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Årsstämma 2011
Archelons årsstämma hålls onsdagen den 8 juni
2011 i göteborg.
fullständig kallelse till årsstämma och övriga
stämmohandlingar finns på www.archelon.se.

Ekonomisk information
delårsrapport för perioden januari
– mars 2011 lämnas torsdagen den 19
maj 2011.
delårsrapport för perioden januari
– juni 2011 lämnas torsdagen den 25
augusti 2011.
delårsrapport för perioden januari –
september 2011 lämnas torsdagen den
17 november 2011.
Bokslutskommuniké för 2011 lämnas
torsdagen den 23 februari 2012.
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Archelon i korthet
Archelon Mineral är ett publikt aktiebolag, grundat i
mars 2004. Aktien är sedan december 2008 upptagen till
handel på marknadsplatsen AktieTorget.
För ytterligare information om bolaget och dess
verksamhet se www.archelon.se.
Archelon har de senaste åren byggt upp en projektportfölj, bestående av bolag verksamma inom råvarusektorn.
Affärsidén är att i tidiga skeden identifiera projekt som
bedöms ha en god värdetillväxt. Tillskott av kapital och

tjänster samt hjälp med ägarspridning är en viktig del i
verksamheten. Tillgångarna består i huvudsak av aktier i
portföljbolagen. Den egna verksamheten ska så långt som
möjligt finansieras via avkastning från gjorda investeringar.
Archelon bedriver också prospektering efter guld och
basmetaller i egen regi och i samarbete med andra bolag.
Målområden är Värmland, Dalsland och Västernorrland.

Viktiga händelser under 2010
• Resultatet uppgick till 6,4 Mkr. Det positiva utfallet här-

•

Det 25-procentiga delägandet i intressebolaget Trollhättan Mineral avyttrat. Investeringen gav reaförlust på 3,9
Mkr.

•

Fortsatt fokus på guld och basmetaller inom prospekteringsverksamheten. Prospekteringsborrning efter guld och
koppar slutfördes i västra Värmland.

•

Överenskommelse träffad med kanadensiska gruvbolaget
Agnico-Eagle Mines avseende guldprojektet Solvik. Omfattande prospekteringsinsatser planeras under 2011.

rör från försäljning av aktier i värdepappersportföljen.
•

Intressebolaget Nordic Iron Ore planerar att återöppna två
järnmalmsgruvor, ansöker om bearbetningskoncession för
Blötberget och Håksberg. Bolaget kontrollerar en av de
största sammanhållna järnmalmsfyndigheterna i Bergslagen med ett tonnage överstigande 100 Mton.

•

Nordic Iron Ore har tillförts 26 Mkr, vilket möjliggör
genomförandet av en förstudie, organisationsuppbyggnad
och kompletterande prospektering.

•

Innehavet i Mineral Invest har under året till stora delar
avvecklats. Aktieförsäljningen gav en reavinst på 11,8
Mkr. Vinstutdelning av Mineral Invest-aktier till ett värde
om 14,5 Mkr.
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Aktiekapital och aktiedata
Aktiekapitalet i Archelon uppgår per sista december
2010 till 2 922 705 kronor, fördelat på 2 051 090 aktier
av serie A och 71 016 548 aktier av serie B. Aktiens kvotvärde är 0,04 kronor.

Aktier av serie A berättigar till tio röster medan aktier av
serie B berättigar till en röst. Varje aktie medför lika rätt
till andel i Bolagets tillgångar och resultat.

AKTIEKAPITALETS UTVECKLING
År

Förändring antal aktier

Transaktion

2004

Bildande

2005

Split 250:1

2005

Nyemission

2005

Split 10:1

2006
2006

Total antal aktier

Kvotvärde (kr)

Aktiekapital (kr)

-

1 000

100

100 000

249 000

250 000

0,40

100 000

1 250 000

1 500 000

0,40

600 000

13 500 000

15 000 000

0,04

600 000

Nyemission

600 000

15 600 000

0,04

624 000

Nyemission

13 827 161

29 427 161

0,04

1 177 086

2007

Nyemission

2 291 666

31 718 827

0,04

1 268 753

2009

Nyemission1

5 000 000

36 718 827

0,04

1 468 753

2009

Nyemission

36 348 811

73 067 638

0,04

2 922 705

1
2

2

Kvittningsemission
Företrädesemission

Information om B-aktien

Aktien listades på Göteborgs OTC-lista och NGM
Nordic MTF den 18 december 2006. Från och med den 1
december 2008 sker handeln på AktieTorget. Marknadsvärdet var vid årets utgång 14,9 Mkr, utgående från en
sista betalkurs för aktien på 0,21 kr, att jämföra med 14,2
Mkr för 2009.

ARCHELON MINERAL
Archelon Mineral B

Omsatt antal aktier per vecka i 1000-tal
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Marknadsplatsen AktieTorget

AktieTorget Holding AB tillhandahåller ett effektivt
och rikstäckande system för handel med aktier på en
marknadsplats benämnd AktieTorget. Aktier listade på
AktieTorget handlas på samma sätt som aktier på NASDAQ OMX (Stockholmsbörsen). Handeln sker genom en
bank eller fondkommissionär, via bankkontor, mäklare
eller via ett Internet-konto. Kursinformationen är lätt
åtkomlig, då den publiceras i de flesta större dagstidningar. Uppdaterade kurser erhålls även via Text-TV eller
Internet samt genom SIX, Thomson Reuters och Bloomberg. Handeln pågår fram till kl 17:20 och kurserna visas
i realtid.
Nyheter i form av Archelons pressmeddelanden,
insynshandel och övrig väsentlig marknadsinformation
finns tillgänglig på www.aktietorget.se

4

3000

2000
0,2
1000

0

0,0
JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MAR

2011

2010

©

Handelsplats
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Aktienamn

Archelon Mineral B

Kortnamn

ARCH B

ISIN-kod

SE0001934480

Handelspost

1 aktie

Antal B-aktier

71 016 548 st

Branschsektor

Material/Metaller

Ägarstruktur

Enligt Euroclears sammanställning hade Archelon
vid årsskiftet 3 729 registrerade aktieägare. Antal nytillkomna ägare var 95 st och 227 st hade upphört att vara
aktieägare. Insynspersoners aktieinnehav motsvarade
15,6 procent av kapitalet och 32,6 procent av rösterna
i Bolaget. De elva största ägarnas innehav uppgick till
37,3 procent av kapitalet och 50,0 procent av rösterna. En övervägande andel av aktieinnehaven, cirka 96
procent, var registrerade i Sverige.

