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Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport för januari – juni 2015 – måndagen den 31 augusti 2015.

Delårsrapport för januari – september 2015 – tisdagen den 24 nov 2015.

Bokslutskommuniké för 2015 – tisdagen den 23 februari 2016.

Rapporter och övrig information publiceras på bolagets hemsida  

www.orezone.se 

Årsstämma
Årsstämma i Orezone AB (publ) hålls torsdagen den 11 juni 2015 kl. 10:00 

i bolagets lokaler på Södra Allégatan 13 i Göteborg. 

Anmälan och deltagande
Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast torsdag den 

4 juni 2015 vara införd i den av Euroclear Sweden AB (Euroclear) förda 

aktieboken och dels anmäla sitt deltagande senast den 4 juni 2015 kl. 

16:00. Anmälan skall ske per e-mail info@orezone.se eller skriftligen till 

bolaget under adress: Orezone AB, Södra Allégatan 13, 413 01 Göteborg. 

Vid anmälan bör uppges aktieägares och, i förekommande fall, om-

buds namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, 

aktieinnehav samt eventuella biträden (högst 2). För aktieägare som 

företräds av ombud ska fullmakt kunna uppvisas vid stämman. Formulär 

för fullmakt finns tillgängligt på bolagets hemsida www.archelon.se. Den 

som företräder juridisk person skall uppvisa kopia av registreringsbevis 

eller motsvarande behörighetshandling, vilken utvisar behörig firma-

tecknare. 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga 

rätt att delta i stämman, före den 4 juni 2015 tillfälligt ha registrerat ak-

tierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste 

underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 4 juni 2015. 

Utdelning
Styrelsen och verkställande direktören i Orezone AB (publ) kommer att 

föreslå årsstämman att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 

2014. 

Bolagsnamn: Orezone AB (publ)

Organisationsnummer: 556785-4236

Adress: Södra Allégatan 13, 413 01 Göteborg

Telefon: 031-13 11 90

Hemsida: www.orezone.se

E-post: info@orezone.se

INNEHÅLL

3 Viktiga händelser 2014

4 VD kommentar

5 Bolagets strategi

6 Verksamhetsbeskrivning

8 Aktiekapital och ägarförhållanden

9 Bolagsordning

10 Styrelse, ledning och revisor

11 Förvaltningsberättelse

13 Resultaträkning

14 Balansräkning

15	 Kassaflödesanalys

16 Noter

18 Revisionsberättelse



Orezone 2014    3

Under året överlät huvudägaren Archelon sina undersökningstillstånd avseende bas- och ädel-• 

metaller till Orezone. Samtidigt har Orezone identifierat ett antal intressanta områden där 

bolaget sökt och beviljats ytterligare undersökningstillstånd. Vid årets slut hade bolaget 10 

tillstånd om totalt 14 572 hektar i projektportföljen.

Hösten 2014 anslöts Orezone till Euroclear och i november delade Archelon ut knappt hälften • 

av sitt aktieinnehav i Orezone. Bolaget fick därigenom ca 3 400 nya aktieägare. 

Styrelsen beslutade ansöka om notering på marknadsplatsen AktieTorget. Handelsstart är • 

planerad till 28 maj 2015 med förbehåll för att Orezone bland annat uppfyller AktieTorgets 

villkor för ägarspridning. 

Nyemission genomförd i mars-april 2015 i syfte att finansiera fortsatta prospekteringsarbeten • 

på de områden för vilka bolaget innehar undersökningstillstånd. 

Resultatet för räkenskapsåret uppgick till -220 Tkr. • 

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2014

OREZONE I KORTHET
Orezone AB (publ) är ett renodlat prospekteringsbolag som bedriver 

verksamhet i Sverige. Målsättningen är att på kortast möjliga tid och 

till lägsta möjliga kostnad upparbeta potentiella mineralfyndigheter. 

För att maximera värdet för aktieägarna ämnar bolaget sälja eller finna 

partners till sina projekt vid en kommersiellt lämplig tidpunkt under 

prospekteringsfasen. 

