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viktiga händelser under perioden
»»

Förvärv av Arctic Gold AB med Bidjovagge gruvfält.

»»

Företrädesemission tillförde bolaget 10 mkr före emissionskostnader.

»»

Tre nya undersökningstillstånd erhölls för guld i Västerbotten.

»»

Styrelsen utökades med Peter Hjorth.

viktiga händelser efter periodens utgång
»»

Borrningar påbörjade i Bidjovagge och pågår för närvarande med två maskiner.

»»

Positiva resultat har erhållits genom analyser av borrkärnor från Bidjovagge.
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Alcaston Exploration AB

vd har ordet

I och med bolagets förvärv av Bidjovaggeprojektet
har vi förändrat bolagets affärsidé till att även omfatta
gruvdrift. Vår målsättning är att få alla nödvändiga
tillstånd och dessutom klara av att finansiera en
gruvstart i Bidjovagge inom tre år. Bidjovagge har varit
en mycket lönsam gruvverksamhet och under åren
1970-1975 samt 1985-1991 producerades 30 317
ton koppar samt 6 486 kg guld. Outokumpu som senast
drev gruvorna och kanadensiska Hendricks Minerals
Ltd har uppskattat kvarvarande mineraltillgångar till
1.43 miljoner ton med genomsnittlig halt om 3.41 gram
guld per ton och 1.13 % koppar vilket motsvarar cirka
14 000 ton koppar och 4 800 kg guld.
Under åren 2006 till 2008 bedrev IGE Nordic AB
prospektering i Bidjovaggefältet och påträffade en ny
mineralisering med bland annat en borrhålssektion
med 5.59 g/t guld och 1.54 % koppar över 27 meter
(pressmeddelande 19 okt 2007). Sedan vår egen
borrning, som startade 1 juli, har vi redan hunnit avsluta
12 borrhål och analyser från det första visar bra
guldhalter. Även nya analyser från äldre borrhål visar bra
guldhalter.
Verksamheten i Sverige har lagts på sparlåga eftersom
Bidjovagge projektet prioriterades högst men tre nya
undersökningstillstånd för guld i Västerbotten har
erhållits och fältarbeten återupptas då resurser finns.
Jag ser mycket positivt på den nya utmaningen vi erhöll
i form av Bidjovagge projektet och hoppas borrningen
och utredningen av de historiska resurserna skall
säkerställa en mineralresurs som räcker för nystart av
produktion från malmerna i Bidjovaggefältet.

Lars-Åke Claesson
Verkställande Direktör
Alcaston Exploration AB
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verksamhet

Genom förvärvet av Arctic Gold utökas Alcastons
verksamhet med ett spännande guld- och kopparfält
i Finnmark i Nordnorge. Förvärvet innehåller bland
annat Bidjovagge fd guld- och koppargruvor samt ett
flertal objekt i liknande geologisk miljö i närheten av
Bidjovagge.
Alcaston driver nu arbetena vid Bidjovagge genom sitt
helägda dotterbolag Arctic Gold AB som innehar 161
”mutinger” om totalt 47,74 km2. Borrningar startade
1 juli och bedrivs för närvarande med två maskiner
dygnet runt för att hinna genomföra ett program om
cirka 3000 m före hösten och renarnas återkomst till
området.
Under andra kvartalet har Alcaston dessutom
beviljats ytterligare tre undersökningstillstånd
för guld i Västerbotten. Bolaget har därefter 14
undersökningstillstånd i Sverige varav nio i Västerbotten
och fem i Norrbotten. Dessa områden har i första
hand undersökts med avseende på guld, men också
basmetaller och diamanter. Intressanta fynd har
påträffats. De prospekteringsinsatser som Alcaston
har genomfört visar höga guldhalter i såväl borrkärnor,
ytbergskax som i bottenmorän. Fältaktiviteter i Sverige
har lagts på sparlåga efter prioritering av Bidjovagge
fältet.
Alcastons affärsidé är att bedriva prospekteringsarbete
för att hitta och påvisa kommersiellt utvinningsbara
guld och basmetallfyndigheter i Norden. Strategin är
att i första hand bedriva prospekteringsarbete och
antingen avyttra projekt inom några år eller etablera
gruvdrift i egen regi eller i samarbete med andra bolag.
Alcaston fokuserar på Bidjovaggeprojektet i Nordnorge
och till mindre del på guld- och basmetallstillstånden i
Västerbotten och Norrbotten
Bolaget har redan påträffat nya guldmineraliseringar
i Bidjovagge med höga guldhalter samt har sedan
tidigare påvisat guldanomala områden vid Nilsliden och
Björklidberget.

historia

företagets ledning

framtidsutsikter

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: 325.556 aktier privat och
genom bolag efter emissionen

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.
Efter några år sålde Alcaston Mining 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. Under våren 2010 förvärvades 100
% av aktierna i Arctic Gold AB och därmed erhölls
Bidjovagge före detta gruvfält i Nordnorge.

Bidjovaggeområdets potential har av flera bedömts
vara mycket stor. Bland annat det svenska bolaget
IGE Nordic AB och det kanadensiska bolaget
Hendricks Minerals Ltd har bedrivit prospektering
och påvisat intressanta mineraliseringar. Alcastons
ledning har genom värvande av nyckelpersoner samt
genom ytterligare prospektering i gruvfältet höjt
förhoppningarna om en utöka mineralresurs och
planera för en framtida gruvdrift med god lönsamhet.