Utdelningspolitik och utdelning

Verksamhetens yttersta syfte är att bereda maximal värdetillväxt åt aktieägarna. Det är styrelsens uppfattning att
utdelningen långsiktigt bör motsvara minst en tredjedel
av årsvinsten.

STÖRSTA AKTIEÄGARE INNEHAVSMÄSSIGT
Namn

Antal A-aktier

Antal B-aktier

Innehav (%)

Röster (%)

600 545

5 148 263

7,87

12,19

0

4 400 612

6,02

4,81

Idegren, Robert

0

3 967 602

5,43

4,33

Perenius, Patric*

900 545

2 779 310

5,04

12,88

Borderline Resources AS*
Nordnet Pensionsförsäkring AB

Avanza Pension

0

3 631 699

4,97

3,97

549 999

1 403 500

2,67

7,54

Skaret Invest AS

0

1 831 630

2,51

2,00

Persson, Lennart

0

537 127

0,74

0,59

Saal, Helena

0

521 093

0,71

0,57

Ingeborg o Knut J:son Marks stiftelse

0

500 000

0,68

0,55

Geokraft Tore Hallberg AB*

Rabbegård, Fredrik
Summa 11 största ägarna
Summa övriga 3 718 ägare
Summa 2010-12-30

0

500 000

0,68

0,55

2 051 089

25 220 836

37,32

49,98

1

45 795 712

62,68

50,02

2 051 090

71 016 548

100,00

100,00

* Insynsperson
Källa: Euroclear Sweden AB
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AKTIEINNEHAV FÖRDELAT I ÄGARKATEGORIER
Kategori

Antal A-aktier

Antal B-aktier

Innehav (%)

Röster (%)

1

8 637 764

11,82

9,44

Banker

0

30 052

0,04

0,03

Värdepappersbolag och fondkommissionärer

1

43 983

0,06

0,05

Finansiella företag

0

8 563 729

11,72

9,36

Övriga finansiella företag

Försäkringsbolag och pensionsinstitut

0

151

0,00

0,00

Intresseorganisationer

0

535 558

0,73

0,59

0

535 558

0,73

0,59

Övriga svenska juridiska personer

549 999

4 279 520

6,61

10,68

Ej kategoriserade juridiska personer

600 545

5 312 867

8,09

12,37

Hjälp- och fackliga organisationer

Utlandsboende ägare
Svenska fysiska personer
Summa 2010-12-30

0

4 353 607

5,96

4,76

900 545

47 897 081

66,78

62,17

2 051 090

71 016 548

100,00

100,00

Källa: Euroclear Sweden AB

AKTIEINNEHAV FÖRDELAT I STORLEKSKLASSER
Intervall

Antal aktieägare

Antal A-aktier

Antal B-aktier

Innehav (%)

Röster (%)

1 – 500

969

0

158 505

0,22

0,17

501 – 1 000

296

0

215 121

0,29

0,24

1 001 – 2 000

406

0

669 555

0,92

0,73

2 001 – 5 000

415

0

1 410 925

1,93

1,54

5 001 – 10 000

500

0

3 395 290

4,65

3,71

10 001 – 20 000

595

0

8 391 675

11,48

9,17

20 001 – 50 000

357

1

11 258 072

15,41

12,30

50 001 – 100 000

112

0

8 027 144

10,99

8,77

100 001 – 500 000

70

0

13 269 425

18,16

14,50

500 001 – 1 000 000

2

0

1 058 220

1,45

1,16

1 000 001 – 5 000 000

6

1 450 544

18 014 353

26,64

35,53

5 000 001 – 10 000 000

1

600 545

5 148 263

7,87

12,19

3 729

2 051 090

71 016 548

100,00

100,00

Summa 2010-12-30
Källa: Euroclear Sweden AB
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VD har ordet
Bäste aktieägare,
Archelons affärsidé är att i tidiga skeden identifi era projekt inom råvarusektorn som bedöms ha en god tillväxtpotential. Projekten kan vara av varierande karaktär,
antingen externa projekt eller sådana som skapas inom
bolaget. Archelon investerar därefter egna medel för att
antingen som passiv delägare åtnjuta en förväntad värdetillväxt eller för att på eget initiativ och med egna aktiva
insatser bygga projekt för framtida mervärden.
Sannolikheten att lyckas beror bland annat på den
bakgrund och erfarenhet som bolagets företrädare representerar, där möjligheten att genom snabb beslutsfattning
kunna fånga erbjudanden inte skall förringas.
Verksamhetsåret bjöd på såväl framgångar som misslyckanden. Det passiva delägandet i Trollhättan Mineral
AB är ett exempel på det sistnämnda. Aktieinnehavet
fi ck under årets sista dagar avyttras, då bolaget hamnat
i en djup och mycket besvärande likviditetskris med
hotande konkurs som följd. Investeringen utmynnade i
en förlust på närmare fyra miljoner kronor.
Glädjeämnena från året 2010 överväger. Archelons
skapelse Balkan Resources AB, som namnändrats till
Mineral Invest International MII AB utvecklades till en
betydelsefull tillgång i vår projektportfölj. En stor del av
aktieinnehavet i detta bolag realiserades under året med
rejäl vinstmarginal.
Nordic Iron Ore AB är exempel på ett annat bolag som
bildats på Archelons initiativ. Nordic Iron Ore har under
vintern 2010/2011 ansökt om bearbetningskoncession
för de två järnmalmsgruvorna Blötberget och Håksberg.
Efterfrågan på järnmalm har ökat under de sista åren med
kraftig prisstigning som följd. Nordic Iron Ore har under 2010 visat stor tillväxtpotential och Archelons aktieinnehav i detta bolag bedöms representera ett värde som
vida överstiger det nu bokade.
Ett av våra prospekteringsobjekt, guldfyndigheten
Solvik i norra Dalsland, fi ck under året en intressant
fortsättning.

