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Året i korthet

tillfälligt ha registrerat aktierna i
eget namn. Aktieägare som önskar
sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid
före den 1 juni 2007.

Anmälan till stämman

Behörighetshandlingar

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 1 juni
2007 vara införd i den av VPC AB
förda aktieboken, dels anmäla sin
avsikt att delta senast den 8 juni
2007 kl 12:00. Anmälan skall ske per
telefax 031–711 41 32, per e-post
info@archelon.se eller skriftligen
till bolaget under adress Archelon
Mineral AB, Södra Allégatan 13,
413 01 Göteborg.

För ombud som företräder aktieägare
bör fullmakt översändas i samband
med anmälan. Företrädare för juridisk person skall vara firmatecknare
eller ha fullmakt av firmatecknare
och kunna styrka firmatecknares behörighet med registreringsbevis eller
motsvarande handling.
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Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress
och telefonnummer, aktieinnehav
samt eventuella biträden. Aktieägare
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stämman, senast den 1 juni 2007
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Kallelse
Formell kallelse till bolagsstämman
med angivande av ärenden infördes i
Post- och Inrikes Tidningar och i
Dagens Industri torsdagen den
10 maj 2007.

Utdelning
Styrelsen kommer föreslå bolagsstämman att ingen utdelning lämnas
för verksamhetsåret 2006.

Informationsgivning till aktieägare
Archelon strävar efter att fortlöpande förbättra informationsgivningen
till aktieägarna. Den skall baseras på öppenhet, tät aktieägarkontakt
och uttömmande information. Archelons avsikt är att kontinuerligt ge
aktiemarknaden underlag för värdering av bolagets olika projekt. Följ
utvecklingen på www.archelon.se

Kommande rapporttillfällen

Fenno Reklambyrå
Göteborg 2007

• Delårsrapport för januari – juni 2007 lämnas torsdagen den
23 augusti 2007.
• Delårsrapport för januari – september 2007 lämnas torsdagen den
15 november 2007.
• Bokslutskommuniké för 2007 lämnas i februari 2008.
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Året i korthet
Archelon Mineral AB (publ) bildades år 2004. Yield AB
(publ) förvärvade Archelon under hösten 2005, som därmed blev ett helägt dotterbolag till Yield. Styrelsen i Yield
beslutade sommaren 2006 att renodla Yields verksamhet
och samtidigt underlätta Archelons fortsatta utveckling
och expansion. En konsekvens blev att särnotera det helägda dotterbolaget Archelon Mineral AB.

Prospekteringen är inriktad på guld, silver, koppar, molybden, järn och diamant samt tenn i Serbien. Projekten
är i ett tidigt utvecklingsstadium, där mycket resurser
läggs på grundläggande undersökningar som provtagning
och analys av ytberg- och morän samt geofysiska mätningar för att undersöka förekomsten av metaller i berggrunden.

Styrelsen för Archelon beslutade i augusti 2006 att öka
Archelons aktiekapital genom en nyemission. Emissionen
genomfördes under november – december 2006 och var
kraftigt övertecknad. Bolaget tillfördes ca 17,5 miljoner
kronor före emissionskostnader. Archelon Mineral listades
i december 2006 på Göteborgs OTC-lista och Nordic MTF.
Bolagets B-aktie handlas under kortnamnet Arch MTFB.
En aktiepost uppgår till 2 000 aktier.

Archelon har under 2006 bland annat genomfört objektorienterade undersökningsarbeten på bas- och ädelmetalluppslag i Dalsland och Värmland samt påbörjat undersökningar av en slaggdeponi i Trollhättan innehållande ekonomiskt intressanta halter av ferrokrom.
Archelon registrerade under 2006 ett helägt dotterbolag i
Serbien, Archelon d.o.o. Serbiska staten har mellan 1967
och 1970 bedrivit omfattande undersökningar och sammanställt ett antal geologiska rapporter vilka pekar på en
intressant ekonomisk potential för tenn i det område, beläget ca 10 mil söder om huvudstaden Belgrad, där Archelon bedriver prospektering.

Archelon är huvudsakligen ett prospekteringsbolag med
verksamhet i Sverige och nyligen påbörjad sådan i Serbien. Verksamheten är inriktad på att prospektera efter
mineralfyndigheter och planerad återvinning av ferrokrom. Archelon beviljades under 2006 ett flertal undersökningstillstånd. Per maj 2007 omfattar portföljen 17
gällande undersökningstillstånd i Sverige med en sammanlagd areal om 5 060 hektar. Dessa tillstånd täcker områden där antingen gruvdrift tidigare bedrivits eller där
mer nyligen gjorda observationer indikerar närvaro av
brytvärda malmer och mineral.

I tillägg till detta har Archelon tecknat avtal om att ingå
som delägare med 15 procent av aktiekapitalet i bolaget
Kilsta Metall AB, ett företag som med god lönsamhetspotential skall återvinna och upparbeta aluminium till stålindustrin.

Geofysiska mätningar vid Solvik i Dalsland.
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VD-kommentar
Bäste aktieägare,
Archelon kan lägga sitt första egentliga verksamhetsår till
handlingarna. Det har varit ett dynamiskt år, där all fokus
varit att positionera bolaget så väl som möjligt inom råvaror i avsikt att skapa mervärden för bolagets aktieägare.
Prisutvecklingen inom detta område har varit stark de senaste åren. Det har givit även mindre och medelstora aktörer som Archelon nya möjligheter att identifiera objekt
inom prospektering, gruvdrift samt metallåtervinning
med god lönsamhetspotential.

• Archelon skall utveckla och expandera sitt engagemang inom det miljöfrämjande verksamhetsområde
som omfattar återvinning av råvaruresurser med utgångspunkt i redan avtalade investeringar i Kilsta
Metall AB och kromåtervinningsprojektet Lindveden.

• Archelon skall höja värdet i bolagets undersökningstillstånd avseende molybden inför en eventuell vidareförsäljning eller fortsatt utveckling av dessa
projekt i egen regi.

Under Yields ledning och försorg skapade Archelon
under åren 2005 och 2006 en verksamhet med projekt bestående av undersökningstillstånd avseende bas- och ädelmetaller i Sverige. Under 2006 bildades även ett dotterbolag i Serbien med avsikt att söka koncession för ett område med påvisade fyndigheter av tennmineral.

• Archelons projekt som omfattar undersökningstillstånd i ett relativt tidigt skede skall uppgraderas.

• Archelons verksamhet i Serbien skall utvecklas att
omfatta fler projekt inom det geografiska området
Balkan med avsikt att samla dessa tillgångar i ett
separat dotterbolag som med Yield AB:s medverkan
kan komma att eventuellt redan under 2007 ägarspridas i samband med kapitalanskaffning och möjlig separat listning på marknadsplats för aktiehandel

Mot denna bakgrund genomförde Archelon i slutet av
år 2006 en framgångsrik nyemission som övertecknades
och tillförde bolaget ca 17,5 Mkr. Kursutvecklingen sedan
nyemissionen har varit positiv och sedan december 2006
är aktien listad på Nordic OTC. Dessförinnan hade Archelon varit ett helägt dotterbolag till Yield AB.

