ARCHELON MINERAL AB (publ)
Delårsrapport januari – mars 2012

•

Intressebolaget Nordic Iron Ore fokuserar årets fältarbeten på Väsmanfältet
– kärnborrning kan bekräfta tidigare beräknat tonnage.

•

Ansökan om nya undersökningstillstånd inlämnade till Bergsstaten.

•

Vänern-Mjösa Goldbelt i fokus – ny aktör söker undersökningstillstånd över stora
områden i västra Värmland.

•

Resultatet för första kvartalet 2012 uppgick till -1 289 Tkr (-973 Tkr).

Archelon Mineral AB är ett publikt bolag listat på AktieTorget (ticker: ARCH B).
Verksamhetens övergripande syfte är att identifiera, förvärva, förädla och skapa
mervärden i råvarubaserade projekt, företrädesvis inom gruv- och mineralsektorn.
Verksamheten ska i möjligaste mån finansieras via avkastning från gjorda
investeringar. Mer information finns på www.archelon.se

OMSÄTTNING OCH RESULTAT
Omsättningen under perioden januari till mars 2012 uppgick till 38 Tkr (40 Tkr).
Resultatet under samma period uppgick före skatt till -1 289 Tkr (-973 Tkr).
Belopp inom parentes anger resultatet för motsvarande period föregående år.

VERKSAMHETSÖVERSIKT
Archelon har de senaste åren byggt upp en investeringsportfölj bestående av bolag
verksamma inom råvarusektorn. Per sista mars 2012 bestod portföljen av helägda
dotterbolaget Norplat Resources AB samt Nordic Iron Ore AB, Geotermica AB,
Merrit Resources Inc, Mineral Invest International MII AB och Älvfrakt Trollhättan
AB. Tillgångarna består i huvudsak av aktier i portföljbolagen. Genom att investera
i projekt som befinner sig i ett tidigt utvecklingsskede finns möjlighet till god
värdetillväxt.
Nordic Iron Ore AB är för närvarande det viktigaste innehavet bland portföljbolagen.
Archelon ägde per rapportdatum 21,4 procent av Nordic Iron Ore och var därmed
den tredje största ägaren i järnmalmsbolaget.
Nordic Iron Ore bildades på initiativ av Archelon år 2008 och motiverades av stark
efterfrågan på stål med gynnsamma järnmalmspriser och de skalfördelar som följer av
att bolaget som första aktör någonsin kunde integrera de större järnförekomsterna i
Ludvikaområdet. Målet är att återuppta driften och utveckla produktionen av järnmalm
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i Blötberget och Håksberg. Gruvorna ägdes tidigare av bland annat svenska staten
genom SSAB. Blötberget och Håksberg betraktas som en av de största sammanhållna
järnmalmsfyndigheterna i Bergslagen med totala mineraltillgångar på drygt 60 Mton.
För mer information, se bolagets hemsida www.nordicironore.se
Förutom investeringar i råvarubolag bedriver Archelon prospektering i egen regi
och i samarbete med andra bolag. Målområden är västra Värmland, Dalsland och
Bergslagen. Syftet är att finna brytvärda mineralfyndigheter, främst bas- och
ädelmetaller, som kan utvecklas till ekonomiskt bärkraftiga gruvprojekt. Insatserna
består av grundläggande undersökningar i form av prospekteringsborrning,
provtagning och analys av ytberg, block och morän samt geofysiska mätningar.
De flesta projekten befinner sig i ett tidigt utvecklingsskede.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER
Nordic Iron Ore
Under årets första kvartal aviserade Nordic Iron Ore att man under 2012
kommer att fokusera fältverksamheten på järnmineraliseringen Väsmanfältet,
beläget mellan gruvorna i Blötberget och Håksberg. Efter att planerat
kärnborrningsprogram genomförts kan en ny utvärdering förhoppningsvis
bekräfta den förmodade mycket stora järnmineraliseringen. Med en möjlig
mångdubbling av potentiella järnmalmsreserver lär Nordic Iron Ore framstå
som än mer attraktivt och värdefullt.
Prospektering
Prospekteringsarbeten har de senaste åren bedrivits i Bergslagen och västra
Värmland. Potentiella fyndigheter med guld och koppar är prioriterade och ett
antal identifierade målområden kommer nu att undersökas närmare.
Archelon har i mars 2012 hos Bergsstaten ansökt om tre nya undersökningstillstånd,
varav två i Filipstads kommun och ett i Säffle kommun. Sökt areal är 1 014 hektar.
Sedan tidigare innehas tre undersökningstillstånd, varav två ligger i Arvika kommun
och ett i Filipstads kommun. Den sammanlagda arealen är 1 201 hektar.
Det sedan 2010 pågående samarbetet med det kanadensiska guldbolaget AgnicoEagle Mines kring Solvik-projektet i norra Dalsland fortskrider enligt plan. Efter
sammanställning och utvärdering av hittills utförda arbeten har Agnico-Eagle
beslutat att gå vidare med projektet.
Vänern-Mjösa Goldbelt
Ett av Archelons prioriterade områden är ett metallogenetiskt stråk benämnt VänernMjösa Goldbelt. Inom stråket finns ett guldförande gångsystem som sträcker sig från
sjön Mjösa i Norge till Vänern i Sverige. Kvartsgångar med guld hittas såväl i Norge
som i västra Värmland och norra Dalsland. Mineraliseringarna förefaller vara
strukturellt betingade, det vill säga knutna till förkastnings- och svaghetszoner i
berggrunden. De karaktäriseras oftast av en komplex tektonik.
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På satellitbilder framträder tydliga förkastningstrender och lineament. Platser där
strukturella krysspunkter sammanfaller med gamla gruvhål kan indikera förekomsten
av ädelmetall. Vänern-Mjösa Goldbelt är underprospekterat och pågående arbeten
betecknas som ”greenfield”. Analyser av varp- och hällprover visar ett varierande
innehåll av både guld och silver.
Att området är malmgeologiskt intressant visas inte minst av att nya aktörer nyligen
sökt undersökningstillstånd över stora delar av den nordvästliga delen av VänernMjösa Goldbelt. Ansökningarna omfattar tillsammans ett område på nästan 400 000
hektar och täcker ett kilformat område med spets söder om Sunne och bas vid sjön
Mjösa i Norge. Ett av de sökta områdena omsluter bland annat Archelons
undersökningstillstånd Bortan 1 och Bortan 2 i Arvika kommun vars strategiska
värde sannolikt har ökat.

