
 

 

 

Pressmeddelande  

2013-11-22 
 
 
Archelon Mineral genomför garanterad företrädesemission och 
förvärvar oljeprojekt i Tomsk 
 

− Archelon Mineral AB (publ) har undertecknat avtal avseende förvärv av ett bolag 
som innehar oljekoncessioner i Tomsk, Ryssland. Betalning skall ske med aktier.  

 
− Avtalet förutsätter godkännande på extra bolagsstämma som planerar att hållas den 

20 december 2013.  
 

− Avtalet innebär vidare att Archelon Mineral AB (publ) skall genomföra en garanterad 
företrädesemission om maximalt SEK 30,7m. Garantiförbindelser har undertecknats 
uppgående till SEK 20m. 

 
− Godkännande innebär att Archelon Mineral AB (publ) ändrar namn till Interfox 

Resources AB (publ). 
 

− Nuvarande verksamhet och samtliga nuvarande tillgångar och skulder förs över till ett 
nybildat helägt dotterbolag. Detta dotterbolag tar namnet Archelon AB (publ) och 
kommer vid stämman att i dess helhet delas ut till aktieägarna i Archelon Mineral AB 
(publ). Det ”nya” Archelon AB (publ) kommer att anslutas till Aktietorget där handel i 
aktien påbörjas så snart praktiskt möjligt. 

 
− Vid samma stämma skall även fattas beslut om utdelning av aktier i bolaget Dividend 

Sweden AB, där Archelon Mineral AB (publ) förvärvat aktier för ett symboliskt belopp.  
 

− Med anledning av förvärvet samt utdelningen av den nuvarande verksamheten föreslås 
också stämman att genomföra nedsättning av aktiekapitalet, en mindre kontantemission, 
med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, val av styrelse för bolaget samt vissa 
ändringar av bolagsordningen. 

 

Förvärv av oljeprojekt i Tomsk 

Archelon Mineral AB (publ) (”Archelon”/”Bolaget”) har avtalat om att förvärva samtliga aktier 
i Mezhlisa Resources Cyprus Ltd (”Mezhlisa”) från nuvarande ägare the Far East and Pacific 
Investments Inc. (”FEPI”). Mezhlisa har i sin tur tidigare förvärvat 74 procent av aktierna i ett 
ryskt bolag, OOO Bakcharneftegaz (”BNG”), som äger en prospekterings- och produktions-
licens i Tomskregionen (”Tomskprojektet”). Ägandet överförs dock till Mezhlisa i takt med att 
överenskomna investeringar i oljekoncessionen genomförs. Totalt uppgår finansierings-
åtagandet till USD 12,4m. Förvärvet tillför således Archelon en stegvis ägarandel om 74 procent 
i BNG och därmed Tomskprojektet. Ägare till BNG i övrigt är den erfarne och välmeriterade 
geologen Mikhail Malyarenko, med en dokumenterat god förmåga att finna betydande 
oljetillgångar.  
 
Archelon kommer vid genomförande av affären att byta namn till Interfox Resources AB (publ).  
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Den initiala utvecklingsplanen för Tomskprojektet omfattar återinträde i en brunn som borrades 
på Sovjettiden (”Re-entryn”) samt borrande av en eller två nya brunnar, beroende på resultat 
från återinträde samt den första nya brunnen. Kolväteförekomsterna återfinns huvudsakligen på 
för Ryssland ovanligt stora djup, i de så kallade Palaeozoiska lagren ned till ett djup om 
omkring 4.300m vilket i närliggande fält innebär högre reservoartryck än i de traditionella fälten 
från Jura-perioden och därmed potentiellt högre produktionsflöden.  
 
Tomskprojektets bedömt mycket goda potential har baserats på historisk information från två 
brunnar som borrades på Sovjettiden samt nyligen genomförda omtolkningar av senare 
insamlad seismik, varvid ett ledande oljekonsultföretag tillmätte licensen en C3 resurs-
uppskattning enligt rysk standard om cirka 130 miljoner fat oljeekvivalenter, uppdelat i olja, 
gas och gaskondensat. Viktigt att notera är att C3 inte är en reservberäkning utan en beräkning 
av bedömda potentiellt utvinningsbara mineraltillgångar. 
 