Orezone bildades år 2009, då under namnet Resolution Energy RE AB 

med avsikt att utföra seismiska undersökningar för oljeindustrin. Den 

planerade verksamheten fullföljdes inte, och bolaget var vilande fram 

till våren 2014 då det förvärvades av Archelon AB och namnändrades till 

Orezone AB.
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Bäste aktieägare,

Orezone är ett nytt och spännande 

projekt, Sveriges enda renodlade 

prospekteringsbolag.

Orezones affärskoncept är att från 

grunden prospektera fram före-

komster som vid lämplig tidspunkt 

överlåtes till gruvbolag, svenska 

eller utländska. Vi är ett prospekte-

ringsbolag, inte ett gruvbolag. 

Under året har de allra första stegen i processen fram till en 

säljbar förekomst inletts.

Ansökningar om ett flertal undersökningstillstånd inlämnades un-

der året. Flera undersökningstillstånd överläts även från Archelon 

AB.

Inledande undersökningar med positivt resultat utfördes i pro-

jekten Saxå, Surberget och Svartlå. Fältinspektioner av ett flertal 

andra objekt har också genomförts.

Vi förbereder Orezone för en introduktion på AktieTorget och 

räknar med att handel i aktien påbörjas i maj 2015.

Orezones objekt är samtliga i en tidig prospekteringsfas, vilket 

för dig som aktieägare innebär att den så kallade hävstångseffekten 

är stor om verksamheten utvecklas väl. Möjligheten till god avkast-

ning på investerat kapital ökar.

Riskerna i prospektering är också stora. Vi minimerar riskerna till 

exempel genom att skaffa så många objekt som möjligt, vi håller 

oss i områden där prospektering är miljömässigt och socialt accep-

tabelt, och framförallt genom att vi kommer att sälja av innan den 

riskfyllda och kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen.  

Den största riskminimeringen och vinstmaximeringen är att vi får 

fram säljbara förekomster med ordentlig potential som ligger rätt 

till med avseende på infrastruktur, bland annat transporter, som är 

en kostnadskrävande del i ett gruvprojekt.

Min erfarenhet är att konceptet fungerar. I ett juniorbolag på 

VD-KOMMENTAR

Filippinerna har jag tagit fram flera förekomster som bolaget under 

min ledning lyckades sälja till bolag som till exempel Freeport, en 

av världens största kopparproducenter. Nu vill jag upprepa den suc-

cén hemma i Sverige. Enligt tankesmedjan Frasier Institute är Sve-

rige världens bästa land för prospektering och gruvinvesteringar. 

Till sist vill jag presentera mig själv: Jag är bergsingenjör och 

prospekteringsgeolog och har arbetat utomlands med främst guld-, 

koppar- och nickelprospektering under flera decennier. Jag har 

behållit kontakten med Sverige i alla år och även haft visst samar-

bete med Archelon innan Orezone-tiden. Har även arbetat en del i 

ballastbranschen, vilket varit till stor hjälp för mig eftersom jag där 

haft mycket att göra med myndigheter och markägare. Jag har hun-

nit bli 57 år och har det gemensamma intresset med aktieägarna 

i Orezone att jag vill prospektera fram en ordentlig succé. Det är 

mitt stora mål och potentialen finns definitivt här i Sverige!

Prospektering är ett samarbete mellan bolagsledning, aktieägare, 

fältarbetare, myndigheter och alla andra parter som behövs för ett 

framgångsrikt projekt. Självklart är ni som aktieägare välkomna att 

när som helst ringa mig på mobilen, 0720-128698 eller maila info@

orezone.se

Göteborg i maj 2015
 
Anders West
Verkställande direktör

Kopparpriset, utveckling på London Metal Exchange

Mars 2009

2000

4000

Mars 2015

6000

8000

10 000

USD/ton
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Orezone AB (publ) är ett renodlat prospekteringsbolag med mål-

sättningen att på kortast möjliga tid och till lägsta möjliga kostnad 

upparbeta potentiella mineralfyndigheter. Externa aktörer kommer 

vid en kommersiellt lämplig tidspunkt under prospekteringsfasen 

att erbjudas antingen delägarskap eller rätten att förvärva objek-

ten. I utvecklingsfasen från prospektering till gruva är hävstångsef-

fekten på investerat kapital oftast som störst i början. 