ÖVRIG INFORMATION
Investeringar
Det har under rapportperioden inte gjorts några investeringar.
Kommentarer till räkenskaperna
Eget kapital per aktie uppgick till 0,15 kr (0,22 kr). Resultatet per aktie var -0,02 kr
(0,01 kr). Soliditeten uppgick till 93,3 % (96,5 %). Likvida medel var vid periodens
början 7 450 Tkr (10 721 Tkr) och vid periodens slut 5 955 Tkr (9 738 Tkr).
Siffror inom parentes visar utfallet för motsvarande period 2011.
Tillgångarna består i huvudsak av aktier i råvarurelaterade bolag och
undersökningstillstånd. Bolagets resultatutveckling och ekonomiska ställning
under årets första kvartal framgår av bifogade resultat- och balansräkningar.
Aktien
Antalet utestående aktier per sista mars 2012 uppgick till 2 051 090 st av serie A
och 71 016 548 st av serie B, totalt 73 067 638 aktier. Enligt Euroclears
sammanställning hade Archelon vid denna tidpunkt 3 996 registrerade aktieägare.
B-aktien handlas på AktieTorget under kortnamnet Arch B.
Anställda
Antalet anställda var vid utgången av rapportperioden fyra personer. Vid behov
anlitas även konsulter och entreprenörer.
Redovisningsprinciper
Bolaget har vid upprättandet av denna delårsrapport tillämpat Årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd.
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Årsstämma och årsredovisning
Årsstämman äger rum onsdagen den 23 maj kl 13:00 på Elite Plaza Hotel, Västra
Hamngatan 3 i Göteborg. Årsredovisningen för 2011 finns tillgänglig på bolagets
hemsida www.archelon.se. Den tillhandahålles även i tryckt format på Archelons
kontor i Göteborg och skickas med post till de aktieägare som önskar få den
hemsänd.

