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Årsstämma

Årsstämma i Archelon AB (publ) hålls torsdagen den 22 maj 2014
kl. 10:00 i bolagets lokaler på Södra Allégatan 13 i Göteborg.
Kommande rapporttillfällen

Ekonomisk information för verksamhetsåret 2014:
Delårsrapport januari – mars: torsdag den 15 maj 2014.
Delårsrapport januari – juni: torsdag den 28 augusti 2014.
Delårsrapport januari – sept: torsdag den 20 november 2014.
Bokslutskommuniké: torsdagen den 19 februari 2015.
Rapporter och övrig information publiceras på www.archelon.se

Omslag: Vattenfyllt gruvhål i västra
Bergslagen. Foto: Archelon AB
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Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast fredag
den 16 maj 2014 vara införd i den av Euroclear Sweden AB (Euroclear) förda aktieboken och dels anmäla sitt deltagande senast den
19 maj 2014 kl. 16:00. Anmälan skall ske per telefax 031-711 41 32, per
e-mail info@archelon.se eller skriftligen till bolaget under adress:
Archelon AB, Södra Allégatan 13, 413 01 Göteborg.
Vid anmälan bör uppges aktieägares och, i förekommande fall,
ombuds namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden (högst 2). För
aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt kunna uppvisas
vid stämman. Formulär för fullmakt finns tillgängligt på bolagets
hemsida www.archelon.se. Den som företräder juridisk person skall
uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, vilken utvisar behörig firmatecknare.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för
att äga rätt att delta i stämman, före den 16 maj 2014 tillfälligt
ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan
omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid
före den 16 maj 2014.
Utdelning
Styrelsen och verkställande direktören i Archelon AB kommer att
föreslå årsstämman att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2013.

Bolagsnamn: Archelon AB (publ)
Organisationsnummer: 556870-4653
Adress: Södra Allégatan 13, 413 01 Göteborg
Telefon: 031-13 11 90
Hemsideadress: www.archelon.se
E-postadress: info@archelon.se
Marknadsplats: AktieTorget
Sektor: Material

”Nya” Archelon i korthet

•

Archelon AB är ett publikt aktiebolag grundat 2013. Bolaget har
cirka 3 500 aktieägare. B-aktien är sedan januari 2014 upptagen
till handel på AktieTorget under benämningen ALON B. Verksamhetens övergripande syfte och affärsidé är att identifiera,
förvärva, förädla och skapa mervärden i råvarubaserade projekt,
företrädesvis inom gruv- och mineralsektorn.

•

Tillgångarna består i huvudsak av aktier i råvarurelaterade bolag
samt undersökningstillstånd. Genom att investera i projekt och
bolag som befinner sig i ett tidigt utvecklingsskede finns möjlighet till god värdetillväxt. Den egna verksamheten ska i första
hand finansieras via avkastning från gjorda investeringar.

•

Tidigare dotterbolaget Archelon AB delades ut till aktieägarna
efter beslut på extra bolagsstämma i Archelon Mineral AB i
december 2013. Archelon Mineral AB ändrade samtidigt namn
till Interfox Resources AB med ny verksamhetsinriktning.

•

Archelon AB övertog tillgångar, verksamhet och personal från
Archelon Mineral AB. Säte, adress och kontaktuppgifter är
desamma som för ”gamla” Archelon Mineral AB.

•

Det föreligger inga räkenskaper för första halvåret 2013 eller
jämförelsetal för föregående räkenskapsår i och med att bolaget
bildades under andra halvåret 2013.

Archelon 2013
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VD kommentar
Bäste aktieägare,

Archelon AB är ett nystartat bolag som byg-

ringsbolag med fokus på Sverige. Sverige har

ger på en historik som sträcker sig drygt ett

en stor outnyttjad prospekteringspotential

halvår bakåt i tiden. Styrelsen i dåvarande

och ett gruvinvesteringsklimat som enligt

Archelon Mineral AB såg under hösten 2013

flera internationella undersökningar, till

möjligheter till en värdeskapande affär

exempel av Frasier Institute, är bland de

genom förvärv av ett oljeprojekt i Ryssland.

absolut bästa i världen. Samtidigt är Sverige

Aktieägarna gavs möjlighet att bli delägare

vår hemmabana.

i ett blivande oljebolag och samtidigt fort-

Bolagets vd Anders West äger 10 procent

sätta vara ägare i ”gamla” Archelon Mineral

och resterande 90 procent av Resolution

AB i form av Archelon AB.

Energy ägs av Archelon AB.

Parallellt med förvärvet av oljeprojektet

Efter inledande fältarbeten under inne

fördes först befintliga tillgångar över till

varande år har Archelon för avsikt att dela

dotterbolaget Archelon AB. Därmed hade

ut cirka hälften av sitt innehav till Archelons

Archelon AB övertagit ”gamla” Archelon

aktieägare. För att finansiera planerade

Minerals samtliga tillgångar i form av kon-

prospekteringsinsatser har Archelon under

tanta medel, aktier i mineral- och oljebolag

mars 2014 avyttrat sitt aktieinnehav i Nordic

samt undersökningstillstånd och andra

Iron Ore AB.

aktiva prospekteringsprojekt. Därefter

Att bygga bolag och värde med geo

delades samtliga aktier i dotterbolaget ut till

resurser som råvara är självklart förenat med

aktieägarna i Archelon Mineral, som nu blev

risker. Det är svårt att förutse vad som kan

aktieägare i både Archelon AB och Archelon

inträffa när man i princip startar från noll.

