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Kommande rapporttillfällen
Årsstämma 2010
Archelons årsstämma hålls torsdagen den 25
mars 2010 i Göteborg.
Fullständig kallelse till årsstämma och övrig
information finns på www.archelon.se.
Ekonomisk information
Delårsrapport för perioden januari – mars 2010
lämnas torsdagen den 20 maj 2010.
Delårsrapport för perioden januari – juni 2010
lämnas torsdagen den 26 augusti 2010.
Delårsrapport för perioden januari – september
2010 lämnas torsdagen den 18 november 2010.
Bokslutskommuniké för 2010 lämnas torsdagen
den 24 februari 2011.
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Archelon i korthet
Archelon Mineral AB är ett prospekteringsbolag med inriktning på malmer och mineral. Syftet är att finna brytvärda fyndigheter inom de områden där bolaget är aktivt.
Verksamheten är i första hand inriktad på bas- och ädelmetaller med geografiskt fokus på Värmland, Dalsland
och Västernorrland. Per sista december 2009 fanns 12
registrerade undersökningstillstånd med en sammanlagd
areal om 6 655 hektar. Primära metaller är guld och koppar. Affärsidén omfattar också investeringar i andra företag inom råvarusektorn.

Investeringsportföljen innehöll vid årsskiftet sju bolag
med ett bokfört värde om 9 Mkr. Största innehavet är
Nordic Iron Ore AB, där Archelon äger en tredjedel av
aktiekapitalet. Övriga större värdepappersinnehav utgörs
av Trollhättan Mineral AB och Mineral Invest International MII AB.
Archelons B-aktie handlas på AktieTorget under kortnamnet Arch B. Marknadsvärdet uppgick vid årets slut
till 14,2 Mkr. Bolaget har cirka 4 000 registrerade aktie
ägare.

Viktiga händelser under 2009
•

Dotterbolaget Balkan Resources AB förvärvade Mineral
Invest Sverige AB mot utgivandet av 29 miljoner aktier,
riktade till aktieägarna i bolaget. Balkan Resources AB
ändrade därefter firma till Mineral Invest International
MII AB.

• Koncernförhållande i Archelon Mineral AB upphörde
tredje kvartalet 2009 efter att ägarandelen och röstetalet
i Mineral Invest International MII AB reducerats genom
utspädning av innehav och omstämpling av aktier.
• Arbetet med järnmalmsbolaget Nordic Iron Ore AB
fortskrider enligt plan. Stigande efterfrågan på järnmalm
öppnar för börsnotering.
• Markmagnetiska mätningar vid sökandet efter kopparmalm visade höga utslag på Archelons undersöknings
tillstånd i västra Värmland.

• Gynnsam kursutveckling i Mineral Invest International
MII AB skapar övervärde i Archelons värdepappersinnehav. Det vid årsskiftet registrerade aktieinnehavets
marknadsvärde uppgick till 36 Mkr, att jämföra med ett
bokfört värde om 3 Mkr. Archelons innehav bestod per
sista december 2009 av 11,8 miljoner aktier plus ytterligare
0,5 miljoner tecknade och betalade, men ej registrerade
aktier.
• Företrädesemission under juli-augusti 2009 tillförde
bolaget cirka 3,6 Mkr. Emissionen tecknades till ca 58
procent. Teckningskurs 0,10 kr/aktie.
• Resultatet före skatt -2 698 Tkr. Resultatet påverkas
negativt av kostnader i samband med prospektering samt
påverkas positivt av reavinster vid avyttring av aktier i
Archelons investeringar i råvarubolag.

NYCKELTAL
2009

2008

Omsättning, (Tkr)

164

2145

Avkastning på totalt kapital

neg

neg

Avkastning på eget kapital

neg

neg

12 143

10 851

0,16

0,33

-0,06

-0,12

-

-

95,4

96,7

Balansomslutning (Tkr)
Eget kapital per aktie (kr)
Resultat per aktie (kr)
Utdelning per aktie (kr)
Soliditet (%)
Nyckeltalsdefinitioner se sid 23.
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Aktiekapital och aktiedata
Aktiekapitalet i Archelon uppgår per sista december
2009 till 2 922 706 kronor, fördelat på 2 051 090 aktier
av serie A och 71 016 548 aktier av serie B. Under 2009
gjordes två nyemissioner, varvid aktiekapitalet ökade
med 1 653 953 kronor. Aktiens kvotvärde är 0,04 kronor.

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

AKTIEKAPITALETS UTVECKLING
År

Transaktion

2004

Bildande

2005

Split 250:1

2005

Nyemission

2005

Split 10:1

2006

Nyemission

2006
2007

Förändring (antal aktier)

Total antal aktier

Kvotvärde (kr)

Aktiekapital (kr)

-

1 000

100

100 000

249 000

250 000

0,40

100 000

1 250 000

1 500 000

0,40

600 000

13 500 000

15 000 000

0,04

600 000

600 000

15 600 000

0,04

624 000

Nyemission

13 827 161

29 427 161

0,04

1 177 086

Nyemission

2 291 666

31 718 827

0,04

1 268 753

2009

Nyemission

1

5 000 000

36 718 827

0,04

1 468 753

2009

Nyemission2

36 348 811

73 067 638

0,04

2 922 705

1
2

Kvittningsemission
Företrädesemission

Information om B-aktien

ARCHELON MINERAL
B-Aktien
OMX Stockholm

0.45

Bolagets B-aktie började handlas på NGM Nordic MTF
den 18 december 2006. Från och med december 2008
sker handeln på AktieTorget. Sista handelsdag på Nordic
MTF var den 28 november. Första handelsdag på Aktie
Torget var den 1 december.
Marknadsvärdet var vid årets utgång 14,2 Mkr. För
2008 uppgick marknadsvärdet vid årets utgång till 4,4
Mkr. Nyheter i form av pressmeddelanden, insynshandel
och övrig väsentlig marknadsinformation finns tillgänglig på AktieTorgets w
 ebbsajt www.aktietorget.se.