Statistiskt menar till exempel SGU att mer än 80 procent av Sve-

riges malmer inte har hittats ännu. Därför är regional prospektering 

och nya prospekteringsobjekt en stor och viktig del i Orezones 

verksamhet. 

Bolaget inleder verksamheten under 2015 med så kallad green-

field-prospektering (prospektering i tidiga faser). Potentialen, men 

även risken, är oftast som störst i ett inledande skede. 

Tecknande av joint venture-avtal eller försäljning av objekt kom-

mer att ske närhelst det är kommersiellt gångbart under prospekte-

ringscykeln, långt innan produktionsfasen. Tidpunkten kommer att 

variera från objekt till objekt.

Orezone fokuserar på att finna prospekteringsobjekt och mine-

raliseringstyper som har förutsättningar för att bli kommersiellt 

intressanta under svenska förhållanden, det vill säga större före-

komster som kan drivas ekonomiskt med rationella mekaniserade 

metoder. Även miljön och omgivningen gynnas naturligtvis av god 

ekonomi i objekten. 

Styrelsen och vd bedömer att konjunkturen i metall- och 

gruvbranschen torde vara förbi lågvattenmärket. Det är då precis 

rätt tidpunkt för ett prospekteringsbolag som Orezone att starta 

verksamheten. När konjunkturen väl tar fart finns upparbetade 

potentiella mineralförekomster att erbjuda till marknadens  

aktörer. 

PRESENTATION AV BOLAGETS STRATEGI

Generella synpunkter på förutsättningarna för framgångs-

rik metallprospektering i Sverige 

Bergsnäringen i Sverige har mer än tusenåriga traditioner av järn-, 

koppar- och silverframställning. Detta skapade redan under med-

eltiden tekniska och ekonomiska förutsättningar för att utveckla 

landet till en militär och industriell stormakt och under det senaste 

seklet har produktionen av ovannämnda och andra metaller för-

stärkt landets ställning som ledande råvaruproducent och industri-

nation i Europa. Sverige har också varit den första platsen i världen 

för upptäckten av en mängd andra metaller, däribland nickel, 

selen, volfram, molybden, litium, kobolt, skandium och vanadin 

samt en mängd sällsynta jordartsmetaller (s.k. REE-metaller).

Allt detta visar tydligt att den svenska berggrunden har ovanligt 

goda förutsättningar för att finna nya och hittills okända koncen-

trationer av en mängd metaller, dels sådana som sedan lång tid 

tillbaka utgjort ryggraden i den svenska bergsnäringen och dels 

sådana som hittills endast haft ett historiskt-vetenskapligt intresse. 

De sällsynta jordartsmetallerna, vanadin, indium och molybden är 

exempel på sådana metaller som hittills inte exploaterats storska-

ligt i Sverige, men som kan utgöra framtida mineralresurser.

Sveriges politiska stabilitet och väl utbyggda infrastruktur (trots 

att stora delar är relativt glest befolkade) bidrar också starkt till att 

förutsättningarna för konfliktfri och framgångsrik metallprospekte-

ring är bättre i Sverige än i de flesta andra europeiska stater.

Om hänsyn tas till geologiska och infrastrukturella förhållanden 

kan tre områden pekas ut som särskilt lämpliga för prospektering:

1. Västra Bergslagen 2. Fjällranden 3. Norrbotten

Alla dessa regioner är väl kända för sin malmpotential med tidi-

gare produktion av en mängd metaller från ett stort antal gruvor. 

Dessutom har höga halter av flera icke-traditionella metaller doku-

menterats i dessa regioner (indium i västra Bergslagen, vanadin och 

molybden i Fjällranden samt guld och nickel i Norrbotten).

Åbo, 28 februari 2015

Krister Sundblad
Professor i mineralresurser vid Åbo universitet
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Översikt
Projektportföljen innehåller ett flertal objekt och metaller. 

