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Archelon i kor thet

Archelon i korthet
och viktiga händelser
under året

Nyckeltal och aktiedata
Koncernen

2008

Omsättning (Tkr)

2 122

0

neg

neg

Räntabilitet på totalt kapital

Archelon i korthet

Räntabilitet på eget kapital

Archelon Mineral AB är ett publikt bolag listat på
AktieTorget (ticker: ARCH B). Bolaget har drygt 4 000
aktieägare.
Archelon bedriver huvudsakligen prospekteringsverksamhet i Sverige samt i Serbien och Makedonien.
Verksamheten på Balkan administreras av dotterbolaget Balkan Resources AB. Därutöver finns delägda intressen inom olika råvarurelaterade projekt. Mer information finns på www.archelon.se
Affärsidén är att identifiera, förädla och skapa mervärden i tidiga råvaruprojekt genom 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. Den
egna verksamheten ska så långt som möjligt finansieras via avkastning från dessa investeringar.

Balansomslutning (Tkr)
Eget kapital per aktie (kr)

2007

neg

neg

11 079 373

15 002

0,33

0,44

Kassaflöde/aktie (kr)

-0,05

-0,39

Resultat per aktie (kr)

-0,11

-0,16

Utdelning/aktie (kr)
Soliditet (%)
Antal anställda
Antalet A-aktier

0

0

94,4

93,4

3

2

333 334

333 334

Antalet B-aktier

31 385 493 31 385 493

Totalt antal aktier

31 718 827 31 718 827

Genomsnittligt antal aktier

31 718 827 30 572 994

Efter en nyemission och ägarspridning sommaren
2008 i Balkan Resources kvarstår Archelon som
huvudägare. Emissionen genomfördes utan
fullteckning.
Byte av marknadsplats till AktieTorget den 1
december 2008.

Viktiga händelser under 2008
Positiva resultat i guldprojektet Solvik. Nya kärnborrhål, häll- och moränprover samt ytterligare två nya
fynd stärker potentialen. Området utvidgat med nya
undersökningstillstånd.

Finansoron sänker värdet på investeringar i råvarubolag. Rörelseresultatet har bland annat påverkats negativt om 3 164 Tkr av engångskostnad vid
nedskrivning av aktieinnehav i Amur Gold LLC
och Kilsta Metall AB.

Dotterbolaget Balkan Resources testar utvinning
av alluvialt guld i Serbien.

Resultatet före skatt -3 537 Tkr. Resultatet påverkas negativt av kostnader i samband med prospektering samt påverkas positivt av reavinster
vid avyttring av aktier i Archelons investeringar
i råvarubolag.

Nordic Iron Ore AB bildat för samarbete om
järnmalm.
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Ak tiek apital och ak tiedata

Aktiekapital och aktiedata
Archelon Mineral

Aktiekapital

Aktiekapitalet i Archelon uppgår per sista december 2008 till
1 268 753 kronor, fördelat på 333 334 aktier av serie A och
31 385 493 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.

Omsatt antal aktier
1000−tal

B−Aktien
OMX Stockholm_PI

1.2
1
0.8
0.6

0.4

Information om B-aktien

1 400
1 200

Bolagets B-aktie började handlas på Göteborgs OTC-lista och
NGM Nordic MTF den 18 december 2006. Under hösten 2008
fattade styrelsen beslut om listbyte till AktieTorget. Sista handelsdag på Nordic MTF var den 28 november 2008. Första handelsdag på AktieTorget var den 1 december 2008. AktieTorget
tillhandahåller aktiehandelssystemet SAXESS, tillgängligt för
banker och fondkommissionärer anslutna till Norex-börserna.
Aktienamn
Kortnamn
ISIN-kod
Handelspost
Kvotvärde
Antal aktier
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Kursstatistik

Archelon Mineral B
ARCH B
SE0001934480
5 000
0,04 SEK
31 718 827 (varav 333 334 olistade A-aktier)
1 december 2008 AktieTorget

Statistiken utgår från 249 handelsdagar under året.
Marknadsvärdet baseras på 31 385 493 B-aktier.

Ägarstruktur

Styrelseledamöters och ledande befattningshavares aktieinnehav motsvarade 15,0 procent av kapitalet och 21,0 procent
av rösterna i Bolaget. De tio största ägarnas innehav uppgick
till 32,5 procent av kapitalet och 37,0 procent av rösterna i Bolaget. Archelon hade vid årets utgång 4 052 aktieägare.

Utdelningspolitik och utdelning

Verksamhetens yttersta syfte är att bereda maximal värdetillväxt åt aktieägarna. Det är styrelsens uppfattning att
utdelningen långsiktigt bör motsvara minst en tredjedel av
årsvinsten. Archelon räknar dock inte med att kunna lämna
någon vinstutdelning de närmaste åren.

2008

2007

Marknadsvärde vid årets ingång

38,3 Mkr

78,5 Mkr

Marknadsvärde vid årets utgång

4,4 Mkr

34,5 Mkr

Kurs vid årets ingång, senast betalt

1,22 kr

2,50 kr

Kurs vid årets utgång, senast betalt

0,14 kr

1,10 kr

Köpkurs, medel

0,58 kr

1,41 kr

Säljkurs, medel

0,65 kr

1,45 kr

Senast betalt, medel

0,52 kr

1,41 kr

Högst betalt, medel

0,53 kr

1,45 kr

Lägst betalt, medel

0,49 kr

1,36 kr

Högsta kurs, senast betalt
(2008-01-03)

1,26 kr

2,50 kr

Lägsta kurs, senast betalt
(2008-12-22)

0,13 kr

1,04 kr

Högst betalt (2008-02-29)

1,36 kr

2,94 kr

Lägst betalt (2008-12-30)
Antal omsatta aktier

0,12 kr

1,00 kr

11 066 587 st

13 516 703 st

44 444 st

53 638 st

Omsatta aktier per handelsdag,
medel

Aktiekapitalets utveckling (kronor)
År

Transaktion

2004
2005
2005
2005
2006
2006
2007

Bildande
Split 250:1
Nyemission
Split 10:1
Nyemission
Nyemission
Nyemission

Förändring antal aktier

Totalt antal aktier

Kvotvärde

Aktiekapital

–
249 000
1 250 000
13 500 000
600 000
13 827 161
2 291 666

1 000
250 000
1 500 000
15 000 000
15 600 000
29 427 161
31 718 827

100
0,40
0,40
0,04
0,04
0,04
0,04

100 000
100 000
600 000
600 000
624 000
1 177 086
1 268 753
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Största ägare
Borderline Resources AS
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
Geokraft Tore Hallberg AB
Nordnet Pensionsförsäkring AB
Leif Granlunds Holding AB
Additech Business Consulting AB
Patric Perenius
Robert Idegren
Capitalleben
Hillbrook AB
Summa 10 största ägarna
Summa övriga ägare
Summa 2008-12-30

Innehav fördelat i ägarkategorier
Finansiella företag
Banker
Värdepappersbolag och fondkommissionärer
Försäkringsbolag och pensionsinstitut
Övriga finansiella företag
Intresseorganisationer
Hjälp- och fackliga organisationer
Övriga svenska juridiska personer
Ej kategoriserade juridiska personer
Utlandsboende ägare
Svenska fysiska personer
Summa 2008-12-30