ANTAL AKTIER

Omsatt antal aktier
1000-tal

© NASDAQ OMX

0.4

0.35
0.3

0.25

12 000
10 000

0.2

8 000
0.15

6 000
4 000

0.1

2 000
0.05

JAN
2009

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

Handelsplats

AktieTorget

Aktienamn

Archelon Mineral B

Kortnamn

ARCH B

ISIN-kod

SE0001934480

2009

2008

Antalet A-aktier

2 051 090

333 334

Antalet B-aktier

71 016 548

31 385 493

Totalt antal aktier

73 067 638

31 718 827

Handelspost

1 aktie

Genomsnittligt antal aktier

46 402 539

31 718 827

Branschsektor

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

Ägarstruktur
Insynspersoners aktieinnehav motsvarade 14,3 procent av
kapitalet och 31,6 procent av rösterna i Bolaget.
De tio största ägarnas innehav uppgick till 32,3 procent
av kapitalet och 45,9 procent av rösterna. Aktierna var
vid årsskiftet fördelade på 3 958 ägare i 24 länder. En
övervägande del av innehaven, cirka 95 procent, var dock
registrerade i Sverige.

Utdelningspolitik och
utdelning
Verksamhetens yttersta syfte är att bereda maximal värde
tillväxt åt aktieägarna. Det är styrelsens uppfattning att
utdelningen långsiktigt bör motsvara minst en tredjedel
av årsvinsten. Till årsstämman den 25 mars 2010 föreslås
vinstutdelning av innehav. Se även sid 19 i förvaltningsberättelsen.

STÖRSTA AKTIEÄGARE INNEHAVSMÄSSIGT
Namn
Borderline Resources AS
Avanza Pension
Nordnet Pensionsförsäkring AB
Perenius, Patric
Idegren, Robert

Antal A-aktier

Antal B-aktier

Innehav (%)

Röster (%)

600 545

4 471 263

6,94

11,45

0

4 348 480

5,95

4,75

0

4 121 304

5,64

4,5

900 545

2 666 966

4,88

12,75

0

2 220 000

3,04

2,43

Geokraft Tore Hallberg AB

549 999

1 278 227

2,5

7,41

Leif Granlunds Holding AB

0

1 000 333

1,37

1,09

Ingeborg o Knut J:son Marks stiftelse

0

500 000

0,68

0,55

Gustafsson, Malkom Gunnar

0

500 000

0,68

0,55

Saal, Helena

0

407 571

0,56

0,45

Summa 10 största ägarna

2 051 089

21 514 144

32,25

45,92

Summa övriga 3 948 ägare

1

49 502 404

67,75

54,08

2 051 090

71 016 548

100,00

100,00

Summa 2009-12-30
Källa: Euroclear Sweden AB
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AKTIEINNEHAV FÖRDELAT I ÄGARKATEGORIER
Kategori

Antal A-aktier

Antal B-aktier

Innehav (%)

Röster (%)

1

8 622 482

11,80

9,42

0

44 947

0,06

0,05

Finansiella företag
Banker
Värdepappersbolag och
fondkommissionärer

1

44 042

0,06

0,05

Försäkringsbolag och pensionsinstitut

0

8 533 493

11,68

9,32

Övriga finansiella företag

0

358

0,00

0,00

Intresseorganisationer

0

545 267

0,75

0,60

Hjälp- och fackliga organisationer

0

545 267

0,75

0,60

Övriga svenska juridiska personer

549 999

5 937 598

8,88

12,50

Ej kategoriserade juridiska personer

600 545

4 471 264

6,94

11,45

0

3 233 956

4,43

3,53

900 545

48 205 623

67,21

62,51

2 051 090

71 016 548

100,00

100,00

Utlandsboende ägare
Svenska fysiska personer
Summa 2009-12-30
Källa: Euroclear Sweden AB

AKTIEINNEHAV FÖRDELAT I STORLEKSKLASSER
Intervall

Antal aktieägare

Antal A-aktier

Antal B-aktier

Innehav (%)

       Röster (%)

1 – 500

997

0

163 326

0,22

0,18

501 – 1 000

307

0

219 681

0,30

0,24

1 001 – 2 000

445

0

736 211

1,01

0,80

2 001 – 5 000

453

0

1 524 907

2,09

1,67

5 001 – 10 000

552

0

3 711 821

5,08

4,06

10 001 – 20 000

610

0

8 547 167

11,70

9,34

20 001 – 50 000

389

1

12 225 149

16,73

13,36

50 001 – 100 000

121

0

8 537 389

11,68

9,33

100 001 – 500 000

77

0

15 244 324

20,86

16,66

500 001 – 1 000 000

0

0

0

0,00

0,00

1 000 001 – 5 000 000

6

1 450 544

15 635 310

23,38

32,93

5 000 001 – 10 000 000

1

600 545

4 471 263

6,94

11,45

3 958

2 051 090

71 016 548

100,00

100,00

Summa 2009-12-30
Källa: Euroclear Sweden AB
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VD har ordet
Bäste aktieägare,
Archelon Mineral AB har en grund att stå på baserad på
beslut och händelser som inträffade under år 2009.
Archelons affärsidé tar en allt tydligare form. Bolaget
är i dag dels ett prospekteringsbolag, dels ett investmentbolag. Prospektering sker antingen i helt egna projekt
eller i projekt som drivs i samarbete med andra bolag.
Investeringsverksamheten innebär att Archelon i tidiga
skeden förvärvar ägarandelar i företag inom sektorn för
georesurser.
Archelon har alltid möjlighet att bolagisera egna
projekt och erbjuda aktieägarna delägande genom nyemissioner eller genom utdelning.
Ett exempel på detta är Archelons tidigare helägda
dotterbolag Balkan Resources som bildades kring koncessioner avseende bas- och ädelmetaller på Balkan. Archelons aktieägare erbjöds förtur i två nyemissioner under
2008 och 2009. Balkan Resources omvandlades sommaren 2009 till Mineral Invest International MII AB. Vid
Archelons årsstämma 2010 kommer, förutsatt stämmans
godkännande, delar av Archelons innehav i MIIAB att
delas ut till aktieägarna.
I Archelons projektportfölj finns andra innehav med
liknande förutsättningar där framtida utdelningar kan
bli aktuella.
Archelon är ett annorlunda bolag. Mig veterligt finns
det inget annat svenskt aktiemarknadsbolag som kombinerar produkterna prospektering och investering. Det

som skall göra Archelon intressant för aktieägaren är
möjligheten att bli delägare i nya projekt och bolag som
uppstår ur Archelons verksamhet.
Vi är beroende av en stabil råvarumarknad. Vi gynnas
av en positiv prisutveckling på malmer och mineral likaväl som vi givetvis gynnas om värdet på våra olika aktieinnehav ökar.
Förutsatt en god utveckling är det min och styrelsens ambition att driva en aktiv men väl balanserad
utdelningspolitik till gagn för såväl Archelon som för
Archelons aktieägare.
Jag hälsar dig välkommen till ett nytt verksamhetsår.

