 

 

Efter att de nya aktierna registrerats på Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i 

Nickel Mountain Resources att uppgå till 42 676 042 st. Archelons ägarandel minskar till 

48,6 procent och koncernförhållande upphör i november 2016. Från och med fjärde 

kvartalet 2016 redovisas Nickel Mountain Resources som ett intressebolag. 

 

VD-kommentar 

Bäste aktieägare, 

Under årets tredje kvartal ägnades en hel del arbete åt Nickel Mountain Resources 

AB (NMR) inför den i oktober/november genomförda spridningsemissionen. 

Emissionen övertecknades och tillförde bolaget 5,2 miljoner kronor före 

emissionskostnader. 

 

Nickel Mountain Resources ansökte inför emissionen om listning hos NGM Nordic 

MTF och handel i bolagets aktier förväntas kunna inledas under andra halvan av 

december 2016 under förutsättning att bolaget godkänns för listning.  

 

Vid Archelons förvärv av Nickel Mountain Resources skulle enligt avtalet en 

tilläggsköpeskilling utgå till säljaren Axactor AB (publ) i tillfälle att NMR 

genomförde en publik emission innebärande att säljaren skulle från Archelon erhålla 

en ägarandel i det listade NMR uppgående till 15 procent av aktiestocken räknat på 

antalet aktier efter den genomförda publika emissionen. 

 

Styrelsen i Nickel Mountain Resources fann det, efter genomförd spridningsemission, 

fördelaktigt att kvitta merparten av emissionskostnaderna mot nyemitterade aktier. 

 

Den sammanlagda effekten av tilläggsköpeskilling, utspädning vid 

spridningsemission samt utspädning vid kvittningsemissioner har resulterat i att 

Archelons relativa ägarandel i Nickel Mountain Resources minskat från 99,6 procent 

till 48,6 procent. 

 

Nickelpriserna var vid förvärvet av NMR väldigt låga men har sedan årsskiftet 

2015/2016 visat en klar uppgång där bedömningen är att priset befinner sig i en 

fortsatt positiv trend uppåt. 

 

Nickelprojektet Rönnbäcken, som är Europas största obearbetade nickelfyndighet, 

har förutsättningar att kunna representera en oerhört värdefull tillgång för alla 

NMR:s aktieägare. 

 

Det under året påbörjade projektet att med GIS-baserad databearbetning tolka från 

Sveriges geologiska undersökning tillgängliga geokemiska data har under perioden 

redovisat intressanta uppslag. Dessa studier och analyser utförs med syfte att primärt 

identifiera ekonomiskt drivvärdiga förekomster av sällsynta jordartsmetaller, REE, 

vilket även kan leda till fynd av andra efterfrågade metaller. 
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Under tredje kvartalet har Archelon i samarbete med andra intressenter påbörjat 

arbetet med att starta ett nytt prospekteringsbolag med huvudsaklig verksamhet i 

Sverige. Detta projekt befinner sig i ett mycket tidigt stadium men bedöms kunna ha 

en gynnsam utvecklingspotential. 

 

Göteborg i november 2016 

Tore Hallberg 

 

 

Bolaget i korthet 

Archelon AB är ett publikt bolag listat på AktieTorget sedan 16 januari 2014. 

Kortnamn för aktien är ALON B. ISIN-kod: SE0005594801.  

 

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 

 

Archelon arbetar fortlöpande med att utvärdera nya projekt, där mineralprospektering 

ingår som en viktig del. Syftet är att skapa tillgångar som efter värdetillväxt ska 

kunna realiseras under ordnade former. Viktiga kriterier är att projektet eller bolaget 

ska vara lämpligt för utdelning och ha tillräcklig substans för efterföljande listning på 

en marknadsplats för aktiehandel. I samband med introduktion av nybildade bolag 

strävar Archelon efter att tilldela aktieägarna ett direktägande.  

 

Nickel Mountain Resources helägda dotterbolag Nickel Mountain AB bedriver 

prospektering efter nickel och guld i Västerbotten. Resurser allokeras vid behov även 

för nickelprojektet Rönnbäcken.  