Det är min och styrelsens uppgift att lyckas med

Inför nyemissionen och noteringen förra året hade

våra föresatser där resultatet skall innebära att vi skapat
mervärden för Archelons aktieägare.

styrelsen formulerat ett handlingsprogram baserat på bolagets olika projekt och potentialen däri:

Archelons olika projekt är beskrivna på annan plats i
denna årsredovisning. Det arbete som pågår har redan
givit uppmuntrande resultat. Jag är övertygad om att vi
kan fortsätta att utveckla bolaget på den inslagna vägen.

• Archelon skall, med utgångspunkt från en expansion
av Archelons existerande undersökningstillstånd i
bland annat Solvik och Gunnarskogslinjen i Dalsland
och Värmland, bli en ledande aktör inom VänernMjösa Goldbelt, där bolagets undersökningstillstånd
kan uppgraderas för fortsatt utveckling i egen regi
eller säljas till extern intressent.

Göteborg i maj 2007
Tore Hallberg
Verkställande direktör

• Med stöd av Archelons gjorda investeringar skall Archelon genomföra åtgärder i avsikt att få Bergslagen
att återuppstå som en järnmalmsproducerande provins. Bolagets undersökningstillstånd omfattar stora
reserver och kan då komma att spela en central roll.
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Aktiekapital och aktiedata
Aktiedata

Ägarstruktur per 2007-05-11

Bolagets aktie handlas sedan den 18 december 2006 på
Göteborgs OTC-lista, som ingår i NGM:s handelssystem Tellus under avdelningen Nordic MTF. En handelspost uppgår
till 2 000 B-aktier. Kortnamn/handelskod för Archelon
Mineral är Arch MTFB. ISIN-nummer: SE0001542325.
Aktiekursen (senaste betalkursen) den sista december
2006 var 1,80 kr vilket
gav ett marknadsvärde på
BT-AKTIEN / B-AKTIEN
52,4 Mkr på årets sista
OMX Stockholm_PI
2.6
dag.
Aktiekursen och order- 2.4
djupet kan följas på
2.2
bland annat Thenberg &
2.0
Kindes hemsida www.
thenberg.se eller Nordic
1.8
MTF:s hemsida under fliken Nordic MTF/kurser på 1.6
www.ngm.se. Kursinformationen distribueras i
1.4
realtid till ledande finansiella aktörer, vilket gör
1.2
att aktuell kursinformaDEC
JAN
FEB
06
07
tion är lätt åtkomlig.

Styrelseledamöters och ledande befattningshavares aktieinnehav motsvarade 4,8 procent av kapitalet och 13,6
procent av rösterna i Bolaget. De tio största ägarnas innehav uppgick till 56,3 procent och 53,9 procent av rösterna i Bolaget. Archelon hade 2 046 VPC-registrerade
aktieägare vid avstämning den 11 maj 2007.

Utdelningspolitik och
utdelning

OMSATT ANTAL AKTIER
1000-tal (inkl.efteranm.)
© Findata

1800
1500
1200
900
600
300

MAR

APR

Kursutveckling för Archelon-aktien december 2006 – april 2007.
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Verksamhetens yttersta
syfte är att bereda maximal värdetillväxt åt Bolagets aktieägare. Det är
styrelsens uppfattning att
utdelningen långsiktigt
bör motsvara minst en
tredjedel av årsvinsten.
Archelon räknar dock inte
med att kunna lämna
någon vinstutdelning inom
de närmaste åren.



Aktiekapital och aktiedata

Största ägare
Namn

Antal A-aktier

Antal B-aktier

Innehav (%)

Röster (%)

0
100 000
0
0
0
0
0
0
0
0
100 000
233 334
233 334

13 368 628
414 000
500 000
500 000
474 833
300 000
276 000
259 200
197 666
186 000
16 476 327
12 617 500
29 093 827

45,43
1,75
1,7
1,7
1,61
1,02
0,94
0,88
0,67
0,63
56,33
43,67
100,00

41,23
4,36
1,54
1,54
1,46
0,93
0,85
0,8
0,61
0,57
53,89
46,11
100,00

Antal A-aktier

Antal B-aktier

Innehav (%)

Röster (%)

1
0
1
0
0
0
0
233 333
0
100 000
333 334

720 943
11 743
306 000
403 200
151 000
121 000
30 000
14 557 855
1 138 665
12 525 364
29 093 827

2,45%
0,04%
1,04%
1,37%
0,51%
0,41%
0,10%
50,26%
3,87%
42,90%
100,00%

2,22%
0,04%
0,94%
1,24%
0,47%
0,37%
0,09%
52,09%
3,51%
41,71%
100,00%

Antal aktieägare

Antal A-aktier

Antal B-aktier

Innehav (%)

Röster (%)

70
41
635
635
463
113
55
15
17
1
0
0
1
2 046

1
0
0
0
0
0
0
50 000
183 333
100 000
0
0
0
333 334

16 655
33 981
1 256 976
2 508 934
3 284 997
1 756 262
1 730 529
984 000
3 738 865
414 000
0
0
13 368 628
29 093 827

0,06
0,12
4,27
8,53
11,16
5,97
5,88
3,51
13,33
1,75
0,00
0,00
45,43
100,00

0,05
0,10
3,88
7,74
10,13
5,42
5,34
4,58
17,18
4,36
0,00
0,00
41,23
100,00

Yield AB
Geokraft Tore Hallberg AB
Borderline Resources AS
Hahne, Kent
Svärdvik, Anders
Thenberg & Kinde FK AB lager 2
Schröder, Håkan
Nordnet Pensionsförsäkring AB
SEB Private Bank S.A.
Linderoth, Magnus
Summa 10 största ägarna
Summa övriga ägare
Summa 2007–05–11
Källa: VPC AB

Aktiefördelning i ägarkategorier
Kategori

Finansiella företag:
Banker
Värdepappersbolag och fondkommissionärer
Försäkringsbolag och pensionsinstitut
Intresseorganisationer:
Hjälp- och fackliga organisationer
Trossamfund
Övriga svenska juridiska personer
Utlandsboende ägare
Svenska fysiska personer
Summa 2007–05–11
Källa: VPC AB

Innehav fördelat i storleksklasser
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
10 000 001 –
Summa 2007–05–11
Källa: VPC AB
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Aktiekapital och aktiedata

Aktiekapital
sina aktier beslutades vid extra bolagsstämma den 18
augusti 2006. Stämman beslutade om att aktier skall
kunna ges ut i två serier, av serie A till ett antal av högst
1 600 000 och aktier av serie B till ett antal av högst
58 400 000. Som ett resultat därav beslutade stämman att
samtliga befintliga 15 600 000 aktier i Bolaget omvandlas
till B-aktier samt antog styrelsens förslag till ny bolagsordning.