Licensområdet är i princip fullt förberett för att genomföra Re-entryn och man beräknar att 
kunna inleda arbetet inom kort efter det att ytterligare finansiering har erhållits.  
 
Som betalning för Mezhlisa skall Archelon emittera aktier som motsvarar 29,9 procent av 
samtliga utestående aktier i Archelon efter genomförande av samtliga emissioner som beslutas 
på den planerade extra bolagsstämman.  
 
4,0 procent av det totala antalet aktier i Archelon Mineral AB (publ), beräknat efter det att 
samtliga emissioner som beslutas på den planerade extra bolagsstämman registrerats, skall 
sedan överföras från FEPI till ”Nya Archelon” för en summa av SEK 3,0.  
 
Tilläggsköpeskilling kan komma att utgå vid ytterligare finansiering i framtiden, enligt vissa 
villkor. Som stöd för värderingen av aktierna i Mezhlisa har styrelsen inhämtat ett 
värderingsutlåtande från Birger Jarl Fondkommission AB.  
 
Ytterligare information om Tomskprojektet kommer att presenteras senast den 6 december 
2013, d v s två (2) veckor före bolagsstämman. 
 

Genomförande av garanterad företrädesemission med Övertilldelningsoption 

Styrelsen föreslår att Archelon genomför en nyemission med företräde för aktieägare 
(”Företrädesemissionen”) om maximalt SEK 30,7m vid full teckning. Företrädesemissionen 
föreslås genomföras till teckningskursen SEK 0,03 varvid varje aktie berättigar till fjorton (14) 
teckningsrätter. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B i 
Bolaget. Avstämningsdag skall vara den 16 januari 2014. Teckningstiden med och utan stöd av 
teckningsrätt skall vara den 20 januari – 3 februari 2014. Totalt kan högst 1 022 946 932 aktier 
av serie B komma att emitteras inom ramen för Företrädesemissionen till ett belopp om 
SEK 30 688 407,96 före avdrag för emissionskostnader, vilket skulle öka aktiekapitalet med 
SEK 10 229 469,32.  
 
Garantiförbindelser har undertecknats till ett belopp om SEK 20 000 000,00 av ett 
konsortium av garanter.  
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Viktiga preliminära datum: 

13 januari 2014  Sista dag för handel inklusive teckningsrätter 

14 januari 2014 Första dag för handel exklusive teckningsrätter 

15 januari 2014 Beräknad dag för offentliggörande av prospekt 

16 januari 2014 Avstämningsdag 

20 januari 2014 Första dag för teckning samt handel i TR och BTA 

29 januari 2014 Handel i TR avslutas 

3 februari 2014 Sista dag i anmälningsperiod 

 
Observera att teckningsrätterna förväntas ha ett ekonomiskt värde. För att inte värdet på 
teckningsrätterna ska gå förlorat bör aktieägarna utnyttja dem för att teckna nya aktier, eller 
sälja de teckningsrätter som inte avses utnyttjas. 
 
För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter kommer styrelsen att, i 
enlighet med de fördelningsprinciper som anges i kallelsen och styrelsens fullständiga förslag, 
besluta om tilldelning av aktier tecknade utan teckningsrätter. 
 
Styrelsen föreslår vidare att besluta om en möjlighet att emittera ytterligare 333 333 333 B-
aktier utan stöd av teckningsrätter och därmed med avvikelse från aktieägares företrädesrätt 
(”Övertilldelningsoptionen”) till ett belopp om maximalt SEK 10m, vid stort intresse för 
deltagande i emissionen och under förutsättning att Företrädesemissionen övertecknas.  
 
Skälet till nyemissionen är att finansiera utvecklingen av Tomskprojektet och i första hand Re-
entryn samt därmed följande tester och analyser. Skälet till Övertilldelningsoptionen är att vissa 
garanter uttryckt en önskan om en säkrare möjlighet att bli tilldelade aktier.   
 