Mineral AB. Allt klubbat i en extra bolags-

Idéer, projekt och uppslag finns det gott

stämma den 20 december 2013. Archelon

om. Även rätt projekt kan bli fel om omvärlds-

Mineral heter idag Interfox Resources AB.

faktorer plötsligt förändras. Ledtiden från

Nu ser vi framåt!

prospektering till gruva är lång. Mycket, både

Vår verksamhet har i andra sammanhang

positivt och negativt, kan hända på vägen.

beskrivits med orden ”bygger bolag med
georesurser som råvara”.
Vi skall utnyttja vårt kapital för att skapa
nya projekt i dotterbolagsform där vi arbetar
Tore Hallberg, VD

Resolution Energy är ett rent prospekte-

efter en modell som innebär att bolagets
aktieägare tillförs ett direkt ägarintresse
genom utdelning av aktier i dotterbolagen.
Ett sådant bolag är redan bildat. Det heter

Vårt anslag med Resolution Energy är att
med minsta möjliga insats och på kortast
möjliga tid uppgradera tillgångar till bästa
möjliga ersättning.
Vi kommer självklart inte att stanna med Resolution Energy. Fler projekt finns i pipeline.
Välkommen som aktieägare i ”nya” Archelon!

Resolution Energy. Archelon kommer att föra
över sina undersökningstillstånd avseende

Göteborg i april 2014

bas- och ädelmetaller till Resolution Energy.

Tore Hallberg

Samtidigt kommer Resolution Energy att
ansöka om fler objekt. Alla metaller med
marknadspotential är av intresse för Resolution Energy.
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Verkställande direktör

Verksamhetsbeskrivning
Översikt

Gotland Oil AB och Gripen Gas AB halvårsskiftet 2013. Syftet är att

Archelon AB är ett nystartat företag som tagit över den verksam-

prospektera efter olja och gas i Sverige samt återuppta produktion

het och de tillgångar som tidigare fanns i Archelon Mineral AB.

av olja på Gotland. Via helägda dotterbolag innehas ett flertal

Bolagets kärnverksamhet är att utveckla och exploatera geore-

undersökningstillstånd på Gotland och Öland samt i Östergöt-

surser. Tillgångarna utgörs i huvudsak av aktier i ett antal portfölj-

land. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett

bolag och undersökningstillstånd. Genom att investera i företag

betydande olje- och gasbolag genom investeringar i både pro-

som driver projekt i tidiga utvecklingsskeden finns möjlighet till

spektering och produktion. Bolaget innehar den största totalytan

god värdetillväxt.

undersökningstillstånd för olja och gas i Sverige. Aktien handlas på

Förutom investeringar inom råvarusektorn bedrivs prospektering i egen regi och i samarbete med andra aktörer. Målområden
är västra Värmland, Dalsland och Bergslagen. Syftet är att finna

AktieTorget under kortnamnet GOG. För ytterligare information se
bolagets hemsida www.gripenab.com.
Interfox Resources AB bedriver prospektering efter olja och

brytvärda mineralfyndigheter, främst bas- och ädelmetaller, med

gas i Ryssland, där man kontrollerar en licens i Tomskregionen i

potential att utvecklas till ekonomiskt bärkraftiga gruvprojekt.

västra Sibirien. Strategin är att säkerställa olje- och gasreserver-

Aktuella portföljinnehav är Gripen Oil & Gas AB, Interfox Resour-

nas storlek och beskaffenhet och sedan utveckla tillgången samt

ces AB (före detta Archelon Mineral AB). Båda bolagen är listade

förbereda för en försäljning eller ett fördjupat samarbete med

på AktieTorget. Ägarandelen i Gripen Oil & Gas AB uppgår till ca

en strategisk partner. Interfox Resources aktie handlas på Aktie

5,5 procent och i Interfox Resources AB till ca 4,0 procent. Aktie

Torgets observationslista under kortnamnet IFOX B. För ytterligare

innehavet i Interfox Resources AB tillkom i januari 2014.

information se bolagets hemsida www.interfoxresources.se.

Gripen Oil & Gas AB bildades genom ett samgående mellan

Igenvuxet kvartsbrott öster om Filipstad. Området intressant med avseende på sällsynta jordartsmetaller.
Archelon 2013
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Verksamhetsbeskrivning, forts
Prospekteringsverksamhet

Archelon Mineral AB är överlåtet på Archelon AB. Agnico-Eagle

Archelons prospekteringsverksamhet är huvudsakligen förlagd

har under året bedrivit fortsatta geologiska undersökningar runt

till Bergslagen, västra Värmland och Dalsland. De flesta projekten

Solvik. En utvärdering av nedlagt arbete motiverar bolaget att gå

befinner sig i ett tidigt utvecklingsskede. Insatserna består därför

vidare med projektet.

av grundläggande undersökningar i form av prospekteringsborrning, provtagning och analys av ytberg och morän samt geofysiska

Aktuella händelser

mätningar.

