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VD-ord

Arbetet under det gångna året har varit
synnerligen stimulerande och jag ser fram
emot ytterligare ett år med många spännande upptäckter. Jag tycker att vår fokusering på guld och basmetaller i Västerbotten visat sig helt rätt.
Från våra bästa projekt, Nilsliden och
Björklidberget, har vi erhållit guldanomala
prover som stärker tron att vi ska hitta
guldmineraliseringar som kan vidareutvecklas till lönsamma malmer.
Prisbilden för guld och basmetallerna har visat mycket
positiva trender och ger bolaget därmed stark medvind
vid finansieringen av fortsatt verksamhet. Efterfrågan på
guld- och basmetallsfyndigheter stiger med den ökande
tillväxten i framförallt Kina och Indien. Vår fokus på
dessa metaller visar sig vara rätt i tiden och skapar bra
förutsättning för en mera aktiv verksamhet jämfört med
tidigare år.
Verksamheten under året har framförallt drivits med
hjälp av en borrmaskin på heltid för att provta och testa
anomalier i de olika delområdena i Västerbotten. Vid
både Nilsliden och Björklidberget har vi kunna identifiera områden med förhöjda guldhalter och vid Nilsliden
har vi påvisat guldmineralisering med 9,96 gram/ton
Au över 1,40 m. Arbetet har utförts systematiskt för att
granska samtliga undersökningstillstånd i Västerbotten
och fastställa deras värde samt planlägga den fortsatta
verksamheten. Områdena i Norrbotten har vi endast
hunnit förbereda för den borrkampanj som planerades
ske under vintern och våren 2010.
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Ledningen i bolaget är övertygade om att områdena
som vi investerat i är mycket intressanta för fortsatta
insatser men har även beslutat att öka portföljen med
nya undersökningstillstånd på flera områden i Västerbotten med god
potential för framförallt guld. Vi granskar
även erbjudanden
från andra företag
men har hittills inte
ingått några avtal. Vår
strävan är att genom
prospektering hitta
och försöka kommersialisera några
bra fynd inom ett par
år och därigenom
kunna bygga större
värden i bolaget och
för våra aktieägare.
Jag hoppas och
tror att våra aktieägare följer vår spännande vardag och
upplever glädjen tillsammans med oss i bolaget då vi
kan presentera goda analysresultat från borrningen.
Framtiden kommer att visa att vi gjort ett bra jobb och
om moder natur har skapat mineraliseringar som kan
leda till gruvdrift.

Lars-Åke Claesson
VD Alcaston Exploration AB

Verksamhet

historik

Alcaston Diamond Exploration AB (publ) bildades i juni
1999 som ett helägt dotterbolag till det australiensiska
bolaget Alcaston Mining NL. Alcastons verksamhet
var initialt inriktad mot prospektering efter diamanter i
Sverige. Under början av 2000-talet beviljades bolaget
många undersökningstillstånd för diamantprospektering
i Norrbotten och en omfattande verksamhet bedrevs såsom flygmagnetiska tolkningar, geologiska provtagningar och analyseringar. Resultaten indikerade förekomst
av kimberlitiska bergarter, vilka kan innehålla diamanter.
Alcaston Mining NL beslutade dock att avyttra större
delen av sin ägarandel i sitt svenska dotterbolag efter
att finansieringen av fortsatt verksamhet med diamanter
visat sig vara nästan omöjlig i rådande läge.
Sedan den 31 mars 2006 drivs Alcaston Exploration
AB som ett fristående svenskt bolag med fokus på prospektering efter guld- och basmetaller. Verksamheten
har främst varit inriktad mot bolagets undersökningstillstånd i Västerbotten. Insatserna har omfattat såväl
geofysiska markmätningar som borrning för provtagning av bottenmorän och bergkax samt bergprover från
större djup. Positiva resultat har påvisats inom flera av
Alcastons prospekteringsområden, vilket utgör grunden
för bolagets fortsatta expansion.

affärsidé, strategi och
målsättning

Bolagets affärsidé är att bedriva prospekteringsarbete
för att hitta och påvisa kommersiellt utvinningsbara
guld- och basmetallfyndigheter i Sverige.
Alcastons strategi är att i första hand bedriva prospekteringsarbete och antingen avyttra projekt inom
några år eller etablera samarbete med gruvbolag för
att vidareutveckla fyndigheter fram till driftsättning av
gruva. Bolaget ska fokusera på nuvarande guld- och
basmetallstillstånd i Västerbotten och Norrbotten och till
mindre del på diamanttillstånden i Norrbotten.
Målsättningen är att inom 2 år, genom borrningar och
andra undersökningar, utföra tillräckligt mycket prospektering på minst 2-3 uppslag för att därefter kunna
erbjuda dessa till gruvbolag för vidare exploatering.

Alcastons undersökningstillstånd ligger i närområdet till
både Björkdalsgruvan och Boliden där anrikningsverk
finns.

organisationsstruktur

Alcaston leds från kontoret i Uppsala där verkställande
direktören och ekonomifunktionen finns. Styrelsen ansvarar för den strategiska ledningen. I övrigt upphandlas
tjänster efter behov.

pågående prospektering

Alcastons prospekteringsarbete är idag primärt inriktat
på bolagets undersökningstillstånd i Västerbotten och
Norrbotten. Alcaston har för närvarande 11 undersökningstillstånd som totalt omfattar 18 454 hektar.
Dessutom har bolaget ansökt om ytterligare tre undersökningstillstånd i Västerbotten. Beslut för dessa från
Bergsstaten väntas under våren.

alcastons undersökningstillstånd
Namn

Hektar

Giltighetstid

Lintuvuoma

8 150

15 mars -2010

Kivivaara

1 750

15 mars -2010

Snårberget

3 400

15 mars -2010

Tjärrotheden

269

14 april -2010

Häbbersliden

658

16 maj-2010

Häbbersholm

426

16 maj -2010

Kolarijärvet

482

17 maj -2010

1 684

24 maj -2010

Häbbersholm nr 3

760

17 okt -2010

Häbbersholm nr 2

449

30 jan -2013

426

16 feb -2013

Rovavaara

Häbbersliden nr 2
Totalt

18 454

Samtliga undersökningstillstånd (förutom Lintuvuoma,
Kivivaara och Snårberget som avser diamanter) möjliggör
prospekteringsarbete för guld och basmetaller. För de
undersökningstillstånd vars giltighetstid löpt ut har bolaget ansökt om förlängning för 3 år, därefter kan dessa ev.
förlängas av Bergsstaten för ytterligare max 9 år.