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: 1.814.400 aktier privat och
genom bolag efter emissionen

Ulf Tillman
Styrelseledamot sedan 2009
Bakgrund: Lantmästare i Uppsala 1972
Tidigare lantbrukare, VD i Andersson och Tillman AB
Aktieinnehav i Alcaston: 1.500.000 aktier privat efter
emissionen
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 prospekteringsföretag.
Aktieinnehav i Alcaston: 955.000 aktier privat och
genom bolag efter emissionen
Peter Hjorth
Styrelseledamot sedan 2010.
Bakgrund: Civilekonom från Handelshögskolan i
Stockholm. VD i Guideline Technology AB.
Aktieinnehav i Alcaston: 8.613.947 aktier privat och
genom bolag efter emissionen.
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Räkenskaper koncernen

Koncernens resultaträkning i sammandrag (tkr)

apr-jun
2010

apr-jun
2009

jan-jun
2010

jan-jun
2009

Helår
2009

626

677

1 606

767

2 928

Balanserade kostnader för prospektering
Övriga intäkter

1

-

10

-

13

Rörelsens kostnader

-1015

-498

-1437

-634

-1540

Prospekteringskostnader

-626

-677

-1606

-767

-2928

Personalkostnader

-123

-

-123

-

-48

Avskrivningar

-505

-

-505

-

-

1

-

5

-

2

-1640

-498

-2049

-634

-1573

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Resultat

Koncernens balansräkning i sammandrag (tkr)
Immateriella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Fordringar (moms o.dyl)
Kassa

2010-06-30

2009-06-30

2009-12-31

35 293

3 938

6 100

-

-

-

730

321

499

5 122

5 228

3 469

Summa tillgångar

41 145

9 487

10 068

Eget kapital

37 881

8 679

9 031

3 264

808

1 037

41 145

9 487

10 068

Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

Koncernens nyckeltal
Resultat (tkr)
Resultat per aktie i kr
Eget kapital i kr
Eget kapital per aktie i kr
Antal utestående aktier
Soliditet i %
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apr-jun
2010

apr-jun
2009

jan-jun
2010

jan-jun
2009

Helår 2009

-1 640

-498

-2 049

-634

-1 573

-0,05

-0,03

-0,06

-0,04

-0,09

37 881

8 679

37 881

8 679

9 031

1,17

0,52

1,17

0,52

0,54

32 376 320

16 706 550

32 376 320

16 706 550

16 706 550

92

91

92

91

90

Räkenskaper moderbolaget

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag (tkr)
Balanserade kostnader för prospektering
Övriga intäkter

apr-jun
2010

apr-jun
2009

jan-jun
2010

jan-jun
2009

Helår
2009

626

677

1 606

767

2 928

1

-

10

-

13

Rörelsens kostnader

-664

-498

-1086

-634

-1540

Prospekteringskostnader

-626

-677

-1606

-767

-2928

Personalkostnader

-123

-

-123

-

-48

Avskrivningar

-505

-

-505

-

-

1

-

5

-

2

-1289

-498

-1698

-634

-1573

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Resultat

Moderbolagets balansräkning i sammandrag (tkr)
Immateriella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Fordringar (moms o.dyl)
Kassa

2010-06-30

2009-06-30

2009-12-31

7 200

3 938

6 100

27 248

-

-

657

321

499

5 091

5 228

3 469

Summa tillgångar

40 196

9 487

10 068

Eget kapital

38 232

8 679

9 031

1 964

808

1 037

40 196

9 487

10 068

Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
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Kommentarer

(avser koncernen om inget annat anges)

resultaträkningen

Alcaston är tills vidare ett renodlat prospekteringsföretag men har som målsättning att även bli
gruvföretag genom sitt helägda dotterbolag Arctic
Gold AB. Intäkterna i ett prospekteringsföretag består
i regel av att bolaget avyttrar någon fyndighet helt eller
delvis eller att bolaget utvecklas till ett gruvbolag och
därmed säljer malm. Hittills har inga sådana åtgärder
genomförts i Alcaston.
Aktiverat prospekteringsarbete uppgår till 626 tkr
under andra kvartalet och sammanlagt 1 606 för första
halvåret 2010.

balansräkningen

Balansomslutningen vid utgången av andra kvartalet
2010 uppgick till 40 196 tkr för moderbolaget och
motsvarande 41 145 tkr för koncernen. Ökningen i
förhållande till det första kvartalet beror i huvudsak på
förvärvet av Arctic Gold AB.
Koncernens egna kapital uppgår vid periodens utgång
till 37 881 tkr.

antal utestående aktier

Antalet aktier i bolaget, inklusive aktier under
registrering, var per den 17 augusti 2010 totalt
43 487 518 stycken.

kommande rapportdatum

Delårsrapporten för tredje kvartalet offentliggörs den
11 november 2010.

revisorernas granskning

Delårsrapporten har inte varit föremål för revisorernas
granskning.

styrelsens och verkställande
direktörens intygande

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att
delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företaget
Alcaston Exploration ABs verksamhet, ställning och
resultat per den 30 juni 2010.

Koncernens likvida medel uppgår vid periodens utgång
till 5 122 tkr.
Eget kapital per aktie har stigit till 1,17 kr jämfört med
0,54 kr vid årsskiftet.
Soliditeten har öket till 92 %.

Uppsala den 18 augusti 2010
Alcaston Exploration AB (publ)
Torsten Börjemalm
Ordförande

Gunnar Färjsjö
Ledamot

Ulf Tillman
Ledamot

Lars-Åke Claesson
Verkställande direktör
Peter Hjorth
Ledamot
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