Projektet Solvik som startades av Archelon 2006 drevs i
partnerskap med IGE Nordic AB på 50/50-basis. Hösten
2010 träffades en överenskommelse med Agnico Eagle
Sweden AB innebärande att Agnico Eagle övertog kostnader och prospekteringsansvar i en så kallad ”earn in”
och i takt med sina ackumulerade nedlagda kostnader får
en ökande ägarandel i projektet. Efter feasibility-studie
och inför beslut om eventuell gruvstart har Archelons
ägarandel minskat till tio procent. Archelon kan då välja
att kvarstå som betalande part eller omvandla ägandet till
en net smelter return.
Under året bildade Archelon ett nytt helägt dotterbolag, Norplat Resources AB. Tanken med Norplat
Resources är att bolaget skall utgöra en plattform för
nya idéer och projekt. Under hösten 2010 uppstod en
möjlighet att genom Norplat förvärva ett guldprojekt på
Kolahalvön. På grund av oklarheter i ägarförhållanden
kunde detta ej genomföras. Archelons styrelse och ledning har som målsättning att under 2011 tillföra Norplat
ett prospekteringsprojekt och därpå erbjuda Archelons
aktieägare direktägande i bolaget. Norplat Resources är
redan anslutet till Euroclear.
För Archelon Mineral AB blev 2010 totalt sett ett bra
år. Det fi nns anledning att ha stora förväntningar inför
framtiden. Redan befintliga projekt och investeringar har
förutsättningar att ge god avkastning. Med lite tur, god
timing och en gnutta sunt förnuft hoppas jag att vi inom
bolaget kan förvalta 2011 års möjligheter väl.

Göteborg i maj 2011
Tore Hallberg
Verkställande direktör
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Verksamhetsbeskrivning
Verksamhetens övergripande syfte är att identifiera,
förvärva, förädla och skapa mervärden i råvarubaserade
projekt, företrädesvis inom gruv- och mineralsektorn.
Verksamheten ska i möjligaste mån finansieras via avkastning från gjorda investeringar.

Tillskott av kapital och tjänster samt hjälp med ägarspridning inför notering eller listning är en viktig del i
verksamheten.

Investeringar i råvarubolag
Archelon har de senaste åren byggt upp en investeringsportfölj bestående av bolag verksamma inom råvarusektorn. Per sista december 2010 hade investeringsportföljen
ett bokfört värde om cirka 5,3 Mkr. Största innehavet
ägarmässigt är Nordic Iron Ore AB, där Archelon äger
25 procent av aktiekapitalet.
En stor del av aktieinnehavet i Mineral Invest International MII AB realiserades under året med god vinstmarginal. Mineral Invest är inriktat på guldprospektering,
ytnära guldproduktion samt handel med metaller och
mineraler i Afrika.
Övriga portföljbolag är Geotermica AB, Merrit
Resources Inc och Älvfrakt Trollhättan AB. Geotermica
arbetar med utvinning av geotermisk energi. Verksamhet
håller bland annat på att etableras i Italien, där geotermisk värme sedan länge utnyttjas för elproduktion. Merrit Resources bedriver guldprospektering i Filippinerna.

Nordic Iron Ore AB

Intressebolaget Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättning att åter starta brytning i
gruvorna i Blötberget och Håksberg, belägna i Ludvika
kommun. Malmstråket Blötberget–Håksberg och mellanliggande Väsmanförekomsten är en av de största sammanhållna järnmalmsfyndigheterna i Bergslagen. Gruvorna ägdes tidigare av SSAB.
Bolaget har genom två emissioner tillförts totalt 26
Mkr, varav 22,5 Mkr efter årsskiftet. Kapitaltillskottet
möjliggör bland annat genomförandet av en förstudie,
organisationsuppbyggnad samt kompletterande prospektering. Efter emissionen finns 33 aktieägare, varav de tre
största kontrollerar sammanlagt 73 %, fördelat på Kopparberg Mineral AB 28 %, Archelon Mineral AB 25 %
och Bengtssons Tidnings AB 20 %. Archelon har efter
årsskiftet ställt ut en köpoption till Bengtsons Tidnings
AB om 2 800 aktier, motsvarande cirka 3,5 % i Nordic
Iron Ore.
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Marknadsnotering av aktien planeras till fjärde kvartalet 2011. I anslutning till detta genomförs en nyemission riktad till institutionella parter och allmänheten,
omfattande även Archelons aktieägare. Nordic Iron Ore
kommer att behöva tillföras ytterligare eget kapital och
lånekapital innan planerad produktionsstart.
Genom ett flertal strategiskt belägna undersökningstillstånd kontrolleras mineraltillgångar på mer än 100 Mt
(se kartfigur). Tillgångarna är ännu inte verifierade enligt
standarden NI 43 101, utan baseras på historiskt tonnage
beräknat av SSAB. De tre förekomsterna kan följas från
södra delen av Blötbergsfältet till norra delen av Håksbergsfältet, en sträcka på totalt 25 km. Samtliga ligger i
omedelbar närhet till järnväg med förbindelser till hamnarna i Gävle och Oxelösund från vilka utfrakt av malmprodukter kan ske.
Ansökningar om bearbetningskoncession har lämnats in
till Bergsstaten för Blötberget och Håksberg. En koncession gäller i 25 år. Beslut förväntas under första halvåret
2011. Eventuellt kan Bergsstaten begära in kompletterande uppgifter, vilket kan fördröja processen.
Produktionsstart planeras till årsskiftet 2014/2015 med
full gruvproduktion under 2016. Kapaciteten vid full
drift beräknas till 5,5 Mton malm per år, motsvarande
cirka 2,5 Mton förädlade malmprodukter. All brytning är
planerad att ske under jord. Till detta kommer en sannolikt betydande expansionspotential från Väsmanförekomsten. Projektet beräknas vid full drift skapa i storleksordning 200 direkta arbetstillfällen i Ludvika kommun. Till
detta kommer stora indirekta sysselsättningseffekter.
Blötberget
Den 1 oktober 2010 ansökte Nordic Iron Ore om bearbetningskoncession för Blötbergsgruvan. Bolaget innehar
sedan 2007 undersökningstillstånd över gruvområdet
med omgivande områden. När gruvan lades ned 1979
rapporterade SSAB i den slutrapport som inlämnades till
Bergsstaten att cirka 25 Mton mineraltillgångar med en
järnhalt på cirka 43 % kvarstod i gruvan.

