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Anmälan och deltagande

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 13
maj 2016 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och dels anmäla sin avsikt att delta senast den 13 maj 2016 kl.
16:00. Anmälan skall ske per e-mail info@archelon.se eller skriftligen till bolaget under adress: Archelon AB (publ), 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 13 maj 2016 tillfälligt
ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan
omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid
före den 13 maj 2016.
Utdelning
Styrelsen och verkställande direktören i Archelon AB (publ) kommer att föreslå årsstämman att ingen vinstutdelning lämnas för
räkenskapsåret 2015.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport för jan – mars 2016 torsdagen den 12 maj 2016.
Delårsrapport för jan – juni 2016 torsdagen den 25 augusti 2016.
Delårsrapport för jan – sep 2016 torsdagen den 17 november 2016.
Bokslutskommuniké för 2016 torsdagen den 16 februari 2017.
Rapporter och övrig information publiceras på www.archelon.se

Omslagsbild: Vy över nickel
förekomsten Rönnbäcken i
Storumans kommun.

2

Archelon 2015

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

Viktiga händelser under 2015
•

Archelon förvärvade Europas största obearbetade nickelförekomst av
Nickel Mountain Group (publ) den 31 december 2015. Initial betalning
för nickelprojektet Rönnbäcken var cirka 3,6 miljoner nyemitterade
aktier i Archelon, motsvarande 4,6 procent av kapitalet. Värdet av
aktieposten var cirka 0,57 Mkr. Tidigare ägare har investerat mer än
100 Mkr i projektet.

•

Koncernredovisning gäller från och med fjärde kvartalet 2015 efter
förvärvet av Nickel Mountain Resources AB (publ), ägare till nickel
projektet Rönnbäcken.

•

Försäljning av aktier i företag där Archelon i olika former bidragit till
bolagens utveckling stärkte kassan och genererade intäkter för satsningar på nya projekt.

•

Periodens resultat för koncernen uppgick till 963 Tkr. Netto
omsättningen uppgick till 1 589 Tkr.

Archelon i korthet
•

Archelon AB är ett publikt aktiebolag grundat 2013. Bolaget har cirka 3 600 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. 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.

Detaljerad undersökning av berggrunden är en viktig del i
prospekteringsarbetet.
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VD-kommentar

Bäste aktieägare,

och åsattes då ett marknadsvärde på flera

2015 var ett år som bjöd på

hundra miljoner kronor. Vid rådande låga

flera positiva inslag.

metallpriser visar projektet dålig lönsamhet

Prospekteringsbolaget
Orezone AB som utvecklats

vilket återspeglades i förvärvsköpeskillingen.

från grunden med Archelons
aktiva medverkan listades

Tore Hallberg, VD

Redan vid förvärvets genomförande ingick

under sommaren 2015. Ore-

som plan en eventuell listning av Nickel

zone visade under året en god

Mountain Resources. Detta är nu föremål

kursutveckling vilket bör ha

för utvärdering. Ett alternativ är att invänta

varit till glädje för Archelons

högre metallpriser och sälja projektet eller

aktieägare då dessa tidigare via utdelning

de förvärvade bolagen. Tidigare ägare har

erhållit aktier i detta bolag.

investerat mer än 100 miljoner kronor i

Under årets sista månader inleddes en
diskussion angående eventuellt förvärv av
nickelförekomsten Rönnbäcken i Storumans

Rönnbäcken vilket idag representerar stora
skattemässiga underskott.
Archelon kassa stärktes under 2015 genom

kommun, Västerbottens län. Detta resultera-

försäljning av aktier i bolag som Archelon

de den 31 december i ett avtal innebärande

medverkat till att bilda. En del av dessa

att Archelon köpte 99,6 procent av bolaget

intäkter kommer att utnyttjas för värde-

Nickel Mountain Resources AB med dess

utveckling av Archelons investering i Nickel

helägda dotterbolag Nickel Mountain AB.

Mountain Resources. Parallellt med detta

Köpet gjordes möjligt då den tidigare ägaren

fortsätter Archelon arbetet med att initiera

Nickel Mountain Group AB under hösten

nya projekt.

2015 beslutat byta verksamhet.
Rönnbäcken har genom Nickel Mountain
Resources tidigare varit föremål för listning
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Göteborg i april 2016
Tore Hallberg

Verkställande direktör

Verksamhetsbeskrivning
Översikt

Archelon startar och utvecklar bolag och projekt inom råvarusektorn men kan även investera i andra företag där utvecklingspotentialen bedöms vara särskilt god. I anslutning till detta bedrivs
prospektering i egen regi eller i samarbete med partners. Syftet är
att skapa tillgångar som efter värdetillväxt realiseras under ordnade former. I samband med introduktion av nybildade bolag på
en marknadsplats för aktiehandel strävar Archelon efter att tilldela
aktieägarna ett direktägande i portföljinnehaven genom utdelning
av delar av det egna aktieinnehavet.
Portföljinnehavet bestod per december 2015 främst av aktier i
nyligen förvärvade Nickel Mountain Resources AB (publ) med helägda dotterbolaget Nickel Mountain AB och nickelprojektet Rönnbäcken. Ägarandelen i Nickel Mountain Resources uppgick till
cirka 99,6 procent. Inget av företagen har under senare år bedrivit
någon aktiv verksamhet och redovisar därför inga nyckeltal. Det
fanns vid övertagandet ej några anställda. En närmare beskrivning
ges nedan.
Ett mindre aktieinnehav kvarstår i prospekteringsbolaget Orezone AB (publ), som vid årsskiftet uppgick till cirka 10 procent efter försäljning och utspädning. Ägandet har under första kvartalet
2016 minskat till cirka 1,5 procent av röster och kapital. Innehavet i
Gripen Oil & Gas AB (publ) reducerades kraftigt. Samtliga kvarvarande aktier i Interfox Resources AB (publ) avyttrades under året.
Även delägandet i guldprojektet Solvik upphörde då Archelon
sålde sin andel till partnern Agnico Eagle Mines i mars 2015.

I början av 2015 gjordes en upphandling med efterföljande start
av en första större studie av magnetiten i Rönnbäcken. Magnetit
(järnmalm) var en av de biprodukter som ingick som en del av nickelprojektet. Under våren 2015 erhölls en slutrapport från anlitade
konsulter. Denna visar tydligt att det är tekniskt möjligt att framställa en vidareförädlad järnprodukt från Rönnbäckens magnetitkoncentrat. Rapporten rekommenderar att NMR skall överväga
en vidareförädling av magnetit till en gjutjärnsprodukt kallad MPI
(Merchant Pig Iron).
Rapporten säger vidare att de ekonomiska ställningstagandena
är svårbedömda och att en vidareförädling av magnetitkoncentratet kräver en kraftigt breddad teknisk kompetens jämfört med
vad ett litet prospekteringsbolag vanligen besitter. Som en följd av
detta togs beslutet att lägga Rönnbäckens nickelprojekt i malpåse
och att bjuda ut projektet till försäljning, vilket resulterade i att
både Nickel Mountain Resources AB (publ) och Nickel Mountain
AB såldes till Archelon.
Nickelprojektet Rönnbäcken

Nickelfyndigheterna i området har varit kända för fackfolk sedan
1940-talet och geologiska undersökningar av olika aktörer har
också pågått sedan dess. Boliden fick utmål och gjorde även
en provbrytning på 1970-talet. Nickel Mountain AB beviljades
undersökningstillstånd i Rönnbäcken år 2005 och har fortlöpande
undersökt Rönnbäcken med bland annat omfattande borrningar i
Vinberget, Rönnbäcknäset och Sundsberget.

