
Halvårsrapport för perioden januari – juni 2009 

Alcaston Exploration (publ) 556569-3602 

AktieTorget:  Alca 

 Viktiga händelser under första halvåret 2009: 

• Företrädesemissionen i februari tillförde bolaget 1,8 mkr. 

 

• Prospekteringsarbetet återupptogs i Skelleftefältet i Västerbotten. 

 

• Ytterligare nyemission genomfördes i juni vilket tillförde bolaget 6,6 mkr. 

 

• Emissionerna medförde att antalet aktier ökade från 6.270.816 till 16.706.550. 

 

Viktiga händelser efter periodens utgång: Aktie noterades den 15 juli på AktieTorgets lista. 

Upphandling av tjänster för prospekteringsarbetena pågår och de första borrningarna 

planeras starta i mitten av augusti. Resultat från borrningarna väntas i slutet av september. 

 

VD har ordet : Jag ser med glädje fram emot att få utföra det prospekteringsarbete som våra 

aktieägare är beredda att stödja genom emissionerna och hoppas inom kort kunna 

presentera goda resultat. Handeln i aktien har varit livlig och en uppåtgående trend av 

kursen kan noteras.  Vi kan också se att aktiekurserna på företag i vår bransch ökat kraftigt 

under 2009. Med de insatser som nu genomförs i vårt prospekteringsarbete finns skäl att 

räkna med att den uppåtgående trenden på vår aktiekurs kommer att fortsätta under 

hösten. 

Resultaträkningen 

Alcaston är t.v. 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 kan sälja malm. Hittills under 2009 har inga sådana 

åtgärder genomförts i Alcaston.   

Aktiverade prospekteringskostnader har under januari – juni uppgått till 767 tkr. Huvuddelen 

av denna verksamhet har varit koncentrerad till Q2.   

Resultatet under första halvåret uppgår till – 634 tkr. Resultatet har belastats med kostnader 

för 2 emissioner där utarbetandet av prospektet i huvudsak gjorts av egna resurser för att på 

så sätt begränsa kostnaderna. Omkostnaderna för emissionerna har uppgått till 356 tkr. 

 



Balansräkningen 

Balansomslutningen har under januari – juni 3-dubblats till 9.487 tkr. Emissionerna har 

medfört att bolagets kassa har ökat till 5.288 tkr (17 tkr vid årsskiftet). 

Soliditeten uppgick vid halvårsskiftet till 91 %. Bolaget har inga förfallna skulder. 

Antalet aktier har ökat från 6.270.816 st vid årsskiftet till 16.706.550 st vid halvårsskiftet. 

Eget kapital per aktie har ökat från 0:43 till 0:52 kronor.  

Årsstämman har bemyndigat styrelsen att för tiden fram till nästa årsstämma emittera max 

10 milj aktier. Av detta har styrelsen tagit i anspråk 3.265.000 aktier. Styrelsen har nu 

möjlighet att intill nästa årsstämma erbjuda marknaden en emission på max  6.735.000 

aktier. 

 

Utsikter 2009 

Alcastons finansiella ställning är tillfredsställande. Med förstärkta finansiella resurser kan nu 

prospekteringsverksamheten vidareutvecklats enligt en särskild plan. För verksamheten 

under Q 3 och Q 4 finns all anledning att se framtiden an med stor tillförsikt. 

 

Revisorernas granskning 

Delårsrapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning 

 

Kommande information 

Delårsrapport för Q 3: 16 november 2009 

Bokslutskommuniké: 23 februari 2010 

 

 

 

 

 

 

 



Styrelsens och verkställande direktörens intygande 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande 

översikt av företaget Alcaston Exploration AB verksamhet, ställning och resultat per den 30 

juni 2009. 

Uppsala den 18 augusti 2009 

 

Alcaston Exploration AB (publ) 

Torsten Börjemalm  Gunnar Färjsjö 

Ordförande   Ledamot 

 

Ulf Tillman   Lars-Åke Claesson 

Ledamot   Verkställande direktör 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alcaston – Halvårsrapport januari – juni 2009 i tkr 

 

Resultaträkning i sammandrag april – juni januari – juni Helår 

 2009 2009         2008 

Balanserade kostnader för prospektering         677             767                      7 

Rörelsens kostnader - 498 - 634 - 231 

Prospekteringskostnader - 677 - 767 - 7 

Resultat - 498  -  634 -  231 

 

Balansräkning i sammandrag 

Immateriella anläggningstillgångar  3.938 3.171 

Fordringar (moms o.dyl)  321  27 

Kassa  5.228 17       

Summa tillgångar                                                                 9.487 3.215 

 

Eget kapital                                                                                         8.679   2.710 

Korta skulder                                                                                          808  505          

Summa eget kapital och skulder                                                     9.487   3.215 

 

 

Nyckeltal 

Soliditet  i %                                                                                              91  84 

Antal aktier                                                 16.706.550          6.270.816 

Eget kapital per aktie                                                                            -:52       --:43 