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
Summa 2008-12-30

Antal aktieägare
1 196
390
760
771
501
233
132
40
22
2
5
4 052

Antal A-aktier
0
0
183 333
0
0
0
100 000
0
0
0
283 333
50 001
333 334

Antal B-aktier
2 496 808
1 651 190
1 278 227
1 003 311
1 000 333
910 000
692 511
381 282
318 725
288 940
10 021 327
21 364 166
31 385 493

Innehav (%)
7,87
5,21
4,61
3,16
3,15
2,87
2,50
1,20
1,00
0,91
32,49
67,51
100,00

Röster (%)
7,19
4,76
8,96
2,89
2,88
2,62
4,87
1,10
0,92
0,83
37,03
62,97
100,00

Antal A-aktier

Antal B-aktier

Innehav (%)

Röster (%)

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

2 684 327
7 903
11 923
2 664 501
1 673
155 453
155 453
4 999 760
198
4 403 937
19 140 145
31 385 493

8,46
0,02
0,04
8,40
0,01
0,49
0,49
16,50
0,00
13,88
60,66
100,00

7,73
0,02
0,03
7,67
0,00
0,45
0,45
21,12
0,00
12,68
58,01
100,00

Antal A-aktier
0
0
0
0
1
0
0
0
50 000
100 000
183 333
333 334

Antal B-aktier
196 311
278 528
1 346 711
2 763 584
3 551 568
3 344 012
4 144 925
2 816 835
3 910 639
1 602 511
7 429 869
31 385 493

Innehav (%)
0,62
0,88
4,25
8,71
11,20
10,54
13,07
8,88
12,49
5,37
24,00
100,00

Röster (%)
0,57
0,80
3,88
7,96
10,23
9,63
11,94
8,11
12,70
7,50
26,68
100,00

Källa: VPC AB
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VD har ordet
Bäste aktieägare i Archelon,

Året 2008 är över. Tolv månader som började i dur och
slutade i moll. Finanskrisen som bland annat även förde med sig en ruggig nedgång i priset på råvaror under
årets andra hälft är en händelse som kommer att lämna
bestående intryck. Konsekvensen av detta prisfall är
dessutom att många prospekterings- och gruvbolag blivit rejält vingklippta. Tillgångar i form av lovande prospekteringsuppslag och producerande gruvor betraktades plötsligt i många fall som näst intill utplånade. Det
för branschen nödvändiga riskkapitalet uppfattades
som så gott som bortblåst. Verkliga händelser och psykologiska effekter förde många in i ett chocktillstånd.
När året led mot sitt slut kändes marknaden iskall.
Archelon har under 2008 bedrivit prospektering i
Sverige med fokus på området Solvik i Bengtsfors kommun där en lovande guldmineralisering påträffats.
På basmetallsidan har Archelon tillsammans med
IGE Nordic och Kopparberg Mineral bildat ett nytt järnmalmsbolag, Nordic Iron Ore AB, dit gemensamma undersökningstillstånd med nedlagda järnmalmsgruvor
har förts. Arbetet inom detta bolag har huvudsakligen
varit inriktat på att finna en extern partner representerande såväl branschkunnande som finansiella muskler.
Intressen från denna typ av bolag har utmynnat i diskussioner och inledande förhandlingar vilka förhoppningsvis kan leda till avslut när finanskrisen kulminerat.
På Balkan har Archelon genom dotterbolaget Balkan
Resources fortsatt med prospekteringsarbetet enligt
plan. Bland de fyra koncessioner bolaget beviljats i Serbien har området avseende guld ägnats mest uppmärksamhet. Där finns alluviala förekomster som undersökt

genom jordprovtagning i ett stort antal hål. Förekomsten av guld bedöms ha en stor potential och andra
bolag verksamma på Balkan har indikerat intresse att
delta i projektet.
År 2008 får betraktas som ett förlorat år. Ett år vars
sista kvartal man bara vill lägga i glömska.
Marknaden kommer att repa sig. Tidpunkten för
återhämtningen och kraften i densamma är det omöjligt att sia om.
Archelon har utöver högpotenta undersökningstillstånd för prospektering även tillgångar i form av aktier
i andra bolag inom råvarusektorn. Förhoppningarna är
stora att även värdet på dessa innehav under år 2009
kommer att såväl synliggöras som öka från en absolut
bottennivå.
Göteborg i april 2009
Tore Hallberg
Verkställande direktör
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Verksamhetsbeskrivning
Översikt

Archelon bedriver huvudsakligen prospekteringsverksamhet i Sverige och i Serbien. Verksamheten i Serbien
drivs via dotterbolaget Balkan Resources AB. Därutöver finns hel- och delägda intressen inom olika råvarurelaterade projekt.
Ett annat ord för prospektering är undersökning.
Syftet med undersökningen är att få fram uppgifter om
det finns en fyndighet och i så fall dess beskaffenhet,
storlek och eventuella brytvärdhet. De flesta projekten
befinner sig i ett tidigt utvecklingsskede, där mycket
resurser läggs på grundläggande undersökningar i
form av provtagning och analys av ytberg- och morän
samt geofysiska undersökningar.
I Sverige har Archelon under 2008 utfört basprospektering omfattande geokemisk provtagning och geofy-

siska mätningar samt kärnborrning. Per rapportdatum
den sista december 2008 fanns 16 registrerade undersökningstillstånd med en sammanlagd areal om 7 202
hektar. Fältarbetet har varit fokuserat till Värmland och
Dalsland med guld och koppar som primära metaller.
I Serbien har Archelons dotterbolag Balkan Resources fyra koncessioner på totalt 2 330 hektar. Bolaget
prospekterar i första hand efter tennmineralet kassiterit, alluvialt guld, antimon och koppar. Arbetet bedrivs
fortlöpande och erhållna resultat bekräftar närvaron
av höghaltiga mineraliseringar vilka bedöms kunna
exploateras på ett lönsamt sätt även efter den senaste
tidens kraftiga prisfall på många råvaror.

Tabell över undersökningstillstånd per 2009-03-01
Benämning
Solvik nr 1*
Solvik nr 3*
Solvik nr 5*
Solvik nr 6*
Rimtjärn nr 1
Klintberget nr 1
Fjällstjärnet nr 1
Bruksån nr 2
Morbrors backe nr 1
Ledingsberget nr 1
Skravelmyran nr 1
Bortan nr 1
Kyrkskogen nr 1
Bispberg nr 1
Fagerberget nr 1
S:a 15 st

Län
Västra Götaland
Västra Götaland
Västra Götaland
Västra Götaland
Västra Götaland
Värmland
Värmland
Västernorrland
Västernorrland
Västernorrland
Västernorrland
Värmland
Värmland
Dalarna
Värmland

Kommun
Bengtsfors
Bengtsfors
Bengtsfors
Bengtsfors
Bengtsfors
Hagfors
Säffle
Sollefteå
Sollefteå
Sollefteå
Sollefteå
Arvika
Arvika
Hedemora, Säter
Filipstad

* Archelon Mineral AB 50 %, IGE Nordic AB 50 %.
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Mineral
Au, Cu
Au
Au
Au
Molybden
Molybden
Au
Au, Cu
Au, Cu
Au, Cu
Au, Cu
Au, Ag, Cu
Au, Ag, Cu
Molybden
Fe, Cu

Giltig t o m
2012-11-25
2012-02-20
2010-08-15
2011-10-09
2009-03-17
2010-02-01
2010-03-17
2009-12-15
2009-12-15
2011-09-15
2011-09-15
2009-10-04
2009-10-04
2009-10-04
2010-08-14