Aktiekapitalet i Archelon uppgår per sista december
2006 till 1 177 086 kronor, fördelat på 333 334 aktier av
serie A och 29 093 827 aktier av serie B. Envar aktie med
kvotvärde om 0,04 kronor. Aktier av serie A berättigar till
tio röster medan aktier av serie B berättigar till en röst.
Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar
och resultat.
En differentiering av aktieägarnas rätt att rösta för

Koncern
2006–12–31

Moderbolag
2006–12–31

-0,04

–0,04

0,55

0,55

Antal aktier serie A

–

–

Antal aktier serie B

Resultat per aktie (kr)
Eget kapital per aktie (kr)

15 600 000

15 600 000

Antal BTA A (Betalda Tecknade Aktier)

333 334

333 334

Antal BTA B (Betalda Tecknade Aktier)

13 493 827

13 493 827

Totalt antal aktier

29 427 161

29 427 161

Nyemission 2006
genomfördes under november/december 2006. Aktiekapitalet var innan nyemissionen 624 000 kronor, fördelat på
15 600 000 aktier. Bolaget hade endast ett aktieslag
innan emissionen. Archelon tillfördes ca 17,5 miljoner
kronor före emissionskostnader.

Nyemissionen ökade Bolagets aktiekapital med 553 086 kr
från 624 000 kr till 1 177 086 kr, genom nyemission av
13 827 161 aktier. Av dessa är 333 334 av serie A och
13 493 827 av serie B. Emissionen, som blev fulltecknad,

Aktiekapitalets utveckling (kr)
År

Transaktion

2004

Bildande

2005

Split 250:1

2005

Nyemission

2005

Split 10:1

2006
2006

Förändring
antal aktier

Aktiekapital

Totalt antal
aktier

Kvotvärde

1 000

100 000

1 000

100

249 000

100 000

250 000

0,40

1 250 000

600 000

1 500 000

0,40

13 500 000

600 000

15 000 000

0,04

Nyemission

600 000

624 000

15 600 000

0,04

Nyemission

13 827 161

1 177 086

29 427 161

0,04
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Styrelse, ledning och revisor
Bolagets styrelse består av 4 ordinarie ledamöter,
inklusive styrelseordförande. Styrelsen har sitt säte
i Göteborg, Västra Götalands län. Styrelseledamöterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Nuvarande styrelse valdes
vid extra bolagsstämma den 24 maj 2006 för tiden
intill slutet av nästa årsstämma. Styrelsens sammansättning kommer kontinuerligt att ses över för

att kunna erhålla en kompetent styrelse. Bolaget
har att iaktta aktiebolagslagens bestämmelser om
bolagsstyrning. Styrelsen i Bolaget 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.

Styrelseledamöter

Anders Hilmersson.

Tore Hallberg.

Anders R Hilmersson

Peter Zeidler

Född 1951, VD för Scriptum
Information AB, styrelsens
ordförande.
Ledamot i Archelons styrelse
sedan 2006.
Andra styrelseuppdrag: Ordförande i Yield AB. Ledamot i
PSI Spelinvest AB och Kilsta
Metall AB.
Innehav i Archelon privat och
via bolag: 83 333 A-aktier,
62 000 B-aktier.

Född 1944, bergsingenjör, VD
för Zeidler Konsult AB.
Ledamot i Archelons styrelse
sedan 2006.
Andra styrelseuppdrag: Ordförande i Drillcon AB och Kilsta Metall AB. Ledamot i Yield
AB, Svemin, Gruvornas arbetsgivareförbund och AB
Yxsjö Industriservice. Suppleant i AB Yxsjö Gruvor.
Innehav i Archelon privat och
via bolag: 50 000 A-aktier,
45 000 B-aktier.

Peter Zeidler.

Tore Hallberg

Patric Perenius

Född 1950, geolog, VD för
Archelon Mineral AB.
Ledamot i Archelons styrelse
sedan 2005.
Andra styrelseuppdrag: Ledamot i Yield AB och Drillcon
AB.
Innehav i Archelon via bolag:
100 000 A-aktier, 914 000 Baktier.

Född 1951, bergsingenjör,
VD för Yield AB.
Ledamot i Archelons styrelse
sedan 2006.
Andra styrelseuppdrag: Ledamot i Yield AB och Central
Asia Gold AB. Suppleant i
Drillcon AB.
Innehav i Archelon: 100 000
A-aktier, 50 000 B-aktier.

Patric Perenius.

Revisor

Ledande befattningshavare
Som ledande befattningshavare finns idag en VD anställd.
Även ledamöterna i styrelsen betraktas som nyckelpersoner eftersom de deltar aktivt i utvecklandet av Archelon.
Utöver VD har Bolaget en anställd. Archelon använder sig
huvudsakligen av inhyrda konsulter i de olika projekten.
Bolaget drar även fördel av externa krafter i projekt som
drivs gemensamt med andra företag.

Carl-Åke Lundberg
Född 1950, auktoriserad revisor FAR, Öhrlings PricewaterhouseCoopers.
Bolagets revisor sedan 2004.

Tore Hallberg
Verkställande direktör och koncernchef.
Anställd sedan 2004. Övriga uppgifter se Styrelsen.
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Verksamheten
Archelon bedriver prospekteringsverksamhet i Sverige och Serbien. Per
maj 2007 hade bolaget 17 beviljade
och 4 sökta undersökningstillstånd i
Sverige med en sammanlagd areal
om 5 060 respektive 1 621 hektar.
Archelons portfölj av undersökningstillstånd omfattar guld, silver, koppar,

molybden, järn och diamant samt
tenn i Serbien. Prospektering sker
bland annat i samarbete med börsnoterade International Gold Exploration
IGE AB inom undersökningstillstånden Solvik 1–4 i Bengtsfors kommun i
norra Dalsland.

Undersökningstillstånd per maj 2007
Benämning

Län

Kommun

Mineral

Giltig t o m

Areal (ha)

Solvik nr 1

Västra Götaland

Bengtsfors

Au, Cu

2008-11-25

312

Solvik nr 2

Västra Götaland

Bengtsfors

Au, Ag, Cu

2008–04–22

107

Solvik nr 3

Västra Götaland

Bengtsfors

Au

2009–02–20

500

Solvik nr 4

Västra Götaland

Bengtsfors

Au

2009–02–23

30

Reutershögen nr 1

Västra Götaland

Bengtsfors

Au, Cu

2008–12–30

370

Källuddeberget nr 1

V Götaland,
Värmland

Bengtsfors, Säffle

Au, Cu

2008–12–30

170

Rimtjärn nr 1

Västra Götaland

Bengtsfors

Molybden

2009–03–17

124

Klintberget nr 1

Värmland

Hagfors

Molybden

2009–02–01

360

Fjällstjärnet nr 1

Värmland

Säffle

Au

2009–03–17

57

Bruksån nr 2

Västernorrland

Sollefteå

Au, Cu

2008–12–15

236

Morbrors backe nr 1

Västernorrland

Sollefteå

Au, Cu

2008–12–15

440

Sara nr 1

Norrbotten

Kalix

Diamant

2008–09–27

1 043

Bortan nr 1

Värmland

Arvika

Au, Ag, Cu

2009–10–04

876

Kyrkskogen nr 1

Värmland

Arvika

Au, Ag, Cu

2009–10–04

230

Bispberg nr 1

Dalarna

Hedemora, Säter

Molybden

2009–10–04

163

Finnmossen nr 1

Värmland

Filipstad

Järn

2008–08–30

25

Finnmossen
nr 2
S:a 17 st

Värmland

Filipstad

Järn

2010–03–19

17
5 060

Sökta tillstånd per maj 2007
BENÄMNING

LÄN

KOM M U N

MINERAL

Solvik nr 5

Västra Götaland

Bengtsfors

Au

725

Blötberget nr 1

Dalarna

Ludvika

Järn

303

Blötberget nr 2

Dalarna

Ludvika

Järn

500

Idkerberget nr 1

Dalarna

Borlänge

Järn

93

S:a 4 st

AREAL (ha)

