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Delårsrapport januari – september 2013

•

Inköpserbjudande gällande Archelons aktieinnehav i järnmalmsbolaget Nordic Iron
Ore inbringade ca 1,9 Mkr.

•

Garanterad nyemission om 15 Mkr i portföljbolaget Gripen Oil & Gas.

•

Första oljeborrningen på Gotland sedan 90-talet genomförd av Gripen Oil & Gas.

•

Periodens resultat uppgick till -1 487 Tkr (-3 629 Tkr).

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

OMSÄTTNING OCH RESULTAT
Omsättningen under perioden januari till september 2013 uppgick till 164 Tkr (299 Tkr).
Resultatet under samma period uppgick före skatt till -1 487 Tkr (-3 629 Tkr).
Resultatet för tredje kvartalet 2013 uppgick före skatt till 1 219 Tkr (-984 Tkr).
Jämförande belopp från 2012 inom parentes.

VERKSAMHETSÖVERSIKT
Archelons kärnverksamhet är att utveckla och exploatera georesurser. Bolaget har
fortlöpande byggt upp en investeringsportfölj med tonvikt på råvarusektorn.
Tillgångarna utgörs i huvudsak av aktier i portföljbolagen. Genom att investera i
bolag som driver projekt i tidiga utvecklingsskeden finns möjlighet till god
värdetillväxt.
Aktuella innehav var per sista september 2013 Gripen Oil & Gas AB, vars aktie
handlas på AktieTorget (tidigare Gotland Oil AB), Nordic Iron Ore AB och
Geotermica AB.
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
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ädelmetaller, med potential att utvecklas till ekonomiskt bärkraftiga gruvprojekt.
Insatserna består av grundläggande undersökningar. De flesta projekten befinner
sig i tidiga faser.

Några ord från VD
Bästa aktieägare,
Archelon har under året avyttrat aktier i bolag som vi själva tagit initiativ till att
bilda. Detta är i linje med vår affärsidé. Vi identifierar möjligheter och projekt inom
råvarusektorn. Vi skapar substans och värdeutveckling. De nya bolag vi bidrar till att
bilda utgör tillgångar som vi på sikt realiserar. I detta pågående arbete har vi
identifierat nya uppslag som förhoppningsvis snart kan presenteras våra aktieägare
och marknad.
Göteborg i november 2013
Tore Hallberg