Areal (ha)
312
500
725
1 450
124
360
57
236
440
775
775
876
230
163
149
7 172

Verk samhet sb esk rivning

Tabellen visar de fem undersökningstillstånd som per 2008-08-06 överlåtits på intressebolaget Nordic
Iron Ore AB. Övriga delägare är IGE Nordic AB och Kopparberg Mineral AB.
Benämning

Län

Kommun

Mineral

Giltig t o m

Finnmossen nr 1
Finnmossen nr 2
Blötberget nr 1
Blötberget nr 2
Idkerberget nr 1
S:a 5 st

Värmland
Värmland
Dalarna
Dalarna
Dalarna

Filipstad
Filipstad
Ludvika
Ludvika
Borlänge

Fe
Fe
Fe
Fe
Fe

2011-08-30
2010-03-19
2010-05-29
2010-06-07
2010-07-04

Bergsstaten beviljar undersökningstillstånd

Areal
(ha)
25
17
303
500
93
938

mare reda på om vissa mineral finns i området. I Bergsstatens beslut om undersökningstillståndet anges vilka
mineral som man i första hand får söka efter.
Ett undersökningstillstånd är tidsbegränsat och gäller i lägst tre år. Dess giltighetstid kan sedan begäras
förlängd i ytterligare ett, två eller tre år, men då krävs,
med vissa undantag, att ”ändamålsenlig undersökning” utförts inom området. Efter att en sexårig tillståndsperiod är till ända kan ett undersökningstillstånd förlängas endast om det föreligger ”särskilda
skäl” eller ”synnerliga skäl”. Maximal giltighetstid för
ett undersökningstillstånd är 15 år. Undersökningsavgiften är 20 kronor per hektar för första treårsperioden
och ökar sedan progressivt över tiden. Avgifterna tillfaller staten.

I Sverige gäller sedan hundratals år att den som har förutsättningar att undersöka eller bryta en mineralfyndighet kan beviljas tillstånd enligt minerallagen. Den
myndighet som är tillsatt för uppgiften att besluta om
sådana tillstånd
är Bergsstaten.
Ett undersökningstillstånd
enligt minerallagen ger den som
beviljats tillståndet (företag eller
privatperson) ett
företräde framför andra till en
eventuell fyndighet inom området. Ett undersökningstillstånd ger
också en rättighet att kartlägga
vissa egenskaper
i berggrunden,
men bara med
syfte att ta när-

Guldprojektet Solvik

Det projektområde som under året ägnats mest uppmärksamhet är Solvik i Bengtsfors kommun i norra
Dalsland. Genom kärnborrning har påvisats närvaron
av en betydande guldmineralisering innehållande även
koppar och silver. Projektet Solvik är ett joint venture
på 50/50-basis mellan Archelon Mineral AB och IGE
Nordic AB. IGE Nordic ansvarar för operatörskapet.
Området runt den påträffade guldmineraliseringen
har utökats med nya undersökningstillstånd och giltighetstiden för gamla tillstånd har förlängts, eftersom
fyndigheten ännu inte är fullt avgränsad. Archelon
och IGE Nordic innehar fyra gemensamma undersökningstillstånd i norra Dalsland med en sammanlagd
areal om 2 987 hektar.

Moränprovtagning vid guldprospektering har
utförts runt Solvik i Dalsland och Värmland
samt Graningeområdet i Västernorrland.
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Under sommaren 2008 genomfördes en
andra borrkampanj i Solvik. Den viktigaste informationen från kärnborrhålen är att analysresultaten bekräftar en
fortsättning av guldmineraliseringen
mot sydost samt att den är öppen såväl
i längd som i djup. Fältarbete omfattande morän- och hällprovtagning har
visat på två nya guldmineraliseringar
norr om Solvik.
Borrprogrammet omfattade fem hål
på sammanlagt 845 meter. Kärnborrhålen bekräftade en silicifierad och
kvartsbreccierad mineraliserad strukNär järnet bröt bygd. Blötbergets gruvfält utanför Ludvika i Bergslagen omnämns första gången
tur, påverkad av en dominant förkastår 1768. Den välbevarade trälaven tillhörde bergverksaktiebolaget Vulcanus, bildat år 1900.
ningszon med en nordväst-sydostlig
strykning.
fatta geologiska och geofysiska undersökningar samt
Ett av hålen, SOL 7, tvärade på 180 meters djup
en ny omgång kärnborrning.
kvartsbreccian över 30 meters bredd med halter på 1–3
Guldmineraliseringarna vid och kring Solvik tillhör
g/t guld, 20–50 g/t silver samt 0,1–0,4% koppar över
det så kallade Vänern-Mjösa Goldbelt, där ett stort
analyserade intervall på en meter. De övriga hålen,
antal ädel- och basmetallmineraliseringar påträffats,
varav ett fick borras om på grund av besvärliga bergvarav flera brutits i historisk tid. Senast producerades
förhållanden, var svagt eller icke alls mineraliserade,
guld vid Harnäsgruvan (1993–1996), belägen ca 16 km
vilket innebär att den mineraliserade strukturen ej har
norr om Solvik.
en rakt sydlig fortsättning utan är förkastad och parallellförskjuten åt sydost.
Guldmineraliseringen påträffad i hål SOL 7 är öppen
Koppar i västra Värmland
mot såväl sydost som mot nordväst samt är även öppen
Genom Värmland sträcker sig i en vid båge den så kallamot djupet. Mineraliseringens sydostliga fortsättning
de Stora Mylonitzonen, som bedöms vara resterna av en
skall följas upp genom ytterligare borrhål planerade att
urtida kollision mellan två plattor i jordskorpan. Väster
genomföras under 2009.
om denna zon finns ett stort antal uppslag bestående
Prospekteringsarbete utfört under perioden har även
av guldförande sulfidmineraliseringar, varav några vabekräftat guldanomalier utanför det kärnborrade omrit föremål för brytning. I höjd med Gunnarskog i Arrådet. Vid regionalt fältarbete påträffades ett mineravika kommun finns bland annat ett sulfidmineraliserat
liserat block med 7 g/t guld samt mineralisering i häll
bälte innehållande de kopparförande mineralen bornit
med 8 g/t guld 4 km norr om Solvik.
och kopparkis. Även guld har noterats. Inom VänernVid en regional geokemisk provtagning ca 12 km norr
Mjösa Goldbelt finns en geologisk axel benämnd Gunom Solvik omfattande ca 200 moränprover, insamlade i
narskogslinjen med en öst-västlig utsträckning på ca 15
januari 2008, har ytterligare en guldanomali påträffats.
km. Axelns bredd är en till två kilometer.
Provtagning har följts upp med ytterligare 150 prover
På Archelons undersökningstillstånd Bortan nr 1 och
som bekräftar närvaron av en guldmineralisering. FörKyrkskogen nr 1, båda belägna inom den så kallade
utom i morän har guld även här påträffats i häll.
Gunnarskogslinjen, finns ett flertal äldre smågruvor
Två undersökningstillstånd som täcker de nya fyndoch skärpningar vilka brutits på koppar. Archelon
områdena har beviljats av Bergsstaten. Det fortsatta arkommer fortsatt att uppgradera kunskapen samt utöka
betet i de nya undersökningstillstånden planeras omnärvaron i detta malmgeologiskt intressanta område.
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Guldprospektering i Västernorrland

Prospekteringsresultat från andra aktörer verksamma i
området bekräftar och styrker dessutom tidigare gjorda
antaganden och iakttagelser, vilka pekar på närvaron
av fyndigheter som kan innehålla avsevärda tonnage.