1 621

Solvik 1-5: Archelon Mineral 50% / IGE 50%
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Verksamheten
Solvik

Vänern-Mjösa Goldbelt

Solvik har under 2006 varit föremål för prospektering
Genom Värmland sträcker sig som en båge från Vänern
inom ramen för ett samarbete med International Gold Exväster om Karlstad i nordvästlig riktning mot sydändan av
ploration IGE AB, som genom avtal delar undersökningssjön Mjösa i Norge den så kallade Stora Mylonitzonen som
tillstånden Solvik 1–4 med Archelon på 50–50 basis.
är resterna av en urtida kollision mellan två plattor i jordAvtalet har inneburit att IGE stått för hela kostnaden i
skorpan. Väster om denna zon finns ett stort antal uppden prospekteringsfas som genomfördes år 2006.
slag av guldförande sulfidmineraliseringar varav några
Resultatet av undersökningsarbetet har varit så uppvarit föremål för brytning.
muntrande att Archelon och IGE beslutat fortsätta till
Archelon innehar ett antal undersökningstillstånd avnästa fas omfattande kärnborrning. IGE har fullföljt sitt
seende ädelmetaller och basmetallen koppar inom detta
avtalsreglerade åtagande och fortsatta kostnader delas
område. Tillstånden omfattar bland annat området Solvik
därför lika mellan bolagen där IGE bär operatörsansvaret.
i Bengtsfors kommun i norra Dalsland. I detta område har
Archelon och IGE påbörjade i april 2007 ett gemensamt
ett stort antal kraftigt omvandlade, sulfidförande block
kärnborrningsprogram i
påträffats. Flera block inSolvik. Analysresultaten
nehåller höga guldhalter,
från det första borrhålet
allt ifrån 7–8 gram per
visar förhöjda guldhalter
ton upp till 73 gram guld
på en längd av 100 m
per ton. Blocken har pålängs borrkärnan. Över
träffats utspridda paraldet borrade intervallet
lellt med Solviksälven
100,7m till 120,5 m är gelängs en sträcka av ca
nomsnittshalten guld 2,58
3 km.
g/ton. Mellan 104,1m till
I gränstrakterna mellan
109,9 m är snitthalten
norra Dalsland och syd6,07 g/ton. De guldfövästra Värmland innehar
rande blockens ursprung
Archelon ytterligare tre
får därmed anses som loundersökningstillstånd
kaliserat. Det fortsatta
med avseende på guld.
borrprogrammet syftar till
I västra Värmland, i
höjd med Gunnarskog i
Vid kärnborrning i Solvik påträffades i första borrhålet en guld- att utreda mineraliseringArvika kommun, finns ett mineralisering med en högsta guldhalt på 9,5 g/ton på 70 ens utbredning vad gäller
strykning och stupning
meters djup. Borrprogrammet omfattar fyra hål.
sulfidmineraliserat bälte
samt längd.
med kopparkis och bornit
med inslag av guld i en öst-västlig orientering. Inom
Järnmalm i Bergslagen
denna så kallade Gunnarskogslinjen, som har en utsträckI Sverige började brytning av järnmalm i Bergslagen trolining på ca 15 km och en bredd på en till två kilometer,
gen redan på 1100-talet. Malmerna påträffas i prekambfinns ett stort antal malmanledningar som tidigare inneriska bergarter i ca 1 880 miljoner år gamla vulkaniter
hafts och brutits av Boliden.
och sedimentbergarter.
I Archelons undersökningstillstånd Bortan nr 1 och
Flera av de gruvor som stängdes efter förra gruvbooKyrkskogen nr 1 i Gunnarskogslinjen finns ett antal nedmen under 1960- och 1970-talen har åter blivit intreslagda gruvor inom en bred zon med guldförande kopparsanta att öppna. De flesta av Bergslagens järnmalmsmineraliseringar.
gruvor blev tvungna att slå igen under 1970-talet, då priArchelon har för avsikt att under 2007 uppgradera poserna på järnmalm var låga och driften olönsam. Malmtentialen i undersökningstillstånden inom Vänern-Mjösa
brytning i Bergslagen sker numera bara i Garpenberg
Goldbelt samt expandera närvaron i denna provins.
odalfält och Garpenberg norra. I båda gruvorna bryts >>
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Verksamheten

Molybden
>> zink-blymalm. Priset på järnmalm har sedan dess nära
nog tiodubblats och väntas fortsätta stiga i och med krafArchelon innehar tre undersökningstillstånd för motig efterfrågan från länder som Kina och Indien.
lybden. Klintberget nr 1 är beläget i Hagfors kommun i
Archelon har sökta och beviljade undersökningstillVärmland. Under första och andra världskriget bröts enligt
stånd för järnmalm på sammanlagt 938 hektar, fördelat på
officiell statistik 630 ton berg som gav 4 ton molybdentre olika malmfält där det under längre eller kortare peglans. Också enstaka prover innehållande höga silverhalrioder bedrivits gruvverksamhet; Finnmossen i Filipstads
ter finns rapporterat från området. Bispberg nr 1 ligger i
kommun, Blötberget i Ludvika kommun och Idkerberget i
Hedemora och Säters kommuner i Dalarna. Från ett 40
Borlänge kommun.
meter djupt schakt och sidogångar bröts i mindre skala
Geologisk dokumentamolybden under andra
tion visar att det i de
världskriget. Archelon har
gamla malmfälten finns
även ett undersökningsstora kvarvarande mineraltillstånd avseende moresurser, preliminärt järn
lybden i Bengtsfors
men även andra intreskommun i Dalsland, Rimtsanta basmetaller, guld
järn nr 1. Här finns en
och silver förekommer.
större skärpning och ett
I Blötbergets malmfält
schakt med spår av mofinns till exempel en olybdenglans.
bruten malmreserv på
minst 25 miljoner ton enProspekteringsligt den historiska malmobjekt i norra
beräkningen. Järnhalterna
Sverige
varierar mellan 42 och 45
Archelon innehar två unprocent. Brytning startade
dersökningstillstånd för
1768 och gruvan var i
guld och ett för diamant i
Gruvan i Blötberget var i drift fram till 1979.
drift fram till 1979. Totalt
norra Sverige. Bruksån nr
producerades ca 19 miljoner ton järnmalm.
2 och Morbrors Backe nr 1 ligger i Sollefteå kommun, VäsI Finnmossen bröts 2,5 miljoner ton järnmalm från
ternorrlands län. Ett 20-tal blockfynd med goda guldhal1713 fram till nedläggningen 1973. Kvarvarande
ter har påträffats 2 kilometer väster om Graninge sammalmkvantitet beräknas till minst 10 miljoner ton. Finnhälle. Bruksån nr 2 är ursprungligen ett mineraljaktsuppsmossegruvan innehåller en homogen, relativt rik magnelag som belönades med förstapriset i Mineraljakten i Västitmalm med 40–60 procent järn.
ternorrlands län år 2000. Morbrors Backe nr 1 ansluter till
Gruvan i Idkerberget öppnade 1901 och lades ned 1977.
detta område.
Malmproduktionen uppgick till drygt 10 miljoner ton.
Archelons undersökningstillstånd för diamant, Sara nr
Även Idkerberget bedöms ha en kvarvarande malmreserv
1, ligger i Kalix kommun i Norrbotten. Data från geoloav ekonomiskt intresse.
giska och geofysiska undersökningar och mätningar visar
Även andra gruv- och prospekteringsbolag har sökt unatt området ligger i en omgivning med gynnsamma förutdersökningstillstånd för järnmalm i Bergslagen. Archelon
sättningar för diamantprospektering. Bland annat framgår
kommer under 2007 se på förutsättningar till olika former
att de grundparametrar som krävs för att diamanter ska
av samarbeten, där tanken är att man skall kunna bekunna bildas existerar i denna del av Sverige.
trakta existerande malmer som en samlad reserv. Detta
skulle sannolikt öka möjligheten att få Bergslagen att
Archelon d.o.o.
återuppstå som en betydande aktiv och levande järnArchelon Mineral startade under 2006 verksamhet i Sermalmsprovins.
bien. Ett serbiskt dotterbolag, Archelon d.o.o, registrerades och därmed gavs möjlighet att bedriva prospekter- >>
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Verksamheten