Göteborg i mars 2010

Tore Hallberg
Verkställande direktör

7

Verksamhetsbeskrivning
Archelons prospekteringsverksamhet är i första hand inriktad på bas- och ädelmetaller med geografiskt fokus på
Värmland, Dalsland och Västernorrland. Primära metaller är guld och koppar. Verksamhetens syfte är att finna
brytvärda mineralfyndigheter inom de områden där
bolaget beviljats undersökningstillstånd.
De flesta projekten befinner sig i ett tidigt utvecklingsskede. Insatserna består därför av grundläggande undersökningar i form av prospekteringsborrning, provtagning och analys av ytberg- och morän samt geofysiska
mätningar.

Archelon har under 2009 utfört fältarbete i form av
geokemisk provtagning och geofysiska mätningar. Prioriterade områden är ett definierat stråk med kopparmineraliseringar i västra Värmland samt guldprojektet
Solvik i norra Dalsland. Där har genom kärnborrning
påvisats närvaron av en betydande guldmineralisering.
Per sista december 2009 hade Archelon tolv registrerade
undersökningstillstånd med en sammanlagd areal om
6 655 hektar.

TABELL ÖVER UNDERSÖKNINGSTILLSTÅND (UPPDATERAD 2010-02-15)
Benämning

Län

Kommun

Mineral

Giltig t o m

Areal (ha)

Solvik nr 1

Västra Götaland

Bengtsfors

Solvik nr 3

Västra Götaland

Bengtsfors

Au, Cu

2012-11-25

312

Au

2012-02-20

500

Solvik nr 5

Västra Götaland

Solvik nr 6

Västra Götaland

Bengtsfors

Au

2010-08-15

725

Bengtsfors

Au

2011-10-09

1 450

Fjällstjärnet nr 1
Bruksån nr 2

Värmland

Säffle

Au

2010-03-17

57

Västernorrland

Sollefteå

Au, Cu

2010-12-15

236

Morbrors backe nr 1

Västernorrland

Sollefteå

Au, Cu

2010-12-15

440

Ledingsberget nr 1

Västernorrland

Sollefteå

Au, Cu

2011-09-15

775

Skravelmyran nr 1

Västernorrland

Sollefteå

Au, Cu

2011-09-15

775

Bortan nr 1

Värmland

Arvika

Au, Ag, Cu

2010-10-04

876

Fagerberget nr 1

Värmland

Filipstad

Fe, Cu

2010-08-14

S:a 11 st					

149
6 295

Guldprojektet Solvik
Archelon äger tillsammans med IGE Nordic AB guldprojektet Solvik i Bengtsfors kommun i norra Dalsland.
Vardera parten innehar 50 procent. Genom kärnborrning
har påvisats närvaron av en guldmineralisering innehållande även koppar och silver.
Området runt den påträffade guldmineraliseringen har
successivt utökats med nya undersökningstillstånd och
giltighetstiden för vissa gamla tillstånd har förlängts
eftersom mineraliseringens utsträckning ännu inte är
fullt avgränsad. Projektområdet utgörs för närvarande
av fyra undersökningstillstånd med en sammanlagd areal
om 2 987 hektar.
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Området ligger i det så kallade Vänern-Mjösa Goldbelt, där ett stort antal ädel- och basmetallmineraliseringar påträffats, varav flera brutits i historisk tid. Senast
producerades guld vid Harnäsgruvan mellan åren 1993–
1999 cirka 16 km norr om Solvik. Fortsatta arbeten
planeras omfatta geologiska och geofysiska undersökningar samt kärnborrning.

Kopparbälte i västra Värmland
Genom Värmland sträcker sig i en vid båge den så kallade
Stora Mylonitzonen, som bedöms vara resterna av en urtida kollision mellan två plattor i jordskorpan. Väster om
denna zon finns ett stort antal uppslag bestående av guldförande sulfidmineraliseringar, varav några varit föremål
för brytning. I höjd med Gunnarskog i Arvika kommun
KOPPAR
kton

USD/ton
9 000

1 000
Lager
Pris

750

7 000

500

5 000

250

3 000

0

1 000
2 000

2 001

2 002

2 003

2 004

2 005

2 006

2 007

2 008

2 009

Pris- och lagerutvecklingen för koppar de senaste tio åren.
(Källa: Mineralmarknadsanalys, Sveriges geologiska undersökning)

finns bland annat ett sulfidmineraliserat bälte innehållande de kopparförande mineralen bornit och kopparkis.
Även guld har noterats.
Inom Vänern-Mjösa Goldbelt finns en geologisk axel
benämnd Gunnarskogslinjen med en öst-västlig utsträckning på ca 15 km. Axelns bredd är en till två kilometer.
På undersökningstillståndet Bortan nr 1, inom den så
kallade Gunnarskogslinjen, finns ett flertal äldre smågruvor och skärpningar vilka tidigare brutits på koppar.
Archelon kommer fortsatt att uppgradera kunskapen
samt utöka närvaron i detta malmgeologiskt intressanta
område. Prospekteringsresultat från andra aktörer verksamma i området bekräftar och styrker tidigare gjorda
antaganden och iakttagelser, vilka pekar på närvaron av
fyndigheter som kan innehålla avsevärda tonnage.
Markmagnetiska mätningar gjordes under hösten 2009
på Bortan nr 1. Mätningarna gav exceptionellt höga utslag på flera platser inom området och kommer där för att
följas upp med kompletterande undersökningar i syfte att
bekräfta förmodade kopparmineraliseringar.
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GULD
USD/tr oz
1 200
(1 tr oz = 31,1 g)

Guldprospektering i
Västernorrland

1 000

800

600

Archelon innehar fyra undersökningstillstånd i Graningetrakten i Sollefteå kommun. Projektområdets areal täcker
2 226 hektar. Fältarbete genom regional moränprovtagning
har påvisat förhöjda guldhalter. Detta i kombination med
berggrundsgeologisk information motiverar fortsatta undersökningar i det guldanomala området.