Archelon har under 2008 hos Bergsstaten sökt och beviljats två nya undersökningstillstånd i Graningetrakten i Sollefteå kommun för att säkra ett område där
en eventuell guldmineralisering skulle kunna ligga.
Archelons fyra undersökningstillstånd i Graninge projektområde har en sammanlagd areal om 2 226 hektar.
Förhöjda guldhalter i moränprover kombinerat med
berggrundsgeologisk information motiverar fortsatta
undersökningar i det guldanomala området.

Återvinning av ferrokrom

Archelon förvärvade år 2006 fastigheten Lindveden
12:7 i Trollhättans kommun. På den ca 4 hektar stora
fastigheten finns en slaggtipp innehållande ferrokrom
från tidigare industriell verksamhet. Syftet är att återvinna metallen, som betingar ett pris på ca 10 kr per
kilo. Provtagning visar att halten ferrokrom i kalken
är ca 5 procent. 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.
Vid återvinning av ferrokromet finns även möjlighet
att tillgodogöra sig den deponerade kalken, förutsatt
att den uppfyller de krav på renhet som lagstiftningen
ställer. Projektet har försenats på grund av att kalken är
överlagrad av metertjocka jordmassor, vilket försvårar
och fördyrar projektet. Av såväl logistiska som kommersiella orsaker undersöks därför olika möjligheter
att avyttra även jordmassorna till bästa möjliga villkor.
Archelon för diskussioner med Trollhättan Mineral
AB om en strukturaffär där Trollhättan Mineral skulle
kunna förvärva Lindveden. En sådan affär kunde innebära att Archelons ägande ökar i Trollhättan Mineral,
men förutsätter dessutom att Archelon även erhåller en
vinstdelning ur projektet.

Lovande prospekteringsresultat. Rikt mineraliserad borrkärna från Solvik.

Guldkornen omsluts ofta av svavelkis (ljusbrun färg). Malmprov från Harnäsgruvan,
ca 8 km norr om Solvik. Bilden tagen med elektronmikroskop.
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Balkan Resources AB

Se även www.balkanresources.se
Efter en nyemission och ägarspridning sommaren 2008
i tidigare helägda dotterbolaget Balkan Resources AB
kvarstår Archelon som huvudägare med ett aktieinnehav uppgående till ca 76 procent av kapitalet och ca 91
procent av rösterna.

Översikt

Balkan Resources innehar fyra beviljade undersökningskoncessioner med kända mineraltillgångar i Serbien och tre registrerade ansökningar om koncessioner
med påvisade mineraltillgångar i Makedonien. Verksamheten bedrivs via helägda dotterbolag i respektive
land. Balkan Resources har för avsikt att inbjuda till
partnerskap och därigenom helt eller delvis finansiera
den fortsatta projektutvecklingen med hjälp av extern
finansiering.
De fyra koncessionerna i Serbien omfattar en areal
på totalt 2 330 hektar. Fyndigheterna är kända från tidigare undersökningar utförda av staten och därför väl
etablerade. De tre koncessionsansökningarna i Makedonien omfattar en areal om ca 3 500 hektar. Huvudsakliga metaller är tenn, guld, silver, koppar, zink, bly
och antimon.
Årets fältsäsong har följt uppgjord arbetsplan. Arbetet omfattar bland annat sedimentprovtagning i bäckar
och åar samt geokemisk provtagning av jord och fast
berg inom samtliga fyra koncessionsområden. Kvantitativa mätningar av provtaget material visar att tonnaget i vissa fall ligger väsentligt över vad som uppgivits
i äldre geologiska rapporter.

Dolda värden? Böljande landskap vid koncessionsområdet Vagan-Bukulja.

Malmer och mineraliseringar i eller i anslutning till
koncessionsområdet innehåller tenn, volfram, uran,
antimon och bly-zink. Mineraliseringen är bildad i
samband med tertiära intrusioner av magmatiska bergarter. Koncessionsområdet täcker även den lokala vattendelaren vilket innebär att den alluviala kassiteriten
har sitt ursprung inom koncessionen. Mineraliseringen
i det fasta berget har ännu ej lokaliserats.
Prospekteringsarbetet har visat att förekomsten i sina
rikare delar omfattar minst 25 000 kubikmeter med en
genomsnittlig kassiterithalt på ca 4 kg/m3. Uppströms
det undersökta området ökar halten kassiterit successivt till ca 8 kg/m3 enligt äldre rapporter. Det delområde som har hunnit undersökas beräknas innehålla
ca 500 000 kubikmeter alluvialt material innehållande
ca 200 ton ren kassiterit. Världsmarknadspriset på tenn
låg i mitten av april 2009 på ca 10 800 dollar per ton.

Tennprojektet Vagan-Bukulja

Undersökningsområdet ligger i centrala Serbien, ca 75
km söder om Belgrad. Koncessionsarealen är 35 km2.
Koncessionen Vagan-Bukulja täcker ett område med
alluviala kassiteritförekomster. Förekomstens sammanlagda längd är ca 4 km, bredden är 50-120 m och dess
mäktighet (djup) upp till 3 m. Kassiterit är det vanligast
förekommande tennmineralet i naturen. Dess kemiska
beteckning är SnO2 där Sn står för tenn, en förkortning
av latinets stannium. Kassiteriten innehåller ca 75 procent rent tenn.

Kopparprojektet Povlen

Undersökningsområdet ligger i västra Serbien, ca 140
km sydväst om Belgrad. Koncessionsarealen är 90 km2.
Inom koncessionen finns ett flertal mineraliseringar
som mer eller mindre noggrant undersökts under Jugoslavientiden. Det finns en mängd kopparmineraliseringar i området, varav de mest kända är Rebelj, Rečica,
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Geologiskt påminner Trbušnica om den idag nedlagda
antimongruvan i Zajace, också belägen i västra Serbien.
Jugoslavien var tidigare Europas ledande antimonproducent. Mineraliseringarna består av linsformade
kroppar i kontakten mellan kalksten och leriga sedimentbergarter. Prisutvecklingen på antimon har under
2000-talet varit positiv och metallen handlas kring
4 000 dollar per ton (mars 2009).
Antimon förekommer i naturen för det mesta som
antimonsulfid, Sb2S3, stibnit. Antimon är en metall med
ett brett användningsområde, bland annat vid tillverkning av dioder, batterier, i färg och keramik. Den används också i många legeringar, som därigenom blir
hårdare samt i mediciner.

Novakovaca och Lajkovaca. Förekommande mineraliseringstyper är massiva pyrit- och kopparkismineraliseringar, stockverk- samt impregnationsmineraliseringar.
Kopparhalten i de olika mineraliseringarna varierar

Guldprojektet Duboka

Undersökningsområdet ligger i östra Serbien, ca 150 km
sydöst om Belgrad. Koncessionsarealen är 70 km2. Guldet finns dels i lösa avlagringar i floddalarna (alluviala
förekomster) samt i kvartsgångar i bergssluttningarna.
Det arbete Balkan Resources bedrivit är primärt inriktat på alluviala guldförekomster. Lovande resultat från
årets prospekteringsprogram, där alluvialt guld påträffats i ett flertal provgropar och borrhål, visar på en
utbredd guldförekomst som ännu inte kunnat kvantifieras. Utökad provtagning med hjälp av pumputrustning och vaskrännor påbörjades i november 2008.
Omfattande guldvaskning i Pekdalen, strax söder
om koncessionsområdet, gjordes på 1930-talet. Geologiska undersökningar i området i början av 1900-talet
resulterade i upptäckten av flera mineraliseringar och
malmkroppar med guld och volfram. Förekomsterna
i gruvan Sveta Barbara (Blagojev Kamen) har tidigare
exploaterats. En ansökan för detta område lämnades
in i februari 2009. Beräkningar baserade på tidigare undersökningar visar att mängden alluvialt guld uppgår
till ca nio ton. Guldpriset noterades i 880 dollar per uns
den 13 april 2009.