årsredovisning 2009 alcaston

–5

Berggrundkarta över Västerbotten, där röda bruna och gröna färger är intrusiva bergareter, gula är vulkaniter och blå är sediment.
Guldgruvor eller guldfundigheter
Alcastons gällande undersökningstillstånd
Alcastons nyansökta undersökningstillstånd

guld- och basmetaller i
västerbotten
häbbersholm

Alcaston förvärvade 2005 prospekteringsmaterial
från Häbbersholmsområdet som insamlats under åren
1994-2001. I förvärvsavtalet ingår att Alcaston vid en
framtida produktion från området skall betala en royalty
på 1.3 % NSR (Net Smelter Revenue). Detsamma
gäller även för Häbbersliden och Tjärrotheden nedan.
Under dessa år hade flera företag finansierat prospekteringen och materialet omfattade bottenmorän och
bergkaxprovtagning, geofysiska markmätningar, berggrundskartering samt tolkningar och sammanställningar.
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Resultaten visade förhöjda halter av guld i bottenmorän
och bergkaxprover samt i ett kärnborrhål vid Nilsliden
och antydde att en eller flera guldmineraliseringar
kunde finnas i området.
Alcaston har under 2006-2007 utfört ytterligare
provtagning av bottenmorän och bergkax samt utfört
markgeofysiska mätningar. Dessutom har guldkorn
påvisats i moränprover med vaskpanna vilket visar att
moderklyftet till en guldmineralisering inte är långt bort.
Tolkningen är att uppslagen ligger i samma geologiska
miljö som basmetallsfyndigheterna vid Kankberg och
Åkulla samt en guldmineralisering vid Åkulla och den
nyligen påvisade guldmineraliseringen vid Bastutjärnen
vilka samtliga innehas av andra bolag.

Nilsliden
Under våren 2009 utfördes ett mindre kärnborrningsprogram (två borrhål) vid Nilsliden där en guldmineralisering tidigare påträffats med ett kärnborrhål. Vid den
nya borrningen påträffades som bäst en 1,40 meters
sektion med 9,96 gram guld per ton samt ytterligare
sektioner med lägre halter i samma borrhål liksom i det
andra borrhålet. Resultaten publicerades i pressmeddelande 2009-05-27.
Undersökningarna fortsatte under september månad
med ett borrprogram som syftade till att avgränsa
guldmineraliseringens utbredning i den ytligare delen av
berggrunden med kaxprovtagning.
Analysresultaten som publicerades i pressmeddelande den 26 oktober visade förhöjda (anomala) halter

av guld i 12 av 24 prover inom ett ca 500 x 500 m stort
området. Bolagets tolkning var att dessa guldhalter indikerar en guldmineralisering med relativt stor utbredning.
Mineraliseringens halter kan dock endast bevisas med
ytterligare borrning.
I pressmeddelande den 16 mars 2010 redovisade
bolaget analyserna från ytterligare fem kärnborrhål vilka
tyvärr inte innehöll lika höga halter som tidigare rapporterats. Halterna i intervallet 0,11-0,72 gram guld per
ton visar att den mineraliserade zonen i borrhålen Nils
09001,09002, 10001 och10002 växlar mellan 0,119,96 gram per ton guld över en längd av 120 meter.
Borrhålen Nils 09003-09005 träffade endast svag
guldmineralisering.

Borrhålsinformation från Nilsliden.

Geologisk karta från Nilsliden.
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Björklidberget
Inom Häbbersholmsområdet genomfördes förutom
insatserna vid Nilsliden dessutom ett bottenmorän- och
kaxprovtagningsprogram vid Björklidberget under hösten för att söka hitta guldmineralisering i berggrunden
även där. Guld hade i detta område tidigare påträffats i
många bottenmoränprover samt i några kaxprover.
Alcaston rapporterar i pressmeddelande den 14
december att nytt fynd av guld gjorts vid Björklidberget
i Västerbotten. Guldet förekommer i ca 50 % av de
bergkaxprover som tagits och guldhalter upp till 0,1
gram per ton Au har erhållits vilket anses som högt i
denna inledande glesa provtagning. Guldproverna togs
inom ett 2 km2 stort område med vulkaniska bergarter
som även håller förhöjda halter av arsenik, silver och
antimon.

häbbersliden

Alcaston förvärvade även prospekteringsmaterial från
Häbberslidenområdet där basmetallsuppslag indikerats
med bottenmorän och bergkaxprover. Dessutom visade
geofysiska flyg- och markmätningar goda ledare och
magnetiska horisonter som eventuellt kunde härstamma från mineralisering i berggrunden. Under 20062007 har Alcaston utfört ytterligare provtagning av
bottenmorän och bergkax samt gjort mera magnetiska
och elektriska mätningar vilka stärkte tron på ett bra
basmetallsuppslag i området.
Tolkningen antyder dessutom att geologin är av liknande karaktär som vid Boliden- Långsele- och Långdalgruvorna. Alltså basmetallsfyndigheter med höga
halter av guld och silver.