400

200
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2009

Guldprisets utveckling de senaste tio åren.
(Källa: Mineralmarknadsanalys, Sveriges geologiska undersökning)

JÄRNMALMSPRISER
USD/ton
160,0

Återvinning av ferrokrom

140,0
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
1980

1985

1990

1995

2000

2005

Järnmalmen har 67.55% järninnehåll, fine, contract price to Europe, FOB Ponta
Järnmalmsprisets
sedan
da Madeira, US cents utveckling
per dry metric tonne
unit. 1980. Priset sätts till skill-

nad från bas- och ädelmetaller inte på internationella råvaru
börser, utan förhandlas fram mellan leverantör och köpare.
Avgörande är också typen av produkt. Priserna i diagrammet
avspeglar ett slags medelpris.
(Källor: Mineralmarknadsanalys, Sveriges geologiska undersökning och
Steelonthenet.com)
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Archelon förvärvade år 2006 fastigheten Lindveden
12:7 i Trollhättans kommun. På fastigheten finns stora
mängder ferrokrom-haltig slagg från tidigare industriell
verksamhet. Avsikten är att återvinna både ferrokrom och
kalk ur slaggen.
En anmälan om provbrytning beviljades i december
2009 av Trollhättans kommun. I ett första skede kommer
alla skut (större stenblock) att krossas upp, för leverans
till pågående vägprojekt i närområdet. Därefter planeras
för ett provuttag av ferrokromhaltig kalk för vidare bearbetning.
Diskussioner förs med intressebolaget Trollhättan
Mineral AB om en strukturaffär där Trollhättan Mineral
förvärvar Lindveden-projektet.

Investeringar
i råvarubolag
Per sista december 2009 utgjordes portföljen av sju
råvarurelaterade bolag med ett bokat värde om cirka 9
Mkr. Bäst utveckling hade Mineral Invest International
MII AB, vars marknadsvärde utvecklats positivt sedan
bolaget listades på AktieTorget i september 2009.
Archelons ägarandel var vid årsskiftet värd 36 Mkr
och det totala marknadsvärdet uppgick till 164 Mkr.
Innehavet bestod av 11,8 miljoner aktier plus ytterligare

0,5 miljoner tecknade och betalade, men ej registrerade
aktier.
Övriga bolag är ännu onoterade men flera har för avsikt
att lista sig under 2010. Största innehavet ägarmässigt är
Nordic Iron Ore AB där Archelon äger ungefär en tredjedel av aktiekapitalet. Investeringen i Amur Gold LLC har
skrivits ner till noll.

INVESTERINGAR I RÅVARUBOLAG
Bolag

Bokat värde

Investerat kapital

Ägarandel

Bransch

Mineral Invest International MII AB

3,0 Mkr

3,0 Mkr

22 %

Mineral

Trollhättan Mineral AB

3,9 Mkr

3,9 Mkr

25 %

Entreprenad

Nordic Iron Ore AB

1,9 Mkr

1,9 Mkr

33 %

Mineral

Geotermica AB

0,2 Mkr

0,2 Mkr

10 %

Energi

Amur Gold LLC

0,0 Mkr

1,9 Mkr

5%

Mineral

0,1 Mkr

1,1 Mkr

<1 %

Metallåtervinning

<0,1 Mkr

<0,1 Mkr

10 %

Mineral

Kilsta Metall AB
Merrit Resources Inc.
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Mineral Invest
International MII AB
Mineral Invest International MII AB (MIIAB) är ett
råvarubolag med huvudsakliga intressen i ett flertal mineralrika afrikanska länder, bland annat Kongo Kinshasa
och Etiopien. Bolaget bedriver handel med metaller och
mineraler samt småskalig produktion av guld. Anrikad
metallråvara köps lokalt och säljs vidare på den internationella marknaden.
Styrelsen i Archelons dåvarande dotterbolag Balkan
Resources AB tecknade under våren 2009 ett avtal om
samgående med Mineral Invest Sverige AB.
Balkan Resources förvärvade därvid Mineral Invest
Sverige AB mot utgivandet av 29 miljoner aktier med
kurs 0,45 kr, riktade till aktieägarna i bolaget. Efter genomfört förvärv, beslutad av extra bolagsstämma i Balkan
Resources den 9 juli 2009, ändrades firma från Balkan
Resources AB till Mineral Invest International MII AB.
Se även www.mineralinvest.com
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Trollhättan Mineral AB
Trollhättan Mineral AB (TMAB) utvecklar och säljer
genom dotterbolag kalkbaserade bindemedel och släckningsmassor samt betong med extremt hög densitet,
som är av intresse bland annat vid grundläggning och
konstruktion av fundament för vindkraftverk. Därutöver
finmals anhydrit till spackel samt tillverkas Monofill,
som används vid ingjutning av miljöfarligt avfall. Inom
koncernen bedrivs även en framgångsrik entreprenadverksamhet.
TMAB står i ett ömsesidigt beroendeförhållande till
Vargön Alloys AB, som är dess största kund. Smältverket
har under en stor del 2009 gått på sparlåga på grund av
lågkonjunkturen. Verksamheten har dock återupptagits i
begränsad omfattning mot slutet av året, då det kunnat
skönjas en förbättring i orderläget. Därmed har även
TMAB åter kunnat börja leverera sina produkter och
tjänster till Vargön Alloys.
En direkt eller indirekt listning av TMAB förväntas
ske under 2010. I samband med listningen kommer
aktieägarna i Archelon att vederlagsfritt erhålla cirka 10
procent av aktierna i bolaget genom en så kallad
ägarspridning. Avstämningsdag för tilldelning av aktier
meddelas när fullständigt beslut är fattat.

