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viktiga händelser under tredje kvartalet

 » Under Q3 avslutades en nyemission som tillförde bolaget 6,6 mkr. Tillsammans med den emission 
som genomfördes i början av året har bolaget under 2009 tillförts 8,4 mkr. 

 » Bolagets aktier noterades den 15 juli på AktieTorgets lista.   

 » Prospekteringsarbetet har utökats i omfattning.  Arbetet har bedrivits vid Nilsliden där Alcaston 
tidigare påträffat höga guldhalter i berggrunden. Även vid Sörträsket inom Tjärrotheden´s undersök-
ningstillstånd har arbetet bedrivits. Fältrekognosering har utförts inom bolagets undersökningstillstånd 
för guld och koppar i Norrbotten där ett mer omfattande arbete kommer att bedrivas under den kom-
mande vintern. 

 » Under Q3 har guldpriset ökat med 6% och därefter med ytterligare 10% till dagens nivå (1107 USD/
oz), vilket på ett positivt sätt påverkat Alcastons framtidskalkyler. Jämförelsen har gjorts i USD per oz. 
Även övriga metaller har haft en betydande prisökning (se VD har ordet).

efter rapportperiodens utgång

I slutet av oktober kunde Alcaston i ett pressmeddelande redovisa resultatet från det prospekteringsar-
bete som utförts under augusti, september och oktober på de områden som beskrivits ovan.  
I pressmeddelandet framgår att analysresultaten från Nilslidenområdet visade förhöjda halter av guld inom 
ett ca 500x500 m stort område där bolaget tidigare påträffat höga guldhalter i borrkärna (upp till 9,96 g/t 
Au). Ett kärnborrningsprogram startar i slutet av november och omfattar borrning både vid Nilsliden och 
inom Häbbersliden´s undersökningstillstånd.
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VD har ordet

Bolaget har under perioden utfört prospektering i tre av sina mest 
intressanta områden i Västerbotten. Vid Nilsliden har bolaget indikerat 
ett guldmineraliserat område som nu skall följas upp. Mineraliseringens 
storlek och halt kan endast bevisas med ytterligare borrning. 
Kärnborrningen vid Sörträsket påvisade smärre omvandlingar och 
krosszoner men inte några synliga mineraliseringar. Vid Björklidberget 
pågår provtagingen av bergkax och bottenmorän för att följa upp 
tidigare påvisade höga guldhalter i moränprover.

Från början på året har priserna, i dollar räknat, ökat med 27 % för guld, 
58 % för silver, 100 % för zink, 139 % för koppar och 165 % för bly. En 
liknande utveckling såg vi under 2005-2007 varvid prospekteringen 
satte nya rekord. Guldet som klarade sig bra från större prissänkning 
under 2008 har fortsatt till nya rekord och beräknas fortsätta uppåt 
under lång tid. Med den rådande prisutvecklingen på både ädel- 
och basmetaller samt de positiva resultat vi uppnått hittills i vårt 
prospekteringsarbete ser jag med tillförsikt fram emot den fortsatta 
jakten på bra fynd.

Lars-Åke Claesson
Verkställande Direktör
Alcaston Exploration AB
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Om Alcaston Exploration AB

Företagets ledning

verksamhet
Alcaston bedriver prospektering efter guldfyndigheter inom 
Häbbersholm´s och Tjärrotheden´s undersökningstillstånd i Väster-
botten samt efter basmetaller inom Häbbersliden´s undersöknings-
tillstånd i Västerbotten. Dessutom prospekterar bolaget efter guld och 
koppar inom undersökningstillstånden Kolarijärvet och Rovavaara i 
Norrbotten.
Bolaget har under innevarande år genomfört kärnborrning vid 
Nilsliden, Sörträsket och Flakaberget. Därtill har provtagning av ytberg 
och bottenmorän genomförts i två delområden inom Häbbersholm´s 
undersökningstillstånd.

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.