Orezone utvärderar kontinuerligt nya områden som faller inom 

bolagets strategi. Samtliga nuvarande objekt ligger i glesbygd, men 

samtidigt nära vägar och annan viktig infrastruktur. 

Bolaget har för närvarande tio undersökningstillstånd om totalt 

14 572 hektar, se tabell. Dessa är geografiskt fördelade på Norrbot-

ten, Västerbotten och Värmland. Tre projektområden kommer 

initialt att prioriteras: Svartlå i Bodens kommun i Norrbotten, 

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Benämning Län Kommun Mineral Giltig t o m Areal

Mögreven nr 1 Värmland Filipstad Au, Cu 2015-08-15 409

Hyttsjön nr 1 Värmland Filipstad Au, Cu 2015-08-27 415

Kniphöjden nr 1 Värmland Säffle Au 2015-10-08 189

Fallmossen nr 1 Värmland Filipstad Zn 2017-02-27 683

Vinsberget nr 1 Värmland Filipstad Zn 2017-02-27 204

Fågelåsen nr 1 Värmland Filipstad REE 2017-02-27 57

Svartlå nr 3 Norrbotten Boden Ni, Pt 2017-07-17 4 426

Sarvastjärnen nr 1 Norrbotten Älvsbyn Cu 2017-08-21 3 497

Nollaberget nr 1 Värmland Torsby REE 2017-10-24 811

Surberget nr 1 Norrbotten Vilhelmina V, Mo 2017-12-19 3 881

Au Guld

Cu Koppar

Mo Molybden

Ni Nickel

Pt Platina

V Vanadin

Zn Zink

REE Sällsynta jordartsmetaller 

Surberget i Vilhelmina kommun i Västerbotten och Saxå i Filipstads 

kommun i Värmland. 

Ett undersökningstillstånd beviljas av Bergsstaten. Tillståndet 

gäller i tre år och kan därefter förlängas i omgångar om vissa krav 

är uppfyllda. Bergsstaten är en enhet inom Sveriges geologiska 

undersökning (SGU), som är myndigheten för frågor om berg, jord 

och grundvatten i Sverige och beslutar i frågor om tillstånd för 

prospektering och gruvor.

Svartlå – Boden 
Undersökningstillståndet Svartlå nr 3 om 4 426 ha ligger cirka tre 

mil nordväst om Boden. Området omfattar en flera kilometer lång 

magnetisk anomali. I nära anslutning till denna anomali har block 

med höga halter av nickel (3.5%) med kobolt påträffats enligt SGU. 

Även guld påträffas i kvartsgångar som skär nickelmineraliseringen 

i dessa block.

Hela undersökningsområdet och omgivningarna är täckta av mäk-

tiga morän- och isälvsavlagringar. Enligt SGU består bergarterna i 

området av gabbro, norit, kvartsit, och sedimentgnejser. Norit och 

gabbro kan misstänkas föra nickelmineralisering.

I Svartlå finns förutsättningar för en mer än en kilometer lång 

nickelförekomst av betydande mäktighet och halt. Planerade ar-

beten är kartering, provtagning, geofysiska undersökningar, främst 

magnetometri, och borrning.

Orezones undersökningstillstånd Svartlå nr 3 är beläget söder om 
Lule älv. Tillståndet norr om älven innehas av Boliden. Kartutsnitt: 
Bergsstaten/SGU
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Surberget – Vilhelmina 
Undersökningstillståndet Surberget nr 1 om 3 880 ha ligger cirka en 

mil väster om centralorten Vilhelmina. Området täcker utgåendet 

av sedimentära bergarter, främst svarta skiffrar, kända för sitt 

innehåll av vanadin, molybden och andra metaller. De är associe-

rade med sandstenar av Laisvall-typ och kantiga block av denna 

bergart har också påträffats i området. Även ”bulk mineable” 

bly-silvermineralisering av Laisvall/Vassbo-typ kan därför finnas i 

området. I Surberget finns förutsättningar för stora polymetalliska 

förekomster av denna typ.