Nordic Iron Ore AB

Geotermica AB

På Archelons initiativ bildades under 2008 Nordic Iron
Ore AB (NIO). Archelon Mineral AB, Kopparberg Mineral AB och IGE Nordic AB äger per årsskiftet 2009/2010
en tredjedel var av det renodlade järnmalmsbolaget.
Förhållandet mellan parterna regleras av ett aktieägar
avtal. Bolagets tillgångar består av de järnmalmsintressen, huvudsakligen i Bergslagen, som delägarna
fört över.
På basis av gruvornas årliga produktionsrapporter
och andra äldre rapporter uppskattas de geologiskt
beräkningsbara mineraliseringarna omsluta cirka 200
miljoner ton. Kompletterande undersökningar och lön
samhetsstudier krävs för att bestämma hur stor del av
dessa som kan vara ekonomiskt utvinningsbara. Det inledande arbetet har omfattat dokumentation och sammanställning av bolagets järnmalmspotential och utredningar av olika finansieringsalternativ.
Störst potential för återupptagande av verksamheten
bedöms den sedan 1970-talet vilande järnmalmsgruvan i
Blötberget i Ludvika kommun ha. Kvarvarande tonnage
bedöms uppgå till minst 20 miljoner ton. Gruvan ligger
strategiskt placerad och omges av flera andra kända järnmalmer, bland annat Håksberg och Grängesberg, och
skulle därför vid en eventuell nystart kunna fungera som
ett nav för kringliggande fyndigheter.
När konjunkturen åter tar fart och efterfrågan på järnmalm stiger ges även möjlighet till finansiering genom
en separat notering av NIO.

Geotermica AB arbetar med utvinning av geotermisk
energi. Verksamhet håller bland annat på att etableras i
Italien, där geotermisk värme sedan länge utnyttjas för
elproduktion. Tack vare sina vulkaner har Italien gynn
samma förutsättningar att utveckla denna outtömliga
energikälla från jorden inre. Framtidsutsikterna för geotermisk energiutvinning bedöms som goda.
Geotermica befinner sig för närvarande i ett intressant
läge. Bolaget ligger i långt framskridna förhandlingar om
övertagande av ett italienskt geotermibolag som innehar
prospekteringslicens i ett strategisk beläget område med
goda möjligheter till geotermisk elproduktion.
Se även www.geotermica.se

Övriga bolag
Övriga investeringar består av metallåtervinningsföretaget Kilsta Metall AB, Amur Gold LLC och Merrit
Resources Inc. Amur Gold bedriver prospektering i
Amur-regionen i sydöstra Ryssland och Merrit Resources
är verksamt i Filippinerna.

Se även www.nordicironore.se
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Styrelse, ledning och revisor
Bolagets styrelse består av tre ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordförande.
Styrelsen har sitt säte i Göteborg, Västra Götalands län.
Nuvarande styrelse valdes vid årsstämma den 5 maj 2009.

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

Patric Perenius
Styrelsens ordförande
Född 1951, bergsingenjör, Stockholm.
Ledamot i Archelons styrelse sedan 2006.
Andra styrelseuppdrag: Ledamot i Central Asia Gold AB
och Svenska Capital Oil AB. Suppleant i Nordic Iron Ore
AB. Innehav i Archelon: 900 545 A-aktier och 2 666 966
B-aktier.

Piers Gormly
Född 1953, geofysiker, Houston, Texas, USA.
Ledamot i Archelons styrelse sedan 2008.
Andra styrelseuppdrag: Inga.
Innehav i Archelon: Inga.

Ledande befattningshavare
Tore Hallberg
Verkställande direktör. Anställd sedan 2004.
Övriga uppgifter se Styrelsen.

Tore Hallberg
Verkställande direktör
Född 1950, geolog, Göteborg.
VD för Archelon Mineral AB.
Ledamot i Archelons styrelse sedan 2005.
Andra styrelseuppdrag: Ledamot i Nordic Iron Ore AB
och Trollhättan Mineral AB. Innehav i Archelon via
bolag: 1 150 544 A-aktier och 5 749 490 B-aktier.
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Revisor
Carl Magnus Kollberg
Född 1951, Göteborg.
Auktoriserad revisor FAR SRS.
KLN Revision AB. Bolagets revisor sedan 2007.
Innehav i Archelon: Inga.

Etiska regler
Archelon följer i tillämpliga delar etiska regler uppställda
av SveMin, en organisation som driver närings- och arbetsgivarpolitiska frågor för svensk gruv-, mineral- och
metallindustri.
Gruvbranschens uppgift är att med långsiktig lönsamhet förse samhället med mineral och malm på ett ansvarsfullt sätt.
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 eftersträva en god, säker och stimulerande
arbetsmiljö. Företaget ska arbeta enligt uppgjorda
program för kontroll och förbättring av arbetsmiljön.
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 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.
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.
Archelon ska tillämpa god redo-visningssed, i detta innefattas även värderingar av fyndigheter.
Archelon ska bedriva allt prospekteringsarbete med
respekt för berörda mark- och sakägares intressen och med
omsorg om miljön.
Archelon ska verka för att även entreprenörer verksamma hos företaget följer dessa etiska regler.
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 systematiskt arbeta med ständiga förbättringar. Målen för arbetet ska omprövas med hänsyn
till förändrade behov och berättigade krav.