>> ing i landet. Archelon d.o.o inlämnade 2006 en ansökan
Rättsregler enligt minerallagen
om undersökningstillstånd i syfte att kunna uppgradera
Ett undersökningstillstånd är tidsbegränsat och gäller i
redan kända förekomster av tennmineralet kassiterit i
lägst tre år. Dess giltighetstid kan sedan begäras förlängd
centrala Serbien. Ansökan beviljades i januari 2007.
i ytterligare ett, två eller tre år, men då krävs, med vissa
Projektområdet ligger ca 10 mil söder om huvudstaden
undantag, att ”ändamålsenlig undersökning” utförts inom
Belgrad. Området har mellan 1967 och 1970 undersökts av
området. Efter att en sexårig tillståndsperiod är till ända
statsägda geologiska institut som sammanställts ett flertal
kan ett undersökningstillstånd förlängas endast om det
geologiska rapporter. Dessa pekar på en intressant ekonoföreligger ”särskilda skäl” eller ”synnerliga skäl”. Maximal
misk potential för just tenn i alluviala avlagringar (lösa
giltighetstid för ett undersökningstillstånd är 15 år. Unavlagringar som grus och sand) längs ett flertal vattenddersökningsavgiften är 20 kronor per hektar för första
rag i området. Förutom detaljerad geologisk kartering har
treårsperioden och ökar sedan progressivt över tiden. Avgrävnings- och borrningsarbeten samt provtagning och
gifterna tillfaller staten. Bergsstaten, med huvudkontor i
analys genomförts.
Luleå och filialkontor i Falun, är den statliga myndighet
Det vattendrag som besom handhar och prövar
dömdes ha bäst potential
tillståndsärenden för prohar en genomsnittlig mäkspektering och gruvor.
tighet (tjocklek) på ca 2,2
meter alluvialt material.
Marknad
Dominerande malmmineral
Gruv- och prospekteringsär kassiterit med upp till
branschen kan indelas i
2 centimeter stora mineproducerande bolag, det
ralkorn. De största kornsvill säga bolag som bedritorlekarna och högsta halver gruvdrift och bolag
terna påträffas längst
som enbart bedriver prouppströms. Rapporterad
spektering eller en kombihalt ligger där på över 8
nation av båda verksamkg kassiterit per kubikheterna. Större gruvbolag
meter. Kemiska analyser
har oftast hela kedjan
visar att kassiteritens
från basprospektering,
tenninnehåll ligger på
gruvdrift, anrikning till
Provtagning av tennmineralet kassiterit i Serbien.
runt 77 procent.
smältverk. Slutprodukten,
Andra, mer översiktligt undersökta vattendrag, uppviden rena metallen, försäljes via olika råvarubörser eller disar samma goda malmpotential i alluvialt material. Potenrekt till kund. Bas- och ädelmetaller prissätts bland annat
tiella malmreserver uppskattas här till ca 3 miljoner
på råvarubörsen London Metal Exchange (LME).
kubikmeter. I nuläget finns inga uppgifter om halter.
Mindre prospekteringsbolag (”juniorbolag”, eng. ”juVärldsmarknadspriset på tenn låg i mitten av maj 2007 på
niors”) bedriver i de flesta fall endast prospektering och
ca 14,4 USD per kg (ca 98 kr/kg). Det rapporteras även
tillgångarna kan då sägas bestå av de förväntansvärden
förekomster i fast berg i form av kvartsgångar innehålsom bolagens koncessioner, licenser eller undersökningslande kassiterit. Gångarnas bredd är upp till en meter.
tillstånd har. Skulle en fyndighet upptäckas stiger värdet
Under andra kvartalet 2007 påbörjades en detaljerad
på undersökningstillståndet och denna kan säljas vidare,
provtagning inom det ca 35 kvadratkilometer stora tilloftast till något större gruvbolag.
ståndsområdet för att bekräfta tidigare rapporterade höga
halter av tennmineralet kassiterit. Första fasen av undersökningsprogrammet beräknas pågå fram till juni 2007.
>>
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Verksamheten

Konkurrenter
Förhandlingar, vilka påbörjades 2006, förs med ett företag baserat i Trollhättan, där avsikten är att Archelon
skall förvärva en ägarandel för samkörning av kromprojektet. Företaget innehar bland annat en kvarnanläggning
för malning av mineral. Detta skulle kunna skapa möjligheter att även tillvarataga värdet av kalken i deponin.

Konkurrenter rent generellt är övriga gruv- och prospekteringsbolag och i viss mån även privatpersoner på den
svenska och internationella marknaden. Konkurrensen
kan sägas bestå i att utrymmet att erhålla undersökningstillstånd över intressanta områden minskar i takt med
ökande antal aktörer som bedriver prospekteringsverksamhet i landet.