Skiffern i Surberget är en tämligen homogen bergart som går i 

dagen och är därmed lätt åtkomlig för undersökning, provtagning 

och brytning i dagbrottsform. Informationsnivån blir därför högre 

än vid de flesta andra gräsrotprospekt. Lämpliga insatser är karte-

ring, provtagning i provgropar, kärnborrning och RC-borrning.

Surberget nr 1 ligger cirka en mil väster om Vilhelmina. Kartutsnitt: 
Bergsstaten/SGU

Saxå – Filipstad 
I Saxå-området i Filipstads kommun har Orezone chansen att revi-

talisera den sedan länge slumrande gruvindustrin i västra Bergsla-

gen.

Orezone har för närvarande två gällande undersökningstillstånd 

(Fallmossen nr 1 och Vinsberget nr 1) över svartskiffer som är 

anomal på zink, silver, bly och flera andra metaller. Skiffern kan 

mycket väl vara moderbergarten för de gamla berömda smågruvor-

na i trakten. Nyligen har sulfidblock bestående av så kallat rösberg 

påträffats vid skifferns utgående i dagen.

Målet i Saxå är, att i likhet med Svartlå och Surberget, finna en 

”bulk mineable-förekomst”. De första stegen blir att genom geo-

logisk kartering, provtagning och geofysiska mätningar identifiera 

rikare zoner i skiffern.

Efter flera hundra års gruvdrift finns det en stark gruv- och 

industritradition i västra Bergslagen. Det finns också en uppsjö av 

geologisk information. De förekomster som drevs då är idag för små 

och oregelbundna för att vara ekonomiskt intressanta. Med moderna 

prospekteringsmetoder och ny kunskap finns förutsättningar att 

finna större fyndigheter i detta anrika gruvdistrikt.

Orezones undersökningstillstånd vid Saxån gränsar mot Bolidens 
tillstånd öster om Torskbäcken. Kartutsnitt: Bergsstaten/SGU
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Aktien och aktiekapitalet
Aktierna i Bolaget har utfärdats enligt svensk rätt och är deno-

minerade i kronor (SEK). Aktieägarnas rättigheter kan endast 

ändras i enlighet med de förfaranden som anges i aktiebolagslagen 

(2005:551).

Aktiekapitalet i Bolaget uppgår till 555 000 kronor fördelat på  

27 750 000 emitterade aktier. Endast ett aktieslag föreligger. 

Aktiernas kvotvärde är 0,02 kronor. Samtliga aktier ger lika rätt 

till andel i Bolagets tillgångar, vinst och eventuellt överskott vid 

likvidation. Aktiens ISIN-kod är SE0006452546.

Enligt bolagsordningen skall aktiekapitalet vara lägst 555 000 kro-

nor och högst 2 220 000 kronor och antalet aktier skall vara lägst 

27 750 000 st och högst 111 000 000 st. 

Varje aktie representerar en röst vid bolagsstämma och varje ak-

tieägare är berättigad att rösta för det fulla antalet av aktieägaren 

ägda eller företrädda aktier vid bolagsstämma. 

AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Aktiekapitalets utveckling
År Transaktion Förändring Förändring Kvot- Totalt Totalt

  aktiekapital antal aktier värde aktiekapital antal aktier

2009 Bolagsbildning 100 000 – 100,00 100 000 1 000

2014 Aktiesplit 1 250:1 – 1 249 000 0,08 100 000 1 250 000

2014 Nyemission 400 000 5 000 000 0,08 500 000 6 250 000

2014 Aktiesplit 4:1 – 18 750 000 0,02 500 000 25 000 000

2014 Nyemission 55 000 2 750 000 0,02 555 000 27 750 000

Ägarstruktur
Enligt Euroclears sammanställning hade Orezone vid årsskiftet  

3 376 registrerade aktieägare. Insynspersoners aktieinnehav mot-

svarade 14,9 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget. De tio 

största ägarnas innehav uppgick till 74,8 procent av kapitalet och 

rösterna. En övervägande andel av aktieinnehaven var registrerade 

i Sverige. 