Blötbergsgruvan består i huvudsak av fem malmkroppar
innehållande apatitrik magnetitmalm, apatitrik hematitmalm och apatitrika magnetit-hematitmalmer samt ren
magnetitmalm. Den totala brytbara mängden råmalm för
Blötberget, med hänsyn tagen till gråbergsinblandning,
uppskattas i ansökan om bearbetningskoncession till cirka 25 M ton med en ingående järnhalt på cirka 35 %.

med borrning. De antagna mineraltillgångarna mellan nivåerna 350 m och 800 m uppskattas till cirka 13
Mton med cirka 36 % järn. Mineraliseringen, som består
av flera malmkroppar, är öppen mot djupet i den norra
delen samt i den södra delen av fältet som ansluter till
Väsmanfältet.
245

Håksberg
Den 4 mars 2011 överlämnades till Bergsstaten ansökan
om bearbetningskoncession för området vid Håksbergsfältet. Bolaget har sedan 2010 ett flertal undersökningstillstånd över själva gruvområdet och dess närmaste omgivningar. Håksbergsfältet omfattar mineraltillgångar
om ca 36 Mton enligt SSAB:s slutrapport vid nedläggningen 1979. Fältet är cirka sju km långt och utgör den
nordligaste delen av det mineraliserade stråk som bolaget
kontrollerar.
Den totala kända och indikerade mineraltillgången i
Håksbergsfältet ner till 350 m nivån uppskattas i ansökan
om bearbetningskoncession till cirka 28,5 Mton med en
järnhalt på i genomsnitt cirka 36,5 %. Fyndighetens
fortsättning ned till nivån 800 m är delvis konstaterad

247
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VÄSMAN

LUDVIKA

GRÄNGESBERG

Det 25 km långa stråket med järnfyndigheter sträcker sig
från Blötberget i sydväst, via Väsmanförekomsten under sjön
Väsman, upp till Håksberg i nordost. Nordic Iron Ore
kontrollerar hela området genom ett flertal strategiskt
belägna undersökningstillstånd.
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Prospekteringsverksamheten
Archelon bedriver prospektering i egen regi och i samarbete med andra aktörer. Verksamheten är inriktad på basoch ädelmetaller med geografiskt fokus på Värmland,
Dalsland och Västernorrland.
Verksamhetens syfte är att finna brytvärda mineralfyndigheter inom de områden där bolaget beviljats undersökningstillstånd. Prioriterade områden är för närvarande
ett definierat stråk med kopparmineraliseringar i västra
Värmland samt guldprojektet Solvik i norra Dalsland.
Senast producerades guld vid Harnäsgruvan mellan åren
1993–1997. Gruvan ligger cirka 16 km norr om Solvik.
De flesta projekten befinner sig i ett tidigt utvecklingsskede. Insatserna består därför av grundläggande undersökningar i form av prospekteringsborrning,
provtagning och analys av ytberg- och morän samt geofysiska mätningar.
Per sista december 2010 hade Archelon åtta registrerade undersökningstillstånd med en sammanlagd areal
om 5 562 hektar.
Dalsland - Solvik
Archelon och IGE Nordic AB äger på lika villkor guldprojektet Solvik i Bengtsfors kommun. Genom omfattande prospekteringsarbeten har påvisats närvaron av en
guldmineralisering innehållande även koppar och silver.
Området runt den påträffade mineraliseringen har de senaste åren utökats med nya undersökningstillstånd.
Under 2010 tecknades med det kanadensiska gruvbolaget Agnico-Eagle Mines svenska dotterbolag AgnicoEagle Sweden AB ett intentionsavtal avseende Solvik.
Geografiskt täcker projektområdet huvudsakligen norra
Dalsland och sydvästra Värmland.
Genom en så kallad earn in-process kan Agnico-Eagle
öka sitt ägande i projektet upp till 80 procent. För detta måste bolaget utföra prospekteringsarbete samt göra
en förstudie till egen kostnad. Om studien slutförs har
Archelon möjlighet att fortsatt stå kvar med 10 procents

10

andel i projektet, men då som betalande part. Alternativt
kan andelen omvandlas till en royalty (net smelter return)
om 1,25 procent. Agnico-Eagle har ett flertal guldgruvor
i produktion, bland annat i Kittilä i norra Finland.

BORTAN

VÄRMLANDS LÄN
MUNKFORS

SUNNE

ARVIKA
E45

E18

ÅRJÄNG
SKOGSHALL

SOLVIK
BENGTSFORS

KARLSTAD

SÄFFLE
ÅMÅL
VÄNERN

Projektområdet Solvik ligger cirka 16 km söder om Harnäsgruvan, där det bröts guld i mitten på 1990-talet.

Agnico-Eagle planerar att under sommaren och hösten
2011 genomföra ett omfattande prospekteringsprogram i
Solvikområdet.
Värmland - Bortan
Under hösten 2010 utfördes ett mindre kärnborrningsprogram på tillståndet Bortan nr 1 i Arvika kommun.

Ett område som sedan gammalt är känt för sina otaliga
kopparmineraliseringar. Borrprogrammet baserades på
geofysiska mätningar som gav osedvanligt kraftfulla utslag på flera platser. Mätresultaten kunde tyda på större
ansamlingar av koppar.
Analyserna av borrkärnorna visar på svagt förhöjda
värden av koppar och guld, dock inte i nivå med förväntade halter. Efter noggrann kartering och sammanställning av kärnmaterialet, kombinerat med information från
tidigare utförda undersökningar i området, blir en samlad
bedömning av tillgängliga data att potentialen i området
kvarstår.
Archelon har därför sökt och av Bergsstaten beviljats
ytterligare ett undersökningstillstånd i anslutning
till Bortan nr 1. Området Bortan nr 2 ligger i samma
geologiska trend, tillhörande Vänern–Mjösa Goldbelt,
och bedöms som intressant att undersöka vidare.

GULD

Prospekteringsresultat från andra aktörer bekräftar
och styrker tidigare gjorda antaganden och iakttagelser,
vilka pekar på närvaron av fyndigheter som kan innehålla avsevärda tonnage i det malmgeologiskt intressanta
stråket Vänern–Mjösa Goldbelt. Det sträcker sig genom
västra Värmland och vidare upp till sjön Mjösa i Norge.
I ett historiskt perspektiv är det främst koppar och guld
som varit föremål för brytning och prospektering på ömse
sidor gränsen.
Västernorrland - Graninge
Archelon innehar två undersökningstillstånd i Graningetrakten i Sollefteå kommun. Fältarbete genom regional
moränprovtagning har påvisat förhöjda guldhalter. Fortsatta undersökningar i det guldanomala området planeras
under 2011.