Kilsta Metall AB
Tendenser

Archelon slöt under tredje kvartalet 2006 ett avtal med
Prospektering efter metaller utgör basen för Archelons
Kilsta Metall AB att per den 1 januari 2007 förvärva nya
verksamhet. Metallpriserna har stigit kraftigt under de seoch befintliga aktier i bolaget motsvarande 15 procent av
naste åren med omfataktiekapitalet.
tande prospektering som
Kilsta Metall AB är ett
följd. Det är rimligt att
relativt nystartat bolag
anta att den utvecklingen
inom fragmentering av
kommer att avta, plana ut
aluminium. Bolaget har
eller kanske till och med
utvecklat en egen industvända ner under de komriell process, som innebär
mande åren. Det betyder
möjligheter till snabb tilldock inte att Archelons
växt med god lönsamhetsolika projekt blir mindre
potential. Sedan verkintressanta. Mycket tyder
samhetsstarten hösten
på att det i många år
2006 har provleveranser
framöver kommer att finlevererats med gott resulnas en stor efterfrågan på
tat. Kilsta Metall visade
olika råvaror.
lönsamhet redan under
fjärde kvartalet 2006. För
mer info om Kilsta Metall
Återvinning
Rikt
mineraliserad
borrkärna
från
Solvik.
besök www.kilstametall.se.
av metallDe som tecknade sig i
haltiga råvaruresurser
Archelons nyemission i november 2006 kommer att under
2007 vederlagsfritt tilldelas aktier i Kilsta Metall motsvaLindvedens deponi
rande 7 procent av aktiekapitalet i bolaget. Efter att KilArchelon äger en skogsfastighet, Lindveden 12:7, om ca 4
sta Metall blivit anslutet till VPC kommer dessa aktier att
hektar i Trollhättans kommun. På fastigheten finns en dedistribueras, vilket beräknas ske under första halvåret
poni bestående av bland annat en restprodukt i form av
2007. Styrelsen i Kilsta Metall har för avsikt att under
kalkslagg innehållande ferrokrom från AB Ferrolegeringars
andra halvåret av 2007 besluta om publik notering av boverksamhet under 1950- och 60-talet.
lagets aktie.
Slaggen bedöms hålla en genomsnittlig halt om minst 5
procent ferrokrom. Den totala mängden kalkslagg som deponerats på fastigheten uppskattas till minst 100 000 ton
vilket skulle ge ett innehåll av ferrokrom på minst 5 000
ton. Världsmarknadspriset på ferrokrom av samma typ
som i Lindveden har i takt med den positiva prisutvecklingen på de flesta metaller stigit till runt 10 kr per kilo.
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Etiska regler
Riskperspektiv

Archelon Mineral AB följer i tillämpliga delar
de etiska regler som SveMin ställt upp. SveMin är en organisation som driver näringsoch arbetsgivarpolitiska frågor för svensk
gruv-, mineral- och metallindustri.

Archelon ska 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.

Öppen och saklig information

Gruvbranschens uppgift är att med långsiktig lönsamhet
förse samhället med mineral och malm på ett ansvarsfullt
sätt.

Archelon ska 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.

Bärkraftig utveckling

God redovisningssed

Mineral och metaller är nödvändiga i ett väl fungerande
modernt samhälle. Metaller framställs ur malm och är
återvinningsbara i ett ständigt kretslopp. Archelon ska
verka för en bärkraftig utveckling samt en effektiv och
långsiktigt balanserad hushållning med energi och naturresurser, med hänsyn till människor, ekonomi, miljö och
samhället i övrigt.

Archelon ska tillämpa god redovisningssed, i detta innefattas även värderingar av fyndigheter.

Gruvbranschens uppgift

Prospektering med respekt för
markägarens intressen
Archelon ska bedriva allt prospekteringsarbete med omsorg om miljön och med respekt för berörda markägares
intressen.

God arbetsmiljö
Archelon ska eftersträva en god, säker och stimulerande
arbetsmiljö. Företaget ska arbeta enligt uppgjorda program för kontroll och förbättring av arbetsmiljön.

Entreprenörer

Miljöskyddsarbete

Utbildning och utveckling

Archelon ska 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.
Archelon ska 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 ska arbeta systematiskt med program för planering, genomförande, uppföljning och förbättring av sitt
miljöskyddsarbete.

Archelon ska 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. Archelon ska verka för forskning och utveckling som främjar
gruvnäringen och dessa etiska regler.

Archelon ska verka för att även entreprenörer verksamma
hos företaget följer dessa etiska regler.

Ständiga förbättringar
Archelon ska systematiskt arbeta med ständiga förbättringar. Målen för arbetet ska omprövas med hänsyn till
förändrade behov och berättigade krav.
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Bolagsordning
§ 1 Firma
Bolagets firma är Archelon Mineral AB
(publ).
§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands län.
§ 3 Verksamhet
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att huvudsakligen exploatera georesurser
med särskild inriktning på malmer och mineraler. Bolaget får därutöver bedriva handel
med koncessioner och rättigheter inom råvarusektorn samt bedriva handel med finansiella instrument såsom aktier och därtill relaterade värdepapper, obligationer och valutor,
fast och lös egendom och därmed förenlig
verksamhet..
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall vara lägst 600 000 kronor
och högst 2 400 000 kronor
§ 5 Antal aktier m.m.
Antalet aktier skall vara lägst 15 000 000 och
högst 60 000 000.
Aktie skall kunna ges ut i två serier, av serie
A till ett antal av högst 1 600 000 och aktier
av serie B till ett antal av högst 58 400 000.
Aktie av serie A medför 10 röster. Aktie av
serie B medför en röst. Alla aktier har lika
rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.
Beslutar bolaget att genom en kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier
av serie A och serie B, skall ägare av aktier
av serie A och serie B ha företrädesrätt att
teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut
äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte
tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda
erbjudna aktierna räcker för den teckning
som sker med subsidiär företrädesrätt, skall
aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i
den mån detta inte kan ske, genom lottning.

trädesrätt att teckna teckningsoptioner som
om emissionen gällde de aktier som kan
komma att nytecknas på grund av att optionsrätten respektive företrädesrätt att
teckna konvertibler som om emissionen
gällde de aktier som konvertiblerna kan
komma att bytas ut mot.
Vad som ovan sagts ska inte innebära någon
inskränkning i möjligheten att fatta beslut
om kontantemission eller kvittningsemission
med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.
Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje
aktieslag i förhållande till det antal aktier av
samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av visst aktieslag. Vad
som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.
§ 6 Styrelse
Styrelsen består av lägst tre och högst sju
ledamöter med högst en suppleant..
§ 7 Revisorer
Bolaget skall ha en eller två revisorer med
eller utan revisorssuppleanter eller en eller
två revisionsbolag.
§ 8 Kallelse
Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt
kallelse till extra bolagsstämma där fråga om
ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall ske tidigast sex och senast fyra
veckor före stämman. Kallelse till annan
extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast
sex och senast två veckor före stämman.
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom
annonsering i Post- och Inrikes Tidningar
samt i Dagens Industri.

Beslutar bolaget att genom kontantemission
eller kvittningsemission ge ut aktier av endast serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie
A eller serie B, ha företrädesrätt att teckna
nya aktier i förhållande till det antal aktier de
förut äger.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna
vid bolagsstämma, skall dels vara upptagna i
utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till
bolaget senast kl. 12:00 den dag som anges
i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får
inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Beslutar bolaget att genom kontantemission
eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägare före-

§ 9 Årsstämma
Årsstämma hålls årligen inom sex (6) månader efter varje räkenskapsårs utgång och
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skall hållas i Göteborg.
På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och
revisionsberättelse samt, i förekommande
fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
a. om fastställelse av resultaträkning och
balansräkning samt, i förekommande fall,
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b. om dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter
och verkställande direktören.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter som skall väljas på stämman.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen,
och i förekommande fall, revisorerna.
10. Val av styrelse och, i förekommande
fall, styrelsesuppleanter, revisorer, revisorssuppleant eller revisionsbolag.
11. Annat ärende som ankommer på
stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
§ 10 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i
ett avstämningsregister enligt lagen
(1998:1479) om kontoföring av finansiella
instrument.
§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara 0101–1231.