Utdelningspolicy
Bolaget har hittills inte lämnat någon utdelning. Framtida vinst-

medel kommer i första hand att användas som rörelsekapital om 

detta bedöms gynnsamt för Bolagets verksamhet. Övriga vinstme-

del skall tillkomma aktieägarna i form av utdelning.

Bolagets största aktieägare
Namn Antal Innehav/
 aktier röster (%)

Archelon AB 12 062 794 43,47

Capensor Capital AB 3 011 219 10,85

Anders West * 2 505 142 9,03

Borderline Resources AS * 821 258 2,96

Pentti Huovinen 542 342 1,95

Patric Perenius * 525 693 1,89

Friends Providential Intl 439 387 1,58

Additech Business Consulting AB 312 857 1,13

Geokraft Tore Hallberg AB * 279 070 1,01

Avanza Pension 247 932 0,89

Summa 10 största aktieägare 20 747 694 74,77

Summa övriga aktieägare 7 002 306 25,23

Summa 2014-12-30 27 750 000 100,00
* Insynsperson 

AktieTorget
Bolaget har ansökt om upptagande av aktien vid marknadsplatsen 

AktieTorget. Godkännande erhölls den 6 mars 2015. Handelsstart 

är planerad till 28 maj 2015 med förbehåll för att Orezone bland 

annat uppfyller AktieTorgets villkor för ägarspridning. 

AktieTorget är ett värdepappersinstitut och har Finansinspektio-

nens tillstånd att driva handel med värdepapper. Genom avtal med 

NASDAQ använder AktieTorget handelssystemet INET. Det innebär 

att den som vill köpa eller sälja aktier som är listade på AktieTorget 

använder sin vanliga bank eller fondkommissionär. Kurserna går att 

följa i realtid hos de flesta internetmäklare och på hemsidor med 

finansiell information samt på www.aktietorget.se.

Nyheter i form av Orezones pressmeddelanden, ekonomiska 

rapporter, insynshandel och övrig väsentlig marknadsinformation 

publiceras på AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se.
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§1  Firma
Bolagets firma är Orezone AB (publ).

§2  Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Göteborg.

§3  Verksamhet
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att huvudsakligen 

exploatera georesurser med särskild inriktning på malmer, minera-

ler och hydrokarboner. Bolaget får därutöver bedriva handel med 

koncessioner och rättigheter inom råvarusektorn samt bedriva han-

del med finansiella instrument såsom aktier och därtill relaterade 

värdepapper, obligationer och valutor, fast egendom och därmed 

förenlig verksamhet.

§4  Aktiekapital 
Aktiekapitalet utgör lägst 555 000 kronor och högst 2 220 000 

kronor.

§5  Aktieantal
Antalet aktier skall vara lägst 27 750 000 och högst 111 000 000.

§6  Styrelse och revisorer
Styrelsen består av 3-10 ledamöter med högst 10 suppleanter. Den 

väljs årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma 

hållits.

1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter väljs på års-

stämma för tiden intill dess årsstämma har hållits under fjärde 

räkenskapsåret efter valet.

§7  Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och 

Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för 

kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens 

Industri.

Kallelse till årsstämma skall ske tidigast sex och senast fyra 

veckor före stämman och i fråga om extra bolagsstämma som inte 

ska behandla fråga om ändring av bolagsordningen tidigast sex och 

senast två veckor före stämman. 

§8  Bolagsstämma
Årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets 

utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av en eller två protokolljusterare.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse 

samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevi-

sionsberättelse.

7. Beslut 

a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i fö-

rekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt 

den fastställda balansräkningen

c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

9. Val av styrelse och, i förekommande fall revisorer samt eventu-

ella revisorssuppleanter.

10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebo-

lagslagen eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för fulla antalet 

av honom företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§9  Räkenskapsår
Räkenskapsår är 0101-1231.