Flakaberget
Under våren 2009 utfördes kärnborrning vid Flakaberget inom Häbberslidenområdet för att kontrollera
geo-fysiska anomalier med närhet till geokemiska förhöjningar av zink, koppar, bly, silver och guld. Två borrhål
påträffade sedimentära horisonter med magnetkis och
inslag av vulkaniska bergarter med låga metallhalter.
Lillbäcken
Under vintern utfördes ett mindre borrprogram vid
Lillbäcken där ytterligare geofysiska anomalier kontrollerades med tre kärnborrhål. Magnetkis samt svaga zink
och kopparhalter påtraffades i en mix av sedimentära
och vulkaniska bergarter.

tjärrotheden

Kärnborrning vid Sörträsket
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Ett tredje uppslag varifrån Alcaston förvärvade prospekteringsresultat 2005 var Tjärrotheden. Här hade guldmineralisering indikerats genom relativt höga halter av guld
i bottenmorän och bergkax. Dessutom hade markgeofysiska mätningar påvisat några intressanta områden
där mineralisering kunde förväntas. Alcaston genomförde 2006 ytterligare provtagning av bottenmorän och
bergkax samt en markgeofysisk mätning. Resultaten
indikerade trolig mineralisering i två delområden.
Under september 2009 utfördes ett borrprogram om
fyra kärnborrhål för att kontrollera berggrunden vid de

geofysiska indikationerna. I pressmeddelande den 26
oktober 2009 skrevs att borrningen påvisade smärre
omvandlingar och krosszoner men inte några synliga
mineraliseringar men att noggrannare undersökningar
samt analyser återstår att göra. Tidigare provtagningar
hade påvisat höga guldhalter i bottenmorän (upp till
155 ppb Au ) (1 ppb = 0,001 gram per ton). Ytterligare
undersökning av omvandlingen i krosszonen visade förekomst av ankerit vilket är ett järnkarbonat mineral som i
detta fall kan förklara den geofysiska indikationen.

nya undersökningsområden

För att stärka bolagets tillgång på gulduppslag har tre
nya ansökningar om undersökningstillstånd lämnats in
till Bergsstaten.
Lidträsket nr 1 täcker ett område där guld påvisats
i morän och block. Magnetisk anomalier från flygmätningar tyder på en växlande geologi med flera målområden för en mineralisering.
Stavaträsket nr 1 täcker ett området med intressanta
halter av guld i block och häll samt en geologisk miljö
som liknar den vid Björkdalsgruvan. Flera små mineraliseringar är kända inom området från historiska data.
Häbbersholm nr 4 täcker ett delområde mellan
bolagets tidigare beviljade områden Häbbersholm och
Häbbersliden. Området anses täcka en eventuell fortsättning på mineraliseringen vid Nilsliden och behövs
alltså för de fortsatta undersökningarna.

sikmätningar och gjort sammanställningar med geologiska observationer och geokemisk provtagning för att
finna målområden för fortsatta insatser.
Under våren 2009 förbereddes ett provtagningsprogram där bottenmorän- och bergkaxprover skall tas
för analys. Då provtagningen troligen måste utföras på
tjälad mark planerades den att utföras under senare delen av hösten vilket senare fick omprövas då arbetena i
Västerbotten utökades. Geologiska insatser och rekognosering för borrkampanjen utfördes under september
tillsammans med borrteknisk expertis. Markägartillstånd
liksom länsstyrelsens tillstånd inhämtades och förberedelser gjordes för en borrinsats under vintermånaderna.
Samråd med den lokala samebyn hölls för att minimera störningen på deras näring men ändå kunna
utföra provtagningen under vinterförhållanden. Provtagningen påbörjades i slutet av mars.

guld- och basmetaller i
norrbotten
rovavaara

Alcaston förvärvade 2005 prospekteringsmaterial som
framkommit under åren 1994-2001. Under den perioden hade flera bolag finansierat prospekteringen i två
stora delområden i Norrbotten. Ett uppslag som framstod som intressant för vidare insatser var Rovavaara
där guld påträffats i både djupmorän och i åsmaterial.
En geologisk tolkning antyder ett större nätverk av
tektoniska zoner där guldet troligen kan hittas.
Alcaston har bland annat utfört tolkning av flyggeofy-

Kontroll av karbonatinnehåll i borrkärna med saltsyra.
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kolarijärvet

Även detta uppslag förvärvades av Alcaston under
2005. Området framstod som intressant tack vare höga
halter av guld och koppar i block, häll och djupmorän.
Pga svåra snöförhållanden vid provtagning av bottenmorän hade vissa delar av området inte blivit provtaget
tidigare. Alcaston har tidigare haft planer på att utföra
samma typ av provtagning med bättre utrustning och
under rätt förhållande men detta har inte kunnat genomföras pga begränsade finansiella resurser. Istället
införskaffades ytterligare prospekteringsmaterial från
området och därefter utfördes nya sammanställningar
av geologi, geofysik och geokemi varvid tydliga indikationer på mineralisering i berggrunden framkommit.
Under våren 2009 förbereddes ett provtagningsprogram

Sågad borrkärna med tektoniska zoner.
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i form av ett mindre kärnborrningsprogram som skulle bli
aktuellt att genomföra under hösten 2009. På grund av
det utökade programmet i Västerbotten kunde borrningen på Kolarijärvet inte genomföras vid denna tidpunkt.
Geologiska insatser och rekognosering för borrkampanjen utfördes under september tillsammans med
borrteknisk expertis. Markägartillstånd liksom länsstyrelsens tillstånd inhämtades och förberedelser gjordes för
borrinsatser under vintermånaderna. Planering gjordes
för att utföra bottenmorän och bergkaxprovtagning på
samma sätt som vid Rovavaara.
För närvarande pågår även här samråd med den lokala samebyn för att minimera störningen på deras näring
men ändå kunna utför provtagningen under vinterförhållanden alternativt under senare delen av hösten 2010.

diamanter i norrbotten
lintuvuoma, kivivaara, snårberget

Alcaston har sedan starten av företaget och fram till
2005 varit inriktat på prospektering efter diamanter i
Norrbotten. Företaget utförde uppslagsgenererande
verksamhet genom att tolka flyggeofysiska mätningar
över större delen av norra Sverige varvid ett stort antal
indikationer på presumtiva kimberlitmassiv eller lamprofyrgångar framkom. Företagets undersökningstillstånd
för diamanter var tidigare extremt stort och föranledde
gles provtagning av lösa avlagringar och analysering av
desamma. Detta gav bättre kunskap om vilka geofysiska indikationer som var mer intressanta för uppföljning
och ytterligare provtagning gjordes. Indikatormineral för

kimberlitiska bergarter hittades i flera prover och intresset riktade sig mot några utvalda delområden som idag
är skyddade med undersökningstillstånd av Alcaston.
Flera icke analyserade prover finns arkiverade hos
Alcaston för framtida insatser.
Kommande insatser är att analysera de kvarvarande
proverna och förbereda eventuella insatser på de tre
undersökningstillstånden alternativt hitta någon samarbetspartner.