Prisutveckling vid London Bullion Market (LBM)

Fr o m jan 2002 (veckomedelvärden)

USD/tr oz

De 6 senaste månaderna (dagsnoteringar)

USD/tr oz

(1 tr oz = 31,1 g)

Pris 2011-04-28: 298239 kr/kg
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Diagram över guldprisets utveckling.
Källa: Publikationen Mineralinformation, Sveriges geologiska undersökning.
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GÄLLANDE UNDERSÖKNINGSTILLSTÅND (UPPDATERAD 2011-04-01)
Benämning

Län

Kommun

Mineral

Giltig t o m

Areal (ha)

Solvik nr 1*

Västra Götaland

Bengtsfors

Au, Cu

2012-11-25

312

Solvik nr 3*

Västra Götaland

Bengtsfors

Au

2012-02-20

500

Solvik nr 5*

Västra Götaland

Bengtsfors

Au

2013-08-15

725

Solvik nr 6*

Västra Götaland

Bengtsfors

Au

2011-10-09

1 450

Ledingsberget nr 1

Västernorrland

Sollefteå

Au, Cu

2011-09-15

775

Skravelmyran nr 1

Västernorrland

Sollefteå

Au, Cu

2011-09-15

775

Bortan nr 1

Värmland

Arvika

Au, Cu

2012-10-04

876

Bortan nr 2

Värmland

Arvika

Au, Cu

2014-02-01

176

Fagerberget nr 1

Värmland

Filipstad

Fe, Cu

2013-08-14

149
5 738

* Archelon Mineral AB 50%, IGE Nordic AB 50%

KOPPAR

Pris- och lagerutveckling vid London Metal Exchange (LME)

Fr o m jan 2002 (veckomedelvärden)
kton
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Pris- och lagerutvecklingen för koppar.
Källa: Publikationen Mineralinformation, Sveriges geologiska undersökning.
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De 6 senaste månaderna (dagsnoteringar)
kton
Pris 2011-04-28: 56620 kr/ton
USD/ton

Styrelse, ledning och revisor
Bolagets styrelse består av fyra ordinarie ledamöter,
inklusive styrelseordförande. Styrelsen har sitt säte i
Göteborg, Västra Götalands län. Nuvarande styrelse valdes vid årsstämma den 25 mars 2010.
Bolaget har att iaktta aktiebolagslagens bestämmelser
om bolagsstyrning. Styrelsen i Bolaget har därvid upp-

rättat en arbetsordning för sitt arbete, instruktioner
avseende arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören, vilken behandlar dennes arbetsuppgifter och rapporteringsskyldigheter samt fastställt instruktioner för den ekonomiska rapporteringen.

Ledande befattningshavare

Revisor

Tore Hallberg

Carl Magnus Kollberg

Verkställande direktör. Anställd sedan 2004.
Övriga uppgifter se Styrelsen.

Född 1951, Göteborg.
Auktoriserad revisor Far.
Moore Stephens KLN AB. Bolagets revisor sedan 2007.
Innehav i Archelon: Inga.

Styrelseledamöter

Patric Perenius Tore Hallberg

Piers Gormly

Hans Janzon

Styrelsens ordförande
Född 1951, bergsingenjör,
Stockholm.

Verkställande direktör
Född 1950, geolog,
Göteborg.
VD för Archelon Mineral
AB.

Född 1953, geofysiker,
Houston, Texas, USA.

Född 1952, bergsingenjör,
Göteborg.
VD för Björnkläder AB.

Ledamot i Archelons
styrelse sedan 2005.

Andra styrelseuppdrag:
Inga.
Innehav i Archelon: Inga.

Ledamot i Archelons
styrelse sedan 2006.
Andra styrelseuppdrag:
Ledamot i Central Asia
Gold AB, Commodity
Quest AB och Nordic
Iron Ore AB. Innehav
i Archelon: 900 545
A-aktier och 2 779 310
B-aktier.

Andra styrelseuppdrag:
Ledamot i Nordic Iron
Ore AB. Innehav i Archelon via bolag: 1 150 544
A-aktier och 6 551 763
B-aktier.

Ledamot i Archelons
styrelse sedan 2008.

Ledamot i Archelons
styrelse sedan 2010.
Andra styrelseuppdrag:
Inga.
Innehav i Archelon: Inga.

13

Bolagsordning
§1 Firma
Bolagets firma är Archelon Mineral AB (publ).

§2 Styrelsens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun, Västra
Götalands län.

§3 Verksamhet

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att huvudsakligen exploatera georesurser med särskild inriktning på malmer och mineraler. Bolaget får därutöver
bedriva handel med koncessioner och rättigheter inom
råvarusektorn samt bedriva handel med finansiella instrument såsom aktier och därtill relaterade värdepapper, obligationer och valutor, fast och lös egendom och därmed
förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 2 800 000 kronor och
högst 11 200 000 kronor.

§5 Antal aktier m.m.

Antalet aktier skall vara lägst 70 000 000 och högst 280
000 000.
Aktie skall kunna ges ut i två serier, av serie A till ett
antal av lägst 2 000 000 och högst 8 000 000 och aktier
av serie B till ett antal av lägst 68 000 000 och högst
272 000 000. Aktie av serie A medför 10 röster. Aktie av
serie B medför en röst. Alla aktier har lika rätt till andel i
bolagets tillgångar och vinst.
Beslutar bolaget att genom en kontantemission eller
kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B,
skall ägare av aktier av serie A och serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär
företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär
företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med
subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan
tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger
och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller
kvittningsemission ge ut aktier av endast serie A eller
serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier
är av serie A eller serie B, ha företrädesrätt att teckna nya
aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.
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Beslutar bolaget att genom kontantemission eller
kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägare företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som
kan komma att nytecknas på grund av att optionsrätten
respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om
emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.
Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission
eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares
företrädesrätt.
Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska
nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till
det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare.
Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt
till nya aktier av visst aktieslag. Vad som nu sagts skall
inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§6 Styrelse

Styrelsen består av lägst tre och högst sju ledamöter med
högst en suppleant.

§7 Revisorer

Bolaget skall ha en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller en eller två revisionsbolag.

§8 Kallelse

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att
behandlas skall ske tidigast sex och senast fyra veckor före
stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall
utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Industri.
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagna i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan
till bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen
till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan
allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller
nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före
stämman.