Archelon AB har i samarbete med den erfarne geologen Anders

För närvarande finns sex beviljade undersökningstillstånd om

West under våren 2014 bildat ett separat dotterbolag, Resolution

1 957 hektar, samtliga i Värmlands län. Tre ansökningar om under

Energy RE AB, dit Archelons nu gällande undersökningstillstånd (se

sökningstillstånd överlämnades till Bergsstaten under fjärde

tabell) kommer att föras över efter godkännande av Bergsstaten.

kvartalet 2013 och beviljades i februari 2014. En ansökan för ett

Resolution Energy RE AB ägs till 90 procent av Archelon AB och till

område om 4 426 hektar i Bodens kommun i Norrbotten avse-

10 procent av Anders West, som har bred erfarenhet från pro-

ende nickel och platina postades i februari 2014. Se tabell nedan.

spektering både inom och utom Sverige. Archelon AB planerar att

Projektportföljen kommer successivt att utökas med ytterligare

under 2014 dela ut cirka hälften av innehavet i Resolution Energy

tillstånd. Ett undersökningstillstånd gäller i tre år och kan därefter

RE AB till aktieägarna.

förlängas i omgångar om vissa krav är uppfyllda.
Under 2013 utförde Archelon AB fältarbeten inom bolagets prioriterade områden i västra och östra Värmland. Sammanställning

Archelon AB erhåller ersättning för nedlagda kostnader för de
undersökningstillstånd som förs över till dotterbolaget. Undersökningstillståndet Svartlå nr 3 har sökts på Anders Wests initiativ.

och utvärdering av hittills utförda arbeten motiverar fortsatt pro-

Som ett led i finansieringen av Resolution Energy RE AB:s inle-

spektering på aktuella tillståndsområden. Tyngdpunkten ligger på

dande faser och uppbyggnaden av verksamheten har Archelon AB

guld, koppar, zink och nickel samt sällsynta jordartsmetaller (REE).

under första kvartalet 2014 avyttrat kvarvarande aktier i portfölj-

Ett samarbete kring guldprojektet Solvik i norra Dalsland inled-

bolaget Nordic Iron Ore AB. Posten utgjorde cirka 3,7 procent av

des under 2010 mellan Archelon Mineral AB och det kanadensiska

utestående aktier.

gruvbolaget Agnico-Eagle Mines. Det avtal som då tecknades av

Undersökning och provtagning av kraftigt mineraliserat berg på ett av Archelons målområden i Bergslagen.
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Benämning

Län

Kommun Mineral Giltig t o m Areal

Mögreven nr 1

Värmland

Filipstad Au, Cu

2015-08-15

409

Hyttsjön nr 1

Värmland

Filipstad Au, Cu

2015-08-27

415

Kniphöjden nr 1 Värmland

Säffle

Au

2015-10-08

189

Fallmossen nr 1 Värmland

Filipstad Zn

2017-02-27

683

Vinsberget nr 1 Värmland

Filipstad Zn

2017-02-27

204

Fågelåsen nr 1

Värmland

Filipstad REE

2017-02-27

57

Svartlå nr 3

Norrbotten Boden

Ni, Pt

–

4 426

Det nyligen sökta undersökningstillståndet Svartlå nr 3 ligger längs
Luleälven, ca 4 mil från Boden. Förutsättningar för bland annat
nickelmineraliseringar bedöms som goda.

Undersökningstillståndet Kniphöjden nr 1 ligger i Säffle kommun,
ca 8 kilometer nordväst om Långserud. I området finns guldförande kvartsgångar och gamla skärpningar där provbrytning utförts.

Archelon har totalt fem beviljade undersökningstillstånd i Filipstads kommun. I första hand är basmetaller som zink och koppar
av intresse.

Mindre block undersöks i detalj med hjälp av lupp.

Välbehövlig kafferast under prospekteringsarbete i de värmländska skogarna.
Archelon 2013
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Aktiekapital och aktiedata
Aktien

Aktier i Archelon AB har emitterats enligt svensk lag och är fördelade på två aktieslag. Aktier av serie A berättigar till tio röster
medan aktier av serie B berättigar till en röst. Varje aktie medför
lika rätt till eventuell utdelning samt andel i Bolagets tillgångar
vid likvidation. Vid bolagsstämma får varje aktieägare rösta för sitt
fulla antal aktier. Aktierna i Bolaget har utfärdats enligt svensk rätt
och är denominerade i kronor (SEK). Aktieägarnas rättigheter kan
endast ändras i enlighet med de förfaranden som anges i aktiebolagslagen (2005:551).
Aktiekapital

