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viktiga händelser under året

 » Den 15 juli listades bolagets aktier på AktieTorget 

 » Bolaget har tillförts 7,9 mkr genom två emissioner 

 » Väsentligt ökad prospekteringsverksamhet  

 » Ett nytt guldanomalt område vid Björklidberget nära Björkdalsgruvan påvisades i december  

 » Kraftiga prishöjningar på såväl guld och silver som basmetaller

viktiga händelser efter verksamhetsårets slut

Alcastons styrelse har beslutat att utöka antalet undersökningsområden med ytterligare tre stycken. 
Undersökningstillstånd har därför sökts för Häbbersholm nr 4, Lidträsket och Stavaträsket vilka samtliga 
ligger nära Boliden och Björkdalsgruvan.
 
Styrelseledamoten Ulf Tillman flaggade den 18 januari 2010 för ökat innehav i Alcaston med 300 000 
aktier till 1 000 000 aktier vilket utgör 6 % av rösterna och kapitalet.
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Alcaston Exploration AB

vd har ordet
För Alcaston var 2009 ett händelserikt och positivt år.  
Bolaget har genomfört två emissioner som tillsammans 
medfört en finansiell förstärkning på 7,9 mkr efter 
emissionskostnader. Vi har därmed ökat omfattningen 
av  prospekteringsverksamheten. Priserna på såväl guld 
och silver som basmetaller har ökat kraftigt under 2009 
vilket medför att våra framtidskalkyler ser ännu bättre ut 
än tidigare.

När året gick mot sitt slut hade vi utfört kärnborrning 
om över tusen meter. Undersökningarna har fokuserats 
på guld och basmetaller i Västerbotten. Vi har hittat 
guldanomala områden vid Nilsliden och Björklidberget 
samt erhållit höga guldhalter i borrkärnor från Nilsliden. 
Analyssvaren är positiva och stärker oss i den fortsatta 
utvecklingen av prospekteringsarbetet både vid 
Nilsliden och Björklidberget.

Våra planer för våren 2010 var att utföra provtagning 
av kax och bottenmorän på de båda gulduppslagen 
i Norrbotten. Detta har försenats på grund av att vi 
befinner oss i vinterbetesland för renar och måste ta 
hänsyn till den näringen. För närvarande hoppas jag vi 
kan genomföra arbetet på ett av områdena i april.

Summan av de utförda insatserna är att vi har minst 
två områden i Västerbotten som kräver fortsatta 
undersökningar. Jag tror vi är bra gulduppslag på 
spåren och ser därför fram emot ännu ett år med 
intressanta pusselbitar i jakten på guldmalm.

Lars-Åke Claesson
Verkställande Direktör
Alcaston Exploration AB

verksamhet
Alcaston har 11 undersökningstillstånd varav 6 i 
Västerbotten och 5 i Norrbotten. De flesta områdena 
är intressanta med avseende på guld, men några också 
för basmetaller och diamanter. De mest intressanta 
fynd som Alcaston har påträffat visar höga guldhalter 
i såväl borrkärnor, ytbergskax som i bottenmorän. 
Målsättningen är att bolaget skall identifiera rika 
mineraliseringar som kan leda till brytvärda fyndigheter. 

När året gick mot sitt slut hade bolaget utfört 
kärnborrning om totalt 1003 meter fördelat på 11 
borrhål och tagit ca 60 bergkaxprover samt 30 
bottenmoränprover. Undersökningarna har fokuserat på 
guld och basmetaller i Västerbotten. Alcaston har hittat 
guldanomala områden vid Nilsliden och Björklidberget 
samt erhållit höga guldhalter i borrkärnor från Nilsliden. 

Borrningen vid Sörträsket visade inte några högre halter 
och borrningarna i Häbberslidenområdet har hitintills 
bara påträffat svaga mineraliseringar av magnetkis. 
Efter årsskiftet har borrningen fortsatt i detta område 
med ytterligare 300 meter. Kartering, provtagning och 
analysering är dock inte slutförd. 

Borrningsarbetet har stundtals försenats då 
temperaturen sjunkit under -25 grader och spolvattnet 
fryser samt utrustningen går sönder och reparationer 
ska ske utomhus. Trots detta har bolaget genomfört 
det planerade programmet samt utökat borrningen vid 
Nilsliden. Resultatet av detta kommer att presenteras 
under mars månad.
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historia
Alcaston Diamond Exploration AB (namnändrat till 
Alcaston Exploration AB) bildades i juni 1999 som 
ett helägt dotterbolag till det australiensiska bolaget 
Alcaston Mining NL. Bolagets affärsidé var att finna och 
kommersiellt utveckla diamantfyndigheter i Sverige. De 
geologiska förutsättningarna för att hitta diamanter i 
den svenska berggrunden bedömdes som goda. Efter 
några år sålde Alcaston Mining NL huvuddelen av sina 
aktier till de övriga ägarna i det svenska dotterbolaget. 
Ledningen i svenska Alcaston beslutade år 2006 
att fokusera sin verksamhet på prospektering efter 
guld- och basmetaller, i första hand i Västerbotten och 
Norrbotten.