§9 Årsstämma

§10

Årsstämma hålls årligen inom sex (6) månader efter varje
räkenskapsårs utgång och skall hållas i Göteborg.

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av
finansiella instrument.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till
behandling:

Avstämningsförbehåll

§11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara 0101-1231.

1.
2.
3.
4.
5.

Val av ordförande vid stämman.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
Godkännande av dagordning.
Val av en eller två justeringsmän.
Prövning av om stämman blivit behörigen
sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

Denna bolagsordning antogs vid årsstämma i
Archelon Mineral AB (publ), org nr 556658-6797,
den 25 mars 2010.

8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och, i
förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisorer
och revisorssuppleanter som skall väljas på stämman.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, och i förekommande fall, revisorerna.
10. Val av styrelse och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisorer, revisorssuppleant eller revisionsbolag.
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt
aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Archelon
Mineral AB (publ), org nr 556658-6797, avger följande
årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret
2010.

Allmänt om verksamheten

Archelon är verksamt inom gruv- och mineralsektorn.
Bolagets B-aktie handlas sedan december 2008 på
marknadsplatsen AktieTorget. Målsättningen är att kostnadseffektivt prospektera efter bas- och ädelmetaller eller
andra råvaror. Som ett led i affärsidén har Archelon byggt
upp en investeringsportfölj bestående av bolag verksamma inom råvarusektorn. Tillskott av kapital och tjänster
samt hjälp med ägarspridning är en vital del i verksamheten.

Verksamheten under räkenskapsåret

Aktieinnehavet i Mineral Invest International MII AB
avvecklades successivt under 2010. Försäljningen av
aktier gav ett överskott på 11,777 Mkr. Därutöver gjordes
en vinstutdelning till aktieägarna i Archelon, beslutad
på årsstämman den 25 mars 2010. Den bestod av 4,063
miljoner aktier i Mineral Invest, motsvarande 32,9 procent av Archelons innehav i Mineral Invest per den 5 februari 2010. Utdelningen skedde genom en utskiftning
av aktier i Mineral Invest till ett bokfört värde om 973
Tkr. Marknadsvärdet på de utdelade aktierna uppgick till
cirka 14,5 Mkr.
Inför årsskiftet avyttrades även det 25-procentiga delägandet i Trollhättan Mineral AB, som oväntat riskerade
att hamna på obestånd. Planerna på en listning kunde
därför inte fullföljas, varför Archelon nödgades sälja aktieinnehavet med en reaförlust på 3,9 Mkr. I anslutning
till affären erhöll Archelon ett 25-procentigt delägande i
Älvfrakt Trollhättan AB, ett dotterbolag till Trollhättan
Mineral som inte ingick i försäljningen.
Under hösten utfördes ett mindre kärnborrningsprogram på tillståndet Bortan nr 1 i Arvika kommun. Analyserna av borrkärnorna visade svagt förhöjda värden av
koppar och guld, dock inte i nivå med förväntade halter.
En överenskommelse avseende guldprojektet Solvik
träffades med det kanadensiska gruvbolaget AgnicoEagle Mines svenska dotterbolag Agnico-Eagle Sweden
AB. Geografiskt täcker projektområdet norra Dalsland
och sydvästra Värmland. Projektet samägs med IGE
Nordic AB på lika villkor.
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Genom en så kallad ”earn in-process” kan AgnicoEagle öka sitt ägande i projektet upp till 80 procent av
Archelons och IGE Nordics respektive andelar. I gengäld
måste Agnico-Eagle utföra prospekteringsarbete samt
göra en feasibility-studie till egen kostnad. Om studien
slutförs har Archelon möjlighet att fortsatt stå kvar med
10 procent i projektet, då som betalande part, alternativt
omvandla andelen till en royalty (net smelter return) om
1,25 procent.
Helägda dotterbolaget Norplat Resources AB (publ),
vilket även anslutits till Euroclear, bildades under andra
halvåret. Målsättningen är att bolaget, med rätt projekt
och efter kapitalisering, skall listas på lämplig marknadsplats för aktiehandel.
Per den sista december 2010 fanns 8 registrerade
undersökningstillstånd med en sammanlagd areal om
5 562 hektar. Målområden är Bergslagen, Värmland,
Dalsland och Västernorrland. Primära metaller är guld
och koppar.
Investeringsportföljen hade vid årsskiftet ett bokfört
värde om ca 5,3 Mkr. Största innehavet ägarmässigt är
Nordic Iron Ore AB, där Archelon äger 25 procent av aktiekapitalet. Bolagets viktigaste tillgångar är strategiskt
belägna undersökningstillstånd över gamla gruvområden
i Bergslagen. Övriga portföljbolag är Geotermica AB,
Merrit Resources Inc. och Älvfrakt Trollhättan AB.

Framtida utveckling

Prospekteringsverksamheten skall fortsätta utvecklas
med avsikt att påvisa kommersiella mineraltillgångar.
Arbetet bedrivs i egen regi eller i samarbete med andra
bolag. 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.

Resultat och finansiell ställning

Omsättningen under räkenskapsåret uppgick till 286 Tkr.
Resultatet efter finansnetto uppgick till 6 440 Tkr. Likvida
medel uppgick vid räkenskapsårets utgång till 10 721 Tkr.
Bolaget hade inga räntebärande skulder per 2010-12-31.
Investeringar under räkenskapsåret uppgick till 2 483 Tkr,
varav 1 000 Tkr i Geotermica AB, 983 Tkr i Nordic Iron
Ore AB samt 500 Tkr i Norplat Resources AB.

Aktieinformation

Antalet utestående aktier per sista december 2010 uppgår
till 73 067 638, fördelat på 2 051 090 aktier av serie A
och 71 016 548 aktier av serie B, varje aktie med kvotvärde om 0,04 kronor. Aktier av serie A berättigar till tio
röster per aktie medan aktier av serie B berättigar till en
röst per aktie. Varje aktie medför lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat. Bolagets aktiekapital uppgår till 2 922 705 kronor.

Årsstämma och styrelse

Årsstämman 2010 hölls den 25 mars i Göteborg. Styrelsen
har efter årsstämman utgjorts av fyra ledamöter utan
suppleanter. Vid stämman omvaldes styrelseledamöterna
Patric Perenius, Tore Hallberg och Piers Gormly. Som ny
ledamot valdes Hans Janzon. Patric Perenius omvaldes till
styrelsens ordförande.