Riskfaktorer
Riskerna i ett prospekteringsbolag som Archelon 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 en högriskverksamhet där
endast ett fåtal undersökta områden leder till utbyggnad
av producerande gruvor.
Framtida finansieringsbehov
Prospekteringsbranschen är kapitalkrävande och innebär
att ytterligare finansiering kan komma att krävas för en
gynnsam utveckling av bolaget.
Konkurrenssituationen
Prospekteringsbolag kan i vissa fall konkurrera om
samma objekt eller område. Ett intressant område kan
bjudas ut till försäljning, varvid bolagets finansiella styrka
kan vara en avgörande faktor för ett attraktivt förvärv.
Områden runt befintliga malmfält och gruvor är oftast
hårdast konkurrensutsatta.
Råvarupriser
En prisnedgång på metaller kan i olika grad påverka
värdet på mineraltillgångar och potentiella reserver.
Världsmarknadspriset på guld och basmetaller uppvisar
historiskt stora fluktuationer.
Legala krav
Gruvverksamhet regleras av lagar och förordningar och
är noggrant kontrollerad av myndigheter. En särskilt
långtgående reglering finns inom miljöområdet. Tillstånd
från en mängd olika myndigheter krävs för en stor del
av verksamheten. Myndigheter och organisationer kan
därigenom försena eller stoppa ett projekt genom lång
handläggningstid eller att inte bevilja en ansökan om undersökningstillstånd alternativt bearbetningskoncession.
Även lagändringar kan vara till nackdel för verksamheten.
Personal
Archelon är beroende av både intern och extern kval ficerad personal. Förmågan att behålla nuvarande personal
liksom möjligheten att rekrytera ny är avgörande för den
framtida utvecklingen. Archelon arbetar löpande med att
tillse att alternativa lösningar finns för att driva verksamheten optimalt.
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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 1 280 000 kronor och
högst 5 120 000 kronor.

§5 Antal aktier m.m.
Antalet aktier skall vara lägst 32 000 000 och högst 
128 000 000.
Aktie skall kunna ges ut i två serier, av serie A till ett
antal av lägst 2 000 000 och högst 8 000 000 och aktier
av serie B till ett antal av lägst 30 000 000 och högst
120 000 000. Aktie av serie A medför 10 röster. Aktie av
serie B medför en röst. Alla aktier har lika rätt till andel i
bolagets tillgångar och vinst.
Beslutar bolaget att genom en kontantemission eller
kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B,
skall ägare av aktier av serie A och serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär
företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär
företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teck-
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ning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med
subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan
tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger
och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller
kvittningsemission ge ut aktier av endast serie A eller
serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier
är av serie A eller serie B, ha företrädesrätt att teckna nya
aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller
kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägare företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som
kan komma att nytecknas på grund av att optionsrätten
respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om
emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.
Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränk
ning 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 bolags
ordningen, ge ut aktier av nytt slag.

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

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

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

§9 Årsstämma
Årsstämma hålls årligen inom sex (6) månader efter varje
räkenskapsårs utgång och skall hållas i Göteborg.
På årsstämma skall följande ärenden förekomma till
behandling:

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 avstämnings
register 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 23 juni 2009.

1.
2.
3.
4.
5.

Val av ordförande vid stämman.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
Godkännande av dagordning.
Val av en eller två justeringsmän.
Prövning av om stämman blivit behörigen
sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredo
visning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut.
a) om fastställelse av resultaträkning och balans		 räkning samt, i förekommande fall, koncern		 resultaträkning och koncernbalansräkning,
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller
		 förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verk		 ställande direktören.
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Archelon Mineral AB, organisationsnummer 556658-6797, får härmed
avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Information om 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.
Per den sista december 2009 fanns 12 registrerade undersökningstillstånd med en sammanlagd areal om 6 655
hektar. Målområden är Bergslagen, Värmland, Dalsland
och Västernorrland. Primära metaller är guld och koppar.
Investeringsportföljen bestod vid årsskiftet av sju
råvarurelaterade bolag. Största innehavet är Nordic Iron
Ore AB, där Archelon äger en tredjedel av aktiekapitalet.
Övriga större innehav utgörs av Trollhättan Mineral AB
och Mineral Invest International MII AB med 25 procent
respektive 22 procent.

Väsentliga händelser under
räkenskapsåret
Archelons tidigare dotterbolag Balkan Resources AB
tecknade under våren 2009 ett avtal om samgående
med Mineral Invest Sverige AB, beslutad vid extra bolagsstämma i Balkan Resources den 9 juli 2009. Balkan
Resources förvärvade därvid Mineral Invest Sverige AB
mot utgivandet av 29 miljoner aktier med kurs 0,45 kr,
riktade till aktieägarna i bolaget. Efter genomfört förvärv
ändrades firma från Balkan Resources AB till Mineral
Invest International MII AB (MIIAB).
Koncernförhållande i Archelon Mineral AB upphörde
under tredje kvartalet 2009. Ändringen i den legala
strukturen beror på omstämpling från A- och B-aktier till
ett aktieslag samt påföljande nyemission i MIIAB, vilket
minskade röstetalet och ägarandelen i bolaget. Emissionen registrerades hos Bolagsverket i oktober 2009.
Innehavet i MIIAB bestod per den 31 december 2009
av 11,8 miljoner aktier plus 0,5 miljoner tecknade och
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betalade, men vid årsskiftet ännu ej registrerade aktier.
Bolaget listades på AktieTorget i september 2009. En
gynnsam kursutveckling fram till årsskiftet resulterade
i att det registrerade aktieinnehavet hade ett marknadsvärde på 36,1 Mkr, att jämföra med ett bokfört värde om
3,0 Mkr. Totala marknadsvärdet uppgick till 163,8 Mkr.
För att säkra den finansiella ställningen genomfördes
under 2009 två emissioner. Efter beslut vid extra bolags
stämma den 23 juni 2009 genomfördes under perioden 14
juli till 4 augusti 2009 en nyemission med aktieägarnas
företräde. Teckningskursen sattes till 0,10 kr per aktie.
Archelon tillfördes cirka 3,6 Mkr före emissionskostnader. Emissionen tecknades till cirka 58 procent.
Antalet tecknade aktier uppgick till 666 666 av serie A
samt 35 679 142 av serie B. Totalt tecknades 36 348 811
aktier.
Vid stämman beslutades även om en kvittnings
emission där en fordran om 0,5 Mkr på bolaget kvittades
mot utgivandet av 1 051 090 nyemitterade A-aktier och
3 948 910 B-aktier till en teckningskurs om 0,10 kr per
aktie. Antalet aktier uppgår efter de två nyemissionerna
till 73 067 638 stycken, varav 2 051 090 är av serie A
och 71 016 548 är av serie B. Aktiekapitalet ökade med
1 653 953 kr, från 1 268 753 kr till 2 922 706 kr. Aktiens
kvotvärde är 0,04 kr.
Under verksamhetsåret har utförts fältarbete i form av
geokemisk provtagning och geofysiska markmätningar.
Mest anmärkningsvärt var resultatet av de mätningar som
utfördes under hösten 2009 på undersökningstillståndet
Bortan nr 1 i Arvika kommun. De geofysiska mätningarna gav osedvanligt kraftfulla utslag på flera platser vilket
kan tyda på större ansamlingar av koppar.