Kaxprov från Nilsliden
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Marknad

Intresset för malmfyndigheter i Sverige
och övriga världen håller i sig och efterfrågan på bra nyfynd ökar därmed. Priset på
guld är högt och i stabil ökning. Basmetallernas prisbild är mera komplex men har
ökat starkt sedan nedgången 2008. Därtill
är efterfrågan hög i många tillväxtländer
framförallt i Kina och Indien.

prisutveckling för guld och
basmetaller

Priset på guld har fortsatt öka både under och efter den
finansiella krisen som världen upplevde under 2008.
Höga priser skapar stor efterfrågan på nya fyndigheter och prospekteringsintressanta delar av världen ser
många företag öka insatserna i jakten på bra fynd. I
många fall har de nya fynd som påträffats hittats av små
och medelstora prospekteringsföretag medan gruvföretagen oftare köper in sig i mogna projekt. Marknaden
för avsättning av svenska nyfynd är därmed relativt god
då både inhemska och ett flertal utländska gruvföretag
redan är etablerade i våra mest intressanta områden.
Då gruvföretagens egna reserver minskar ökar efterfrågan på nya fynd från andra aktörer, exempelvis från
Alcaston.
Den fortsatt starka tillväxten i Kina och Indien bidrar till
fortsatt ökad efterfrågan på många metaller. Priserna
på basmetallerna koppar, zink och bly har återhämtat
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sig starkt sedan nedgången under 2008. Metallernas
användning i industrier med god tillväxtpotential ger
gruvnäringen extra fart och nyfynd som kan leda till
gruvdrift har därmed stort intresse på marknaden.

avsättning för nyfynd

Alcaston har sedan nystarten 2005 fokuserat sina
investeringar till guld- och basmetallsuppslag i de mest
prospekteringsintressanta delarna av Sverige, nämligen
Skelleftefältet och Norrbottens malmfält. Härigenom
kan nyfynd relativt snabbt omsättas till produktion, av
befintliga gruvföretag alternativt nya som startas från
grunden med ny modern teknik och kunskap. Ledningen i Alcaston ser stora fördelar med sitt fokus
och uppskattar marknaden för sina framtida fynd som
mycket god.

marknadsfördelar

Då prospektering är ett högriskprojekt försöker gruvföretag och prospekteringsföretag minska riskerna
genom samarbete och utnyttjande av sina resurser på
bästa tänkbara sätt. Alcaston är även öppna för samarbeten med gruvföretag och andra prospekteringsföretag då detta ger mervärde och kan skapa större förutsättningar för god lönsamhet. Kvalificerad arbetskraft
och erfarenhet från liknande projekt ger en styrka som
marknaden efterfrågar och skapar dessutom förtroende
hos aktieägarna.

värdekedjan

Geologisk rekognosering och inledande borrning

år 1

• Inledande geologiska arbeten
• Blockletning, geofysisk mätning och geokemisk provtagning
• Kärnborrning och analys av borrkärnor för karaktärisering av
mineraliseringstyp
• Kapitalbehov: 0,2-2 mkr

Borrning, fastställa mineralisering till form och innehåll

år 2

• Borrning för fastställande av mineraliseringens längd, bredd och
djupgående
• Analys av borrkärnor för att fastställa koncentration av metaller
• Indikativa anrikningsförsök på mineraliseringen
• Kapitalbehov: 5-10 mkr

Tätborrning säkerhetsställa mineraltillgång

år 3

år 4

år 5

• Säkerhetsställande av mineraliseringens tonnage och metallinnehåll
• Förstudie av investerings och brytningskostnader
• Ansökan om bearbetningskoncession hos Bergsstaten med
miljökoncekvensbeskrivning
• Kapitalbehov: 10-15 mkr

fältprospektering

Fastställande av malmreserv
• Fastställande av malmreserv
• Upprättande av en lönsamhetskalkyl och en miljökoncekvensbeskrivning enligt miljöbalken
• Ansökan om tillstånd och miljökrav för gruvbrytning och anrikning av malm
• Kapitalbehov: 5-20 mkr

Driftsättning av gruva och anrikningsverk
• Erhållande av tillstånd för gruvbrytning och anrikning prövad
mot miljöbalken
• Finansiering av gruvdrift och produktion
• Uppbyggnad av gruva och anrikningsverk
• Kapitalbehov: 100-1 000 mkr

år 6

Gruvbrytning och Anrikning

år 7

Full produktion
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gruvnära prospektering

Värdekedjan för ett gruvprojekt kan indelas i flera steg
exempelvis: Prospektering, Gruvdrift och Förädling,
Nedläggning och Efterbehandling.
Prospekteringsarbetet består i sin tur av två huvudsteg fältprospektering och gruvnära prospektering. Fältprospektering omfattar geologisk rekognosering och
inledande borrning, borrning för fastställande av mineralisering till form och innehåll, tätborrning för säkerställande av mineraltillgång samt i viss mån fastställande av
malmreserv. Gruvnära prospektering startar och omfattar både kvarvarande prospekteringsarbete beträffande
fastställande av malmreserv och utökad prospektering
i gruvans närhet. Tidsåtgången för fältprospektering är
som bäst 1-3 år medan den gruvnära prospekteringen
startar med fastställande av malmreserver och fortskrider under i stort sätt hela gruvans livstid som kan vara
allt från några år till flera hundra år.
Gruvdrift och förädling består vanligen av malmbrytning i dagbrott eller underjordsgruva, anrikning
av malmen i anrikningsverk med krossning, malning,
uppgradering till högvärdiga metallkoncentrat, transport
till kund och försäljning.
Nedläggning av verksamheten följs alltid av efterbehandling av verksamhetsområdet. En plan för detta
har fastlagts av Miljödomstolen och omfattar vanligen säkring av branta bergkanter i dagbrottsgruvan,
stängselsättning runt gruvan, rivning av byggnader och
tillfartsvägar, eventuellt återvegetering av gråbergs- och
sandmagasin, uppbyggnad av kontrollstationer för framtida provtagningar.
En typisk tidsåtgång för ett gruvprojekt från start
av fältprospekteringen till uppstart av produktion från
gruvan är 4-7 år, vari inkluderas ½ års tid för Bergmästarens beslut om bearbetningskoncession samt 1-2 års
tid för tillstånds- och villkorsgivning hos Miljödomstolen.
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Aktier och ägarförhållanden