Nickel Mountain Resources

Nickel Mountain Resources AB, NMR, är ett publikt svenskt bolag
med aktiebok förd av Euroclear i Sverige. Aktien finns även med
i den norska motsvarigheten till Euroclear, Verdipapirsentralen
(VPS). NMR var under större delen av 2015 ett holdingbolag i
Nickel Mountain Group, namnändrat till Axactor, som är noterat
på Oslobörsen. Den 31 december 2015 överläts NMR till Archelon.
NMR äger till 100 procent dotterbolaget Nickel Mountain AB, som
har det operativa ansvaret för verksamheten.
Tillgångarna består i huvudsak av tre
bearbetningskoncessioner avseende
nickelprojektet Rönnbäcken i Storumans
kommun, Västerbottens län. Rönnbäcken
har beskrivits som en av de större obearbetade nickelfyndigheterna i Europa och
blivit föremål för omfattande utvärderingar vilka bekräftar närvaron av en förhållandevis betydande nickelfyndighet,
även med globala mått mätt. Tidigare
ägaren Nickel Mountain Group har investerat mer än 100 Mkr i projektet.
Närbild på nickelförande bergarter i Rönnbäcken.
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Verksamhetsbeskrivning, forts
livslängd. Projektet skulle leda till att cirka 550 personer direktanställs vid gruvan och anrikningsverket samt ytterligare cirka 220
indirekta arbetstillfällen i regionen inom vård, skola och omsorg
liksom övrig affärsverksamhet.
Gruvbrytning och anrikning planeras ske med kända och beprövade metoder. Detta tillsammans med malmens naturliga egenskaper ger goda förutsättningar för att verksamheten ska kunna
bedrivas med begränsad påverkan på omgivningen.
Geologi

Kartan visar läget för bearbetningskoncessioner (bruna områden) och under
sökningstillstånd (gröna områden) vid Rönnbäcken. Karta: Bergsstaten

Rönnbäcken består av tre definierade fyndigheter med en sammantagen mineraltillgång om 668 miljoner ton med 0,1 procent
nickel i sulfidfas. De tre fyndigheterna har beviljats bearbetningskoncessioner av Bergsstaten vilka är fastställda av regeringen.
Koncessionerna är giltiga i 25 år från beviljandedatum. Sveriges
geologiska undersökning, SGU, har detaljavgränsat Rönnbäcken
som riksintresse för värdefulla mineral. I tillägg finns för närvarande tre undersökningstillstånd i Rönnbäcken.
Koncession
Rönnbäcken K nr 1
Rönnbäcken K nr 2
Rönnbäcken K nr 3

Namn
Vinberget
Rönnbäcknäset
Sundsberget

Areal
49 ha
196 ha
144 ha

Giltig till
2035-06-23
2035-06-23
2037-10-11

Undersökningstillstånd			
Rönnbäcksjön nr 3		
72 ha
Rönnbäcksjön nr 4		
642 ha
Rönnbäcksjön nr 8		
131 ha

2016-12-11
2016-12-11
2016-11-04

Rönnbäcken är beläget inom den svenska delen av Kaledoniderna
som bildades som bergskedja för 510-400 miljoner år sedan. Geologin i Rönnbäckenområdet inkluderar nickelförande ultramafiska
bergarter. De förekommer som linser av varierande storlek över en
area av 15 km2. Omgivande bergarter utgörs av omvandlade marina sediment och vulkaniska bergarter så som basalt och andesit
med mindre mängder ryolit och dacit.
I bergskedjan förekommer komplex veckning, vilket har resulterat i att bland annat bergarterna på Rönnbäcknäset är vända upp
och ner jämfört med hur de en gång bildades. I övrigt förekommer
stor lokal variation av strykning och stupning hos alla bergartsled,
men i allmänhet tycks foliationen stryka nordsydligt och stupa mot
väster i norra Rönnbäcknäset och Sundsberget.
Ultramafiterna i Rönnbäcken-området är serpentiniserade, vilket
syns på färgen på de vittrade berghällarna. Serpentiniserade hällar är grå medan de mindre omvandlade hällarna med framförallt
mer olivin har en mer brun-rödaktig färg. Detta beror på att järn
som finns i olivin bildar rost när olivinen vittrar. I serpentiniserade
bergarter har redan detta järn reagerat och bildat magnetit varför
det inte bildas någon rost när bergarterna vittrar.

Mineraltillgångar och investeringskostnad

Geologiska bedömningar av en oberoende certifierad konsult
visar att mineraltillgångarna skulle räcka för 19 års gruvproduktion med 30 miljoner ton per år. Provborrningar som pågick under
2010-2011 var fokuserade på fyndigheten på Sundsberget samt
på Rönnbäcknäsets södra del. Resultaten från dessa borrningar
resulterade i att en ny mineraltillgångsberäkning för Sundsberget
redovisades i slutet av oktober 2011 och en uppdaterad beräkning
för Rönnbäcknäset redovisades i slutet av januari 2012. Hittills är
inga förnyade brytningsstudier gjorda med de uppdaterade mineraltillgångarna.
Om projektet förverkligas blir Rönnbäcksgruvan Sveriges första
och enda nickelgruva sedan andra världskriget. Investeringskostnaden uppskattas till cirka 13 miljarder kronor över gruvans
6
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Rönnbäcken är en del av den Kaledoniska bergskedjan.
Karta: www.sgu.se

Höga utbyten vid anrikning ger rikt koncentrat

Mineraliseringen i Rönnbäcken består av bergarter och mineral
med gynnsamma fysikaliska och kemiska egenskaper både avseende miljöpåverkan och utvinning. Bland annat är mineraliseringen
fattig på svavel vilket gör att risken för surt lakvatten från anrikningssanden är obefintlig. Den låga svavelhalten innebär också att
nästan allt svavel har bildat sulfidmineral tillsammans med nickel
och som i försök kan utvinnas med mycket höga utbyten. Detta
genererar ett rikt koncentrat på 26-28 procent nickelmetall. Ett
dylikt koncentrat är eftertraktat på världsmarknaden och preliminära efterforskningar visar att flera av världens smältverkskoncerner är intresserade av produkten.
Ytterligare fördelar finns i det faktum att fyndigheterna har ett
lågt malm-gråbergsförhållande. Endast 0,8 ton gråberg behöver
brytas för varje ton mineralisering, en siffra som vanligen är 3 till 6
gånger högre i dagbrottsbrytning.
Det återstår dock omfattande arbeten innan fyndigheten kan
betraktas som en gruva med nödvändiga miljö- och andra tillstånd.
Processen för att erhålla ett miljötillstånd är tidskrävande och
komplex. En rad långtidstester krävs vilka måste granskas och godkännas av myndigheterna innan miljötillstånd beviljas och gruvdrift
påbörjas.
Fyndigheternas placering i fjällnära miljö gör att särskilda hänsyn
måste tas till både rennäring och den bitvis känsliga naturmiljön.
Inledande studier och diskussioner indikerar att det är möjligt, men
knappast problemfritt, att genomföra projektet. Det idag största
hindret utgörs dock av metallpriset. Vid rådande nickelpris är
fyndigheterna oekonomiska. Projektets lönsamhet ökar givetvis så
snart priset på nickel stabiliseras på högre nivåer.
Läs mer om Rönnbäcken och nickel på http://se.nickelmountain.
se/

risker, kostnader och svårigheter som bolag aktiva inom prospekteringsbranschen generellt ställs inför. Gruv- och mineralsektorn
är kapitalkrävande och innebär att ytterligare finansiering kan
komma att krävas för en gynnsam utveckling av verksamheten.
Förutom finansieringsbehovet är utfallet av själva verksamheten,
det vill säga prospekteringen i sig, en riskfaktor. Trots att insamlade data fortlöpande analyseras och utvärderas noggrant, finns
alltid risken att positiva resultat uteblir. Malmprospektering är till
sin natur en högriskverksamhet, där endast ett fåtal undersökta
områden har kommersiell potential och innebär därför en betydande ekonomisk risk.
Även om indikationer och förekomster av olika metaller finns på
flera ställen har ännu inte den kommersiella potentialen kunnat
fastställas fullt ut. Här har metallpriserna stor betydelse. Priset på
nickel är lågt för närvarande, vilket inverkar negativt på Rönnbäckens nickelprojekt. För mer utförlig beskrivning av risker och
osäkerhetsfaktorer hänvisas till förvaltningsberättelsen.