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 finna en 
fyndighet med sådant värde att den kan överlåtas  till 
ett gruvbolag och därigenom uppnå en värdeökning 
för Alcaston. Därmed får Alcaston finansiella 
resurser som möjliggör fortsatt utveckling av 
prospekteringsverksamheten. Det finns all anledning att 
se framtiden an med tillförsikt.

företagets ledning
Torsten Börjemalm 
Styrelseordförande i Alcaston
Bakgrund: Bergsingenjör från KTH 1966
Ledande befattningar inom LKAB, Terra Mining  m.fl 
gruvbolag. Styrelseordförande i Lappland Goldminers i 
10 år fram till 2009.
Aktieinnehav i Alcaston: 1.514.400 aktier privat och via 
bolag

Gunnar Färjsjö 
Styrelseledamot sedan 2008.
Bakgrund: MBA-examen från Uppsala 1986 
Tidigare finansdirektör i Mecman och innehaft
 flera VD-befattningar. Styrelseproffs sedan 25 år
Aktieinnehav i Alcaston: 283.000 aktier privat och via 
bolag, innehavet har minskat med 20 000 aktier efter 
rapportperiodensutgång.

Ulf Tillman 
Styrelseledamot sedan 2009
Bakgrund: Lantmästare i Uppsala 1972
Tidigare lantbrukare, VD i Andersson och Tillman AB
Aktieinnehav i Alcaston: 1.000.000 aktier, innehavet har 
ökat med 300.000 efter rapportperiodens utgång.

Lars-Åke Claesson 
Styrelseledamot och VD sedan 2008.
Bakgrund: Fil Kand i geologi i Uppsala 1975 och Fil 
Lic i Luleå 1994. Kvalificerad person inom geologi 
enligt SveMin. Geolog inom SGU 1974-1982, SGAB 
1982-1992 och Mirab sedan 1992, verksam som 
chefsgeolog åt flera gruv- och prospekterings-företag. 
Aktieinnehav i Alcaston: 700.000 aktier privat och via 
bolag
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Räkenskaper

Resultaträkning i sammandrag (tkr) Helår 2009 Helår 2008

Balanserade kostnader för prospektering 2 928 7

Övriga intäkter 13 0

Rörelsens kostnader -1 560 -265

Prospekteringskostnader -2 928 -7

Resultat -1 573 -265

Balansräkning i sammandrag (tkr) 2009-12-31 2008-12-31

Immateriella anläggningstillgångar 6 100 3 171

Fordringar (moms o.dyl) 500 27

Kassa 3 469 17

Summa tillgångar 10 068 3 215

Eget kapital 9 031 2 710

Korta skulder 1 037 505

Summa eget kapital och skulder 10 068 3 215

Nyckeltal Helår 2009 Helår 2008

Resultat (tkr) -1 573 -265

Resultat per aktie i kr -0,09 -0,04

Eget kapital (tkr) 9 031 2 710

Eget kapital per aktie i kr 0,54 0,43

Antal utestående aktier (per den sista december) 16 706 550 6 270 816

Soliditet i % 90 84
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Kassaflödesanalys 2009 2008

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -1 573 892 -264 964

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Betald skatt 366 -

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet -1 573 526 -264 964

Ökning/minskning av fordringar -473 159 -32 692

Ökning/minskning av leverantörsskulder 230 121 -199 070

Ökning/minskning av övriga skulder 301 981 -21 891

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 514 583 -518 617

Investeringsverksamheten

Utgifter för immateriella anläggningstillgångar -2 928 441 -7 357

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 928 441 -7 357

Finansieringsverksamheten

Nyemissioner efter emissionskostnader 7 894 647 450 815

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 7 894 647 450 815

Årets kassaflöde 3 451 623 -75 159

Likvida medel vid årets början 17 474 92 633

Likvida medel vid årets slut 3 469 097 17 474
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Kommentarer 

resultaträkningen
Alcaston är ett renodlat prospekteringsföretag. 
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 
säljer malm/metallkoncentrat. Under 2009 har inga 
sådana åtgärder genomförts i Alcaston.
 Aktiverade prospekteringskostnader har under 
året uppgått till 2 928 tsek. Året innan bedrevs ingen 
prospektering. 
 Resultatet under året har uppgått till -1 573 tsek 
(-265). Resultatet per aktie blev -0,09 sek (- 0,04).

balansräkningen
Balansomslutningen vid året utgång uppgick till  10 
068 tsek (3 215). Den högre balansomslutningen 
är en följd av ökad prospekteringsverksamhet 
och att genomförda emissioner ökat kassan. Av 
balansomslutningen utgör kassan 3 469 tsek  (17).  
 Eget kapital uppgick vid årets slut till  9 030 tsek 
(2 709). Eget kapital per aktie var 0,54 sek (0,43).
Soliditeten uppgår till 90 %  (84).

antal utestående aktier
Per den sista december fanns 16 706 550 aktier i 
bolaget.

utdelning
I likhet med föregående år föreslår styrelsen ingen 
utdelning för perioden.

revisorernas granskning
Bokslutskommunikén har ej granskats av revisorerna. 

kommande information
 » Denna bokslutskommuniké skulle ges ut den  

23 februari, men rapportdagen har tidigarelagts till 
dagens datum. 

bolagsstämma och fullständiga 
handlingar
Bolagsstämman kommer att hållas den 7 april 2010. 
Fullständiga handlingar och årsredovisning kommer att 
finnas tillgängliga på bolagets kontor 24 mars 2010.

styrelsens och verkställande 
direktörens intygande
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att 
bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av fö-
retaget Alcaston Exploration ABs  verksamhet, ställning 
och resultat per den 31 december 2009.

Uppsala den 16 februari 2010

Alcaston Exploration AB (publ)

Torsten Börjemalm
Ordförande

Gunnar Färjsjö
Ledamot

Ulf Tillman
Ledamot

Lars-Åke Claesson
Verkställande direktör