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport för januari – juni 2012 lämnas torsdagen den 23 augusti 2012.
Delårsrapport för januari – september 2012 lämnas torsdagen den 15 november 2012.
Bokslutskommuniké för 2012 lämnas torsdagen den 21 februari 2013.

Göteborg den 15 maj 2012
Archelon Mineral AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta Tore Hallberg, VD Archelon Mineral AB.
Telefon: 031-131190, 0706 237390,
E-post: tore.hallberg@archelon.se

GRANSKNINGSRAPPORT
Denna rapport har ej varit föremål för revisorns granskning.
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RESULTATRÄKNING
Tkr

2012
jan-mar

2011
jan-mar

2011
jan-dec

38

40

428

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar

-344
-1 006
-3

-247
-869
-2

-1 539
-3 952
-11

Rörelseresultat

-1 315

-1 078

-5 074

26
–

7
98

106
371

-1 289

-973

-4 597

2012-03-31

2011-03-31

2011-12-31

360
370
5 063
228
5 955

360
60
5 319
1 196
9 738

360
65
5 063
184
7 450

Summa tillgångar

11 976

16 673

13 122

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Kortfristiga skulder

11 171
805

16 084
589

12 460
662

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

11 976

16 673

13 122

2012-03-31

2011-03-31

2011-12-31

Eget kapital vid periodens ingång
Periodens resultat

12 460
-1 289

17 057
-973

17 057

Eget kapital vid periodens utgång

11 171

16 084

12 460

Nettoomsättning

Räntenetto
Resultat värdepapper
Periodens resultat

BALANSRÄKNING
Tkr
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Övriga omsättningstillgångar
Kassa & Bank

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL
Tkr
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KASSAFLÖDESANALYS
Tkr

2012-03-31

2011-03-31

2011-12-31

Rörelseresultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Netto erhållna/betalda räntor

-1 315
3
26

-1 078
2
7

Kassaflöden från den löpande verksamheten
Förändring av rörelsefordringar
Förändring av rörelseskulder

-1 286
-44
143

-1 069
14
-77

-5 074
11
106
-4 957

Kassaflöden från den löpande verksamheten

-1 187

-1 132

-308

149

-1 495

-983

1 677
-3 271

Likvida medel vid periodens början

7 450

10 721

10 721

Likvida medel vid periodens slut

5 955

9 738

7 450

2012-03-31

2011-03-31

2011-12-31

-10,3
-10,9
93,3
-0,02
0,15

-5,7
-5,9
96,5
-0,01
0,22

-29,8

768

1 856

1 153

Antalet A-aktier
Antalet B-aktier

2 051 090
71 016 548

2 051 090
71 016 548

2 051 090
71 016 548

Totalt & genomsnittligt antal aktier

73 067 638

73 067 638

73 067 638

Kassaflöden från investeringsverksamheten
Årets kassaflöde

13
-4
-4 948

NYCKELTAL OCH AKTIEDATA

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

-31,2
95,0
-0,06
0,17

Nyckeltalsdefinitioner
Räntabilitet på totalt kapital: Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt totalt kapital.
Räntabilitet på eget kapital:

Nettoresultat enligt resultaträkningen i procent av genomsnittligt eget kapital.

Soliditet:

Eget kapital i procent av balansomslutning.

Resultat per aktie:

Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal aktier.

Eget kapital per aktie:

Eget kapital i relation till antal aktier på balansdagen.

Kassalikviditet:

Omsättningstillgångar exklusive lager i förhållande till kortfristiga skulder.
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