Guldprospektering i Serbien. Goda resultat har erhållits vid provtagning
av alluvialt guld.

mellan 1 och 4 procent, lokalt ännu högre. Bevisade historiska reserver uppgår till minst 30 000 ton kopparmetall. Ett stort antal kopparanomalier innehållande även
andra metaller finns registrerade. Världsmarknadspriset på koppar noterades till ca 4 500 dollar per ton i mitten av april 2009.

Antimonprojektet Trbušnica

Undersökningsområdet ligger i centrala Serbien, ca 65
km söder om Belgrad. Koncessionsarealen är 38 km2.
I området finns spår av exploatering från medeltiden.
Geologiska undersökningar gjordes periodvis åren
1971-1983. Det resulterade i upptäckten av flera antimon-, bly- och zinkmineraliseringar, varav några är
provborrade. Koncessionsområdet som helhet är dock
dåligt undersökt.
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två i Norrbotten. De områden som berörs omfattar nedlagda gruvor med kända mineraltillgångar
samt påvisade järnmineraliseringar som tidigare
inte varit föremål för brytning. På basis av gruvornas årliga produktionsrapporter och andra äldre
rapporter uppskattas Nordic Iron Ores tolv tillstånd
innehålla geologiskt beräkningsbara järnmineraliseringar på över 200 miljoner ton. Kompletterande
undersökningar och lönsamhetsstudier krävs för
att bestämma hur stor del av dessa som kan vara
ekonomiskt utvinningsbara.

Värmländska industriminnen. De så kallade konsthjulen drev med vattnets kraft
pumpar nere i gruvorna. Detta hjul finns bevarat vid Tabergs järnmalmsgruvor i
Nordmark i Filipstads bergslag.

Se även www.nordicironore.se

Kilsta Metall AB

Per sista december 2008 uppgår Archelons ägande i
Kilsta Metall till ca 5,7 miljoner aktier, motsvarande
ca 9,2 procent av det totala antalet aktier i bolaget.
Investeringen gjordes 2007 till ett anskaffningsvärde om ca 2,3 Mkr. Aktiekursen har fallit kraftigt
under det senaste halvåret och värdet på Archelons
innehav har därför markant reducerats. Kilsta Metall-aktien är listad på NGM Nordic MTF.
Kilsta Metall är verksamt inom fragmentering av
aluminium, upparbetning av mixmetaller, hantering av slaggprodukter från stålverk och industririvningar. Verksamheten är förlagd till Karlskoga.

Ägarintressen i råvarubolag
Trollhättan Mineral AB

Archelons ägande i Trollhättan Mineral uppgår per sista
december 2008 till 25 procent av aktiekapital och röster.
Investeringen, som gjordes 2007, är bokad till ca 3,9 Mkr.
Förvärvet skedde mot 2 Mkr i kontant betalning samt
utgivandet av 1 458 333 nyemitterade Archelon-aktier
riktade till Trollhättan Minerals huvudägare.
Enligt föreliggande plan skall Trollhättan Mineral listas under 2009, där listningen föregås av en vederlagsfri ägarspridning av aktier till aktieägarna i Archelon.
Avstämningsdag för tilldelning av aktier i Trollhättan
Mineral kommer att meddelas när fullständigt beslut är
fattat.

Se även www.kilstametall.se

Amur Gold LLC

Archelon äger ca 6,5 procent av aktierna i Amur
Gold. Investeringen gjordes 2007 till ett anskaffningsvärde om ca 1,9 Mkr. Innehavet är av karaktären hög risk och kommer att avyttras om sådant
tillfälle gives. De investorer som tidigare visat intresse att förvärva bolaget har dock förklarat sig
avvaktande till en affär på grund av den globala
finansiella oron.
Amur Gold bedriver prospektering i den ryska
regionen Amur i sydöstra Ryssland. Bolaget har två
guldkoncessioner med en sammanlagd areal om 58
kvadratkilometer. Förväntade reserver uppgår till
minst 90 ton guld.

Nordic Iron Ore AB

Archelon, IGE Nordic AB och Kopparberg Mineral AB
bildade under 2008 det till lika delar ägda Nordic Iron
Ore AB. Archelons 33-procentiga innehav är bokat till
ca 1,9 Mkr.
Kopparberg Mineral med säte och kontor i Kopparberg har det operativa ansvaret för järnmalmsbolaget.
Verksamheten är inriktad på att träffa avtal med externa
aktörer som kan tillföra finansiering, ytterligare kompetens samt breda marknadskontakter.
Bolaget tillfördes totalt tolv undersökningstillstånd
med avseende på järn, varav tio ligger i Bergslagen och
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Etiska regler och risker
Riskfaktorer

Etiska regler

Prospektering och exploatering

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 redovisningssed, 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.

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 komma att krävas för en gynnsam
utveckling av bolaget.

Regional risk

Via dotterbolag bedrivs verksamhet i Serbien och Makedonien. Här kan föreligga en risk för politisk instabilitet eller
social oro till följd av låg tillväxt och hög arbetslöshet. Lagstiftningen, som håller på att anpassas till EU:s normer, är
ännu relativt oprövad vad avser regelverk för till exempel
utländska bolag.

Konkurrenssituationen

Prospekteringsbolag kan i vissa fall konkurrera om samma
objekt eller område. Ett intressant område kan bjudas ut till
försäljning via statligt eller privat auktionsförfarande eller
liknande, 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. Guld och basmetaller är globala råvaror. Världsmarknadspriset på dessa
uppvisar historiskt stora fluktuationer. De senaste åren har
priset på många metaller stigit kraftigt för att under 2008
falla drastiskt.

Legala krav

Gruvverksamhet regleras av lagar och förordningar och är
mycket noggrant kontrollerad av myndigheter. En särskilt
långtgående reglering av verksamheten 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 kvalificerad
personal. Förmågan att behålla nuvarande personal liksom
möjligheten att rekrytera ny personal 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
§7 Revisorer

§1 Firma

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

Bolagets firma är Archelon Mineral AB (publ).

§2 Styrelsens säte

§8 Kallelse

Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands
län.

Aktiekapitalet skall vara lägst 600 000 kronor och högst
2 400 000 kronor.

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.
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.

§5 Antal aktier m.m.

§9 Årsstämma

§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

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

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.
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 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.

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.

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

--------------------------------------------

en suppleant.

Denna bolagsordning antogs vid extra bolagsstämma i Archelon
Mineral AB (publ), org nr 556658-6797, den 18 augusti 2006.
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Archelon Mineral AB, organisationsnummer 556658-6797, får härmed
avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2008.

och investeringar förväntas skapa värdetillväxt för bolaget
och aktieägarna.

Ägarförhållanden

Yield AB var tidigare storägare i Archelon Mineral AB med
en ägarandel uppgående till 44,71 procent av kapitalet. Vid
ordinarie årsstämma i Yield den 25 mars 2008 fattades beslut
om vinstutdelning bestående av 14 181 703 B-aktier i Archelon Mineral AB. Aktien i Archelon Mineral AB fick därigenom en väsentligt större spridning och antalet aktieägare
uppgick vid årsskiftet till ca 4 100.