Enligt nuvarande bolagsordning ska aktiekapitalet vara lägst
500 000 kronor och högst 2000 000 kronor. Antalet aktier ska vara
lägst 73 000 000 och högst 292 000 000. Per sista december 2013
uppgick det registrerade aktiekapitalet till 500 000 kronor, fördelat på 2 051 090 aktier av serie A och 71 016 548 aktier av serie
B, envar aktie med ett kvotvärde om 0,0068 kronor. Totalt antal
utestående aktier uppgick till 73 067 638 st.
Marknadsplatsen AktieTorget

Archelon AB listades på AktieTorget den 16 januari 2014, vilket

alltså blev första handelsdag för B-aktien. Kortnamn för aktien är
ALON B och ISIN-kod är SE0005594801. A-aktien är ej föremål för
handel.
AktieTorget är ett värdepappersbolag som driver en handelsplattform (MTF). AktieTorget tillhandahåller ett effektivt aktiehandelssystem (INET Nordic), tillgängligt för banker och fondkommissionärer anslutna till Nasdaq OMX Stockholm. Det innebär att
den som vill köpa och sälja aktier som är listade på AktieTorget
använder sin vanliga bank eller fondkommissionär. Aktiekurser från
bolag på AktieTorget går att följa i realtid hos de flesta Internetmäklare och på hemsidor med finansiell information. Aktiekurser
finns även att följa på Text-TV och i dagstidningar. Handeln pågår
fram till kl 17:30.
Nyheter i form av Archelons pressmeddelanden, insynshandel
och övrig väsentlig marknadsinformation finns tillgängligt på
AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se.
Ägarstruktur

Insynspersoners aktieinnehav motsvarade 15,6 procent av kapitalet och 32,6 procent av rösterna i Bolaget. De tio största ägarnas
innehav uppgick till 32,7 procent av kapitalet och 46,3 procent av
rösterna.

Tabell över största aktieägare

Namn
Borderline Resources AS*
Idegren, Robert
Perenius, Patric*
Avanza Pension
Huovinen, Pentti
Geokraft Tore Hallberg AB*
Nordnet Pensionsförsäkring
Haikal, Naoaf
Krunesic, Agnad
Arab, Daniel
Summa 10 största aktieägare
Summa övriga 3 547 aktieägare
Summa 2014-01-03**

Antal
A-aktier
600 545
–
900 545
–
–
549 999
–
–
–
–
2 051 089
1
2 051 090

Antal
B-aktier
5 148 263
3 800 000
2 779 310
2 221 039
2 219 000
1 403 500
1 565 072
1 000 000
881 453
800 000
21 817 637
49 198 911
71 016 548

Innehav,
%
7,87
5,20
5,04
3,04
3,04
2,67
2,14
1,37
1,21
1,09
32,67
67,33
100,00

Röster,
%
12,19
4,15
12,88
2,43
2,42
7,54
1,71
1,09
0,96
0,87
46,25
53,75
100,00

* Insynspersoner
** Beslut om utdelning av aktierna i Archelon Mineral AB:s helägda dotterbolag Archelon AB fattades på extra
bolagsstämma i Archelon Mineral AB den 20 december 2013. Avstämningsdag var den 28 december 2013.
Euroclear ombesörjde utbokning 1:1 av samtliga aktier i Archelon AB. Transaktionen gjordes den 3 januari 2014.
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Bolagsordning
§1

Firma

Bolagets firma är Archelon AB (publ).
§2

Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Göteborg.
§3

Verksamhet

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att huvudsakligen
exploatera georesurser med särskild inriktning på malmer, mineraler och hydrokarboner. 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 utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000
kronor. Aktierna kan vara dels A-aktier och dels B-aktier. A-aktie
medför 10 röster och B-aktie medför 1 röst. A-aktier kan utges till
ett antal av högst 292 000 000 och B-aktier till ett antal av högst
292 000 000.
Vid nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller
konvertibler mot betalning kontant eller genom fordringskvittning
gäller att :
gammal aktie ger företrädesrätt till ny aktie av
samma slag,
att:		
aktie som inte tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna ska erbjudas samtliga aktieägare,
samt att:		
om inte hela antalet aktier som tecknas på
grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut, aktierna ska fördelas
mellan tecknarna i förhållande till de antal aktier de förut äger
och, i den mån detta ej kan ske, genom lottning.
Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i
möjligheten att fatta beslut om nyemission av aktier eller emission
av teckningsoptioner eller konvertibler mot betalning i kontanter
eller genom fordringskvittning med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt.
Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission har aktie
ägarna företrädesrätt till de nya aktierna i förhållande till det antal
aktier de tidigare äger, varvid ska gälla att ägare av aktier i serie
A ska ha rätt till nya aktier av serie A och att ägare av aktier i serie
B ska ha rätt till nya aktier av serie B i förhållande till sin andel i
aktiekapitalet. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning
i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av
bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.
§5

Aktieantal

Antalet aktier skall vara lägst 73 000 000 och högst 292 000 000.
§6

§7

Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och
Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för
kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens
Industri.
Kallelse till årsstämma skall ske tidigast sex och senast fyra
veckor före stämman och i fråga om extra bolagsstämma som inte
ska behandla fråga om ändring av bolagsordningen tidigast sex
och senast två veckor före stämman.
§8

Bolagsstämma

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets
utgång.
På årsstämma skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
a. om fastställande 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 direktör
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Val av styrelse och, i förekommande fall revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för fulla antalet
av honom företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.
§9

Räkenskapsår

Räkenskapsår är 0101-1231.
§10

Deltalagande på bolagsstämma

För att få delta på bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig samt
antalet biträden hos bolaget före klockan 16.00 senast den dag
som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag,
annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
Ombud behöver ej anmäla antalet biträden. Antalet biträden får
högst vara två.