Denna bolagsordning antogs vid extra
bolagsstämma i Archelon Mineral AB (publ),
org nr 556658-6797, den 18 augusti 2006.

Förvaltningsberättelse
av aluminium. Bolaget har utvecklat en egen industriell
process, som innebär möjligheter till snabb tillväxt med
god lönsamhetspotential. Den riktade nyemissionen till
Archelon kommer att betalas kontant. Därutöver skall
Archelon förvärva aktier av Kilsta Metalls huvudägare med
betalning av 833 333 nya Archelon-aktier.

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna
årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret
2006–01–01 – 2006–12–31.

Verksamheten
Archelon har som affärsidé att identifiera, förädla och
skapa mervärden i tidiga råvaruprojekt. Syftet är att kostnadseffektivt prospektera efter bas- och ädelmetaller eller
andra råvaror. Alternativt kan bolaget förvärva och vidareutveckla råvarutillgångar, eller därmed förknippad verksamhet, som ur ett marknadsmässigt eller finansiellt
perspektiv bedöms ha förutsättningar att utvecklas på ett
för aktieägarna och bolaget gynnsamt sätt.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Archelon och IGE har under årets inledning beslutat om
kärnborrning i det gemensamma guldprojektet Solvik i
norra Dalsland. Archelon har under januari och februari
2007 sökt undersökningstillstånd för ytterligare tre järnmalmsförekomster i Bergslagen, Blötberget nr 1 och 2
samt Idkerberget nr 1. Undersökningstillståndet i Serbien
avseende kassiterit har under januari 2007 blivit beviljat
av det serbiska gruvministeriet.

Ägarförhållanden
Bolagets B-aktie handlas sedan den 18 december 2006 på
Göteborgs OTC-lista, som ingår i NGM:s handelssystem Tellus under avdelningen Nordic MTF.
Styrelseledamöters och ledande befattningshavares aktieinnehav efter nyemissionen i november/december 2006
motsvarar 4,8 procent av kapitalet och 13,6 procent av
rösterna i bolaget. Yields ägarandel är efter nyemission
och överteckningserbjudande ca 48 procent av kapitalet.

Bolagets förväntade framtida utveckling
Archelon skall med utgångspunkt från sina undersökningstillstånd i Dalsland och Värmland bli en ledande
aktör inom Vänern-Mjösa Goldbelt. Med stöd av Archelons
gjorda investeringar i Bergslagen skall åtgärder genomföras i avsikt att järnmalmsproduktion skall kunna återuppstå. Expansion av Archelons engagemang inom återvinning av råvaruresurser skall ske med utgångspunkt i
redan avtalade investeringar i Kilsta Metall AB och kromåtervinningsprojektet i Trollhättans kommun.
Verksamheten i Serbien skall utvecklas att omfatta fler
projekt inom det geografiska området Balkan.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Archelon Mineral bedriver prospekteringsverksamhet i
Sverige och Serbien. Vid årets slut fanns 16 gällande undersökningstillstånd med en sammanlagd areal om 5 043
hektar. Portföljen av undersökningstillstånd omfattar basoch ädelmetaller samt diamant. Prospektering sker bland
annat i samarbete med börsnoterade International Gold
Exploration IGE AB
Därutöver äger Archelon en fastighet i Trollhättans
kommun, där stora mängder kalkslagg innehållande ferrokrom deponerats från AB Ferrolegeringars verksamhet
under 1950- och 60-talen. Archelon har under året genomfört provtagning och provanrikning. Slaggens innehåll av ferrokrom förväntas kunna återvinnas med god
lönsamhet.
Archelon Mineral har även startat verksamhet i Serbien
via helägda serbienregistrerade dotterbolaget Archelon
d.o.o. med avsikt att utvinna bland annat tennmineralet
kassiterit ur kända förekomster.
Under det tredje kvartalet genomfördes en nyemission,
där Archelon Mineral tillfördes ca 17,5 miljoner kronor
före emissionskostnader. Bolaget listades i december på
Göteborgs OTC-lista och Nordic MTF.
I slutet av året slöts ett avtal med Kilsta Metall AB att
per den 1 januari 2007 förvärva nya och befintliga aktier i
bolaget motsvarande 15 procent av aktiekapitalet. Kilsta
Metall är ett relativt nystartat bolag inom fragmentering

Finansiella risker
Förutom att bolaget är beroende av den allmänekonomiska utvecklingen är naturligtvis prospekteringsverksamhet förenad med risken att mineralfyndigheterna man
finner är mindre värda än förväntat.

Resultatdisposition
Förslag till behandling av bolagets förlust
Till årsstämmans förfogande står
balanserad vinst
emissionskostnader
årets förlust
Styrelsen föreslår att:
i ny räkning överföres

132 539
–1 233 329
–1 082 870
–2 183 660
–2 183 660
–2 183 660

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med
tillhörande tilläggsupplysningar och bokslutskommentarer.
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Räkenskaper
RESULTATRÄKNING
Koncernen
2006–01–01
2006–12–31

Not
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

1
2

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter
Räntekostnader

Resultat efter finansiella poster
Årets resultat
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Moderbolaget
2006–01–01
2005–01–01
2006–12–31
2005–12–31

–190 505
–846 314
–62 322
–1 099 141

–190 505
-830 286
–62 322
–1 083 113

–64 066
–13 720
0
–77 786

–1 099 141

–1 083 113

–77 786

4 042
–3 799
243

4 042
–3 799
243

0
–300
–300

–1 098 898
–1 098 898

–1 082 870
–1 082 870

–78 086
–78 086



Räkenskaper

BALANSRÄKNING
Not

Koncernen
2006–12–31

Moderbolaget
2006–12–31
2005–12–31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Övriga immateriella anläggningstillgångar

3

382 917
382 917

360 000
360 000

360 000
360 000

Materiella anläggningstillgångar
Mark

4

40 000
40 000

40 000
40 000

40 000
40 000

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

5

0
0
422 917

40 958
40 958
440 958

0
0
400 000

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

415 080
1 500
416 580
15 293 105
15 709 685

415 080
1 500
416 580
15 291 325
15 707 905

327 224
1 250
328 474
6 152
334 626

SUMMA TILLGÅNGAR

16 132 602

16 148 863

734 626

624 000
17 444 807
–233
18 068 574

624 000
17 444 807
0
18 068 807

600 000
0
0
600 000

132 539
–1 233 329
–1 098 898
–2 199 688
15 868 886

132 539
–1 233 329
–1 082 870
–2 183 660
15 885 147

210 625
0
–78 086
132 539
732 539

43 907
18 900
200 909
263 716

43 907
18 900
200 909
263 716

837
1 250
0
2 087

16 132 602

16 148 863

734 626

50 000
Inga

50 000
Inga

0
Inga

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

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (15 600 000 aktier, kvotvärde 0,04 kr)
Pågående nyemission
Bundna reserver

6

Ansamlat resultat
Balanserad vinst eller förlust
Emissionskostnader
Årets resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