VÄSENTLIGA HÄNDELSER
Gripen Oil & Gas AB
En nyemission under våren 2013 tillförde Gotland Oil AB, ett bolag som bildades
på Archelons 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, kortnamn GOG.
Styrelsen för Gripen Oil & Gas beslutade i september om att genomföra en
nyemission av aktier och teckningsoptioner om ca 15,3 Mkr med företrädesrätt
för bolagets aktieägare. Beslutet att genomföra emissionen godkändes vid extra
bolagsstämma den 9 oktober 2013.
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Emissionen är fullt ut garanterad genom garantiåtagande och kapitalet avses att
användas främst till ytterligare borrningar, geofysiska undersökningar samt tekniska
reservoarstudier på bolagets projektområden i Östergötland och på Gotland.
Villkoren i korthet är att sex befintliga aktier i Gripen Oil & Gas ger rätt att teckna
en unit bestående av en ny aktie till teckningskursen 1,00 kr per aktie samt en
teckningsoption. Teckningsperioden för units löper från 11 till 25 november 2013.
Archelons innehav i Gotland Oil uppgick per sista september 2013, det vill säga
innan nu pågående emission, till ca 5,5 procent av kapital och röster. Det totala
antalet aktier i Gripen Oil & Gas AB är 91 522 837 stycken.
Oljeborrning på Gotland
Under augusti 2013 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.
Borrprogrammet på Gotland kommer att fortsätta så snart reservoarstudier och
insamlande av viss ny seismik har genomförts samt att genomgången av existerande
och ny seismik har gåtts igenom för att identifiera de främsta borrplatserna. I motsats
till i Östergötland återfinns oljan i “fällor” och att identifiera oljefällorna genom 2Dreflekterande seismisk data är en avgörande faktor för framgångsrika borrningar.
Tonvikten kommer att ligga på att undersöka såväl ordoviciska upphöjningar och rev
som de underliggande kambriska sandstensreservoarerna. Den kambriska reservoaren
är till stor del outforskad på Gotland. Så snart passande borrplatser har identifierats
kommer borrningarna att återupptas.
Kortfakta om Gripen Oil & Gas
Gripen Oil & Gas AB innehar den största totalytan undersökningstillstånd för olja
och gas i Sverige. Bolaget bedriver prospektering efter olja och gas på Gotland och
i Östergötland i syfte att påbörja produktion efter att eventuella fyndigheter
bedömts vara kommersiellt utvinningsbara.
Dotterbolaget Gripen Gas AB innehar tolv undersökningstillstånd i Östergötland
med en sammanlagd yta på 443 km2. Under 2013 gjordes en oberoende utvärdering
av tillgångarna i Östergötland som påvisar ett troligt gasinnehåll om 51 miljarder
kubikfot, vilket motsvarar 8,5 miljoner fat oljeekvivalenter. Flera borrningar har
utförts med lovande resultat. Därutöver finns fem tillståndsområden på Öland med
en yta på 185 km2.
Det andra dotterbolaget Gotland Exploration AB innehar åtta undersökningstillstånd
på Gotland med en sammanlagd areal om 542 km2. I november 2013 beviljades två
nya undersökningstillstånd om 709 km2.
För mer information, se bolagets hemsida www.gripenab.com.
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Nordic Iron Ore
Under juli 2013 slutreglerades ett lån om 4 Mkr. Lånet upptogs i december 2012,
där Archelons innehav av aktier i Nordic Iron Ore AB ställdes som säkerhet. Enligt
lånevillkoren skulle återbetalning ske i form av NIO-aktier, varvid antalet aktier
skulle vägas mot en marknadsvärdering vid en publik emission, om sådan inträffat
senast den 30 juni 2013. Den planerade emissionen i Nordic Iron Ore ägde aldrig
rum och regleringen av lånet gjordes därför enligt andra villkorsparametrar.
Den 30 september 2013 beslutade styrelsen i Archelon att upprätta ett inköpserbjudande, där Archelons aktieägare gavs möjligheten att köpa det kvarvarande
innehavet om ca 640 000 aktier i Nordic Iron Ore till kursen 8,50 kr per aktie.
Erbjudandet pågick mellan den 14 och 28 oktober 2013. Utfallet blev att ca 220 000
aktier såldes, vilket inbringade brutto ca 1,9 Mkr. Archelons kvarvarande innehav i
Nordic Iron Ore uppgår till ca 420 000 aktier, vilket motsvarar ca 3,7 procent av det
totala antalet utestående aktier.
Kortfakta om Nordic Iron Ore
Nordic Iron Ore AB är ett gruv- och prospekteringsbolag med fokus på järnmalm.
Bolaget bildades på Archelons initiativ 2008 i syfte att återuppta gruvdriften i
Blötberget och Håksberg, båda i Ludvika kommun. Samlade mineraltillgångar
uppskattades vid halvårsskiftet 2013 uppgå till ca 170 miljoner ton. Målsättningen
är en årlig produktion om ca 4,4 miljoner ton järnmalm. För ytterligare information,
se bolagets hemsida www.nordicironore.se.
Geotermica
Geotermica AB arbetar med utvinning av geotermisk energi. Verksamhet håller
bland annat på att etableras i Italien, där geotermisk värme sedan länge utnyttjas för
elproduktion. Ägarandelen i Geotermica uppgår till ca 17,8 procent. För ytterligare
information, se bolagets hemsida www.geotermica.se.
Prospektering
Under perioden 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. Det sedan 2010 pågående samarbetet
med det kanadensiska guldbolaget Agnico-Eagle Mines kring Solvikprojektet i norra
Dalsland fortskrider enligt plan.
Archelon har per rapportdatum fyra beviljade undersökningstillstånd om 1 189 hektar,
samtliga i Värmlands län.
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ÖVRIG INFORMATION
Investeringar
Det har under rapportperioden inte gjorts några investeringar.
Kommentarer till räkenskaperna
Resultatet per aktie den sista september 2013 uppgick till -0,02 kr (-0,05 kr) och
eget kapital per aktie var 0,10 kr (0,12 kr). Soliditeten uppgick till 89,9 % (92,0 %).
Likvida medel var vid periodens början 7 594 Tkr (7 450 Tkr) och vid periodens
slut 2 325 Tkr (2 541 Tkr). Belopp inom parentes visar utfallet för motsvarande
period 2012.
Tillgångarna består i huvudsak av aktier i råvarurelaterade bolag samt undersökningstillstånd. Bolagets resultatutveckling och ekonomiska ställning framgår av bifogade
resultat- och balansräkningar.
Aktien
Antalet utestående aktier per sista september 2013 uppgick till 2 051 090 av serie A
och 71 016 548 av serie B, totalt 73 067 638 aktier. Enligt Euroclears
sammanställning hade Archelon vid denna tidpunkt 3 619 registrerade aktieägare.
Anställda
Archelons organisation består av fyra heltidsanställda personer samt projektanställd
fältpersonal under sommarhalvåret. Tjänster som borrning, geofysiska mätningar,
kemiska analyser utförs av inhyrda konsulter och entreprenörer.
Redovisningsprinciper
Bolaget har vid upprättandet av denna delårsrapport tillämpat Årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd.
Kommande rapporttillfällen
Bokslutskommuniké för 2013 lämnas torsdagen den 20 februari 2014.
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GRANSKNINGSRAPPORT
Denna rapport har inte varit föremål för revisorns granskning.