Risker och osäkerhetsfaktorer i korthet

Riskerna i prospekteringsbolag som Archelon AB, Nickel Mountain
Resourses AB och Nickel Mountain AB är främst kopplade till prospekteringen. Verksamheten måste utvärderas mot bakgrund av de

Geofysiska mätningar av berggrunden ger värdefull information om eventu
ella fyndigheter på större djup.
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Aktiekapital och aktiedata
Aktien

Handelsvolym och kursutveckling under 2015

Aktier i Archelon 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).

Totalt omsattes på årets 253 handelsdagar 235,2 miljoner aktier till
ett värde om 86,2 Mkr. Medianvolymen låg på 43 tusen aktier per
dag. Medianomsättningen uppgick till cirka 3 400 kr.
På årets sista handelsdag den 30 december slutade aktien på
0,16 kr vilket ger ett marknadsvärde på 11,7 Mkr. Marknadsvärdet beräknas på det sammanlagda antalet A- och B-aktier, varvid
A-aktierna värderas som B-aktierna. Som lägst noterades aktien
till 0,07 kr och som högst till 0,37 kr (stängningskurs). Årets högsta
notering blev 0,95 kr. Antalet avslut under 2015 kunde summeras
till 12 315 st

Aktiekapital

Per sista december 2015 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. Aktiekapital och antal aktier är oförändrat sedan
2013, det år då bolaget registrerades.
Betalning för förvärvet av Nickel Mountain Resources AB (publ)
och Nickel Mountain AB den 31 december 2015 erlades genom
nyemission av 3 550 827 B-aktier i Archelon. Genom nyemissionen
ökade aktiekapitalet i Archelon med 24 298,22 kr. De nya aktierna
registrerades hos Bolagsverket i januari 2016. Antalet B-aktier
uppgår härefter till 74 567 375 st och totalt antal aktier uppgår till
76 618 465 st. Aktiekapitalet uppgår till 524 298,22 kr
Ägarstruktur

Enligt Euroclears sammanställning hade Archelon vid årsskiftet
3 617 registrerade aktieägare. Insynspersoners aktieinnehav motsvarade 12,66 procent av kapitalet och 30,28 procent av rösterna i
Bolaget. De tio största ägarnas innehav uppgick till 28,37 procent
av kapitalet och 42,82 procent av rösterna. En övervägande andel
av aktieinnehaven var registrerade i Sverige.

Aktiehandel på marknadsplatsen AktieTorget

Aktier noterade på AktieTorget handlas på samma sätt som aktier
på NASDAQ OMX Stockholm (Stockholmsbörsen) och övriga
börser i NASDAQ OMX NORDIC. Den som vill handla måste ha ett
värdepapperskonto eller en värdepappersdepå hos en bank eller
fondkommissionär. Handeln sker sedan via de kanaler som banken
eller fondkommissionären erbjuder, till exempel genom besök på
bankkontor, telefonsamtal med mäklare eller via Internetbank.
Kursinformation, det vill säga information om order och avslut,
avseende aktierna på AktieTorget sprids via tidningar, SVT Text-tv,
på Internet och genom informationstjänstleverantörer som Cision,
Thomson Reuters och Bloomberg. Informationen finns även tillgänglig i realtid på AktieTorgets hemsida.
Nyheter i form av Archelons pressmeddelanden, insynshandel
och övrig väsentlig marknadsinformation finns tillgängligt på
AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se.
Utdelningspolicy

Archelon har under 2015 inte lämnat någon utdelning. Framtida
vinstmedel kommer i första hand att användas som rörelsekapital
om detta bedöms gynnsamt för Bolagets verksamhet. Övriga vinstmedel skall tillkomma aktieägarna i form av utdelning.

Archelon-aktien

Archelon AB (publ):s aktier är registrerade hos AktieTorget.
Aktieägarförteckningen förs av Euroclear Sweden AB. Aktiebrev
utfärdas inte för aktierna. Handel i bolagets B-aktie sker på AktieTorget. A-aktien är ej föremål för handel.
Aktienamn: Archelon B
Kortnamn: ALON B
ISIN-kod: SE0005594801
OrderBookID: 99330
Antal aktier: 73 067 638 st
Kvotvärde: 0,0068 kr
Handelspost: 1 st
Handelsstart: 2014-01-16
Värdepapperstyp: aktie
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Aktiehandel på marknadsplatsen AktieTorget

AktieTorget är ett värdepappersinstitut vars verksamhet står under
Finansinspektionens tillsyn. Handeln på AktieTorget sker i samma
elektroniska handelssystem som används av Nasdaq Stockholm.
Handeln är därmed tillgänglig för alla banker och fondkommissionärer som är anslutna till Nasdaq Nordic och övriga börsen inom
Nasdaq Nordic. Det innebär att den som vill köpa eller sälja aktier
i Archelon kan använda sin vanliga bank eller fondkommissionär.
Kurserna går att följa i realtid hos de flesta internetmäklare och på
hemsidor med finansiell information samt på www.aktietorget.se.
Nyheter i form av Archelons pressmeddelanden, ekonomiska
rapporter, insynshandel och övrig väsentlig marknadsinformation
finns tillgängligt på AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se.

Tabell över största aktieägare

Namn
Borderline Resources AS*
Avanza Pension
Artin Isa, Harout
Geokraft Tore Hallberg AB*
Nordnet Pensionsförsäkring
Perenius, Patric*
Arab, Daniel
Robur Försäkring
Tamas, Gheorghe
Netfonds ASA, NQI
Summa 10 största ägarna
Summa övriga 3 607 ägare
Summa 2015-12-31

Antal
A-aktier
600 545
0
0
549 999
0
900 545
0
0
0
0
2 051 089
1
2 051 090

Antal
B-aktier
5 148 263
4 308 019
2 497 401
1 403 500
1 868 816
649 309
800 000
702 600
650 000
646 734
18 674 642
52 341 906
71 016 548

Innehav,
%
7,87
5,9
3,42
2,67
2,56
2,12
1,09
0,96
0,89
0,89
28,37
71,63
100,00

Röster,
%
12,19
4,71
2,73
7,54
2,04
10,55
0,87
0,77
0,71
0,71
42,82
57,18
100,00

Antal
B-aktier
148 397
243 861
619 715
1 651 756
3 860 009
7 012 028
10 665 282
9 087 214
17 983 644
3 869 334
10 727 045
5 148 263
71 016 548

Innehav
%
0,20
0,33
0,85
2,26
5,28
9,60
14,60
12,44
24,61
5,30
16,67
7,87
100,00

* Insynsperson
Tabell över aktieinnehav fördelat i storleksklasser

Innehav
1 - 500
501 – 1 000
1 001 – 2 000
2 001 – 5 000
5 001 – 10 000
10 001 – 20 000
20 001 – 50 000
50 001 – 100 000
100 001 – 500 000
500 001 – 1 000 000
1 000 001 – 5 000 000
5 000 001 – 10 000 000
Summa 2015-12-31

Antal
aktieägare
906
314
376
471
524
480
325
119
90
6
5
1
3 617

Antal
A-aktier
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1 450 544
600 545
2 051 090

Röster
%
0,16
0,27
0,68
1,80
4,22
7,66
11,65
9,93
19,65
4,23
27,57
12,19
100,00

Kursutveckling, Archelon B-aktie
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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

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.
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§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

Deltagande 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.
§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).