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: 1.484.400 aktier

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: 303.000 aktier

framtidsutsikter
Alcastons finansiella ställning är anpassad till den prospekterings-
kapacitet företaget för närvarande har. Med det resultat från 
prospekteringsverksamheten som rapporterats finns goda för-
utsättningar att bedriva arbetet på den nuvarande kapacitetsnivån 
och med god effektivitet.  Med hänsyn till påträffade höga halter 
av guld i kombination med betydande prishöjningar på såväl 
ädel- som basmetaller bedömer styrelsen att framtidutsikterna är 
gynnsamma. Den tidigare bedömningen att Alcaston skall uppnå 
kommersialiseringsstadiet inom en 3-årsperiod räknat från i våras står 
fast.

Ulf Tillman styrelseledamot sedan 2009
Bakgrund: Lantmästare i Uppsala 1972
Tidigare lantbrukare, VD i Andersson och Tillman AB
Aktieinnehav i Alcaston: 700.000 aktier

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
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Räkenskaper

Resultaträkning i sammandrag (tkr) juli – sept jan – sept Helår

2009 2009 2008

Balanserade kostnader för prospektering 912 1.678 7

Rörelsens kostnader - 305 - 939 - 231

Prospekteringskostnader - 912 -1.678 - 7

Resultat - 305 - 939 - 231

Balansräkning i sammandrag (tkr) 2009-09-30 2008-12-31

Immateriella anläggningstillgångar 4.850 3.171

Fordringar (moms o.dyl) 35 27

Kassa 5.853 17

Summa tillgångar 10.738  3.215

Eget kapital  9.669 2.710

Korta skulder 1.073 505

Summa eget kapital och skulder 10.738 3.215

Nyckeltal juli – sept jan – sept Helår

2009 2009 2008

Resultat (tkr) - 305 - 939 - 231

Resultat per aktie i kr - 0,02 - 0,06 - 0,04

Eget kapital (tkr) 9.669 2.710

Eget kapital per aktie i kr - 0,58 - 0,43

Antal aktier 16.706.550 6.270.816

Soliditet i % 90 84
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Kommentarer 

resultaträkningen
Alcaston är tillsvidare 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. Hittills under 2009 har inga sådana åtgärder 
genomförts i Alcaston.
 
Aktiverade prospekteringskostnader har under Q3 uppgått till 912 tkr 
och för tiden januari – september till 1.678 tkr.
 
Resultatet under Q3 uppgår till -305 tkr och sedan årets början är 
resultatet – 939 tkr.
 
Resultatet per aktie under Q3 var - 0,02 kr och för perioden januari – 
september - 0,06 kr.

balansräkningen
Balansomslutningen vid utgången av Q3 uppgick till 10.738 tkr.   
Ökningen under Q3 beror på att de balanserade prospekterings-
kostnaderna ökat med 912 tkr samt att likviditeten ökat med 624 tkr 
till 5.853 tkr. Orsaken till att kassan ökade var dels att emissionen 
avslutades först i juli samt att Alcaston återfick tidigare inbetald 
mervärdesskatt. 
 
Eget kapital uppgår vid utgången av Q3 till 9.669 tkr jämfört med 
2.710 vid årsskiftet.
 
Eget kapital per aktie uppgår till -:58 jämfört med -:43 vid årsskiftet.
 
Soliditeten uppgår nu till 90% jämfört med 84% vid årsskiftet.

revisorernas granskning
Delårsrapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning

kommande information
 » Denna rapport skulle ges ut den 16 november, men rapport-

dagen har tidigarelagts till dagens datum.
 » Bokslutskommuniké: 23 februari 2010

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 september 2009.

Uppsala den 10 november 2009

Alcaston Exploration AB (publ)

Torsten Börjemalm
Ordförande

Gunnar Färjsjö
Ledamot

Ulf Tillman
Ledamot

Lars-Åke Claesson
Verkställande direktör