 

Nickelprojektet Rönnbäcken 

Nickel Mountain Resources AB (publ) äger nickelprojektet Rönnbäcken i 

Storumans kommun i Västerbotten. Rönnbäcken är Europas största outnyttjade 

nickelförekomst och består av tre definierade fyndigheter med en sammantagen 

mineraltillgång överstigande 668 miljoner ton med 0,1 % nickel i sulfidfas. 

Omfattande prospekteringsarbete och tekniska studier har gjorts under de senaste 

tio åren vilket resulterat i en god kunskap om fyndigheternas egenskaper och 

potential.  

 

Fyndigheterna har beviljats bearbetningskoncession av regeringen och är giltiga i 

25 år från beviljandedatum. Deras sammanlagda areal uppgår till 389 hektar. 

Rönnbäcken K nr 1 och 2 är giltiga till år 2035 och Rönnbäcken K nr 3 till år 2037.  

 

Mer information om Nickel Mountain Resources och Rönnbäcken finns på 

bolagets hemsida http://se.nickelmountain.se. 

  

http://www.archelon.se/
http://se.nickelmountain.se/
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ÖVRIG INFORMATION 

Investeringar 

Investeringar om totalt 200 000 har under året gjorts i Arctic Roe of Scandinavia 

AB och 96 000 kr i Geotermica AB. 

 

Archelons portföljinnehav bestod per sista september 2016 i huvudsak av aktier i 

Nickel Mountain Resources AB (publ) samt innehav i Orezone AB (publ), 

Geotermica AB och Arctic Roe of Scandinavia AB. Ägarandelen i Nickel Mountain 

Resources uppgick till cirka 99,6 procent men har per rapportdatum minskat till 48,6 

procent. Nickel Mountain Resources har i sin tur mindre innehav i bland annat 

Nordic Iron Ore AB (publ).  

 

Kommentarer till räkenskaperna 

Koncernförhållande uppstod i december 2015 efter förvärvet av Nickel Mountain 

Resources AB (publ). Tillgångarna i moderbolaget består i huvudsak av aktier i 

Nickel Mountain Resources AB (publ). Koncernens och moderbolagets ekonomiska 

ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar.  

 

Aktien och antal ägare 

Totalt antal utestående aktier uppgår till 76 618 465 stycken, fördelat på 2 051 090 A-

aktier och 74 567 375 B-aktier.  

 

Antal aktieägare per sista september 2016 uppgick till 3 644 stycken.  

 

Efter att förvärvet av Nickel Mountain Resources AB (publ) registrerats hos Bolagsverket 

i januari 2016 ökade aktiekapitalet i Archelon med 24 298,22 kr. Köpeskillingen erlades 

med Archelon-aktier. Aktiekapitalet per sista september 2016 uppgick till 524 298,22 kr.  

 

Anställda 

I organisationen finns två heltidsanställda personer och tre deltidsanställda personer. 

En kvartärgeolog med särskild inriktning på morän och annan geokemi är 

projektanställd sedan maj 2016. Geologiska tjänster såsom borrning och geofysiska 

fältmätningar utförs av inhyrda entreprenörer och konsulter.   

 

Framtida utveckling 

Verksamheten skall fortsätta utvecklas med avsikt att påvisa kommersiella 

råvarubaserade tillgångar. Arbetet bedrivs antingen direkt i Archelon eller via 

dotterbolag och i samarbete med externa aktörer. Parallellt med detta görs fortsatta 

investeringar i bolag och råvaruprojekt med identifierade tillväxtmöjligheter. De 

samlade effekterna av prospektering och investeringar förväntas skapa god 

värdetillväxt för bolaget och aktieägarna. 

 

Dotterbolaget Nickel Mountain Resources AB:s prospekteringsverksamhet och 

nickelprojekt bedöms av styrelsen på kort eller medellång sikt ha en fortsatt 

gynnsam utveckling. 
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 Redovisningsprinciper 

Archelon AB (publ) tillämpar från och med 2014 årsredovisningslagen samt 

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

rapporter. Bytet av redovisningsprinciper har inte medfört någon påverkan på de 

finansiella rapporterna.  

 

Kommande rapporttillfällen 

Bokslutskommuniké för 2016 lämnas torsdagen den 16 februari 2017. 