Riktlinjer för god miljöpraxis
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). Archelon ska

•

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

•

Archelon ska:

•

•
•
•

•

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.

•
•
•
•

•
•

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.

Provtagning och undersökning av varp vid gamla gruvhål tillför kunskap om ett områdes geologi.
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Styrelse, ledning och revisor
Patric Perenius , styrelsens ordförande

Född 1951, bergsingenjör, Stockholm.
Ledamot i Archelons styrelse sedan 2013.
Andra styrelseuppdrag: Ledamot i Dividend Sweden AB (publ).
Innehav i Archelon: 900 545 A-aktier och 649 309 B-aktier.

Tore Hallberg

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

Hans Janzon

Född 1952, bergsingenjör, Carlsbad Ca, USA.
Ledamot i Archelons styrelse sedan 2013.
Andra styrelseuppdrag: Inga.
Innehav i Archelon: Inga.

My Simonsson

Född 1976, advokat, Bovallstrand.
Ledamot i Archelons styrelse sedan 2014.
Andra styrelseuppdrag: Ledamot i Nickel Mountain Resources
AB (publ), Nickel Mountain AB, Smögens Fiskauktion AB samt
Advokatbyrån Simonsson AB. Suppleant i ett flertal privata bolag.
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, Moore Stephens KLN
AB. Bolagets revisor sedan 2013.
Innehav i Archelon: Inga.
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Archelon AB (publ), org
nr 556870-4653, avger följande årsredovisning för verksamheten
under räkenskapsåret 2015.

Verksamhetsöversikt
Archelon startar och utvecklar bolag och projekt inom råvarusektorn. Archelon kan även göra direktinvesteringar i andra råvarubolag där utvecklingspotentialen bedöms vara särskilt god. I anslutning till detta bedrivs prospektering i egen regi eller i samarbete
med partners. Syftet är att skapa tillgångar som efter värdetillväxt
realiseras under ordnade former. I samband med introduktion
av nybildade bolag på en marknadsplats för aktiehandel strävar
Archelon efter att tilldela Archelons aktieägare ett direktägande
genom utdelning av delar av det egna aktieinnehavet.
Portföljinnehavet bestod per december 2015 främst av aktier i
Nickel Mountain Resources AB (publ) med helägda dotterbolaget
Nickel Mountain AB. Ägarandelen i Nickel Mountain Resources
AB (publ) uppgick till cirka 99,6 procent. Tillgångarna består i huvudsak av tre bearbetningskoncessioner avseende nickelprojektet
Rönnbäcken i Storumans kommun, Västerbottens län.
Rönnbäcken har beskrivits som en av de större obearbetade nickelfyndigheterna i Europa och blivit föremål för omfattande utvärderingar vilka bekräftar närvaron av en förhållandevis betydande
nickelfyndighet, även med globala mått mätt. Tidigare ägaren
Nickel Mountain Group har investerat mer än 100 Mkr i projektet.
Ett mindre aktieinnehav kvarstår i prospekteringsbolaget Orezone AB (publ), som vid årsskiftet uppgick till cirka 10 procent efter försäljning och utspädning. Ägandet har under första kvartalet
2016 minskat till cirka 1,5 procent av röster och kapital. Innehavet i
Gripen Oil & Gas AB (publ) reducerades kraftigt. Samtliga kvarvarande aktier i Interfox Resources AB (publ) avyttrades under året.
Även delägandet i guldprojektet Solvik upphörde då Archelon
sålde sin andel till partnern Agnico Eagle Mines i mars 2015.
Väsentliga händelser under året

På årets sista dag, den 31 december 2015, tecknade Archelon avtal
med Nickel Mountain Group AB (publ) avseende förvärv av 99,64
procent av bolagen Nickel Mountain Resources AB (publ) och dess
helägda dotterbolag Nickel Mountain AB.
Nickel Mountain Resources AB, NMR, är ett publikt svenskt
bolag med aktiebok förd av Euroclear i Sverige. Aktien finns även
med i den norska motsvarigheten till Euroclear, Verdipapirsentralen (VPS). NMR var under större delen av 2015 ett holdingbolag i
Nickel Mountain Group, namnändrat till Axactor, som är noterat
på Oslobörsen.
De förvärvade företagen har under senare år inte bedrivit någon
aktiv verksamhet och därför redovisas inga nyckeltal. Vid övertagandet fanns ej några anställda. Tillgångarna består i huvudsak
av tre bearbetningskoncessioner hänförliga till nickelprojektet
Rönnbäcken.

Affären innebar att Archelon förvärvade 99,64 procent av samtliga aktier i Nickel Mountain Resources AB (publ) och indirekt 100
procent av aktierna i dotterbolaget Nickel Mountain AB. Resterande 0,36 procent av det totala antalet aktier i Nickel Mountain
Resources AB (publ) innehas av externa fysiska och juridiska personer och omfattas inte av detta avtal.
Köpeskillingen erlades genom nyemission av 3 550 827 B-aktier
i Archelon, vilket motsvarade 5 procent av det totala antalet Baktier i bolaget. Kursen bestämdes till 0,16 kr per aktie, vilket var
den genomsnittliga kursen under perioden 22 december till den
29 december 2015. Apportegendomen värderades således till 568
132,32 kr. Genom nyemissionen ökade aktiekapitalet i Archelon
med 24 298,22 kr.
Om Nickel Mountain Resources AB (publ) blir separat listat
garanteras säljaren utan vederlag vidare ett innehav om 15 procent
i Nickel Mountain Resources AB (publ) efter genomförd IPO (Initial
Public Offering) i samband med listning. Vid eventuell försäljning
av Nickel Mountain Resources AB (publ) med dotterbolag eller det
så kallade Rönnbäcken-projektet innan 2018-12-31 skall säljaren
erhålla 10 procent av den uppkomna vinsten.
Nickelprojektet Rönnbäcken

Nickelfyndigheten Rönnbäcken är Europas största outnyttjade
nickelförekomst med en sammantagen mineraltillgång om 668
miljoner ton med 0,1 procent nickel i sulfidfas. Bearbetningskoncession är beviljat för tre områden, vars sammanlagda areal uppgår
till 389 hektar. En koncession är giltig i 25 år från beviljandedatum.
Rönnbäcken K nr 1 och 2 är giltiga till år 2035 och K nr 3 är giltig till
år 2037.
Sveriges geologiska undersökning (SGU) har detaljavgränsat
fyndigheten vid Rönnbäcken som riksintresse avseende värdefulla
ämnen och material för landets materialförsörjning (3 kap. 7 §
andra stycket miljöbalken). I anslutning till koncessionerna finns tre
undersökningstillstånd om totalt 845 hektar.
Mineraliseringen i Rönnbäcken utgörs av serpentiniserade peridotiter av alpin-typ vilket ger dem gynnsamma egenskaper både
avseende miljöpåverkan och utvinning, bland annat så är mineraliseringen fattig på svavel vilket gör att risken för surt lakvatten från
anrikningssanden är obefintlig. Vidare så gör den låga svavelhalten
att nästan allt svavel har bildat sulfidmineral tillsammans med
nickel.
Testkörningar av framtagen anrikningsprocess har fungerat väl
och gett höga utbyten och genererat ett rikt koncentrat med hög
nickelhalt. Ett dylikt koncentrat är eftertraktat på världsmarknaden och sonderingar har visat att flera av världens smältverkskoncerner är intresserade av produkten.
Ytterligare fördelar finns i det faktum att de tre fyndigheterna
har ett lågt så kallat malm/gråbergsförhållande. Endast 0,8 ton
gråberg behöver brytas för varje ton mineralisering, en siffra som
vanligen är 3 till 6 gånger högre i dagbrottsbrytning.
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Övriga händelser under året