Väsentliga händelser efter
räkenskapsårets utgång
Styrelsen i Archelon har utarbetat ett förslag till beslut
inför årsstämman den 25 mars 2010 om vinstutdelning
till aktieägarna i Archelon. Utdelningen består som högst
av 4 063 314 aktier i Mineral Invest International MII
AB och motsvarar 32,89 procent av Archelons samtliga
aktier i Mineral Invest per den 5 februari 2010.

Framtida utveckling
Prospekteringsverksamheten på befintliga undersökningstillstånd och tillkommande nya skall fortsätta att utvecklas. Avsikten är att påvisa kommersiella mineraltillgångar. Arbetet bedrivs i egen regi eller i samarbete med andra bolag. Parallellt med
detta görs investeringar i bolag och råvaruprojekt med identifierade tillväxtmöjligheter. De samlade effekterna av prospektering och investeringar förväntas skapa en god värdetillväxt för bolaget och aktieägarna.
Flerårsjämförelse
Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag (kronor)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet
Avkastning på totalt kapital
Avkastning på eget kapital
Antal anställda

2009
164 000
-2 697 537
12 142 647
95,4%
Neg
Neg
2

2008
2 144 599
-3 883 814
10 851 358
96,7%
Neg
Neg
2

2007
-4 463 163
15 350 640
93,4%
Neg
Neg
2

2006
-1 082 870
16 148 864
98,4%
Neg
Neg
-

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

20 662 104

Balanserade vinstmedel
Årets resultat

-9 297 308
-2 697 537
8 667 259

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att
till aktieägare utdelas 0,24 kronor per aktie, totalt
i ny räkning överförs

Utdelningen avses ske genom utskiftning av aktier
i Mineral Invest International MII AB. Såsom avstäm
ningsdag för utdelningen föreslås den 1 april 2010. Utdelningen av aktier kommer att effektueras snarast efter
avstämningsdagen.
För styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdel
ningen hänvisas till särskilt beslutsunderlag vilket bifogats kallelsen till årsstämman.

973 303
7 693 956
8 667 259

Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efter
följande resultat- och balansräkning samt kassaflödes
analys med tilläggsupplysningar.
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Resultaträkning 2008-2009
2009

2008

164 000

2 144 599

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

-697 273
-1 369 035
-2 324 803
-6 804
-4 397 915

-3 754 671

-2 253 316

1 056 812
427
-105
1 057 134

-1 689 727
59 370
-141
-1 630 498

Resultat efter finansiella poster

-2 697 537

-3 883 814

Årets förlust

-2 697 537

-3 883 814

(Belopp i kronor)

Not

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

2
3

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

Balansräkning 2008-2009
(Belopp i kronor)
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Övriga immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark
Inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga fordringar

Summa anläggningstillgångar
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Not

2009-12-31

2008-12-31

4

360 000

360 000

5
6

40 000
15 434
55 434

40 000
22 238
62 238

7
8

9 088 386
31 250
9 119 636

1 458 038
7 047 635
31 040
8 536 713

9 535 070

8 958 951

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

26 913
74 994
1 056 403
152 851
1 311 161

990 311

581 246

2 607 577

1 892 407

12 142 647

10 851 358

2 922 705

1 268 753

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

18 525 057
-5 413 494
-3 883 814
9 227 749

11 589 964

10 496 502

60 809
11 026
134 624
346 224
552 683

100 121
47 304
207 431
354 856

12 142 647

10 851 358

Inga
Inga

50 000
Inga

9

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad förlust
Årets förlust

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

Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

80 000
1 422 536
114 730
1 617 266

10
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Kassaflödesanalys 2008-2009
2009

2008

-3 754 671
6 804

-2 253 316
-1 774 295

Erhållen ränta
Erlagd ränta

428
-105
-3 747 544

202 703
-141
-3 825 049

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

-53 087
121 982
-39 312
237 140
-3 480 821

-26 913
1 281 267
-727 245
128 236
-3 169 704

Investeringsverksamheten
Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar
Avyttring av övriga finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-2 015 243
2 114 132
98 889

-516 239
2 066 140
1 549 901

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

3 790 998
3 790 998

-

Årets kassaflöde

409 066

-1 619 803

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

581 245
990 311

2 201 048
581 245

(Belopp i kronor)
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m m
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Tilläggsupplysningar
med noter
Not 1 Redovisnings- och
värderingsprinciper
Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med
årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna
råd. När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknas
har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer och i tillämpliga fall från uttalanden av FAR
SRS. När så är fallet anges detta i särskild ordning nedan.
Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden/nominellt belopp om inget annat anges
nedan.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avdrag för ackumulerad värdeminskning och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna
skrivs av linjärt över tillgångarnas nyttjandeperiod.
Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod
av 5 år.
Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta efter avdrag för individuellt bedömda osäkra
kundfordringar.

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. Upp
skjuten skatt avseende framtida skatteeffekter redovisas
inte i resultat- och balansräkningarna. Archelon Mineral
AB har ett skattemässigt underskottsavdrag uppgående
till SEK 12 598 233 för vilket ingen uppskjuten skatte
fordran således redovisats.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det
redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som
medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras kassa- och banktillgodohavanden.
Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet - Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.

Utländsk valuta
Tillgångar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.

Avkastning på totalt kapital - Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till genomsnittlig balansomslutning.

Andra långfristiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga värdepappersinnehav är avsedda för
långsiktigt innehav och redovisas till anskaffningsvärde.
Har ett långfristigt värdepappersinnehav på balansdagen
ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner
till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången
är bestående. Innehaven i Trollhättan Mineral AB, Nordic
Iron Ore AB samt Mineral Invest International MII AB
redovisas i denna kategori då de ej anses träffas av kriterierna för att redovisas såsom ett intresseföretag.