Styrelse och revisorer

Styrelsen består av 3-10 ledamöter med högst 10 suppleanter. Den
väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa
ordinarie bolagsstämma hållits.
1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter väljs på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess ordinarie bolagsstämma har
hållits under fjärde räkenskapsåret efter valet.

§11

Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd
i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap
Lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller
den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap 18§ första
stycket 6-8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap 39 § aktiebolagslagen (2005:551).
Archelon 2013
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Riktlinjer för god miljöpraxis
I sin verksamhet följer Archelon de riktlinjer för god miljöpraxis vid

•

prospektering som tagits fram av SveMin (Föreningen för gruvor,
mineral- och metallproducenter i Sverige). Archelon ska verka för

•

att medarbetare och anlitade konsulter arbetar på ett miljömässigt
riktigt sätt enligt gällande lagar och förordningar. Målsättningen är
att i möjligaste mån undvika mark- och miljöskador i samband med
arbetets utförande.

•

Archelon ska:

•

•
•
•

•

10

främja en bärkraftig utveckling samt en effektiv och långsiktigt balanserad hushållning med energi och naturresurser,
med hänsyn till människor, ekonomi, miljö och samhället i
övrigt.
eftersträva en god, säker och stimulerande arbetsmiljö.
arbeta enligt uppgjorda program för kontroll och förbättring av arbetsmiljön.
särskilt värna om miljön, eftersom gruvverksamhet inte
går att bedriva utan att den omgivande miljön påverkas.
Gruvverksamhet innebär att markområden tas i anspråk och
förändras på ett bestående sätt.
arbeta aktivt till skydd för omgivande miljö och väga in
miljöaspekterna i alla beslut som rör ett gruvprojekts hela
livscykel från prospektering och utvinning till och med avveckling och efterbehandling. Åtgärderna ska vara baserade
på en sammanvägning av vad som är miljömässigt motiverat,
tekniskt möjligt och ekonomisk rimligt.

Archelon 2013

•
•
•
•

•
•

arbeta systematiskt med program för planering, genomförande, uppföljning och förbättring av sitt miljöskyddsarbete.
hantera säkerhets- och miljöfrågor ur ett riskperspektiv.
Riskerna för störningar och haverier som kan påverka människor och miljö ska identifieras och uppmärksammas så att
förebyggande åtgärder kan vidtas.
öppet och sakligt informera anställda, allmänhet och myndigheter om verksamheten. Vid prospekteringsarbeten har
Archelon ett särskilt ansvar att aktivt kommunicera med
markägare, myndigheter och övriga intressenter.
tillämpa god redovisningssed, i detta innefattas även värderingar av fyndigheter.
bedriva allt prospekteringsarbete med omsorg om miljön
och med respekt för berörda markägares intressen.
verka för att även entreprenörer verksamma hos Archelon
följer dessa etiska regler.
sörja för att anställda ges lämplig utbildning i syfte att öka
deras kompetens och motivation så att företaget ska kunna
leva upp till dessa etiska regler.
verka för forskning och utveckling som främjar gruvnäringen
och dessa etiska regler.
systematiskt arbeta med ständiga förbättringar. Målen för
arbetet ska omprövas med hänsyn till förändrade behov och
berättigade krav.

Styrelse, ledning och revisor
Patric Perenius , styrelsens ordförande

Född 1951, bergsingenjör, Stockholm.
Ledamot i Archelons styrelse sedan 2013.
Andra relevanta styrelseuppdrag: Ordförande i Resolution
Energy RE AB. Ledamot i Interfox Resources AB, Delta Minerals AB
och Dividend Sweden AB.
Innehav i Archelon: 900 545 A-aktier och 2 779 310 B-aktier.

Tore Hallberg

Född 1950, geolog, Göteborg.
VD för Archelon Mineral AB. Ledamot i Archelons styrelse sedan
2013.
Andra relevanta styrelseuppdrag: Resolution Energy RE AB och
Dividend Sweden AB.
Innehav i Archelon via bolag: 1 150 544 A-aktier och 6 551 763
B-aktier.

Hans Janzon

Född 1952, bergsingenjör, Göteborg. VD för Grolls AB. Ledamot i
Archelons styrelse sedan 2013.
Andra styrelseuppdrag: Ledamot i Grolls AB.
Innehav i Archelon: Inga.

Ledande befattningshavare
Tore Hallberg , verkställande direktör.