Under 2015 har Archelon tillhandahållit resurser i form av tekniska
och administrativa tjänster till prospekteringsbolaget Orezone AB
(publ). I samarbete med Archelon har Orezone fortsatt arbetet
med att utveckla prioriterade områden i Västerbotten, främst fjällrandens skiffriga bergarter, vilka bland annat innehåller sällsynta
jordartsmetaller (REE) och fosfor.
Utöver arbetet med Orezone utvärderades under året ett antal
nya projekt vilka ansågs lämpliga för utdelning och efterföljande
listning. Efter en grundlig genomgång av potentiella förvärv
bedömdes ovan beskrivna köp av Nickel Mountain Resources AB
(publ) mest fördelaktigt för Archelon och aktieägarna.
Väsentliga händelser efter årets utgång

Inget väsentligt har inträffat efter årets utgång.
Framtida utveckling

Verksamheten skall fortsätta utvecklas med avsikt att påvisa kommersiella råvarubaserade tillgångar. Arbetet bedrivs via dotterbolag och i samarbete med externa aktörer. Parallellt med detta görs
fortsatta investeringar i bolag och råvaruprojekt med identifierade
tillväxtmöjligheter. De samlade effekterna av prospektering och
investeringar förväntas skapa god värdetillväxt för bolaget och
aktieägarna.
Investeringar

Archelon har genom förvärvet av Nickel Mountain Resources AB
(publ) investerat 568 Tkr. Betalning gjordes i form av nyemitterade
Archelon-aktier.
Kommentarer till räkenskaperna

Koncernförhållande uppstod i december 2015 efter förvärvet
av Nickel Mountain Resources AB (publ). Vid förvärvstillfället av
Nickel Mountain Resources AB (publ) var innehavet av de tre bearbetningskoncessionerna bokade till cirka 30 000 Tkr. Värdet på
dessa skrevs vid övertagandet ned till 10 000 Tkr.
Tillgångarna i moderbolaget består i huvudsak av aktier i Nickel
Mountain Resources AB (publ) och Orezone AB (publ). Bolaget
hade vid årets slut inga långfristiga skulder av betydelse och styrelsen ser för närvarande inget behov av att uppta några lån.

av serie B. Totalt antal utestående aktier 73 067 638 st. Kvotvärde
0,0068 kronor per aktie.
Betalning för förvärvet av Nickel Mountain Resources AB (publ)
och Nickel Mountain AB i december 2015 erlades genom nyemission av 3 550 827 B-aktier i Archelon. Genom nyemissionen ökade
aktiekapitalet i Archelon med 24 298,22 kr och uppgår nu till 524
298,22 kr. Antalet B-aktier uppgår härefter till 74 567 375 st. De
nya aktierna blev registrerade på Bolagsverket i januari 2016.
Årsstämma och utdelning

Årsstämma i Archelon AB (publ) hålls torsdagen den 19 maj 2016
kl. 10:00 i bolagets lokaler på Södra Allégatan 13 i Göteborg.
Styrelsen och verkställande direktören i Archelon AB (publ)
kommer att föreslå årsstämman att ingen vinstutdelning lämnas för
räkenskapsåret 2015. Framtida vinstmedel kommer i första hand
att användas som rörelsekapital om detta bedöms gynnsamt för
Bolagets verksamhet. Övriga vinstmedel skall tillkomma aktieägarna i form av utdelning.
Styrelse

Styrelsen består av fyra ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordförande. Bolaget har att iaktta aktiebolagslagens bestämmelser
om bolagsstyrning. Styrelsen har därvid upprättat 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.
Organisation

Archelons organisation har under året bestått av en heltidsanställd
person och tre deltidsanställda personer. Geologiska tjänster
såsom borrning, geofysiska mätningar och kemiska analyser utförs
av inhyrda konsulter och entreprenörer samt vid behov projektanställd personal.
Miljö

Archelon listades på AktieTorget den 16 januari 2014, vilket alltså
blev första handelsdag för B-aktien. Handel i bolagets B-aktie sker
under kortnamnet ALON B. ISIN-kod: SE0005594801. Aktieägarförteckningen förs av Euroclear Sweden AB. Antalet aktieägare
uppgick per sista december 2015 till 3 616 st.

Prospekteringsdelen av Archelons verksamhet kan innefatta allt
ifrån blockletning, geologisk kartläggning, geofysiska markmätningar, geokemisk provtagning och kärnborrning. Bolaget följer de
riktlinjer för god miljöpraxis vid prospektering som tagits fram av
SveMin (en branschförening för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige). Miljöpåverkan i samband med prospektering har
hittills varit ringa.
Archelons medarbetare och anlitade konsulter ska arbeta på ett
miljömässigt riktigt sätt enligt gällande lagar och förordningar
med målsättningen att i möjligaste mån undvika mark- och miljöskador i samband med arbetets utförande.

Registrerat aktiekapital

Lagar och förordningar

Registrerat aktiekapitalet per 2015-12-31 uppgick till 500 000 kronor, fördelat på 2 051 090 aktier av serie A och 71 016 548 aktier

Minerallagen (1991:45) reglerar undersökning och bearbetning
av fyndigheter på egen och eller annans mark av i lagen särskilt

Aktien
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angivna mineraliska ämnen, ”koncessionsmineral”.
Undersökning får utföras endast av den som har undersökningstillstånd och bearbetning endast av den som har bearbetningskoncession. Utöver minerallagen regleras verksamheten även av andra
relevanta regler, däribland Mineralförordningen (1992:285), Planoch bygglagen (1987:10) samt Miljöbalken (1998:808).
Bolaget kan komma att bedriva tillståndspliktig verksamhet
enligt Miljöbalken avseende vissa undersökningsarbeten.

och andra tillstånd. Processen för att erhålla ett miljötillstånd är
tidskrävande och komplex. En rad långtidstester krävs vilka måste
granskas och godkännas av myndigheterna innan miljötillstånd
beviljas och gruvdrift påbörjas.
Fyndigheternas placering i fjällnära miljö gör att särskilda hänsyn
måste tas till både rennäring och den bitvis känsliga naturmiljön.
Inledande studier och diskussioner indikerar att det är möjligt, men
knappast problemfritt, att genomföra projektet.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Personal

Archelons verksamhet är liksom allt företagande förenad med risk.
Riskerna kan generellt delas in i operationella risker relaterade till
affärsverksamheten och risker relaterade till finansverksamheten.
Verksamheten måste dessutom utvärderas mot bakgrund av de
risker, kostnader och svårigheter som prospekteringsbolag ofta
ställs inför.
De två största riskerna är enligt styrelsens bedömning finansieringsbehov och tillgång till kapital samt prospekteringsrisk. Prospekteringsbranschen är kapitalkrävande och innebär att ytterligare finansiering kan komma att krävas för en gynnsam utveckling
av bolaget. Styrelsen och ledningen bedömer att likviditeten är
tillräcklig för nästkommande 12 månader räknat från balansdagen.
Framtida finansieringsbehov kan dock inte uteslutas och styrelsen
arbetar kontinuerligt med att utvärdera olika alternativ till fortsatt
finansiering.