aktien

utdelning

Bolaget bildades 11 mars 1999. Aktiekapitalet i bolaget
uppgår till 3 341 310 kr och det totala antalet aktier
uppgår till 16 706 550. Alla aktier är av samma slag
och har lika rätt till bolagets tillgångar och resultat och
varje aktie berättigar till en röst.
Tabellen nedan visar aktiekapitalets utveckling sedan
bolaget bildades, alla belopp är i kr.
Styrelsen beslutade den 14 jan 2010 att föreslå
bolagsstämman att ge ett bemyndigande för att kunna
genomföra en nyemission för att möjliggöra en expansion av verksamheten samt öka takten i prospektering
så att nyfynd eventuella kan kommersialiseras inom 2
år och därmed ge intäkter för fortsatt verksamhet och
eventuell utdelning på aktien.
Aktierna har utgivits i enlighet med svensk lagstiftning och är denominerade i svenska kronor. Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för hela antalet
av denne ägda och företrädda aktier utan begränsning
i röstetalet. Vid en eventuell likvidation har aktieägaren
rätt till andel av överskott i förhållande till det antal
aktier som aktieägaren innehar.
Aktierna i Alcaston kontoförs av Euroclear, Box 7822,
103 97 Stockholm, Sverige. Totala antalet aktieägare
per den 12 mars 2010 var 432 stycken.

Bolaget avser inte att göra någon aktieutdelning de
första åren. Beroende på resultatutvecklingen kan det
bli aktuellt att föreslå en utdelning först efter en kommersialisering av någon fyndighet.

aktikapitalets utveckling
År

Transaktion

1999

Bolagsbildning

2000

Apportemission

2000

Nyemission

2000

Apportemission

2004

Nedsättning av aktiekapitalet
genom minskning av aktiernas
nominella värde från 1 kr till 20
öre

-

4 656 000

1 164 000

5 820 000

2008

Kvittningsemission

1

90 163

1 254 163

6 270 816

2009

Företrädesemission

0,25

1 434 147

2 688 310

13 441 550

2009

Nyemission

2

653 000

3 341 310

16 706 550
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Tecknings- Ökning aktie- Totalt aktiekapital Totalt antal aktier
kurs (kr)
belopp (kr)
(kr)
1
100 000
100 000
100 000
8
5 000 000
5 100 000
5 100 000
8
610 000
5 710 000
5 710 000
8
110 000
5 820 000
5 820 000

tolv största ägarna

(per den 12 mars 2010)

Aktieägare
Torsten Börjemalm, privat och via bolag
Håkan Schröder
Karl-Johan Smedman
Oscarson utbildning AB
Länsförsäkringar Västerbotten
Ulf Tillman
Lars-Åke Claesson, privat och via bolag
Kapitalförsäkring, Skandialink
Golden Rim Resources
Viking Sjöstrand
Kenneth Solfeldt
Gunnar Färjsjö
Summa

Antalet aktier Kapital och röstandel (%)
1 514 400
9,06 %
1 283 350
7,68 %
1 150 000
6,88 %
1 029 000
6,16 %
1 000 000
5,99 %
1 000 000
5,99 %
700 000
4,19 %
572 500
3,43 %
500 000
2,99%
425 000
2,54 %
300 700
1,80 %
283 000
1,69 %
9 757 950
58,40 %

aktiekursens utveckling
(Kr)

4,0
4
3,5
3,5

3,0
3
2,5
2,5

2,0
2
1,5
1,5
1,0
1
0,5
0,5
0,0
0
2009-07-15

2009-07-15

2010-03-12

2010-03-05
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Styrelse, ledning och revisorer

torsten börjemalm,

lars-åke claesson,

Bergsingenjör vid KTH i Stockholm 1966.
Styrelsens ordförande i Alcaston
sedan 2007 samt VD 19992007. Vald till nästa årsstämma.

Fil Kand. geologi, 1975 Uppsala
Universitet och Fil Lic. geologi,
Luleå Universitet 1994.
VD sedan 2008 och styrelsesuppleant sedan 2003. Styrelseledamot sedan april 2009. Vald
till nästa årsstämma.

Nuvarande externa engagemang:

Nuvarande externa engagemang:

Styrelseordförande i Guideline Technology AB med dotterbolag, Prospekteringsteknik i Norrland AB, samt styrelseledamot i Lovisagruvan AB, Sweaiv AB med dotterbolag och
TB Management AB och sakkunnig i Miljödomstolen sedan
1999. Bolag som Torsten Börjemalm direkt eller indirekt
äger >5% av aktierna: TB Management AB och Alcaston
Exploration AB.

vVD, geolog och styrelseledamot i Mirab Mineral Resurser AB (Mirab) samt styrelseledamot i Pajeb Kvarts AB.
Bolag som Lars-Åke Claesson direkt eller indirekt äger
>5% av aktierna: Mirab Mineral Resurser AB och Pajeb
Kvarts AB.

Tidigare engagemang:
Olika befattningar inom LKAB 1966-1970 och 19721981. Under de sista 3 åren som chef för Malmbergsrörelsen som omfattade verksamheten i Malmberget och
malmhamnen i Luleå. 1970-1972 chef för kulsinterverket vid Lamco i Liberia. VD för Mecman Pneumatics
AB 1981-1985. VD för Fundo Aluminium AB 19851990. VD för Terra Mining AB 1990-1998. Styrelseordförande i Lappland Goldminers AB 1999- jan 2009,
styrelseledamot i Tricorona Mineral AB 1998-2002 och
Tekea AB 2006-2008.
Antal aktier i Alcaston per 12 mars 2010:
1 514 400 privat och via bolag.
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Tidigare engagemang:
Verksam som geolog sedan 1974 med anställningar hos Sveriges Geologiska Undersökning (SGU)
1974-1982 och Sveriges Geologiska AB (SGAB)
1982-1992. VD och styrelseledamot i AROS Mineral AB 1993-1999, styrelseledamot i Dalporfyr AB
1997-1999, styrelseledamot i Woxna Graphite AB
1994-1999, styrelseledamot i Svenska Kaolin AB
1997-1999, vVD i Daler Mining Corp’s svenska filial
1997-2003, vVD i Dannemora Prospektering AB våren
2008 samt Chefsgeolog i Mineralbolaget AB 20072008.
Antal aktier i Alcaston per 12 mars 2010:
700 000 privat och via delägt bolag.

gunnar färjsjö,

ulf tillman,

MBA i Uppsala 1986.
Styrelseledamot i Alcaston sedan
2008. Vald till nästa bolagsstämma.

