
 

ARCHELON AB (publ) 

Bokslutskommuniké 2019 
 

 

 

Översikt perioden oktober till december  

• Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (7 Tkr). 

• Rörelseresultatet uppgick till -699 Tkr (-840 Tkr). 

• Resultatet efter skatt uppgick till -699 Tkr (322 Tkr). 

• Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (0,00 kr). 

 

 

Översikt perioden januari till december  

• Nettoomsättningen uppgick till 5 Tkr (230 Tkr). 

• Rörelseresultatet uppgick till -2 868 Tkr (-2 512 Tkr). 

• Resultatet efter skatt uppgick till -1 950 Tkr (756 Tkr). 

• Resultatet per aktie uppgick till -0,02 kr (0,01 kr). 

 

 

Belopp inom parentes avser motsvarande period 2018. 

 

 

 

VD-kommentar 

Bäste aktieägare, 

 

Archelon AB (publ) (”Archelon” eller ”Bolaget”) har under 2019 varit engagerat i ett antal 

olika projekt och bolag i varierande mognadsfas där målsättningen är att utveckla dessa till 

framtida lönsamma och självständiga verksamheter inom sektorn georesurser. 

 

Flera av dem sorteras bort då de inte förefaller kunna nå uppsatta mål inom rimliga 

tidsgränser och ekonomiska ramar. 

 

Vissa satsningar bedöms representera den potential som eftersträvas och blir därför föremål 

för fortsatta insatser. 

 

Ett sådant exempel är Archelons satsning på analyser och tolkningar av existerande data 

avseende sällsynta jordartsmetaller som i ett antal områden följts upp med provtagning i egen 

regi.  En för Sverige, enligt vår vetskap, ny geokemisk metod för basprospektering har av oss 

under 2019 tagits i användning vilken förefaller ge betydande tidsvinster till lägre kostnader. 

 



Metoden är årstidsoberoende vilket skänker den ytterligare fördelar. En fortsatt utvärdering av 

metoden kommer att ske under 2020. 

 

Archelon har genom åren startat ett antal bolag i egen regi eller tillsammans med partners. 

Archelon har vid ett flertal tillfällen delat ut aktier i dessa till Bolagets aktieägare och därmed 

skapat förutsättningar för listning på marknadsplats för aktiehandel. 

 

Därigenom skapar Archelon omsättningsbara tillgångar. Sådana aktieinnehav avyttras 

successivt och intäkterna investeras i nya projekt. 

 

2019 var i mångt och mycket ett år då synliga och konkreta framsteg inte redovisats.  

2020 och de närmaste åren framöver har goda förutsättningar att ge positiva avtryck i 

Bolagets ekonomiska utveckling. Självklart kommer även möjligheten att förvärva 

närbesläktade bolag vidare evalueras. 

 

Göteborg i februari 2020 

 

Tore Hallberg 

 

 

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 

Utvärderingen av sommarsäsongens fältinsatser där en ny prospekteringsmetod tagits 

i användning avrapporterades med goda resultat.  

 

Verksamheten under året 

Archelon startar och utvecklar bolag och projekt inom råvarusektorn samt investerar i 

andra företag där utvecklingspotentialen bedöms vara särskilt god. I anslutning till detta 

bedrivs prospektering i egen regi eller i samarbete med partners. Syftet är att skapa 

tillgångar som efter värdetillväxt realiseras under ordnade former.  

 

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

strävar Archelon efter att tilldela aktieägarna ett direktägande i portföljinnehaven genom 

utdelning av delar av det egna aktieinnehavet. 

 

Investeringsportföljen som uppstår ur verksamheten omfattar aktier i Nickel Mountain 

Resources AB (publ), Goldore Sweden AB (publ), Renewable Ventures Nordic AB 

(publ), Akobo Minerals AB (publ) och Arctic Roe of Scandinavia AB. 

 

En kortfattad beskrivning av bolagen ges nedan.  

 
Nickel Mountain Resources AB (publ)  

Nickel Mountain Resources (NMR), äger via dotterbolag rättigheter till en 

petroleumlicens i Tomsk oblast i Ryssland.  

 

NMR utvecklar även Europas största outnyttjade nickelfyndighet, belägen i Storumans 

kommun, Västerbottens län. Bland tillgångarna finns tre bearbetningskoncessioner täckande 

nickelfyndigheten Rönnbäcken.  

 



Utöver Rönnbäcken-projektet bedriver NMR prospektering efter nickel i bland annat 

Orrbäcken, beläget cirka en mil söder om Skellefteå, och guldprospektering vid Kattisavan, 

som ligger cirka tre mil nordväst om Lycksele.  

 
Goldore Sweden AB (publ) 

Goldore Sweden AB (publ), Goldore, är ett prospekteringsbolag med verksamhet i Sverige. 