Archelon är beroende av både intern och extern kvalificerad
kompetens. Bolagets organisation är för närvarande begränsad.
Förmågan att behålla fast eller inhyrd personal liksom möjligheten
att rekrytera ny sådan är avgörande för den framtida utvecklingen.
Styrelse och ledning utvärderar fortlöpande alternativa lösningar
för att driva verksamheten optimalt.
Konkurrenter

Prospekteringsbolag kan i vissa fall konkurrera om samma objekt
eller område. Områden runt befintliga malmfält och gruvor är oftast hårdast konkurrensutsatta. Om Archelon på grund av konkurrens inte lyckas finna nya fyndigheter eller mineraliseringar kan
detta få negativ inverkan på bolagets position på prospekteringsmarknaden.
Legala krav

Verksamhetsrisker

Prospektering

Riskerna i ett bolag som Archelon, där mineralprospektering är en
viktig del i verksamheten, är främst kopplade till utfallet av själva
prospekteringen. Trots att insamlade data fortlöpande analyseras
och utvärderas noggrant, finns alltid risken att positiva resultat uteblir. Malmprospektering är till sin natur en högriskverksamhet, där
endast ett fåtal undersökta områden leder till utbyggnad av producerande gruvor och innebär därför en betydande ekonomisk risk.
Även om noggranna genomlysningar och bedömningar görs av
definierade fyndigheter kan inte bolaget garantera att kommersiella halter föreligger eller att andra hinder uppkommer. Det gäller
också där indikationer på förekomster av olika metaller finns, men
där den kommersiella potentialen ännu inte gått att fastställa.
Även tillståndsfrågor avseende undersökning samt erhållandet av
nödvändiga tillstånd och rättigheter kan innebära en risk.
Miljö

Verksamheten måste ta största hänsyn till miljöpåverkan. Detta
innebär att vissa fyndigheter eventuellt, helt eller delvis, inte kan
exploateras. En tänkbar konsekvens blir att möjligheten att avyttra
dessa minskar.
För nickelprojektet Rönnbäcken, som ägs av dotterbolaget
Nickel Mountain Resources AB, återstår omfattande arbeten innan
fyndigheten kan betraktas som en gruva med nödvändiga miljö-

Gruvverksamhet regleras av lagar och förordningar och är noggrant kontrollerad av olika myndigheter. En särskilt långtgående
reglering av verksamheten finns inom miljöområdet. Tillstånd krävs
för en stor del av verksamheten. Myndigheter, organisationer,
mark- och sakägare kan därigenom försena eller stoppa ett projekt
genom lång handläggningstid, överklaganden eller att inte bevilja
ansökningar om undersökningstillstånd. Även lagändringar kan
vara till nackdel för verksamheten.
Finansiella risker

Likviditet

Likviditetsrisk innebär att betalningsförpliktelser inte kan uppfyllas som en följd av otillräcklig likviditet.
Råvarupriser

En prisnedgång på metaller kan i olika grad påverka värdet på mineraltillgångar och potentiella reserver. Bas- och ädelmetaller är
globala råvaror. Världsmarknadspriset på dessa uppvisar historiskt
stora fluktuationer. Även priset på andra metaller uppvisar stora
fluktuationer.
Prisutvecklingen på metallmarknaden påverkas av många faktorer utanför bolagets kontroll, bland annat utbud och efterfrågan,
växelkurser, inflation, förändringar i den globala ekonomin, samt
politiska faktorer. Fallande eller låga metallpriser kan få negativ
påverkan på värdet av Archelons olika projekt och dotterbolag.
Archelon 2015
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I dagsläget är världsmarknadspriset på nickel lågt och det idag
största hindret för att finansiera projektet utgörs av metallpriset.
Vid rådande nickelpris är fyndigheterna i Rönnbäcken subekonomiska. Projektets lönsamhet ökar givetvis så snart priset på nickel
stabiliseras på högre nivåer.
Konjunkturutveckling

Externa faktorer såsom tillgång och efterfrågan och låg- och
högkonjunkturer kan ha inverkan på rörelsekostnader, världsmarknadspriser på metaller och aktievärdering. Framtida intäkter och
aktievärdering kan bli påverkade av dessa faktorer, vilka står utom
bolagets kontroll.
Nyckeltal – moderbolaget

2015
2 977
3 537
21
16
89
0,01
0,05
677

2014
3 867
4 528
-70,82
-60,48
78
-0,04
0,03
121

Antalet A-aktier
Antalet B-aktier
Totalt antal aktier

2 051 090
71 016 548
73 067 638

2 051 090
71 016 548
73 067 638

Genomsnittligt antal aktier

73 067 638

73 067 638

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

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).
Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Överkursfond
543 834
Balanserad vinst
1 880 395
Årets resultat
624 303
3 048 532
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning
överförs kronor
3 048 532
Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till
efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
Alla belopp i kronor där ej annat anges.

Archelons prospekteringsverksamhet är en vital och värdeskapande del av bolagets affärsidé.
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Resultaträkning moderbolaget
Kronor

2015

2014

Nettoomsättning
1
1 589 001
Övriga rörelseintäkter		
161 841
		
1 750 842
			

Not

288 683
–
288 683

Rörelsens kostnader			

Råvaror och förnödenheter		
-51 000
Övriga externa kostnader
2
-1 118 455
Personalkostnader
3
-1 988 516
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar		
-59 896
Summa rörelsens kostnader		
-3 217 867
			
Rörelseresultat		

-1 467 025

-194 471
-1 377 890
-4 019 720
-70 188
-5 662 269
-5 373 586

			
Resultat från finansiella poster			

Resultat från andelar i intresseföretag		
1 885 977
Resultat från övriga värdepapper		
214 472
Räntekostnader och liknande resultatposter		
-4 143
Summa resultat från finansiella poster		
2 096 306
			
Resultat efter finansiella poster		

–
2 638 298
-3 212
2 635 086

629 281

-2 738 500

			
Skatt på årets resultat
4
- 4 978

–

Årets resultat		

624 303

-2 738 500
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Balansräkning moderbolaget
Kronor

Not

2015-12-31

2014-12-31

TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			

Koncessioner
5
–
			

360 000

Materiella anläggningstillgångar			

Inventarier, verktyg och installationer
6
2 081
			

164 896

Finansiella anläggningstillgångar			

Andelar i koncernföretag
7
568 132
Andelar i intresseföretag
8
–
Andra långfristiga värdepappersinnehav 9
389 181
		
957 313
			
Summa anläggningstillgångar		

959 394

–
270 878
1 444 692
1 715 570
2 240 466

			
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			

Kundfordringar		
–
Fordringar hos koncernföretag		
53 194
Övriga kortfristiga fordringar		
12 300
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
105 095
		
170 589
			
Kassa och bank		
2 895 379
			
Summa omsättningstillgångar		
3 065 968
			
SUMMA TILLGÅNGAR		

4 025 362

5 625
–
46 714
105 302
157 641
649 901
807 542
3 048 008

			
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital
10		
Bundet eget kapital			

Aktiekapital		
500 000
Ej registrerat aktiekapital		
24 298
		
524 298
			

500 000
–
500 000

Fritt eget kapital			

Överkursfond		
543 834
Balanserad vinst eller förlust		
1 880 395
Årets resultat		
624 303
		