Flerårsjämförelse
Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.
Nettoomsättning, kr
Resultat efter finansiella poster, kr
Balansomslutning, kr
Soliditet, %
Avkastning på totalt kapital, %
Avkastning på eget kapital, %
Antal anställda, st

2010
286 357
6 440 702
17 723 624

2009
164 000
-2 697 537
12 142 647

2008
2 144 599
-3 883 814
10 851 358

2007
–
- 4 463 163
15 350 640

2006
–
-1 082 870
16 148 864

96,3
43,0
45,0
4

95,4
Neg
Neg
2

96,7
Neg
Neg
2

93,4
Neg
Neg
2

98,4
Neg
Neg
–

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.
Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Överkursfond

20 662 104

Balanserade vinstmedel
Årets resultat
kronor

-12 968 142
6 440 702
14 134 658

kronor

14 134 658
14 134 658

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att
i ny räkning överförs

Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultaträkning, balansräkning och noter.
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Resultaträkning
2010

2009

286 357

164 000

-305 831
-1 814 171
-3 494 155
-9 198
-5 623 355

-291 036
-1 324 575
-2 296 256
-6 804
-3 918 671

-5 336 998

-3 754 671

11 776 968
732
–
11 777 700

1 056 812
427
-105
1 057 134

Resultat efter finansiella poster

6 440 702

-2 697 537

Årets resultat

6 440 702

-2 697 537

(Belopp i kronor)

Not

Nettoomsättning
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Summa rörelsens kostnader

2
3

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar
Ränteintäkter
Räntekostnader
Summa resultat från finansiella poster
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4

Balansräkning
Not

2010-12-31

2009-12-31

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Övriga immateriella anläggningstillgångar

5

360 000

360 000

Materiella anläggningstillgångar
Mark
Inventarier

6
7

40 000
22 196
62 196

40 000
15 434
55 434

8
9

500 000
4 838 707
31 409
5 370 116

–
9 088 386
31 250
9 119 636

5 792 312

9 535 070

50 063
1 044 555
115 550
1 210 168

80 000
1 422 536
114 730
1 617 266

10 721 144

990 311

Summa omsättningstillgångar

11 931 312

2 607 577

Summa tillgångar

17 723 624

12 142 647

(Belopp i kronor)
Tillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga fordringar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
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Balansräkning, forts.
(Belopp i kronor)

Not

2010-12-31

2009-12-31

2 922 706

2 922 705

20 662 104
-12 968 148
6 440 702
14 134 658

20 662 104
-9 297 308
-2 697 537
8 667 259

17 057 364

11 589 964

15 713
20 321
85 707
544 519
666 260

60 809
11 026
134 624
346 224
552 683

666 260

552 683

17 723 624

12 142 647

Inga
Inga

Inga
Inga

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad förlust
Årets resultat

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
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Kassaflödesanalys
2010

2009

-5 336 998
9 198

-3 754 671
6 804

732
–
-5 327 068

428
-105
-3 747 544

29 938
377 161

-53 087
121 982

Ökning/minskning leverantörsskulder
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-45 096
158 673
-4 806 392

-39 312
237 140
-3 480 821

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Investeringar i dotterbolag
Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar
Avyttring av övriga finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-15 960
-500 000
-2 403 252
17 456 437
14 537 225

–
–
-2 015 243
2 114 132
98 889

–
–

3 790 998
3 790 998

9 730 833

409 066

990 311
10 721 144

581 245
990 311

(Belopp i kronor)
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m m
Erhållen ränta
Erlagd ränta

Ökning/minskning kundfordringar
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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Noter
Not 1 Redovisnings- och
värderingsprinciper
Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med
årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd. När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknas
har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer och i tillämpliga fall från uttalanden av Far.
När så är fallet anges detta i särskild ordning nedan.
Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden/nominellt belopp om inget annat anges
nedan.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avdrag för ackumulerad värdeminskning och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna
skrivs av linjärt över tillgångarnas nyttjandeperiod.
Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod
av 5 år.
Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta efter avdrag för individuellt bedömda osäkra
kundfordringar.
Utländsk valuta
Tillgångar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga värdepappersinnehav är avsedda för
långsiktigt innehav och redovisas till anskaffningsvärde.
Har ett långfristigt värdepappersinnehav på balansdagen
ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner
till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången
är bestående. Innehavet i Nordic Iron Ore AB; Geotermica AB samt Älvfrakt Trollhättan AB redovisas i denna
kategori då de ej anses träffas av kriterierna för att redovisas som intresseföretag.
Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall
betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar av22

seende tidigare års aktuella skatt, samt andel i intresseföretags skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad
som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller
erhållas från skatteverket. Bedömningen görs enligt de
skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som
är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas
direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Uppskjuten skatt avseende framtida skatteeffekter redovisas
inte i resultat- och balansräkningarna. Archelon Mineral
AB har ett skattemässigt underskottsavdrag uppgående
till SEK18 700 656, för vilket ingen uppskjuten skattefordran således redovisats.
Koncernredovisning
Bolaget är moderbolag men med stöd av ÅRL 7 kap. 3§
upprättas inte någon koncernredovisning.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det
redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som
medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras kassa- och banktillgodohavanden.
Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet - Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.
Avkastning på totalt kapital - Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till genomsnittlig balansomslutning.
Avkastning på eget kapital - Resultat efter finansiella poster
i förhållande till genomsnittligt eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt).

Not 2 Ersättning till revisorerna
Moore Stephens KLN AB
Revisionsuppdraget
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
Skatterådgivning
Övriga tjänster
Summa

2010

2009

61 800
2 305
–
–
64 105

41 345
1 435
–
–
42 780

2010

2009

1
3
4

1
1
2

1 371 480
981 654
2 353 134

1 071 338
373 500
1 444 838

781 298
177 080
43 200
3 354 712

505 557
157 585
43 200
2 151 180

Not 3 Personal
Medelantalet anställda
Kvinnor
Män
Totalt
Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader*
Löner och ersättningar till styrelsen, verkställande direktören och andra ledande befattningshavare
Löner och ersättningar till övriga anställda

Sociala avgifter enligt lag och avtal
Pensionskostnader för styrelsen, verkställande direktören och andra ledande befattningshavare
Pensionskostnader för övriga anställda
Totalt
* Det finns inga anställda utomlands och således avser löner och andra ersättningar anställda i Sverige.