Avkastning på eget kapital - Resultat efter finansiella poster
i förhållande till genomsnittligt eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt).
Eget kapital per aktie - Eget kapital i relation till antal
aktier på balansdagen.
Resultat per aktie - Resultat efter skatt i förhållande till
genomsnittligt antal aktier.
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Not 2 Ersättning till revisorerna
2009

2008

Revision
KLN Revision AB

41 345

33 330

Andra uppdrag än revisionsuppdraget
KLN Revision AB
Summa

1 435
42 780

14 685
48 015

2009
1
1
2

2008
1
1
2

2009
1 071 338
373 500
1 444 838

2008
1 188 338
303 200
1 491 538

505 557
157 585
43 200
2 151 180

521 036
119 453
21 500
2 153 527

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

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

Ersättning till ledande befattningshavare
Nedanstående tabell redovisar ersättningar till ledande befattningshavare i bolaget. Några andra ersättningar och förmåner i form av rörlig ersättning,
övriga förmåner, aktierelaterade ersättningar eller övrig ersättning har ej utgått till vd eller styrelse.
2009
Tore Hallberg, verkställande direktör
Patric Perenius, ordförande
My Simonsson, tidigare styrelseledamot
Reijo Hämäläinen, tidigare suppleant
Summa
2008
Tore Hallberg, verkställande direktör
My Simonsson, ordförande
Patric Perenius, styrelseledamot
Peter Zeidler, tidigare ordförande
Anders Hilmersson, tidigare styrelseledamot
Reijo Hämäläinen, suppleant
Summa

Grundlön/
Pensionskostnad
Styrelsearvode
720 000
157 585
240 000
70 838
40 500
1 071 338
157 585

720 000
99 162
156 794
33 588
16 794
162 000
1 188 338

119 453
119 453

Summa
877 585
240 000
70 838
40 500
1 228 923

839 453
99 162
156 794
33 588
16 794
162 000
1 307 791

Not 4 Övriga immateriella anläggningstillgångar
2009
Ingående anskaffningsvärden
360 000
Utgående restvärde enligt plan
360 000
Avser undersökningstillstånd Solvik nr 1 och 2 i Bengtsfors kommun. Undersökningstillstånden är redovisade till anskaffningsvärden.
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2008
360 000
360 000

Not 5 Mark
Ingående anskaffningsvärden
Utgående restvärde enligt plan
Bokfört värde mark
Marken är redovisad till anskaffningsvärde och avser Lindveden 12:7 i Trollhättans kommun.

2009

2008

40 000
40 000
40 000

40 000
40 000
40 000

2009
34 070
34 070
-11 832

2008
34 070
34 070
-5 028

-6 804
-18 636
15 434

-6 804
-11 832
22 238

2009
1 458 038
-1 458 038
-

2008
617 372
928 038
-87 372
1 458 038
1 458 038

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer
Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets förändringar
-  Avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

Not 7 Andelar i dotterföretag
Ingående anskaffningsvärden
Kapitaltillskott
Försäljningar av andelar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
Utgående redovisat värde

I juli 2009 träffade Archelons dåvarande dotterbolag Balkan Resources AB avtal om förvärv av Mineral Invest Sverige AB genom apportemission. Balkan
Resources bytte därefter namn till Mineral Invest International AB (MIIAB). MIIAB har därefter genomfört en nyemisssion samt omstämpling av aktier vilket
föranlett att koncernförhållande ej längre föreligger. Innehavet i MIIAB har därför omklassificerats till “Andra långfristiga värdepappersinnehav”.

Not 8 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar
-  Tillkommande värdepapper/kapitaltillskott
-  Avgående värdepapper
-  Omklassificeringar
-  Kapitaltillskott
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående uppskrivningar/nedskrivningar
Årets förändringar
-  Nedskrivningar
Utgående ackumulerade uppskrivningar/nedskrivningar
Utgående redovisat värde, totalt

2009-12-31
9 910 884

2008-12-31
9 062 052

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

1 927 632
-1 078 800
9 910 884

-2 863 249

-

-2 863 249
9 088 386

-2 863 249
-2 863 249
7 047 635
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Not 9 Förändring av eget kapital
Aktiekapital
1 268 753
1 268 753

Eget kapital 2007-12-31
Årets resultat
Eget kapital 2008-12-31
Nyemission
Kostnader hänförliga till emission
Årets resultat
Eget kapital 2009-12-31
Aktiekapitalet består av 2 051 090 st A-aktier och 71 016 548 st B-aktier.

1 653 952
2 922 705

Överkursfond Ansamlat resultat
18 525 057
-5 413 494
-3 883 814
18 525 057
-9 297 308
2 480 929
-343 883
20 662 103

Summa eget kapital
14 380 316
-3 883 814
10 496 502

-2 697 537
-11 994 845

4 134 881
-343 883
-2 697 537
11 589 963

Not 10 Ställda säkerheter
För egna avsättningar och skulder
Ställda säkerheter till Euroclear Sweden AB (VPC)

2009-12-31

2008-12-31

-

50 000

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman den 25 mars 2010 för fastställelse.

Göteborg den 1 mars 2010
Archelon Mineral AB (publ)

Tore Hallberg
Verkställande direktör			

Patric Perenius
Ordförande

Piers Gormly
Ledamot

Min revisionsberättelse har lämnats den 1 mars 2010

Carl Magnus Kollberg
Auktoriserad revisor FAR SRS
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i Archelon Mineral AB (publ)
Org.nr 556658-6797
Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i
Archelon Mineral AB (publ) för år 2009-01-01–200912-31. Det är styrelsen och verkställande direktören som
har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upp
rättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala
mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval
av min revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller
väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska
ett urval av underlagen för belopp och annan information
i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att
pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma
de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i
årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om
ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder
och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om
någon styrelseledamot eller verkställande direktören är
ersättningsskyldig mot bolaget.

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

Göteborg den 1 mars 2010

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