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.

Miljöfrågor och antal anställda

Bolaget bedriver ingen anmälningspliktig eller tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Medelantalet anställda i koncernen uppgick per sista december 2008 till tre
personer på heltid.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under verksamhetsåret har Archelon Mineral AB fortsatt
att bygga upp sin svenska verksamhet inom prospektering, dels i egen regi men även genom att bilda allians med
branschkollegor i syfte att därigenom företräda större samlade mineraltillgångar. Under året har Archelon Mineral
AB aktivt bidragit till bildandet av Nordic Iron Ore AB som
tillförts ett stort antal underökningstillstånd huvudsakligen
inom Bergslagens järnmalmsfält. Bolaget ägs till lika delar
tillsammans med IGE Nordic AB och Kopparberg Mineral
AB.
Genom dotterbolaget Balkan Resources AB har även bedrivits prospektering på Balkan och där främst i Serbien där Balkan Resources innehar fyra koncessioner. En emission genomfördes i dotterbolaget under sommaren 2008 och Archelon Mineral AB:s ägarandel minskade därigenom från 100 procent till
ca 75 procent.
Några större investeringar i externa råvaruprojekt eller råvarubolag har ej gjorts under 2008. Archelon Mineral AB:s innehav
av aktier i Kilsta Metall AB har under året till viss del realiserats. Ägarandelen i Trollhättan Mineral AB är oförändrat 25 procent stor. Planen att överlåta det kromrika kalkupplaget Lindveden till Trollhättan Mineral AB kvarstår.
Tester avseende eventuellt innehåll av miljöfarliga ämnen
i den jord som överlagrar deponin har genomförts med positivt
resultat. Archelon Mineral AB:s innehav av aktier i Amur Gold
LLC har ej realiserats under året. Ägarandelen har minskat
till ca 4 procent genom utspädning då kapital tillförts bolaget
från externa finansiärer.

Flerårsjämförelse

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.
Moderbolaget
Nettoomsättning, kr
Resultat efter
finansiella poster, kr
Balansomslutning, kr
Antal anställda, st
Soliditet, %
Avkastning på
totalt kapital, %
Avkastning på
eget kapital, %

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

2007
–

2006
–

-4 463 163 -1 082 870
15 350 640 16 148 864
2
–
93,4
98,4

Neg

Neg

Neg

Neg

Neg

Neg

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Överkursfond
Balanserade vinstmedel
Årets resultat

Framtida utveckling

Archelon Mineral AB skall med utgångspunkt från sina existerande undersökningstillstånd och framtida nya, med minsta möjliga finansiella exponering förädla dessa med avsikt att
påvisa kommersiella brytbara mineraltillgångar. Detta skall
ske antingen i egen regi eller i samarbete med andra bolag.
Archelon Mineral AB:s investeringsverksamhet i bolag och
råvaruprojekt med identifierade tillväxtmöjligheter skall utvecklas. De samlade effekterna av prospekteringsverksamhet

Styrelsen föreslår att vinstmedlen
disponeras så att i ny räkning överförs
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18 525 057
-5 413 494
-3 883 814
9 227 749

9 227 749
9 227 749
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Resultaträkning
Koncernen
Belopp i kr

Not

Nettoomsättning

Moderbolaget

2008

2007

2008

2007

2 122 099

-

2 144 599

-

-726 670

-1 312 069

-697 273

-1 312 069

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader

2

-1 977 197

-1 971 285

-1 369 035

-1 622 757

3, 4

-2 846 262

-1 813 907

-2 324 803

-1 813 907

5

-15 798

-5 028

-6 804

-5 028

Summa rörelsens kostnader

-3 443 828

-5 102 289

-4 397 915

-4 753 761

Rörelseresultat

-3 443 828

-5 102 289

-2 253 316

-4 753 761

-279 291

-

-1 689 727

-

Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar
Ränteintäkter

6

81 335

298 308

59 370

296 974

-13 777

-7 841

-141

-6 376

-

-673

-

-

-211 733

289 794

-1 630 498

290 598

118 272

-

-

-

Resultat efter finansiella poster

-3 537 289

-4 812 495

-3 883 814

-4 463 163

Årets förlust

-3 537 289

-4 812 495

-3 883 814

-4 463 163

Räntekostnader och liknande resultatposter
Kursförlust
Summa resultat från finansiella poster
Minoritetens andel i årets resultat
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Balansräkning
Koncernen
Belopp i kr

Moderbolaget

Not

2008-12-31

2007-12-31

2008-12-31

2007-12-31

7

1 322 333

411 937

360 000

360 000

1 322 333

411 937

360 000

360 000

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Övriga immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark

8

40 000

40 000

40 000

40 000

Inventarier

5

78 955

29 042

22 238

29 042

118 955

69 042

62 238

69 042

12

-

-

1 458 038

617 372

9

7 047 636

9 062 052

7 047 635

9 062 052

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar

31 040

-

31 040

-

7 078 676

9 062 052

8 536 713

9 679 424

8 519 964

9 543 031

8 958 951

10 108 466

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

26 913

-

26 913

-

-

-

74 994

371 367

1 203 314

2 468 130

1 056 403

2 458 926

Fordringar hos koncernföretag
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

166 208

210 833

152 851

210 833

1 396 435

2 678 963

1 311 161

3 041 126

1 162 974

2 779 589

581 246

2 201 048

2 559 409

5 458 552

1 892 407

5 242 174

11 079 373

15 001 583

10 851 358

15 350 640
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Koncernen
2008-12-31

2007-12-31

2008-12-31

2007-12-31

1 268 753

1 268 753

1 268 753

1 268 753

2 168

2 779

-

-

1 270 921

1 271 532

-

-

Överkursfond

18 525 058

18 525 058

18 525 057

18 525 057

Balanserad vinst eller förlust

-5 735 990

-968 396

-5 413 494

-950 331

Årets resultat

-3 537 290

-4 812 496

-3 883 814

-4 463 163

9 251 778

12 744 166

9 227 749

13 111 563

10 522 699

14 015 698

10 496 502

14 380 316

106 546

-

-

-

100 121

827 366

100 121

827 366

83 089

56 315

47 304

42 253

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

266 918

102 204

207 431

100 705

Summa kortfristiga skulder

556 674

985 885

354 856

970 324

11 079 373

15 001 583

10 851 358

15 350 640

50 000

50 000

50 000

50 000

Inga

Inga

Inga

Inga

Belopp i kr

Not

Moderbolaget

Eget kapital och skulder
Eget kapital

10

Bundet eget kapital
Aktiekapital
Bundna reserver

Fritt eget kapital

Summa eget kapital
Minoritetsintressen
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder
Ställda säkerheter

11

Ansvarsförbindelser
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Kassaflödesanalys
Koncernen

Moderbolaget

2008

2007

Rörelseresultat före finansiella poster

-3 443 828

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m m

-1 765 301
224 668

Belopp i kr

2008

2007

-5 102 289

-2 253 316

-4 753 761

5 028

-1 774 295

5 028

154 975

202 703

153 641

Den löpande verksamheten

Erhållen ränta
Erlagd ränta

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

-13 777

-6 376

-141

-6 376

-4 998 238

-4 948 662

-3 825 049

-4 601 468

-26 913

-

-26 913

-

1 462 319

-2 126 890

1 281 267

-2 496 792

-727 245

783 459

-727 245

783 459

151 786

-54 915

128 236

-61 272

-4 138 291

-6 347 008

-3 169 704

-6 376 073

-

-

-

-6 714 204

-910 396

-

-

-

Investeringsverksamheten
Investeringar i dotterbolag
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar

-65 711

-6 166 508

-

-

-516 239

-6 166 508

-516 239

-

4 014 022

-6 166 508

2 066 140

-

Kassaflöde från investeringsverksamheten

2 521 676

-6 166 508

1 549 901

-6 714 204

Årets kassaflöde

Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar
Avyttring/amortering av
finansiella anläggningstillgångar

-1 616 615

-12 513 516

-1 619 803

-13 090 277

Likvida medel vid årets början

2 779 589

15 293 105

2 201 048

15 291 325

Likvida medel vid årets slut

1 162 974

2 779 589

581 245

2 201 048
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Noter, gemensamma för moderbolag och koncern
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.

medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras kassa- och banktillgodohavanden.
Koncernredovisning
I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av rösterna, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande.
Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden,
vilket innebär att dotterföretagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens
egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterföretagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet.
Under året förvärvade bolag inkluderas i koncernredovisningen med belopp avseende tiden efter förvärvet. Resultat
från under året sålda bolag har inkluderats i koncernens resultaträkning för tiden fram till tidpunkten för avyttringen.
Archelon Mineral AB:s samtliga utländska dotterföretag
inom koncernen klassificeras som självständiga dotterföretag, varför dagskursmetoden tillämpas för omräkning av
deras bokslut. Detta innebär att de utländska dotterföretagens tillgångar och skulder omräknas till balansdagens kurs.
Samtliga poster i resultaträkningarna omräknas till årets genomsnittskurs. Omräkningsdifferenser förs direkt till koncernens egna kapital.
Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet.
I moderbolagets bokslut redovisas andelar i dotterföretag till
anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Som utdelning från dotterföretag redovisas endast erhållen utdelning av vinstmedel som intjänats efter förvärvet.

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.
Utländsk valuta
Tillgångar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga värdepappersinnehav är avsedda för långsiktigt innehav och redovisas till anskaffningsvärde. Har ett
långfristigt värdepappersinnehav på balansdagen ett lägre
värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta
lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående. Innehavet i Trollhättan Mineral redovisas i denna kategori
då det ej anses träffas av kriterierna för att redovisas såsom ett
intresseföretag.

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för
uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.
Avkastning på totalt kapital
Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till
genomsnittlig balansomslutning.

Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende
tidigare års aktuella skatt, samt andel i intresseföretags skatt.
Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor
säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i
resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget
kapital. Uppskjuten skatt avseende framtida skatteeffekter
redovisas inte i resultat- och balansräkningarna. Archelon
Mineral AB har ett skattemässigt underskottsavdrag uppgående till SEK 8 040 374 för vilket ingen uppskjuten skattefordran således redovisats.

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i förhållande till
genomsnittligt eget kapital och obeskattade reserver (med
avdrag för uppskjuten skatt).

Not 2 Ersättning till revisorerna
Koncernen

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det
redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som
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Moderbolaget

2008

2007

2008

2007

Revision
KLN Revision

33 330

41 890

33 330

41 890

Andra uppdrag än
revisionsuppdraget
KLN Revision
Summa

14 685
48 015

2 180
44 070

14 685
48 015

2 180
44 070
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Not 3 Löner och andra ersättningar fördelade per land
2008

2008 Moderbolag

2007

Grundlön/
Styrelsearvode

Pensionskostnad

Summa

Moderbolaget

My Simonsson,
ordförande

99 162

-

99 162

Styrelsen, verkställande direktören och
andra ledande befattningshavare

Piers Gormly,
styrelseledamot

-

-

-

Patric Perenius,
styrelseledamot

Löner och andra ersättningar uppgår till

Övriga anställda
Totalt i moderbolaget

1 188 338

848 024

303 200

288 144

1 491 538

1 136 168

Dotterföretag
Styrelsen, verkställande direktören och
andra ledande befattningshavare

300 000

-

Totalt i dotterföretag

300 000

-

1 791 538

1 136 168

Koncernen totalt

33 588

-

33 588

Anders Hilmersson,
tidigare styrelseledamot

16 794

-

16 794

162 000

-

162 000

1 188 338

119 453

1 307 791

2008 Dotterbolag

Koncernen

Moderbolaget

2008

2007

2008

Kvinnor

1

-

1

-

Män

2

2

1

2

Totalt

3

2

2

2

2007

1 488 338

848 024

1 188 338

303 200

288 144

303 200

288 144

1 136 168

1 491 538

1 136 168

300 000

45 000

300 000

Summa

300 000

45 000

300 000

Tore Hallberg,
verkställande direktör

700 000

109 216

809 216

Anders Hilmersson,
styrelseledamot

43 506

-

77 012

Patric Perenius,
styrelseledamot

27 506

-

43 506

Peter Zeidler, ordförande

77 012

-

27 506

848 024

109 216

957 240

Summa

848 024

1 791 538

Reijo Hämäläinen,
verkställande direktör

2007 Moderbolag

Löner, ersättningar,
sociala avgifter
och pensionskostnader

Löner och ersättningar till
övriga anställda

156 794

Summa

Not 4 Personal

Löner och ersättningar till
styrelsen, verkställande direktören och andra ledande
befattningshavare

-

Reijo Hämäläinen,
suppleant

Det finns inga anställda utomlands och således avser löner och andra ersättningar
anställda i Sverige.

Medelantalet anställda

156 794

Peter Ziedler,
tidigare ordförande

Not 5 Inventarier
Koncernen
2008

Sociala avgifter enligt
lag och avtal
Pensionskostnader för styrelsen, verkställande
direktören och andra
ledande befattningshavare
Pensionskostnader för
övriga anställda
Totalt

629 213

381 358

521 036

381 358

164 453

109 216

119 453

109 216

21 500

-

21 500

-

2 606 704

1 626 742

2 153 527

1 626 742

Tore Hallberg,
verkställande direktör

34 070

-

34 070

-

Inköp

65 711

34 070

-

34 070

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

99 781

34 070

34 070

34 070

720 000

119 453

-5 028

-

-5 028

-

Årets avskrivningar

-15 798

-5 028

-6 804

-5 028

Utgående ackumulerade
avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

-20 826

-5 028

-11 832

-5 028

78 955

29 042

22 238

29 042

som är anläggningstillgångar

Nedanstående tabeller redovisar ersättningar till ledande befattningshavare
i bolaget. Andra ersättningar och förmåner i form av rörlig ersättning, övriga
förmåner, aktierelaterade ersättningar och övrig ersättning har ej utgått till vd
eller styrelse.
2008 Moderbolag

2007

Not 6 Resultat från övriga värdepapper och fordringar

Ersättning till ledande befattningshavare

Pensionskostnad

20087

Ingående anskaffningsvärde

Ingående avskrivningar

Grundlön/
Styrelsearvode

Moderbolaget
2007

Koncernen
Realisationsresultat vid
försäljningar

Summa

Nedskrivningar

839 453

Summa

23

Moderbolaget

2008

2007

2008

2007

2 884 738

-

1 474 302

-

-3 164 029

-

-3 164 029

-

-279 291

-

-1 689 727

-

Räkensk ap er

Not 7 Övriga immateriella anläggningstillgångar
Koncernen

Not 9 Övriga långfristiga värdepappersinnehav

Moderbolaget

Koncernen

2008

2007

2008

2007

Ingående anskaffningsvärden

411 937

382 917

360 000

360 000

Inköp

910 396

29 020

-

-

1 322 333

411 937

360 000

360 000

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Utgående restvärde
enligt plan

1 322 333

411 937

360 000

Ingående
anskaffningsvärden
Tillkommande
värdepapper
Avgående värdepapper

360 000

Utgående ackumulerat
anskaffningsvärde

Undersökningstillstånd Solvik nr 1 och 2 i Bengtsfors kommun, 360 000 kr och
för koncernen undersökningstillstånd i Serbien, 962 333 kr. Tillgångarna är
redovisade till anskaffningsvärden.