Bolaget har byggt upp en omfattande portfölj av undersökningstillstånd avseende 

ädelmetaller, basmetaller samt även diamant.  

Goldore har under 2019 av Bergsstaten beviljats ytterligare undersökningstillstånd. 

 

Som en del i den dagliga verksamheten tillhandahåller Archelon resurser i form av tekniska 

och administrativa tjänster till Goldore Sweden AB. 

 

Goldore planerar att vid lämplig tidpunkt ansöka om listning på en marknadsplats för 

aktiehandel. 

 
Renewable Ventures Nordic AB (publ) 

Renewable Ventures Nordic (RVN) ombildades ur Geotermica AB, där Archelon sedan länge 

varit delägare. Bolaget fokuserar nu på investeringar inom sektorn Cleantech. Målet är att 

bygga upp en riskspridd portfölj med minoritetsandelar i tillväxtbolag inom Cleantech-

sektorn, främst i små onoterade och noterade innovativa miljöteknikbolag med stor inhemsk 

och global utvecklingspotential.  

 
Arctic Roe of Scandinavia AB 

Arctic Roe of Scandinavia (AROS)  är ett företag inom segmentet vattenbruk som byggt 

en anläggning för produktion av ”rysk kaviar” från stör i egna odlingar belägna i 

småländska Strömsnäsbruk. AROS ”ryska kaviar” får ett allt större genomslag i 

konsumentleden inte bara på grund av produktens höga kvalitet utan även genom 

långtgående åtgärder får att tillfredsställa högt ställda miljömål. 
 

 
Akobo Minerals AB (publ) 

Akobo Minerals bedriver långt framskriden prospektering i Etiopien där bolaget har påträffat 

ett antal rika guldmineraliseringar. Ett norskt borrbolag kontrakterades i slutet av 2019 för ett 

omfattande kärnborrningsprogram som påbörjats februari 2020. 

 

Archelon i korthet 

Archelon AB är ett publikt bolag listat på NGM Nordic SME, tidigare Nordic MTF, 

sedan 10 april 2017 Kortnamn för aktien är ALON MTF 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 Bolagets hemsida 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 

http://www.archelon.se/


aktiehandel. I samband med introduktion av nybildade bolag strävar Archelon alltid efter att 

tilldela aktieägarna ett direktägande.  

 

Övrig information 

Investeringar 

Archelon har under perioden investerat 34 000 kronor i Arctic Roe of Scandinavia AB. 

 

Kommentarer till räkenskaperna 

Tillgångarna per sista december 2019 bestod i huvudsak av aktier i Nickel Mountain 

Resources AB (publ) med en ägarandel om 0,9 %. Övriga innehav var Goldore 

Sweden AB (publ) (27,2 %), Renewable Ventures Nordic AB (publ) (10,7 %), Arctic 

Roe of Scandinavia AB (3,0 %), Akobo Minerals AB (publ) (3,3 %). 
 

Aktien och antal ägare 

Totalt antal utestående aktier uppgår till 104 613 531 st, fördelat på 2 974 079 A-aktier 

och 101 639 452 B-aktier. Enligt Euroclears sammanställning hade Archelon 3 288 (f å 

3 446) registrerade aktieägare vid årets slut.  

 
Anställda 

I organisationen finns en heltidsanställd person och två deltidsanställda personer. 

Projektanställd fältpersonal anställs under sommarhalvåret. Geologiska tjänster, till 

exempel borrning, geofysiska mätningar och kemiska analyser av jord- och bergprover 

utförs av konsulter, entreprenörer och certifierade laboratorier.  

 

Framtida utveckling 

Archelons verksamhet fortlöper enligt plan med mål och syfte att utveckla nya projekt 

tillhörande Bolagets affärsidé. Så snart ett projekt tagit tillräcklig form och struktur kommer 

detta att kommuniceras till aktiemarknaden och Bolagets ägare.  

 

Årsstämma och årsredovisning 

Årsstämman planeras äga rum torsdagen den 14 maj 2020 i Göteborg. Klockslag och 

plats meddelas senare. Årsredovisning för 2019 publiceras på Archelons 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.  
 

Utdelning  

Styrelsen avser föreslå kommande årsstämma att ingen vinstutdelning lämnas för 

räkenskapsåret 2019.  

 

Redovisningsprinciper 

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

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



 

Kommande rapporttillfällen 

Delårsrapport avseende första kvartalet lämnas torsdagen den 14 maj 2020. 

Delårsrapport avseende andra kvartalet lämnas torsdagen den 20 augusti 2020. 

Delårsrapport avseende tredje kvartalet lämnas torsdagen den 19 november 2020. 

Bokslutskommuniké för 2020 lämnas torsdagen den 18 februari 2021. 

 

Rapporter, pressmeddelanden med mera publiceras via beQuoted. Se även www.archelon.se. 