 

Rapporter, pressmeddelanden med mera publiceras på AktieTorgets hemsida 

www.aktietorget.se samt på www.archelon.se. 

 

GRANSKNINGSRAPPORT 

Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorns granskning. 

 

 

 

Göteborg den 17 november 2016 

Archelon AB (publ) 

Styrelsen 

 

För ytterligare information kontakta Tore Hallberg, VD Archelon AB (publ). 

Telefon 031-131190, mobil 0706 237390 

E-post:  tore.hallberg@archelon.se 

  

http://www.aktietorget/
mailto:tore.hallberg@archelon.se
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RESULTATRÄKNINGAR – KONCERNEN 

Tkr 2016 2016 2015 2015 2015 

 jan-sep jul-sep jan-sep jul-sep jan-dec 

      

Rörelsens intäkter      

Nettoomsättning 518 43 812 350 1 589 

Övriga intäkter – – 150 – 496 
      

Rörelsens kostnader      

Råvaror och förnödenheter -144 -64 -51 – -51 

Övriga externa kostnader -1 968 -864 -818 -177 -1 118 

Personalkostnader -2 155 -737 -1 379 -425 -1 989 

Avskrivningar -854 -284 -53 -18 -60 

Rörelseresultat -4 603 -1 906 -1 339 -269 -1 133 

      
Resultat från andelar i intresseföretag – – – – 1 886 
Resultat från övriga värdepapper och 

fordringar  3 395 28 103 23 214 

Räntenetto -5 -1 -2 – -4 

Resultat före skatt -1 213 -1 879 -1 238 -246 963 

Skatt – – –  -5 

PERIODENS RESULTAT -1 213 -1 879 -1 238 -246 958 

 

 

BALANSRÄKNINGAR – KONCERNEN 

Tkr 2016-09-30 2015-09-30 2015-12-31 

    

Tillgångar    

Immateriella anläggningstillgångar 9 293 – 10 000 

Materiella anläggningstillgångar 312 112 416 

Andelar i intresseföretag – 271 – 

Övriga finansiella anläggningstillgångar 891 920 748 

Andra långfristiga fordringar 31 – 31 

Övriga omsättningstillgångar 788 89 336 

Kassa & Bank 2 222 80 3 022 

Summa tillgångar 13 537 1 472 14 553 

    

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget kapital 12 693 1 142 13 906 

Långfristiga skulder 77 – – 

Kortfristiga skulder 767 330 647 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 13 537 1 472 14 553 
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FÖRÄNDRING EGET KAPITAL – KONCERNEN 

Tkr 2016 2015 2015 

 
jan-sep jan-sep jan-dec 

  
  

Eget kapital vid periodens ingång 13 906 2 380 2 380 

Apportemission – – 568 

Uppskrivning av immateriella anläggnings-

tillgångar – – 10 000 

Periodens resultat -1 213 -1 238 958 

Eget kapital vid periodens utgång 12 693 1 142 13 906 

 

 

 

KASSAFLÖDESANALYS – KONCERNEN 

Tkr 2016 2015 2015 

 jan-sep jan-sep jan-dec 

    

Periodens rörelseresultat -4 603 -1 339 -1 133 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 854 53 -275 

Erlagd ränta -5 -3 -4 

Kassaflöden från den löpande verksamheten -3 754 -1 289 -1 412 

    

Förändring av rörelsefordringar -452 68 -13 

Förändring av rörelseskulder 120 -337 -220 

Kassaflöden från den löpande verksamheten -4 086 -1 558 -1 645 

Kassaflöden från investeringsverksamheten 3 209 988 3 890 

Kassaflöden från finansieringsverksamheten 77 – 127 

Årets kassaflöde -800 -570 2 372 

    

Likvida medel vid periodens början 3 022 650 650 

Likvida medel vid periodens slut 2 222 80 3 022 
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RESULTATRÄKNINGAR – MODERBOLAGET 

Tkr 2016 2016 2015 2015 2015 
 jan-sep jul-sep jan-sep jul-sep jan-dec 

      