Lantmästare i Uppsala 1972.
Styrelseledamot sedan april
2009. Vald till nästa årsstämma.

Nuvarande engagemang:
Svenska Färghusgruppen AB styrelseordförande sedan
2008, Tapetlagret Öberg Färghus i Västerås AB, styrelseordförande sedan 2004, Gemptus AB styrelseordförande sedan 2004. Bolag som Gunnar Färjsjö direkt
eller indirekt äger > 5% av aktierna: Gemi Konsult AB
och Cantaveija Invest AB.

Nuvarande externa engagemang:
VD och hälftenägare till Andersson/Tillman AB sedan
1996. Företaget är baserat i Uppsala. Hälftenägare till
Andersson/Tillman Förvaltnings AB.

Tidigare engagemang:
Redovisningschef i Bahco Verktyg 1966 -1968, Chef
för controlleravdelningen inom Bahcokoncernen 19681971, Finansdirektör i Mecman AB 1971-1984 och
vVD i samma bolag 1979-1984. Vid sidan av dessa
uppdrag även VD för dotterbolaget Mecman Hydraulics AB 1980-1984. Styrelseproffs med inriktning på
företagsrekonstruktioner i ett stort antal företag såväl i
Sverige som utomlands under en 25-årsperiod.

Antal aktier i Alcaston per 12 mars 2010:
1 000 000 aktier privat.

Under den senaste 5-årsperioden har Gunnar Färjsjö
haft styrelseuppdrag i följande bolag utöver de som
specificerats ovan. AB Skenken Förvalning, styrelseordförande 2004-2007, Lundgrens Förvaltningsbolag
i Lerdala AB, styrelseledamot 2004-2007. Detta bolag
försattes i konkurs 2007. Corporate Venture AB, styrelseordförande 2000-2009, Arob AB, styrelseordförande
2004-2007. Detta bolag försattes i konkurs 2007.
Finnova of Sweden AB, styrelseordförande 2006-2007,
Centum Placeringar AB, styrelseledamot 2007-2008.

Tidigare engagemang:
Lantbrukare med tillhörande skogsbruk på egen fastighet.

revisorer

Bolagets revisor är Ernst & Young AB, med auktoriserad revisor Ola Wahlquist som huvudansvarig revisor.
Ola Wahlquist har varit revisor i Bolaget sedan 1999.
Under sina år som Alcastons revisor har Ola skaffat sig en djup erfarenhet av verksamheten. Ola har
lång erfarenhet som bolagsstämmovald revisor i såväl
medelstora som stora svenska koncerner, börsnoterade
och internationella bolag. Under sina år som revisor har
Ola också reviderat följande bolag inom gruvbranschen;
Riddarhyttan Resources AB, Agnico-Eagle AB samt
Terra Mining AB.

Antal aktier i Alcaston per 12 mars 2010:
283.000 aktier privat och via bolag.
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Jordborrör vid Sörträsket.

Bottenmoränprovtagning vid Björklidenberget.
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Borrkärna vid Sörträsket.

Kärnborrning vid Flakaberget.
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Förvaltningsberättelse

verksamheten

Allmänt om verksamheten
Bolaget bedriver prospektering med fokusering på
främst guld, men även på silver, zink, bly och koppar. Bolaget har 11 undersökningstillstånd varav 6 i Västerbotten och 5 i Norrbotten. Dessa områden har i första hand
undersökts med avseende på guld, men också på basmetaller och diamanter. Intressanta fynd har påträffats.
De prospekteringsinsatser som Alcaston har genomfört
visar höga guldhalter i såväl borrkärnor, ytbergskax som
i bottenmorän. Dessa förhöjda halter, särskilt i bottenmorän från några områden, har under året följts upp.
Målsättningen är att bolaget skall identifiera rika mineraliseringar som kan leda till brytvärda fyndigheter.
Under året har bolaget genomfört två nyemissioner
varav den första var riktad till befintliga ägare. Emissionerna medförde tillsammans en finansiell förstärkning
på 7.895 tkr efter emissionskostnader. Därmed kunde
bolaget i ökad omfattning fortsätta prospekteringsverksamheten. Sedan den 15 juli är bolagets aktier noterade
på AktieTorget.
Organisation
Företagets VD, Lars-Åke Claesson är geolog med en
30-årig erfarenhet. Han kan därmed dela sin tid mellan
att leda prospekteringsverksamheten och därutöver
vara VD i bolaget. För prospekteringen anlitas externa
företag.

ekonomi

Resultat- och balansräkning
Aktiverade prospekteringskostnader har under året uppgått till 2.928 tkr ( 7). Intäkterna i ett prospekteringsföretag består i regel av att bolaget avyttrar någon fyndighet
helt eller delvis eller att bolaget utvecklas till ett gruvföretag och därmed kan sälja malm/metallkoncentrat.
Under 2009 har inga sådana åtgärder genomförts i
Alcaston. Resultatet i bolaget har under året uppgått till
-1.573 tkr ( - 265). Under 2009 har bolaget – till skillnad
från föregående år – bedrivit sin verksamhet under hela
året. Bland bolagets kostnader ingår även de kostnader
för upprättande av prospekt och övriga kostnader som
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sammanhänger med de två emissionerna. Dessa kostnader har uppgått till 428 tkr.
Balansomslutningen består huvudsakligen av nedlagda
kostnader för prospektering efter guld och basmetaller
i Västerbotten. Denna post uppgår till 6.100 tkr (3.171).
Styrelsens bedömning är att det verkliga värdet är
väsentligt högre än det bokförda värdet av nedlagda
kostnader och därför har inga ned- och avskrivningar
gjorts.
Företagets likviditet uppgick vid årsskiftet till 3.469 tkr (17).
Soliditeten uppgick vid årsskiftet till 90% (84)