3 048 532
			

–
4 618 895
-2 738 500
1 880 395

Summa eget kapital		

2 380 395

3 572 830

			
Kortfristiga skulder			

Leverantörsskulder		
53 789
Aktuella skatteskulder		
52 551
Övriga kortfristiga skulder		
248 725
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
97 467
Summa kortfristiga skulder		
452 532
			
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		

4 025 362

			
Ställda säkerheter		
Inga
Ansvarsförbindelser		
Inga
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623
82 358
82 236
502 396
667 613
3 048 008

Inga			
Inga

Kassaflödesanalys moderbolaget
Tkr		
Den löpande verksamheten		

2015

2014

Periodens rörelseresultat		
Justering för poster som inte
ingår i kassaflödet		
Erlagd ränta		
Kassaflöden från den löpande
verksamheten		
		
Förändring av rörelsefordringar		
Förändring av rörelseskulder		
Kassaflöden från den löpande verksamheten		
		

-1 467

-5 374

60
-4

70
-3

-1 411

-5 307

-13
-220
-1 644

-92
13
-5 386

510
115
–
2 041
1 224
3 890

–
–
-271
–
3 589
3 318

–

–

2 246

-2 068

650

2 718

2 896

650

Investeringsverksamheten		

Försäljning av koncessioner		
Försäljning av inventarier, verktyg och installationer
Förvärv av andelar i intresseföretag		
Försäljning av andelar i intresseföretag		
Försäljning av långfristiga värdepapper		
Kassaflöden från investeringsverksamheten
		
Kassaflöden från finansieringsverksamheten
		
Årets kassaflöde		
		
Likvida medel vid periodens början		
		
Likvida medel vid periodens slut		
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Resultaträkning koncernen
2015

2014

Nettoomsättning
1
1 589 001
Övriga rörelseintäkter		
495 868
		
2 084 869
			

Not

288 683
0
288 683

Rörelsens kostnader			

Råvaror och förnödenheter		
-51 000
Övriga externa kostnader
2
-1 118 455
Personalkostnader
3
-1 988 516
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar		
-59 896
Summa rörelsens kostnader		
-3 217 867
			
Rörelseresultat		

-1 132 998

-194 471
-1 377 890
-4 019 720
-70 188
-5 662 269
-5 373 586

			
Resultat från finansiella poster			

Resultat från andelar i intresseföretag		
1 885 977
Resultat från övriga värdepapper		
214 472
Räntekostnader och liknande resultatposter		
-4 143
Summa resultat från finansiella poster		
2 096 356
			
Resultat efter finansiella poster		

–
2 638 298
-3 212
2 635 086

963 308

-2 738 500

			
Skatt på årets resultat
4
-4 978
			

–

Årets resultat		
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958 330

-2 738 500

Balansräkning koncernen
Not

2015-12-31

2014-12-31

TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			

Koncessioner
5
10 000 000
			

360 000

Materiella anläggningstillgångar			

Inventarier, verktyg och installationer
6
416 324
			

164 896

Finansiella anläggningstillgångar			

Andelar i intresseföretag
8
–
Andra långfristiga värdepappersinnehav 9
747 927
Andra långfristiga fordringar		
31 385
			
Summa anläggningstillgångar		

11 195 636

270 878
1 444 692
–
2 240 466

			
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			

Kundfordringar		
–
Övriga kortfristiga fordringar		
224 983
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
110 910
Kassa och bank		
3 022 115
Summa omsättningstillgångar		
3 358 008
			
SUMMA TILLGÅNGAR		

14 553 646

5 625
46 714
105 302
649 901
807 542
3 048 008

EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital
10		
Bundet eget kapital			

Aktiekapital		
500 000
Ej registrerat aktiekapital		
24 298
Uppskrivningsfond		
10 000 000
		
10 524 298
			

500 000
–
–
500 000

Fritt eget kapital			

Överkursfond		
543 834
Balanserad vinst eller förlust		
1 880 395
Årets resultat		
958 330
		
3 382 559
			

–
4 618 895
-2 738 500
1 880 395

Summa eget kapital		

2 380 395

13 906 857

			
Kortfristiga skulder			

Leverantörsskulder		
130 499
Aktuella skatteskulder		
52 551
Övriga kortfristiga skulder		
248 725
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
215 014
Summa kortfristiga skulder		
646 789
			
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		

623
82 358
82 236
502 396
667 613

14 553 646

3 048 008

			
Ställda säkerheter		
31 385
Ansvarsförbindelser		
Inga

Inga
Inga
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Kassaflödesanalys koncernen
Tkr		
Den löpande verksamheten		

2015

2014

Periodens rörelseresultat		
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Erlagd ränta		
Kassaflöden från den löpande verksamheten		
		
Förändring av rörelsefordringar		
Förändring av rörelseskulder		
Kassaflöden från den löpande verksamheten		
		

-1 133
-275
-4
-1 412

-5 374
70
-3
-5 307

-13
-220
-1 645

-92
13
-5 386

510
115
–
2 041
1 224
3 890

–
–
-271
–
3 589
3 318

127

–

Årets kassaflöde		

2 372

-2 068

		
Likvida medel vid periodens början		
		

650

2 718

Likvida medel vid periodens slut		

3 022

650

Investeringsverksamheten		

Försäljning av koncessioner		
Försäljning av inventarier, verktyg och installationer
Förvärv av andelar i intresseföretag		
Försäljning av andelar i intresseföretag		
Försäljning av långfristiga värdepapper		
Kassaflöden från investeringsverksamheten		
		
Kassaflöden från finansieringsverksamheten		
		

22

Archelon 2015

Noter
Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper

Redovisningsprinciper

Bolaget har upprättat sin årsredovisning enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K3).
Värderingsprinciper

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.
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.

Koncernredovisning

Archelon AB (publ) upprättar koncernredovisning. Företag där
Archelon AB (publ) innehar majoriteten av rösterna på bolagsstämman och företag vilka Archelon AB (publ) genom avtal har
ett bestämmande inflytande klassificeras som dotterföretag och
konsolideras i koncernredovisningen. Uppgifter om koncernföretag finns i specifik not för detta. Dotterföretagen inkluderas i
koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande
inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet
upphör.
Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden. Förvärvstidpunkten är den tidpunkt då det bestämmande inflytandet
erhålls. Identifierbara tillgångar och skulder värderas inledningsvis
till verkliga värden vid förvärvstidpunkten. Minoritetens andel av
de förvärvade nettotillgångarna värderas till verkligt värde.
Mellanhavanden mellan koncernföretag elimineras i sin helhet.
Uppskattningar och bedömningar

Tillgångar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.

Inga bedömningar eller uppskattningar har gjorts som har betydande effekt på de redovisade beloppen i den finansiella rapporten eller skulle innebära en betydande risk för en väsentlig
justering av de redovisade värdena för tillgångar och skulder under
nästa räkenskapsår för moderbolaget. I koncernen redovisas licenser till ett värde om 10 Mkr. Värderingen av dessa licenser är en
väsentlig bedömningspost i koncernens räkenskaper och eventuell
omvärdering av dessa licenser skulle sannolikt få en betydande effekt på koncernens räkenskaper.

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Not 2

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.

Moderbolag & Koncern

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta
efter avdrag för individuellt bedömda osäkra kundfordringar.
Utländsk valuta

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.
Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför
in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras kassa- och
banktillgodohavanden.