Genomförande av riktad emission 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, 
genomföra en emission av 66 666 667 B-aktier till kurs SEK 0,03 per aktie. Totalt kan Bolaget 
tillföras SEK 2m före avdrag för emissionskostnader. Rätten att teckna aktierna skall komma en 
begränsad grupp investerare. Skälet till avvikelsen är att Bolaget genom den riktade emissionen 
tillförs medel att användas till den fortsatta driften av Bolaget och dess tillgångar till dess att 
emissionslikvid i Företrädesemissionen har influtit.  
 

Nedsättning av aktiekapitalet 

I samband med affären med Mezhlisa och genomförandet av Företrädesemissionen, den riktade 
emissionen och omstruktureringen av Archelon har styrelsen funnit det lämpligt att föreslå 
stämman att Bolaget skall minska aktiekapitalet med SEK 2 192 029,10 genom avsättning till fri 
fond att användas enligt beslut från bolagsstämman. Minskningen skall genomföras utan 
indragning av aktier, varigenom aktiens kvotvärde minskas till SEK 0,01 per aktie. Bolagets 
aktiekapital kommer efter minskningen att uppgå till SEK 730 676,38 fördelat på totalt 
73 067 638 aktier, varav 2 051 090 aktier av serie A samt 71 016 548 aktier av serie B.  
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Utdelning av aktier i ”Nya Archelon” 

Innan bolagsstämman kommer samtliga Bolagets tillgångar och skulder (med undantag av 
bolagets aktier i Dividend, Bolagets löneskatteskuld samt motsvarande likvida medel) ha 
överförts till Bolagets nybildade helägda dotterbolag Aktiebolaget Grundstenen 138030 
(publ) u.n.ä. till Archelon AB (publ) (”Nya Archelon”). Bolagets nuvarande verksamhet 
kommer således därmed fortsättningsvis att bedrivas i Nya Archelon. För att skapa ett 
bredare ägande samt optimera värdepotentialen i Nya Archelon föreslår styrelsen att 
stämman beslutar om utdelning av Nya Archelon till aktieägarna varvid Nya Archelons 
samtliga 2 051 090 aktier av serie A och 71 016 548 av serie B delas ut. A-aktieägare 
erhåller en (1) A-aktie för varje A-aktie i Archelon de innehar per avstämningsdagen och 
B-aktieägare erhåller en (1) B-aktie för varje B-aktie de innehar per avstämningsdagen. 
Avstämningsdag föreslås vara den 30 december 2013.  
 

Utdelning av aktier i Dividend Sweden AB  

Bolaget äger idag 6 000 000 aktier i Dividend Sweden AB (publ) (”Dividend”), vilket 
motsvarar 60 procent av aktierna i Dividend. Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta 
om utdelning av 5 620 588 aktier, vilket motsvarar 93,7 procent av Bolagets innehav i 
Dividend. Utdelningen innebär att aktieägare i Archelon per avstämningsdagen, den 30 
december 2013, är berättigade att erhålla en (1) aktie i Dividend för varje tretton (13) aktier 
i Archelon, oavsett aktieslag, som de innehar på avstämningsdagen.  
 

Styrelseval 

Förslag till ny styrelse för Bolaget kommer att presenteras senast på bolagsstämman. 
 

Övrigt 

Stämman föreslås ändra bolagsordningen avseende att sätet flyttas från Göteborg till 
Stockholm, omformulering av Bolagets verksamhet, bolagets firma ändras till Interfox 
Resources AB (publ) samt vissa justeringar av aktie- och aktiekapitalsgränserna.  
 
Kallelsen till bolagsstämma har publicerats i sin helhet i separat pressmeddelande samt 
följer som bilaga till detta pressmeddelande. 
 

Rådgivare 

Remium Nordic AB samt Birger Jarl Fondkommission AB agerar finansiella rådgivare och 
Advokatfirman Kjällgren är legal rådgivare till Archelon i samband med transaktionerna.  
 
 
Göteborg den 22 november 2013  

Styrelsen i Archelon Mineral AB (publ) 

 
För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Tore Hallberg, verkställande direktör 
Tel: +46 (0) 31-131190 
Email:  tore.hallberg@archelon.se  

mailto:tore.hallberg@archelon.se

	Pressmeddelande
	2013-11-22