Göteborg den 14 november 2013
Archelon Mineral AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta Tore Hallberg, VD Archelon Mineral AB.
Telefon: 031-131190, 070-6237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se
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RESULTATRÄKNING
Tkr

2013

2013

2012

2012

2012

jan-sept

juli-sept

jan-sept

juli-sept

jan-dec

164
–

140
–

299
50

226
–

324
50

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar

-842
-3 018
-53

-223
-935
-18

-915
-3 100
-40

-181
-1 041
-18

-1 380
-4 134
-58

Rörelseresultat

-3 749

-1 036

-3 707

-1 015

-5 197

10
2 251

3
2 251

78
–

31
–

87
1 471

-1 487

1 219

-3 629

-984

-3 639

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Räntenetto
Resultat värdepapper
Periodens resultat

BALANSRÄKNING
Tkr

2013-09-30

2012-09-30

2012-12-31

Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Övriga omsättningstillgångar
Kassa & Bank

360
235
4 618
351
2 325

360
293
4 952
1 457
2 541

360
288
4 867
211
7 594

Summa tillgångar

7 890

9 603

13 320

Eget kapital
Kortfristiga skulder

7 090
800

8 831
771

8 578
4 742

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7 890

9 603

13 320

Tillgångar

EGET KAPITAL OCH SKULDER
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FÖRÄNDRING EGET KAPITAL
Tkr

2013-09-30

2012-09-30

2012-12-31

8 578

12 460

12 460

–

–

-243

-1 487

-3 629

-3 639

7 090

8 831

8 578

2013-09-30

2012-09-30

2012-12-31

Rörelseresultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Netto erhållna/betalda räntor

-3 749
53
10

-3 707
-10
78

-5 197
8
87

Kassaflöden från den löpande verksamheten

-3 686

-3 639

-5 102

-140
57

-1 273
109

-27
80

Kassaflöden från den löpande verksamheten

-3 769

-4 802

-5 049

Kassaflöden från investeringsverksamheten

2 500

-107

1 193

Kassaflöden från finansieringsverksamheten

-4 000

–

4 000

Årets kassaflöde

-5 269

-4 909

144

Likvida medel vid periodens början

7 594

7 450

7 450

Likvida medel vid periodens slut

2 325

2 541

7 594

Eget kapital vid periodens ingång
Utdelning
Periodens resultat
Eget kapital vid periodens utgång

KASSAFLÖDESANALYS
Tkr

Förändring av rörelsefordringar
Förändring av rörelseskulder
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NYCKELTAL OCH AKTIEDATA
2013-09-30

2012-09-30

2012-12-31

-14,0
-19,0
89,9
-0,02
0,10
334,7

-31,9
-34,1
92,0
-0,05
0,12
518,2

-27,5
-34,6
64,4
-0,05
0,12
164,6

2 051 090
71 016 548
73 067 638

2 051 090
71 016 548
73 067 638

2 051 090
71 016 548
73 067 638

Räntabilitet på totalt kapital (%)
Räntabilitet på eget kapital (%)
Soliditet (%)
Resultat per aktie (kr)
Eget kapital per aktie (kr)
Kassalikviditet (%)

Antalet A-aktier
Antalet B-aktier
Totalt och genomsnittligt antal aktier

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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