Viktiga händelser efter verksamhetsårets slut
Alcastons styrelse har beslutat att utöka undersökningstillstånden med ytterligare tre. Undersökningstillstånd
har därför sökts för Häbbersholm nr 4, Lidträsket nr 1
och Stavaträsket nr 1 vilka samtliga ligger nära Boliden
och Björkdalsgruvan.
Vidare har styrelsen beslutat föreslå bolagsstämman
att ge ett bemyndigande för att kunna genomföra en
nyemission för att förstärka de finansiella resurserna.
Styrelsens bedömning är att det kapital bolaget nu ges
möjlighet att ta in skall finansiera perioden fram till dess
Alcaston har hittat intressanta mineraliseringar som kan
leda fram till brytvärda fyndigheter. Emissionsvillkoren
kommer att fastställas av styrelsen vid emissionstillfället.

risker

Finansiella risker
Alcastons verksamhet är exponerad för olika slag av
finansiella risker. Alcastons finansiering och finansiella
risker hanteras genom styrning och övervakning av
styrelsen. Nedan ges en sammanfattning av olika typer
av exponeringar samt tillämpade principer för bolagets
nuvarande verksamhet.
Bolagets fortlevnad
Bolagets nuvarande verksamhet är i huvudsak att bedriva
prospektering avseende de områden där undersökningstillstånd för prospektering erhållits. Verksamheten
genererar därigenom ej positiva kassaflöden. Det är

flerårsöversikt
Resultat (tsek)
Resultat per aktie (sek)
Eget kapital (tsek)
Eget kapital per aktie (sek)
Skuldsättningsgrad (ggr)
Soliditet (%)
Årets aktivering (sek)

2009
- 1 573
- 0,09
9 031
0,5
0,11
90
2 928 441

2008
- 265
- 0,04
2 710
0,4
0,19
84
7 357

2007
- 249
-0,04
2 524
0,4
0,29
78
1 001 934

2006
27
-0,005
2 772
0,5
0,14
88
1 050 108

2005
-1 009
-0,17
2 349
0,4
0,03
97
160 203

För definitioner av nyckeltal, se noter.
styrelsens och ledningens bedömning att nya tillskott
kan komma att behövas för att slutföra de planerade
prospekteringsinsatserna. Bolagets situation bedöms
löpande av styrelsen och det är styrelsens bedömning att
bolaget har likviditet för att kunna genomföra planerade
insatser under de kommande tolv månaderna. Om inte,
så kommer viss neddragning av prospekteringsinsatserna att ske tillsvidare.

Likviditetsrisker
Det finns en risk att Alcaston inte har tillräckliga medel
att betala kortfristiga förutsedda eller oförutsedda
utgifter. Risken är förknippad med bolagets möjligheter
att generera likvida medel från den nuvarande verksamheten och nyemissioner.
Värderingar
Bolagets huvudsakliga tillgångar utgöres av likvida
medel samt aktiverade kostnader avseende prospekteringsverksamheten. Värdet av bolagets aktiverade prospektering är beroende av utvecklingen av världsmarknadspriset på metaller samt bolagets framgång med att
fastställa att brytvärd malmfyndighet förekommer i de
områden där prospektering genomföres. Bolagets värderingsrisk utvärderas löpande av styrelsen.
Kassaflödesrisker
Årets kassaflöde från den löpande verksamheten har
varit negativt. Likvida medel var vid årsskiftet 3,5 mkr.
Att kassan minskat något snabbare än vad som tidigare
beräknades beror på att prospekteringsverksamheten
varit mer omfattande än vad som tidigare planerades.

framtidsutsikter

Alcastons fokusering är att genomföra ytterligare
prospekteringsinsatser på de mest intressanta områdena. Samtidigt kommer vissa undersökningstillstånd att
förlängas och ytterligare områden att inmutas. Bolagets
målsättning är att inom två år med pågående prospektering kunna avyttra projekt till ett gruvbolag och därigenom uppnå en värdeökning för bolaget. Därmed får
Alcaston finansiella resurser som möjliggör en vidareutveckling av prospekteringsverksamheten. Alcaston kan
därigenom bli en attraktiv partner till gruv- och prospekteringsföretag. Det finns all anledning att se framtiden an
med tillförsikt.

förslag till vinstdisposition (sek)

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:
Balanserad vinst

7 262 942

Årets förlust

- 1 573 526
5 689 416

Disponeras så att i ny räkning
överföres

5 689 416

Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande
resultat-och balansräkning med tilläggsupplysningar.
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Räkenskaper

belopp i sek om inget annat anges

resultaträkning

Not

Aktiverat prospekteringsarbete för egen räkning
Övriga intäkter

2009

2008

2 928 441

7 357

13 111

0

2 941 552

7 357

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

1

-4 469 997

-262 847

Personalkostnader

2

-47 814

24 259

-4 517 811

-238 588

-1 576 259

-231 231

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Skatt
Årets resultat
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2 367

2 281

0

-36 014

-1 573 892

-264 964

366

0

-1 573 526

-264 964

balansräkning

Not

2009-12-31

2008-12-31

Balanserade utgifter för prospektering

3

5 781 857

2 929 836

Undersökningstillstånd

4

317 682

241 262

6 099 539

3 171 098

499 753

26 594

Kassa bank

3 469 097

17 474

Summa omsättningstillgångar

3 968 850

44 068

10 068 389

3 215 166

3 341 310

1 254 163

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar

Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

5

Fritt eget kapital
Balanserad vinst

6 168 152

360 653

Balanserat resultat

1 094 790

1 359 753

-1 573 526

-264 964

5 689 416

1 455 442

9 030 726

2 709 605

Årets resultat

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

315 278

85 157

Övriga skulder

6

5 566

110 000

Upplupna skulder och förutbetalda intäkter

7

716 819

310 404

1 037 663

505 561

10 068 389

3 215 166

Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
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kassaflödesanalys