§10 Deltagande på bolagsstämma
För att få delta på bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig samt 

antalet biträden hos bolaget före klockan 16.00 senast den dag som 

anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan 

allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton 

och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Ombud 

behöver ej anmäla antalet biträden. Antalet biträden får högst vara 

två.

§11 Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd 

i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap 

Lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller 

den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap 18§ första 

stycket 6-8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättig-

heter som följer av 4 kap 39 § aktiebolagslagen (2005:551). 

BOLAGSORDNING

Provtagning av mineraliserat block innehållande basmetaller.
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Styrelseledamöter
Patric Perenius, styrelsens ordförande

Född 1951, bergsingenjör, Stockholm. 

Ledamot i styrelsen sedan 2009.

Andra styrelseuppdrag: Ordförande i Archelon AB (publ), ledamot i 

Delta Minerals AB (publ) och Dividend Sweden AB (publ). 

Innehav i Orezone: 525 693 aktier

Anders West

Född 1958, bergsingenjör, Hagfors.

VD för Orezone AB (publ).

Ledamot i styrelsen sedan 2014.

Andra styrelseuppdrag: Ledamot i Wolfland Resources Inc, Filip-

pinerna och Wildeman Oy, Finland.

Innehav i Orezone: 2 500 000 aktier.

Tore Hallberg

Född 1950, geolog, Västra Frölunda. 

VD för Archelon AB (publ). 

Ledamot i styrelsen sedan 2009.

Andra styrelseuppdrag: Ledamot i Archelon AB (publ), Delta Mine-

rals AB (publ) och Dividend Sweden AB (publ).

Innehav i Orezone: 1 100 328 aktier via bolag

Hans Janzon

Född 1952, bergsingenjör, San Marcos, Ca., USA. 

Ledamot i styrelsen sedan 2013.

Andra styrelseuppdrag: Ledamot i Archelon AB (publ). 

Innehav i Orezone: –

Reijo Hämäläinen

Född 1954, geolog, Göteborg.

Ledamot i styrelsen sedan 2012.

Andra styrelseuppdrag: Inga.

Innehav i Orezone: 142 aktier.

Ledande befattningshavare
Anders West, verkställande direktör

Bolaget leds av Anders West, bergsingenjör utbildad vid Nor-

ges tekniska högskola, NTH, i Trondheim. Anders har trettio års 

erfarenhet från internationell prospekteringsverksamhet, inklusive 

framgångsrik försäljning av projekt och förhandling av joint-venture 

avtal. Han har främst arbetat i Sydostasien, där han bland annat 

förhandlat fram försäljning av projekt till stora gruvbolag som 

Freeport och Atlas Consolidated Mining Company.

REVISOR
Carl Magnus Kollberg

Född 1951, auktoriserad revisor och medlem av Far.

Revisionsbyrån Moore Stephens KLN AB, Lilla Bommen 4, 411 04 

Göteborg. 

Innehav i Orezone: –

STYRELSE, LEDNING OCH REVISOR

ORGANISATION
Bolaget har ännu ingen fast anställd personal. Verksamheten leds 

av vd Anders West som kommer att debitera löpande för nedlagd 

tid. 

Då prospekteringsarbete är säsongsbetonat utförs undersök-

ningarna i fält mestadels under snö- och tjälfria perioder, varvid 

bolaget engagerar personal genom tillfälliga anställningar och på 

konsultbasis.

Kopparhaltigt vatten som sipprar ut genom sprickor i berget ger 
färggranna avsättningar. 

Guldnuggets hittas i jordavlagringar längs vattendrag. 



Orezone 2014    1 1

Styrelsen och verkställande direktören för Orezone AB (publ), org 
nr 556785-4236, avger följande årsredovisning för verksamheten 
under räkenskapsåret 2014. 

Orezone AB – historik
Bolaget bildades år 2009 under namnet Resolution Energy RE AB 
med avsikt att utföra seismiska undersökningar för oljeindustrin. 
Den planerade verksamheten fullföljdes inte, varför bolaget varit 
vilande. Archelon AB förvärvade Resolution Energy RE AB första 
kvartalet 2014. Nuvarande firmas registreringsdatum är 2014-06-11. 