 

Granskningsrapport 

Denna bokslutsrapport har inte varit föremål för revisorns granskning. 

 

 

 

Göteborg den 13 februari 2020 

Archelon AB (publ) 

Styrelsen 

 

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg. 

Telefon: 031-131190, 0706 237390 

E-post:  tore.hallberg@archelon.se 

 

 

Denna information är insiderinformation som Archelon AB är skyldig att offentliggöra enligt 

EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående 

kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2020 kl 0830. 

 

  

mailto:tore.hallberg@archelon.se


RESULTATRÄKNINGAR      

Archelon AB publ     

Tkr 2019 2018 2019 2018 

  okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec 

Rörelsens intäkter     

Nettoomsättning 0 7 5 230 

Rörelsens kostnader     

Råvaror och förnödenheter -37 - -51 - 

Övriga externa kostnader -334 -546 -1 484 -1 519 

Personalkostnader -312 -301 -1 274 -1 207 

Avskrivningar -16 - -64 -16 

Rörelseresultat -699 -840 -2 868 -2 512 

      

Resultat från andelar i koncernföretag - - - - 

Resultat från andelar i intresseföretag - 0 - 0 

Resultat från övriga värdepapper och fordringar 0 1 161 920 3 293 

Räntenetto 0 1 -2 -25 

Resultat före skatt -699 322 -1 950 756 

Skatt  - - - 

      

PERIODENS RESULTAT -699 322 -1 950 756 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BALANSRÄKNINGAR     

Archelon AB publ    

Tkr 2019-12-31 2018-12-31   

        

    

TILLGÅNGAR    

Immateriella anläggningstillgångar    

Materiella anläggningstillgångar 239 302  
Andelar i koncernföretag - -  
Andelar i intresseföretag 412 412  
Övriga långfristiga värdepappersinnehav 952 998  
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 1 603 1 712  

    

Kundfordringar 0 1  
Aktuella skattefordringar 84 84  
Övriga kortfristiga fordringar 152 1 582  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 92 81  
Kassa & Bank 1 142 1 644  
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 1 470 3 392  
SUMMA TILLGÅNGAR 3 073 5 104  

    

    

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Aktiekapital 716 716  

Överkursfond    

Balanserad vinst eller förlust 4 169 3 413  

Årets resultat -1 950 756  

SUMMA EGET KAPITAL 2 935 4 885  

    

Leverantörsskulder 44 127  
Aktuella skatteskulder - -  
Övriga kortfristiga skulder 36 33  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 58 59  
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 138 219  
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 073 5 104  
    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
FÖRÄNDRING EGET KAPITAL     

     

Tkr 2 019 2 018     

  jan-dec jan-dec     

     

Eget kapital vid periodens ingång 4 885 1 423   

Nyemission 0 2 859   

Utdelning 0 -153   

Periodens resultat -1 950 756   

Eget kapital vid periodens utgång 2 935 4 885   

     

      
KASSAFLÖDESANALYS     

     

Tkr 2 019 2 018 2 019 2 018 

  okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec 

Periodens rörelseresultat -699 -856 -2 868 -2 512 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 15 16 63 16 

Erhållen ränta 0 0 0 0 

Erlagd ränta 0 1 -2 -25 

Betald inkomstskatt 69 43 0 -26 

Kassaflöden från den löpande verksamheten -615 -796 -2 807 -2 547 

      

Förändring av rörelsefordringar 909 -1 525 1 419 -998 

Förändring av rörelseskulder -11 -5 -80 -538 

     

Kassaflöden från den löpande verksamheten 283 -2 326 -1 468 -4 083 

     
Kassaflöden från investerings- 
verksamheten -34 684 966 2 637 

     
Kassaflöden från finansierings- 
verksamheten  - -1 - 2 859 

     

Årets kassaflöde 249 -1 643 -502 1 413 

     

Likvida medel vid periodens början 893 3 287 1 644 231 

     

Likvida medel vid periodens slut 1 142 1 644 1 142 1 644 

     



NYCKELTAL OCH AKTIEDATA      

    

  2019 2018   

  jan-dec jan-dec   

Genomsnittligt eget kapital period  3 910 3 154  
Genomsnittligt totalt kapital period  4 089 3 642   

Räntabilitet på eget kapital (%) -50 24  
Räntabilitet på totalt kapital (%) -48 21  
Soliditet (%) 96 96  
Resultat per aktie(kr) -0,02 0,01  
Eget kapital per aktie(kr) 0,03 0,05  
Kassalikviditet (%) 1 065 1 549  

    

Antalet A-aktier 2 974 079 2 974 079  
Antalet B-aktier 101 639 452 101 639 452  
Totalt antal aktier 104 613 531 104 613 531  
Genomsnittligt antal aktier 104 613 531 102 280 609  

 