Operationell leasing

2015
Framtida minimileaseavgifter som ska
erläggas avseende icke uppsägningsbara
leasingavtal:
Förfaller till betalning inom ett år
162 332
162 332
		
Under perioden kostnadsförda
leasingavgifter
162 332
Not 3

2014

136 000
136 000

118 452

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Moderbolag & Koncern

2015
Löner, ersättningar, sociala avgifter
och pensionskostnader		
Löner och ersättningar till styrelsen
och verkställande direktören
734 372
Löner och ersättningar till övriga anställda 527 383
1 261 755
		
Pensionskostnader
243 806
Sociala avgifter enligt lag och avtal
457 991
Totalt
1 963 552

2014

998 160
1 658 985
2 657 145
360 208
941 293
3 958 646
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Not 4

Skatt på årets resultat

Moderbolag

2015
Aktuell skatt
-4 978
Skatt på årets resultat
-4 978
		
Redovisat resultat före skatt
629 281
Skatt beräknad enligt gällande
skattesats (22 %)
-138 442
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -13 168
Skatt hänförlig till tidigare period
-4 978
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter
4
Utnyttjat/uppbokat skattemässigt
underskott för vilket uppskjuten
skatt inte bokas upp
151 606
Redovisad skattekostnad
-4 978

2014
–
0

Not 6

602 470
–
–
–

-602 470
0

2014
–
0
-2 738 500
602 470
–
–
–

-602 470
0

Koncernen har ett skattemässigt underskott. Styrelsen bedömer
att betydande skattemässiga överskott inte kommer genereras
inom den närmsta framtiden, varför uppskjuten skattefordran inte
redovisas på underskotten.

2015
350 952
-308 759

2014
350 952
–

42 193

350 952

Ingående avskrivningar
-186 056
		
Årets förändringar		
- Avskrivningar
-59 896
- Omklassificeringar & försäljningar
205 840
Utgående ackumulerade avskrivningar
-40 112
		
Utgående restvärde enligt plan
2 081
		
Koncernen
2015
Ingående anskaffningsvärden
350 952
Årets försäljningar
-308 759
Årets nyanskaffningar
893 059
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
935 252
		
Ingående avskrivningar
-186 056
		
Årets förändringar		
- Avskrivningar
-59 896
- Omklassificeringar & försäljningar
-272 976
Utgående ackumulerade avskrivningar -518 928
		
Utgående restvärde enligt plan
416 324

-115 868

Ingående anskaffningsvärden
Årets försäljningar
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

Not 7

Koncessioner

Moderbolaget
2015
Ingående anskaffningsvärden
360 000
Försäljningar
-360 000
Utgående restvärde enligt plan
0
		
Koncernen
2015
Ingående anskaffningsvärden
360 000
Försäljningar
-360 000
Uppskrivningar
10 000 000
Utgående restvärde enligt plan
10 000 000
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2014
360 000
0
360 000
2014
360 000
0
0
360 000

-70 188
–
-186 056
164 896
2014
350 952
–
–
350 952
-115 868

-70 188
–
-186 056
164 896

Andelar i koncernföretag

Bolaget har under 2015 förvärvat bolaget Nickel Mountain Resources AB (publ), med säte i Stockholm. Bolaget har per 2015-12-31
ett eget kapital om 10,578 Mkr. Bolaget har förvärvat 99,64 % av
andelarna i dotterbolaget.
Not 8

Not 5

Inventarier, verktyg och installationer

Moderbolaget

-2 738 500

Bolaget har ett skattemässigt underskott. Styrelsen bedömer att
betydande skattemässiga överskott inte kommer genereras inom
den närmsta framtiden, varför uppskjuten skattefordran inte redovisas på underskotten.
Koncern
2015
		
Aktuell skatt
-4 978
Skatt på årets resultat
-4 978
		
Redovisat resultat före skatt
963 308
Skatt beräknad enligt gällande
skattesats (22 %)
-211 928
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -13 168
Skatt hänförlig till tidigare period
-4 978
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 73 490
Utnyttjat/uppbokat skattemässigt
underskott för vilket uppskjuten
skatt inte bokas upp
151 606
Redovisad skattekostnad
-4 978

Ingen utvinning har påbörjats varför någon avskrivning ej görs i
nuläget.

Andelar i intresseföretag

Andelar under 2014 avser Orezone AB (publ) 556785-4236, med
säte i Göteborg. Under 2015 har andelar avyttrats varför innehavet
i bolaget ej längre utgör ett intresseföretag (tidigare 43,5 %).

Not 9

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Moderbolaget

2015-12-31
Ingående anskaffningsvärden
1 444 692
		
Årets förändringar		
- Tillkommande värdepapper
106 989
- Avgående värdepapper
-1 112 500
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
439 181
		
Ingående ackumulerade
uppskrivningar/nedskrivningar
–
		
Årets förändringar		
- Nedskrivningar
-50 000
Utgående ackumulerade
uppskrivningar/nedskrivningar
-50 000
		
Utgående redovisat värde, totalt
389 181
Varav noterade aktier		
Redovisat värde
342 649
Börsvärde eller motsvarande
435 573
		
Koncernen
2015-12-31
Ingående anskaffningsvärden
1 444 692
		
Årets förändringar		
- Tillkommande värdepapper
465 735
- Avgående värdepapper
-1 112 500
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
797 927
		
Ingående ackumulerade
uppskrivningar/nedskrivningar
–
		
Årets förändringar		
- Nedskrivningar
-50 000
Utgående ackumulerade
uppskrivningar/nedskrivningar
-50 000
		
Utgående redovisat värde, totalt
747 927
Varav noterade aktier		
Redovisat värde
487 536
Börsvärde eller motsvarande
458 003

Not 10

2014-12-31
2 629 418

270 000
-1 454 726
1 444 692

Förändring i eget kapital

Moderbolaget

AktieFritt eget Summa eget
kapital
kapital
kapital
Eget kapital 2014-12-31
500 000
1 880 395
2 380 395
Apportemission
24 298
543 834
2 948 527
Årets resultat		
624 303
3 572 830
			
Eget kapital 2015-12-31
524 298
3 048 532
3 572 830
			
Koncernen

–

–
–
1 444 692

Bundet eget
Fritt eget Summa eget
kapital
kapital
kapital
Eget kapital 2014-12-31
500 000
1 880 395
2 380 395
Apportemission
24 298
543 834
2 948 527
Uppskrivning av immateriella
anläggningstillgångar
10 000 000		 12 948 527
Årets resultat		
958 330
13 906 857
			
Eget kapital 2015-12-31
10 524 298
3 382 559
13 906 857

1 348 159
1 079 366
2014-12-31
2 629 418

270 000
-1 454 726
1 444 692

–

Göteborg den 27 april 2016
Archelon AB (publ)
Patric Perenius

Tore Hallberg

Ordförande

Verkställande direktör

Hans Janzon

My Simonsson

Min revisionsberättelse har lämnats den 27 april 2016.
Carl Magnus Kollberg
Auktoriserad revisor

–
–
1 444 692
1 348 159
1 079 366
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i Archelon AB (publ)

Uttalanden

Org.nr. 556870-4653

Enligt min uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och
koncernens finansiella ställning per den 31 december 2015 och av
dessas finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Archelon AB (publ) för år 2015. Bolagets årsredovisning
och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta
dokument på sidorna 13-25.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen
och koncernredovisningen

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning 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 och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel.
Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och koncernredovisningen 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 och koncernredovisningen inte innehåller
väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen
och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska
utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, 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 och
koncernredovisningen 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 och koncernredovisningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen
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 år 2015.
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 och koncernredovisningen
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 27 april 2016
Carl Magnus Kollberg
Auktoriserad revisor
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Anteckningar

Archelon AB (publ)
Södra Allégatan 13
413 01 Göteborg
Telefon 031-13 11 90
info@archelon.se

www.archelon.se