Rörelsens intäkter      

Nettoomsättning 518 43 812 350 1 589 

Övriga intäkter – – 150 – 162 

Rörelsens kostnader      

Råvaror och förnödenheter -16 -16 -51 – -51 

Övriga externa kostnader -1 568 -668 -818 -177 -1 118 

Personalkostnader -1 886 -639 -1 379 -425 -1 989 

Avskrivningar -2 – -53 -18 -60 

Rörelseresultat -2 954 -1 280 -1 339 -269 -1 467 

      
Resultat från andelar i 

koncernföretag -127 -127 – – – 
Resultat från andelar i 

intresseföretag – – – – 1 886 
Resultat från övriga 

värdepapper och fordringar  3 395 28 103 23 214 

Räntenetto -3 – -2 – -4 

Resultat före skatt 311 -1 379 -1 238 -246 629 

Skatt – – –  -5 

PERIODENS RESULTAT 311 -1 379 -1 238 -246 624 

 

 

BALANSRÄKNINGAR – MODERBOLAGET 

Tkr 2016-09-30 2015-09-30 2015-12-31 

    

Tillgångar    

Immateriella anläggningstillgångar – – – 

Materiella anläggningstillgångar – 112 2 

Andelar i koncernföretag 441 – 568 

Andelar i intresseföretag – 271 – 

Övriga finansiella anläggningstillgångar 532 920 389 

Övriga omsättningstillgångar 1 025 89 171 

Kassa & Bank 2 204 80 2 895 

Summa tillgångar 4 202 1 472 4 025 

    

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget kapital 3 883 1 142 3 572 

Långfristiga skulder – – – 

Kortfristiga skulder 319 330 453 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 202 1 472 4 025 
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FÖRÄNDRING EGET KAPITAL – MODERBOLAGET 

Tkr 2016 2015 2015 

 
jan-sep jan-sep jan-dec 

   
 

Eget kapital vid periodens ingång 3 572 2 380 2 380 

Apportemission – – 568 

Periodens resultat 311 -1 238 624 

Eget kapital vid periodens utgång 3 883 1 142 3 572 

 

 

 

KASSAFLÖDESANALYS – MODERBOLAGET 

Tkr 2016 2015 2015 

 jan-sep jan-sep jan-dec 

    

Periodens rörelseresultat -2 954 -1 339 -1 467 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 2 53 60 

Erlagd ränta -3 -3 -4 

Kassaflöden från den löpande verksamheten -2 955 -1 289 -1 411 

    

Förändring av rörelsefordringar -854 68 -13 

Förändring av rörelseskulder -134 -337 -220 
    

Kassaflöden från den löpande verksamheten -3 943 -1 558 -1 644 

Kassaflöden från investeringsverksamheten 3 252 988 3 890 

Kassaflöden från finansieringsverksamheten – – – 

Årets kassaflöde -691 -570 2 246 

    

Likvida medel vid periodens början 2 895 650 650 

Likvida medel vid periodens slut 2 204 80 2 895 
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NYCKELTAL OCH AKTIEDATA – MODERBOLAGET 

 2016 2015 2015 

 jan-sep jan-sep jan-dec 

    

Genomsnittligt eget kapital period (Tkr) 3 728 1 761 2 977 

Genomsnittligt totalt kapital period (Tkr) 4 113 2 260 3 537 

    

Räntabilitet på eget kapital (%) 8,35 -70,30 21,00 

Räntabilitet på totalt kapital (%) 7,57 -54,79 16,00 

Soliditet (%) 92 7 757 89 

Resultat per aktie (kr) 0,00 -0,02 0,01 

Eget kapital per aktie (kr) 0,05 0,02 0,05 

Kassalikviditet (%) 1 012 51,19 677,00 
    

Antalet A-aktier 2 051 090 2 051 090 2 051 090 

Antalet B-aktier 74 567 375 71 016 548 71 016 548 

Totalt antal aktier 76 618 465 73 067 638 73 067 638 

Genomsnittligt antal aktier 76 223 661 73 067 638 73 067 638 

    

 

Koncernförhållande uppstod 2015-12-31. Därför redovisas ej några nyckeltal för koncernen. 

 

 

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. 

 

 