Anställd sedan 2013.
Övriga uppgifter se Styrelsen.
Revisor
Carl Magnus Kollberg

Född 1951, Göteborg. Auktoriserad revisor FAR. Moore Stephens
KLN AB. Bolagets revisor sedan 2013.
Innehav i Archelon: Inga.

Archelon 2013
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Archelon AB (publ), org
nr 556870-4653, avger följande årsredovisning för verksamheten
under räkenskapsåret 2013.
Archelon AB – historik

Archelon AB är ett publikt aktiebolag bildat 2013 som ett helägt
dotterbolag till Archelon Mineral AB. Under fjärde kvartalet 2013
övertog Archelon AB alla tillgångar och all verksamhet från Archelon Mineral AB. Samtliga aktier i Archelon AB delades därefter
ut till aktieägarna enligt beslut på den extra bolagsstämma som
Archelon Mineral AB höll den 20 december 2013. Säte, adress och
kontaktuppgifter är desamma som för ”gamla” Archelon Mineral
AB.
Verksamhetsöversikt

Bolagets kärnverksamhet är att utveckla och exploatera georesurser i syfte att skapa mervärden i råvarubaserade projekt,
företrädesvis inom gruv- och mineralsektorn. Bolaget har även
en investeringsportfölj med tonvikt på företag verksamma inom
råvarusektorn. Tillgångarna utgörs i huvudsak av aktier i portföljbolagen och undersökningstillstånd. Genom att investera i bolag
som driver projekt i tidiga utvecklingsskeden finns möjlighet till
god värdetillväxt. I första hand ska verksamheten finansieras via
avkastning från gjorda investeringar.
Aktuella portföljinnehav är Gripen Oil & Gas AB, Interfox Resources AB (f d Archelon Mineral AB). Ägarandelen i Gripen Oil & Gas
AB uppgår till ca 5,5 procent och i Interfox Resources AB till ca 4,0
procent. Aktieinnehavet i Interfox Resources AB registrerades hos
Bolagsverket i januari 2014.
Gripen Oil & Gas AB bedriver prospektering efter olja på Gotland och gas i Östergötland. Bolaget innehar den största totalytan
undersökningstillstånd för olja och gas i Sverige. Aktien handlas på
AktieTorget under kortnamnet GOG. För ytterligare information se
bolagets hemsida www.gripenab.com
Interfox Resources AB bedriver prospektering efter olja och gas
i Ryssland, där man kontrollerar en licens i Tomskregionen i västra
Sibirien. Bolagets aktie handlas på AktieTorgets observationslista
under kortnamnet IFOX B. För ytterligare information se bolagets
hemsida www.interfoxresources.se
Förutom investeringar i råvarubolag bedrivs prospektering i egen
regi och i samarbete med andra aktörer. Målområden är västra
Värmland, Dalsland och Bergslagen. Syftet är att finna brytvärda
mineralfyndigheter, främst bas- och ädelmetaller, med potential
att utvecklas till ekonomiskt bärkraftiga gruvprojekt.
Per april 2014 finns sex beviljade undersökningstillstånd om
1 957 hektar, samtliga i Värmlands län, där tre ansökningar om
undersökningstillstånd överlämnades till Bergsstaten under fjärde
kvartalet 2013 och beviljades i februari 2014.
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Viktiga händelser under och efter periodens utgång

Här under följer kortfattad redovisning av väsentliga händelser
som ägt rum i både Archelon AB och Archelon Mineral AB under
och efter rapportperiodens utgång. Detta motiveras av att verksamhet, personal och tillgångar övergått från Archelon Mineral AB
till Archelon AB.
Tidigare dotterbolaget Archelon AB delades ut till aktieägarna
efter beslut på extra bolagsstämma i Archelon Mineral AB den 20
december 2013. Archelon Mineral AB ändrade samtidigt namn till
Interfox Resources AB.
Vid stämman fattades även beslut om utdelning av aktier i bolaget Dividend Sweden AB, där Archelon Mineral AB förvärvat aktier
för ett symboliskt belopp.
Styrelsen i Archelon AB beslutade att ansöka om listning av
aktien hos AktieTorget. Första handelsdag blev torsdagen den 16
januari 2014.
Archelon AB innehar sedan tidigare flera undersökningstillstånd
i Mellansverige avseende bas- och ädelmetaller och har i mars
2014 ansökt om undersökningstillstånd för ytterligare ett område i
Bodens kommun i Norrbotten.
Nytt dotterbolag för prospektering med fokus på Sverige

Styrelsen har beslutat att i samarbete med en erfaren aktör bilda
ett separat dotterbolag, Resolution Energy RE AB (publ), dit undersökningstillstånden kommer att föras över. Bolaget ägs till 90
procent av Archelon AB och till 10 procent av den externa aktören.
Archelon planerar att under 2014 dela ut cirka hälften av innehavet
i det nya prospekteringsbolaget till aktieägarna.
Som ett led i finansieringen av prospekteringsbolagets inledande
faser har Archelon avyttrat kvarvarande aktier i portföljbolaget
Nordic Iron Ore AB.
Framtida utveckling

Prospekteringsverksamheten skall fortsätta utvecklas med avsikt
att påvisa kommersiella mineraltillgångar. Arbetet bedrivs i egen
regi, via dotterbolag och 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.
Investeringar

Archelon AB har inte gjort några investeringar under perioden.
Kommentarer till räkenskaperna

Resultatet per aktie den sista december 2013 uppgick till 0,00 kr
och eget kapital per aktie var 0,07 kr. Soliditeten uppgick till 89,1 %.
Likvida medel var vid periodens början 0 Tkr och vid periodens slut
2 718 Tkr. Bolaget hade inga räntebärande skulder vid årets slut.