2009

2008

-1 573 892

-264 964

366

0

-1 573 526

-264 964

-473 159

-32 692

230 121

-199 070

-153 282

-21 891

-1 969 846

-518 617

Utgifter för immateriella anläggningstillgångar

-2 473 178

-7 357

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-2 473 178

-7 357

Nyemissioner efter emissionskostnader

7 894 647

450 815

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

7 894 647

450 815

Årets kassaflöde

3 451 623

-75 159

17 474

92 633

3 469 097

17 474

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av
rörelsekapitalet
Ökning/minskning av fordringar
Ökning/minskning av leverantörsskulder
Ökning/minskning av övriga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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tilläggsupplysningar

Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFN AR 2008:1. Årsredovisning i mindre aktiebolag. Principerna är oförändrade jämfört med
föregående år. Fordringarna har upptagits till de belopp
varmed de beräknas inflyta.
Kostnader direkt hänförbara till prospektering där en
framtida möjlighet för mineralutvinning bedöms sannolik
har aktiverats. Löpande sker en bedömning av det aktiverade värdet och nödvändiga nedskrivningar görs ifall
det aktiverade värdet ej bedöms motsvaras av framtida
intäkter. Avskrivning av aktiverad prospektering sker
planmässigt maximalt över en tioårsperiod efter det att
prospektering har slutförts och bedömning av återvinningsvärdet har gjorts.
Undersökningstillstånd värderas till anskaffningsvärde
och är knutna till områden där prospektering beräknas
ske. Vid förlängning av tillstånden sker en proportionering av ursprungliga anskaffningsvärdet i förhållande
till framtida utskiftningsmöjligheter och värdet av de
återlämnade tillstånden. Avskrivning av aktiverade värden sker enligt substansvärdeminskningsmetoden. Det
vill säga när gruvbrytning har påbörjats. När gruvdrift ej
har påbörjats sker avskrivning eller nedskrivning enligt
individuell bedömning baserat på tillståndens bedömda
återvinningsvärde.
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.
I likvida medel ingår kassa och tillgodohavanden samt
övriga kortfristiga placeringar som inom en tremånadersperiod kan omvandlas till likvida medel.
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Noter
1. arvode och kostnadsersättning

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

2009
25 000
29 000
54 000

2008
25 000
0
25 000

2009
180 000
56 556
236 556

2008
90 000
17 637
107 637

2. anställda och personalkostnader
Bolaget har inte haft några anställda.
Styrelsearvode
Sociala avgifter

Styrelsearvoden har utgått med 60 000 sek till ordförande respektive 40 000 sek vardera till ledamöterna.
Transaktioner med närstående
TB Management ägt av Torsten Börjemalm
Konsultarvode

9 375

36 000

Ersättning för hyra och liknande utgifter

5 566

36 000

14 941

72 000

747 340

57 778

50 291

0

1 356 094

7 357

49 533

0

2 203 258

65 135

Konsultarvode

71 250

0

Ersättning för övriga utgifter

17 720

0

88 970

0

Mirab Mineral Resurser AB delägt av Lars-Åke Claesson
Konsultarvode
Ersättning för övriga utgifter
Ersättning för arbete kring prospektering
Redovisningstjänster

Gemi Konsult AB ägt av Gunnar Färjsjö

Det är styrelsens bedömning att ersättning till styrelsen och till styrelsens närstående bolag är maknadsmässiga.
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3 – 4. anläggningstillgångar
Balanserde
utgifter för
prospektering
5 989 994

Undersökningstillstånd
2 880 105

Summa
8 870 099

-årets aktivering

2 852 021

76 420

2 928 441

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

8 842 015

Ingående anskaffningsvärde
Årets förändringar

Ingående avskrivningar

-484 331

Ingående nedskrivningar

2 956 525 11 798 540
-2 638 843

-2 575 827

-3 119 174

0 - 2 575 827

Årets förändringar
-avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

-3 060 158

-2 638 843

-5 699 001

5 781 857

317 682

6 099 539

5. förändring av eget kapital
Aktiekapital

Överkursfond

Balanserat
resultat

Årets resultat

Antal aktier: 16 706 550 st
Kvotvärde 0,20
Belopp vid årets ingång

1 254 163

360 653

1 359 753

-264 964

Nyemission

2 087 147

5 807 500

0

0

Disposition enligt stämmobeslut

0

0

-264 964

264 964

Årets resultat

0

0

0

-1 573 526

3 341 310

6 168 153

1 094 789

-1 573 526

Belopp vid årets utgång

definitioner av nyckeltal
Resultat per aktie

Resultat dividerat med antalet aktier vid årets utgång

Eget kapital per aktie

Eget kapital dividerat med antalet aktier vid årets slut

Skuldsättningsgrad

Samtliga skulder dividerat med justerat eget kapital

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen
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6. övriga skulder
Lån från styrelseledamot
Reseersättning till styrelseledamot

2009
0
5 566
5 566

2008
110 000
0
110 000

7. upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2009
24 632

2008
0

Mirab Mineral Resurser AB, konsultarvode och ersättning
för prospekteringstjänster

239 059

41 683

Suomen Malmi Oy, borrning

192 572

0

25 000

25 000

0

14 000

236 556

193 721

0

36 000

716 819

310 404

ALS Chemex, analysering av prover

Ernst & Young, revisionsarvode
Visma, redovisningstjänst
Styrelsearvoden inkl sociala kostnader
TB Management, konsultarvode

28 – årsredovisning

2009 alcaston

styrelsen och verkställande direktörens intygande

Uppsala den 23 mars 2010

Torsten Börjemalm

Gunnar Färjsjö

Ordförande

Ulf Tillman

Lars-Åke Claesson
Verkställande direktör

revisorspåteckning

Vår revisionsberättelse har lämnats den 24 mars 2010
Ernst & Young AB

Ola Wahlquist
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse

Till årsstämman i Alcaston Exploration AB
Org.nr 556569-3602

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Alcaston
Exploration AB för räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31. Det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att års¬redovisnings¬lagen tillämpas vid upprättandet
av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen
för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss 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 redovisnings¬principerna 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 vårt uttalande
om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen
eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra 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. Förvaltnings-berättelsen är förenlig med årsredovisningens
övriga delar.
Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balans¬räkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 24 mars 2010
Ernst & Young AB
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Adresser

Alcaston Exploration AB
Organisationsnummer: 556569-3602
Adress: Box 275, 751 05 Uppsala
Telefon: 018-15 64 23
Mobil: 070-673 32 94
E-post: claesson@alcaston.se
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