Ersättning till ledande befattningshavare
Nedanstående tabeller redovisar ersättningar till ledande befattningshavare i bolaget. Samtliga styrelseledamöter, exkluderat Piers Gormly (USA) är
bosatta i Sverige. Andra ersättningar och förmåner i form av rörlig ersättning, övriga förmåner, aktierelaterade ersättningar och övrig ersättning har ej
utgått till vd eller styrelse.

2010
Tore Hallberg, verkställande direktör
Patric Perenius, ordförande
Hans Janzon
Piers Gormly
Summa
2009
Tore Hallberg, verkställande direktör
Patric Perenius, ordförande
My Simonsson, tidigare styrelseledamot
Reijo Hämäläinen, tidigare suppleant
Summa

Grundlön/
Styrelsearvode
827 880
480 000
31 800
31 800
1 371 480

Pensionskostnad

Summa

177 080
–
–
–
177 080

1 004 960
480 000
31 800
31 800
1 548 560

720 000
240 000
70 838
40 500
1 071 338

157 585
–
–
–
157 585

877 585
240 000
70 838
40 500
1 228 923
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Not 4 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar
Realisationsresultat vid försäljningar
Återföringar av nedskrivningar
Summa

2010
11 624 168
152 800
11 776 968

2009
1 056 812
–
1 056 812

Not 5 Övriga immateriella anläggningstillgångar
Ingående anskaffningsvärden
Utgående restvärde enligt plan

2010

2009

360 000
360 000

360 000
360 000

Avser undersökningstillstånd Solvik nr 1 och 2 i Bengtsfors kommun. Undersökningstillstånden är redovisade till anskaffningsvärden.

Not 6 Mark
Ingående anskaffningsvärden
Utgående restvärde enligt plan

2010

2009

40 000
40 000

40 000
40 000

2010
34 070

2009
34 070

15 960
50 030

–
34 070

Marken är redovisad till anskaffningsvärde och avser Lindveden 12:7 i Trollhättans kommun.

Not 7 Inventarier, verktyg och installationer
Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar
- Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets förändringar
- Avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-18 636

-11 832

-9 198
-27 834

-6 804
-18 636

Utgående restvärde enligt plan

22 196

15 434
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Not 8 Andelar i dotterföretag
2010
–
500 000
–
500 000
500 000

Ingående anskaffningsvärden
Inköp av andelar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
Utgående redovisat värde

2009
1 458 038
–
-1 458 038
–
–

2010: Under året har bolaget förvärvat i Norplat Resources AB. Bolaget har inte bedrivit någon verksamhet under räkenskapsåret. Bolaget har ett förlängt räkenskapsår som avslutas 2011-12-31.
2009: I juli 2009 träffade Archelons dåvarande dotterbolag Balkan Resources AB avtal om förvärv av Mineral Invest Sverige AB genom apportemission.
Balkan Resources bytte därefter namn till Mineral Invest International MII AB (MII AB). MII AB har därefter genomfört en nyemisssion samt omstämpling
av aktier vilket föranlett att koncernförhållande ej längre föreligger. Innehavet i MII AB har därför omklassificerats till “Andra långfristiga värdepappersinnehav”.
Andelar i dotterföretag
Norplat Resources AB
Dotterföretag
Norplat Resources AB

Org nr
556693-8014

Säte
Göteborg

Eget kapital
398 952

Resultat
-101 048

Kapitalandel, %
100,00

Rösträttsandel, %
100,00

Antal aktier
5 000 000

Bokfört värde 2010-12-31
500 000

Not 9 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar
- Tillkommande värdepapper/kapitaltillskott
- Avgående värdepapper
- Omklassificeringar
- Utdelning
- Kapitaltillskott
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående uppskrivningar/nedskrivningar
Årets förändringar
- Återförd nedskrivning
Utgående ackumulerade uppskrivningar/nedskrivningar
Utgående redovisat värde, totalt
Varav noterade aktier
Redovisat värde
Börsvärde eller motsvarande

2010-12-31
11 951 635

2009-12-31
9 910 884

1 915 517
-5 832 269
–
-973 303
487 576
7 549 156

1 465 627
-1 432 320
1 458 038
–
549 406
11 951 635

-2 863 249

-2 863 249

152 800
-2 710 449
4 838 707

–
-2 863 249
9 088 386

659 081
2 558 559

3 054 185
36 176 740
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Not 10 Förändring av eget kapital
Aktiekapital

Överkursfond

Ansamlat resultat

Eget kapital 2008-12-31

1 268 753

18 525 057

-9 297 308

Summa eget
kapital
10 496 502

Nyemission
Kostnader hänförliga till emission
Årets resultat
Eget kapital 2009-12-31

1 653 952
–
–
2 922 705

2 480 929
-343 882
–
20 662 104

–
–
-2 697 537
-11 994 845

4 134 881
-343 882
-2 697 537
11 589 964

Utdelning
Årets resultat
Eget kapital 2010-12-31

–
–
2 922 705

–
–
20 662 104

-973 302
6 440 702
-6 527 445

-973 302
6 440 702
17 057 364

Aktiekapitalet består av 2 051 090 st A-aktier och 71 016 548 st B-aktier.

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman den 8 juni 2011 för fastställelse.

Göteborg den 24 maj 2011
Archelon Mineral AB (publ)

Tore Hallberg
Verkställande direktör

Patric Perenius
Ordförande

Piers Gormly

Hans Janzon

Min revisionsberättelse har lämnats den 24 maj 2011.

Carl Magnus Kollberg
Auktoriserad revisor Far
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i Archelon Mineral AB (publ)
Org.nr 556658-6797
Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i
Archelon Mineral AB (publ) för år 2010-01-01 – 201012-31. Det är styrelsen och verkställande direktören som
har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig
om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av
min revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller
väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska
ett urval av underlagen för belopp och annan information
i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att
pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och
verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen
i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om
ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder
och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om
någon styrelseledamot eller verkställande direktören är
ersättningsskyldig mot bolaget.

Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller
verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid
med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig
grund för mina uttalanden nedan.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets
resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed
i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen samt beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.

Göteborg den 24 maj 2011

Carl Magnus Kollberg
Auktoriserad revisor Far
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Archelon Mineral AB
Södra Allégatan 13, 413 01 Göteborg
Tel 031-13 11 90, Fax 031-711 41 32
info@archelon.se, www.archelon.se