Kostnader i samband med prospektering aktiveras ej. Tillgångarna består i huvudsak av aktier i råvarurelaterade bolag samt undersökningstillstånd. Av försiktighetsskäl har innehavet i Geotermica
AB under fjärde kvartalet 2013 skrivits ned till noll.
I och med att Archelon AB bildades under andra halvåret 2013
föreligger inga räkenskaper för årets första sex månader eller
jämförelsetal för 2012 i och med att bolaget då var ett så kallat
lagerbolag, Aktiebolaget Grundstenen 138030 (publ). Bolaget har
ej drivit någon rörelse under denna tid.
Aktien

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

målsättningen att i möjligaste mån undvika mark- och miljöskador
i samband med arbetets utförande. Archelon bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt Minerallagen (1991:45) och Miljöbalken
(1998:808).
Flerårsjämförelse

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.
2013
Nettoomsättning, kr
124 500
Resultat efter finansiella poster, kr
17 800
Soliditet, %
89,11
Antal anställda, st
4
Avkastning på totalt kapital, %
0,55
Avkastning på eget kapital, %
0,61

2012
0
0
100,00
0
-

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.
Förslag till vinstdisposition

Utdelning

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserad vinst
4 835 512
Årets resultat
17 800
4 853 312

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

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning
överförs kronor
4 853 312

Skattemässiga konsekvenser av utdelningen av aktier i Archelon AB
och Dividend Sweden AB

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

Archelons organisation består från och med januari 2014 av fyra
heltidsanställda personer samt projektanställd fältpersonal under
sommarhalvåret. Bolaget hade inga anställda under 2013. Geologiska tjänster såsom borrning, geofysiska mätningar och kemiska
analyser utförs av inhyrda konsulter och entreprenörer.
Miljö

I sin verksamhet följer Archelon de riktlinjer för god miljöpraxis
vid prospektering som tagits fram av SveMin (en branschförening
för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige). Archelons
och dess medarbetare och anlitade konsulter ska arbeta på ett miljömässigt riktigt sätt enligt gällande lagar och förordningar med
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Resultaträkning
		

2013-07-01

2012-07-01

Belopp i kronor		

–2013-12-31

–2013-06-30

Nettoomsättning		
124 500
Övriga rörelseintäkter		
–
		
124 500
			

–
–
0

Rörelsens kostnader			

Råvaror och förnödenheter		
-20 420
Övriga externa kostnader		
-84 330
Summa rörelsens kostnader		
-104 750
			

–
–
0

Rörelseresultat		

0

19 750

			
Resultat från finansiella poster			

Räntekostnader och liknande resultatposter		
-1 950
Summa resultat från finansiella poster		
-1 950
			

–
0

Resultat efter finansiella poster		

0

17 800

			
Årets vinst		
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17 800

0

Balansräkning
Belopp i kronor

Not
2013-12-31 2013-06-30			
TILLGÅNGAR						
Anläggningstillgångar			

Immateriella anläggningstillgångar			

Koncessioner

2

360 000

–

Materiella anläggningstillgångar			

Maskiner och andra tekniska anläggningar 3

235 084

–

Finansiella anläggningstillgångar			

Andra långfristiga värdepappersinnehav 4
2 629 418
			

–

Summa anläggningstillgångar		

0

3 224 502

			
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			

Kundfordringar		
5 625
Övriga kortfristiga fordringar		
2 856
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
56 786
		
65 267
			
Kassa och bank		
2 717 818
			
Summa omsättningstillgångar		

2 783 085

–
500 000
–
500 000
–
500 000

			
SUMMA TILLGÅNGAR		

6 007 587

500 000

			
EGET KAPITAL OCH SKULDER						
Eget kapital
5		
Bundet eget kapital			

Aktiekapital		

500 000

500 000

Fritt eget kapital			

Balanserat resultat		
4 835 512
Årets vinst		
17 800
			
Summa eget kapital		

5 353 312

–
–
500 000

			
Kortfristiga skulder			

Leverantörsskulder		
41 557
Övriga kortfristiga skulder		
23 384
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
6
589 334
			

–
–

Summa kortfristiga skulder		

0

654 275

–

			
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		

6 007 587

			
Ställda säkerheter		
50 000
Ansvarsförbindelser		
Inga

500 000

Inga			
Inga
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Kassaflödesanalys
		

2013-07-01

2012-07-01

Belopp i kronor		

–2013-12-31

–2013-06-30

17 800
–
–
–
17 800

–
–
–
–
0

-32 571
102 892
88 121
0
2 629 697
2 717 818

–
–
0
0
0
0

0

0

2 717 818

0

Periodens rörelseresultat		
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Netto erhållna/betalda räntor		
Betald inkomstskatt		
Kassaflöden från den löpande verksamheten		
		
Förändring av rörelsefordringar		
Förändring av rörelseskulder		
Kassaflöden från den löpande verksamheten		
Kassaflöden från investeringsverksamheten		
Kassaflöden från finansieringsverksamheten		
Årets kassaflöde		
		
Likvida medel vid periodens början		
		
Likvida medel vid periodens 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.