7

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter
Ställda säkerheter till VPC
Ansvarsförbindelser
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Räkenskaper

KASSAFLÖDESANALYS
Not

Koncernen
2006–01–01
2006–01–01

Moderbolaget
2006–01–01
2005–01–01
2006–12–31
2005–12–31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Erhållen ränta mm
Erlagd ränta

–1 099 141
–233
4 042
–3 799

–1 083 113
0
4 042
–3 799

–77 786
0
0
–300

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

–1 099 131

–1 082 870

–78 086

–88 106
43 070
218 559
–925 608

–88 106
43 070
218 559
–909 347

–228 474
837
1 250
–304 473

3
4
5

–22 917
0
0
–22 917

0
0
–40 958
–40 958

–360 000
–40 000
0
–400 000

6

16 235 478
16 235 478

16 235 478
16 235 478

710 625
710 625

15 286 953
6 152
15 293 105

15 285 173
6 152
15 291 325

6 152
0
6 152

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(–) av fordringar
Minskning(–)/ökning(+) av leverantörsskulder
Minskning(–)/ökning(+) av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av övriga immateriella
anläggningstillgångar
Förvärv av byggnader och mark
Förvärv av koncernföretag
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Årets nyemission
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Förändring av likvida medel
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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Tilläggsupplysningar
ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR
Redovisningsprinciper
och övriga skulder omräknas till balansdagens kurs
och samtliga poster i resultaträkningen omräknas till
året genomsnittskurs. Uppkomna omräkningsdifferenser förs direkt mot koncernens eget kapital.

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer
med årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden. 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. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER
Not 1 Arvode och kostnadsersättning
Koncernen Moderbolaget
2006
2006 2005

Värderingsprinciper m.m.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till
anskaffningsvärden om inget annat anges nedan

Öhrlings Pricewaterhouse
Coopers
Revisionsuppdrag
28 978
Andra uppdrag
20 765
49 743

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

28 978
20 765
49 743

3 750
0
3 750

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter det ankommer på bolagets revisor att utföra
samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av
iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är
andra uppdrag.

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

Koncernredovisning
Not 2 Personal

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med
Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00. Detta
innebär att förvärvade dotterbolags tillgångar och
skulder redovisas till marknadsvärde enligt en upprättad förvärvsanalys. Överstiger anskaffningsvärdet
för aktier i dotterbolag det beräknade marknadsvärdet av bolagets nettotillgångar enligt förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill. Avskrivning
på goodwill baseras på den beräknade ekonomiska
livslängden. Koncernredovisningen omfattar, förutom moderbolaget, samtliga bolag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 procent av
röstetalet eller på annat sätt har kontroll enligt ÅRL 1:4.

Koncernen Moderbolaget
2006
2006 2005
Medelantal anställda
Medeltalet anställda bygger
på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till
en normal arbetstid.
Medelantal anställda har varit, 0,0
varav kvinnor
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
>>

Omräkning av utländska dotterföretag
Utländska dotterbolags bokslut har omräknats till
svenska kronor enligt dagskursmetoden. Dagskursmetoden innebär att samtliga tillgångar, avsättningar
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Tilläggsupplysningar
Not 6 Eget kapital

>> Not 2 Personal
Koncernen
2006

Aktie- Pågående
kapital nyemission

Moderbolaget
2006
2005

Löner, ersättningar m.m.
Löner, ersättningar, sociala
kostnader och pensionskostnader har utgått med
följande belopp:
Styrelsen och VD:
Löner och ersättningar
Pensionskostnader
Övriga anställda:
Löner och ersättningar
Pensionskostnader
Sociala kostnader
Summa styrelse och övriga

Övriga Emissionsbundna
kostnad
reserver

Ansamlat
resultat

Koncernen

30 000
0
30 000

30 000
0
30 000

0
0
0

8 000
0
8 000
12 266
50 266

8 000
0
8 000
12 266
50 266

0
0
0
0
0

Belopp vid
årets ingång
600 000
Nyemission
24 000
Pågående nyemission
17 444 807
Årets omräkningsdifferens
Årets förlust
Belopp vid
årets utgång
624 000 17 444 807

Moderbolaget

360 000
0

0
360 000

360 000
360 000

360 000
360 000

–233
–1 098 898
–233 –1 233 329

Belopp vid
årets ingång
600 000
Nyemission
24 000
Pågående nyemission
17 444 807
Årets förlust
Belopp vid
årets utgång
624 000 17 444 807

Antal aktier och röster 2006–12–31

2006–12–31 2006–12–31 2005–12–31

Ingående anskaffningsvärde
360 000
Inköp
22 917
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
382 917
Utgående redovisat värde 382 917

–1 233 329

–966 359

Moderbolaget

Not 3 Övriga immateriella anläggningstillgångar
Koncernen

132 539

Serie B
Antal BTA A (Betalda Tecknade Aktier)
Antal BTA B (Betalda Tecknade Aktier)

132 539
–1 233 329
–1 082 870
–1 233 329

–950 331

Antal aktier

Antal röster

15 600 000
333 334
13 493 827
29 427 161

15 600 000
3 333 334
13 493 827
32 427 167

Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Undersökningstillstånd Solvik nr 1 och 2 i Bengtsfors kommun, 360 000 kr och för koncernen dessutom undersökningstillstånd i Serbien, 22 917 kr. Tillgångarna är
redovisade till anskaffningsvärden.

Emissionskostnader
Övrigt

Koncernen

Moderbolaget

2006–12–31
165 000
35 909
200 909

2006–12–31 2005–12–31
165 000
0
35 909
0
200 909
0

Not 4 Mark
Koncernen

Moderbolaget

2006–12–31 2006–12–31 2005–12–31

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Utgående redovisat värde
Bokfört värde mark

40 000
0

40 000
0

0
40 000

40 000
40 000
40 000
40 000

40 000
40 000
40 000
40 000

40 000
40 000
40 000
40 000

Göteborg den 28 maj 2007
Archelon Mineral AB (publ)

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

Not 5 Andelar i koncernföretag
Moderbolaget
2006–12–31 2005–12–31
Företag
Antal/Kapitalandel %
Archelon d.o.o. Serbien 100
40 958
0
40 958
0

Anders Hilmersson
Styrelsens ordförande

Tore Hallberg
Verkställande direktör

Peter Zeidler

Patric Perenius

Min revisionsberättelse har lämnats den 28 maj 2007
Carl-Åke Lundberg
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i Archelon Mineral AB (publ),
organisationsnummer 556658–6797.

liga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att
kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag
har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund
för mina uttalanden nedan.
Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en
rättvisande bild av bolagets och koncernens resultat och
ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
och koncernredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för
koncernen, behandlar förlusten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
.

Jag har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen
och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Archelon Mineral AB (publ) för år
2006. Det är styrelsen och verkställande direktören som
har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen.
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av min
revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i
Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra
mig om att årsredovisningen och koncernredovisningen
inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och
annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och
styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av
dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar
som styrelsen och verkställande direktören gjort när de
upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen
samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för
mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsent-

Karlstad den 28 maj 2007
Carl-Åke Lundberg
Auktoriserad revisor
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