Årets nedskrivningar
Utgående ackumulerade
uppskrivningar /
nedskrivningar

Not 8 Mark
Koncernen

Moderbolaget

2008

2007

2008

2007

Ingående anskaffningsvärden

40 000

40 000

40 000

40 000

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

40 000

40 000

40 000

40 000

Utg restvärde enligt plan

40 000

40 000

40 000

40 000

Bokfört värde mark i Sverige

40 000

40 000

40 000

40 000

Utgående redovisat
värde, totalt

Moderbolaget

2007

2006

2007

2006

9 062 052

-

9 062 052

-

1 927 632

9 062 052

1 927 632

9 062 052

-1 078 800

-

-1 078 800

-

9 910 884

9 062 052

9 910 884

9 062 052

-2 863 249

-

-2 863 249

-

-2 863 249

-

-2 863 249

-

7 047 635

9 062 052

7 047 635

9 062 052

Marken är redovisad till ansk.värde och avser Lindveden 12:7 i Trollhättan kommun.

Not 10 Förändring av eget kapital
Aktiekapital

Pågående
nyemission

Övriga bundna
reserver

Emissionskostnad

Eget kapital 2006-12-31

624 000

17 444 807

-233

-1 233 329

-

-966 359

Nyemission

553 086

-17 444 807

-

-

16 891 721

-

-

91 667

-

-

-

2 866 665

-

2 958 332
975

Koncernen

Apportemission
Förändring av omräkningsdiff avs
befintliga dotterföretag

Överkursfond Ansamlat resultat

Summa eget
kapital
15 868 886

-

-

3 012

-

-

-2 037

Emissionskostnader

-

-

-

1 233 329

-1 233 329

-

-

Årets resultat

-

-

-

-

-

-4 812 496

-4 812 496

1 268 753

-

2 779

-

18 525 057

-5 780 892

14 015 697

Eget kapital 2007-12-31
Förändring av omräkningsdiff avs
befintliga dotterföretag

-

-

-611

-

-

-

-611

Emissionskostnader

-

-

-

-

-

44 902

44 902

Årets resultat

-

-

-

-

-

-3 537 290

-3 537 290

1 268 753

-

2 168

-

18 525 057

-9 273 280

10 522 698

Eget kapital 2006-12-31

624 000

17 444 807

-

-1 233 329

-

-950 331

15 885 147

Nyemission

553 086

-17 444 807

-

-

16 891 721

-

-

91 667

-

-

-

2 866 665

-

2 958 332

Emissionskostnad

-

-

-

1 233 329

-1 233 329

-

-

Årets resultat

-

-

-

-

-

-4 463 163

-4 463 163

1 268 753

-

-

-

18 525 057

-5 413 494

14 380 316

-

-

-

-

-

-3 883 814

-3 883 814

1 268 753

-

-

-

18 525 057

-9 297 308

10 496 502

Eget kapital 2008-12-31
Moderbolaget

Apportemission

Eget kapital 2007-12-31
Årets resultat
Eget kapital 2008-12-31

Aktiekapitalet består av 333 334 st A-aktier och 31 385 493 st B-aktier.
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Not 11 Ställda säkerheter
Koncernen
2008-12-31

Moderbolaget

2007-12-31

2008-12-31

2007-12-31

För egna avsättningar
och skulder
Ställda säkerheter till
VPC

50 000

50 000

50 000

50 000

Not 12 Andelar i dotterföretag
Koncernen
Balkan Resources AB

Moderbolaget

Org nr

Säte

Kapitalandel (%)

556737-6974

Göteborg

75,72

Kapital- Rösträttsandel % andel %

Balkan Resources AB

75,72

91,38

Antal aktier

12 500 000

Summa

Ingående anskaffningsvärden
Inköp av andelar

Bokfört
värde
08-12-31
1 458 038

Bokfört
värde
07-12-31
530 000

1 458 038

530 000

2008

2007

617 372

40 958

-

576 414

Kapitaltillskott

928 038

-

Försäljningar av andelar

-87 372

-

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

1 458 038

617 372

Utgående redovisat värde

1 458 038

617 372

Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas årsstämman den 5 maj 2009 för fastställelse.

Min revisionsberättelse har lämnats den 1 april 2009

Göteborg den 1 april 2009

Carl Magnus Kollberg

Tore Hallberg		

My Simonsson

Verkställande direktör

Ordförande

Patric Perenius		

Piers Gormly

Auktoriserad revisor FAR SRS
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i Archelon Mineral AB (publ)
Org.nr. 556658-6797
Jag har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Archelon Mineral AB
(publ) för år 2008-01-01–2008-12-31. Det är styrelsen
och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att
årsredovisningslagen tillämpas vid upprättande 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
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 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, disponerar vinsten i moderbolaget enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen samt beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Göteborg den 1 april 2009

Carl Magnus Kollberg
Auktoriserad revisor FAR SRS

26

Styrelse, ledning och revisorer
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 ordinarie årsstämma den 14 maj 2008 för tiden intill slutet av nästa
årsstämma. Styrelsens sammansättning kommer kontinuerligt att ses över för att kunna erhålla en kompe-

tent 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
My Simonsson, styrelsens
ordförande
Född 1976, advokat, Göteborg.
Advokat vid Advokataktiebolaget Nordic Law.
Ledamot i Archelons styrelse
sedan 2008.
Andra styrelseuppdrag:
Suppleant i Förvaltnings AB
Malmön, Malmöns Fastighets
AB, Hunnebo Servicebutik AB och Hamnskjulet AB.
Innehav i Archelon: Inga

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

Tore Hallberg
Född 1950, geolog, Göteborg.
VD för Archelon Mineral AB.
Ledamot i Archelons styrelse
sedan 2005.
Andra styrelseuppdrag:
Ledamot i Balkan Resources
AB och Trollhättan Mineral
AB.
Innehav i Archelon via bolag:
183 333 A-aktier, 3 775 035
B-aktier.

Patric Perenius
Född 1951, bergsingenjör,
Stockholm.
Ledamot i Archelons styrelse
sedan 2006.
Andra styrelseuppdrag:
Ordförande i Balkan
Resources AB, ledamot i
Central Asia Gold AB och
Svenska Capital Oil AB.
Innehav i Archelon: 100 000
A-aktier, 692 511 B-aktier.

Ledande befattningshavare

Revisor

Tore Hallberg

Carl Magnus Kollberg

Verkställande direktör och koncernchef.
Anställd sedan 2004.
Övriga uppgifter se Styrelsen.

Född 1951, auktoriserad revisor FAR SRS, Göteborg
KLN Revision AB. Bolagets revisor sedan 2007.
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Archelon Mineral AB
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413 01 Göteborg
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