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

Värderingsprinciper m m

Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten
skatt) i förhållande till balansomslutningen.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden/nominellt belopp om inget annat anges nedan.

Avkastning på totalt kapital

Materiella anläggningstillgångar

Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till genomsnittlig balansomslutning.

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.

Avkastning på eget kapital

Resultat efter finansiella poster i förhållande till genomsnittligt eget
kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt).
Not 2

samt liknande rättigheter

Immateriella anläggningstillgångar

Utvecklingskostnader som balanserats skrivs av linjärt över den
period som de förväntade fördelarna beräknas komma företaget
tillgodo och från den tidpunkt då kommersiell produktion påbörjas. Avskrivningstiden överstiger inte fem 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.
Inkomstskatter

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller
erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende 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.

Koncessioner, patent, licenser, varumärken

2013-07-01
–2013-12-31
–
360 000

2012-07-01
–2013-06-30
–
–

Ingående anskaffningsvärden
Genom aktieägartillskott
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
360 000
		
Utgående ackumulerade avskrivningar
0
		
Utgående ackumulerade uppskrivningar
0
		
Utgående ackumulerade nedskrivningar
0
Utgående restvärde enligt plan
360 000
Ingen utvinning har påbörjats varför någon avskrivning ej görs i
nuläget.
Not 3

0
0
0
0
0

Maskiner och andra tekniska anläggningar

2013-07-01
2012-07-01
–2013-12-31 –2013-06-30
Anskaffningsvärde		
- Genom aktieägartillskott
235 084
–
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
235 084
–
Avskrivningar		
Årets avskrivningar
–
Utgående ackumulerade avskrivningar
–
Uppskrivningar		
Utgående ackumulerade uppskrivningar
–
Nedskrivningar		
Utgående ackumulerade nedskrivningar
–
Utgående restvärde enligt plan
235 084
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Not 4

Andra långfristiga värdepappersinnehav

2013-12-31
Årets förändringar		
- Tillkommande värdepapper
genom aktieägartillskott
2 629 418
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
2 629 418
		
Årets förändringar		
Utgående ackumulerade
uppskrivningar/nedskrivningar
0
Utgående redovisat värde, totalt
2 629 418
		
Varav noterade aktier		
Redovisat värde
1 756 537
Börsvärde eller motsvarande
4 913 424
Not 5

2013-06-30

–
0

0
0

–
–

Förändring av eget kapital

Aktiekapital
500 000
500 000
–
–
–
500 000

Eget kapital 2012-06-30
Eget kapital 2013-06-30
Utdelning enligt beslut av årsstämman
Årets resultat
Aktieägartillskott
Eget kapital 2013-12-31

Fritt eget
kapital
–
–
–
17 800
4 835 512
5 853 312

Summa eget
kapital
500 000
500 000
–
17 800
4 835 512
5 353 312

Aktiekapitalet består av 73 067 638 st aktier, varav 2 051 090 avser A-aktier och
71 016 548 avser B-aktier.
Not 6

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Övriga poster
Summa

2013-12-31
-419 558
-131 825
-37 951
-589 334

2013-06-30
–
–
–
0

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman
den 22 maj 2014 för fastställelse.

Göteborg den 24 april 2014
Archelon AB (publ)
Tore Hallberg		

Verkställande direktör

Patric Perenius
Ordförande

Hans Janzon

Min revisionsberättelse har lämnats den 24 april 2014.
Carl Magnus Kollberg
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i Archelon AB (publ)

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Org.nr. 556870-4653

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning
för Archelon AB (publ) för räkenskapsåret 2013-07-01 -- 2013-12-31.

Rapport om årsredovisningen

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Archelon AB
(publ) för räkenskapsåret 2013-07-01 -- 2013-12-31. Bolagets
årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på
sidorna 12-18.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen
och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av
min revision. Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför
revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte
innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen.
Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom
att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen
som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att
ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som
är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i
syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna
kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av
rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande
presentationen i årsredovisningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt
aktiebolagslagen.
Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om
förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen
enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om
förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver
min revision av årsredovisningen 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 de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
Uttalanden

Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Göteborg den 24 april 2014

Carl Magnus Kollberg
Auktoriserad revisor

Uttalanden

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av Archelon AB (publ):s finansiella ställning per
den 31 december 2013 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen.
Archelon 2013
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