Verksamhetsöversikt
Orezone bedriver mineralprospektering i Sverige med fokus på 
Norrland, Västerbotten och västra Bergslagen. I projektportföljen 
finns tio beviljade undersökningstillstånd med en sammanlagd 
areal om 14 572 hektar, vilket även utgör tillgångsmassan i bolaget. 
I första hand är det bas- och ädelmetaller som är av intresse. 
Huvudägaren Archelon tar en aktiv del i bolagets verksamhet. Även 
administration och kontorslokaler i Göteborg delas med Archelon.

Viktiga händelser under året
Under tredje kvartalet överlät Archelon sina undersökningstillstånd 
till Orezone. I tillägg har bolaget identifierat malmkritiska områden 
för vilka Bergsstaten beviljat nya undersökningstillstånd. Inledande 
fältundersökningar gjordes under andra halvåret.

Efter beslut på en extra bolagsstämma i november 2014 delade 
huvudägaren Archelon ut knappt hälften av sitt aktieinnehav i Ore-
zone, som därigenom fick ca 3 400 nya aktieägare. Archelons aktie-
ägare erhöll en aktie i Orezone per varje sjunde Archelon-aktie. 

Viktiga händelser efter årets utgång
Styrelsen fattade den 12 januari 2015 beslut om nyemission med 
företrädesrätt för befintliga aktieägare. Erbjudandet omfattade 
teckning av units under perioden 9 mars till den 14 april 2015. 
Varje unit innehåller en aktie och en vederlagsfri teckningsoption 
av serie 1 (TO 1). Teckningskursen var 0,25 kr per unit.

Emissionen tillförde Orezone ca 4,2 Mkr före kostnader och var 
till ca 60 % säkerställd genom emissionsgarantier. Den skulle vid full 
teckning inbringat 6,9 Mkr. 

Efter registrering av de nya aktierna ökar aktiekapitalet med  
337 521 kr och uppgår därefter till 892 521,42 kr. Emissionen av 
16 876 071 aktier innebär att antalet aktier efter nyemissionerna 
uppgår till 44 626 071 st. Därutöver emitteras 16 876 071 tecknings-
optioner. 

Bolagets aktie är efter genomförd emission godkänd för uppta-
gande till handel vid AktieTorget. Första dag för handel beräknas 
infalla den 28 maj 2015.

Framtida utveckling
Prospekteringsverksamheten skall fortsätta utvecklas med syfte att 
ta fram kommersiella, säljbara, mineraltillgångar. Arbetet bedrivs 
för närvarande i egen regi. Orezone strävar dock efter att få in 
partners i sina projekt. Bolagets möjligheter att avyttra påvisade 
fyndigheter styrs bland annat av rådande och förväntade metallpri-
ser på världsmarknaden. 

Investeringar
Investeringar i immateriella tillgångar uppgår till ca 330 Tkr. Avser 
undersökningstillstånd, geologisk information och kostnad för 
prospektering. 

Kommentarer till räkenskaperna
Resultatet per aktie den sista december 2014 uppgick till -0,01 
kr och eget kapital per aktie var 0,01 kr. Soliditeten uppgick till 
56 procent. Likvida medel vid årets början var ca 57 Tkr och vid 
periodens slut ca 198 Tkr. 

Tillgångarna består i huvudsak av de helägda undersöknings-
tillstånd som innehas av bolaget. Bolaget hade vid årets slut inga 
långfristiga skulder av betydelse och styrelsen ser för närvarande 
inget behov av att uppta några lån.

Koncernförhållande mellan Archelon AB och Orezone AB uppstod 
den 14 mars 2014. Efter utdelningen av aktier i Orezone under 
fjärde kvartalet 2014 hamnade Archelons ägarandel under 50 pro-
cent varmed koncernförhållande upphörde.

Aktien
Aktiekapitalet per 2014-12-30 uppgick till 555 000 kr fördelat på  
27 750 000 aktier. Kvotvärdet är 0,02 kronor per aktie. Vid årets 
utgång fanns enligt Euroclears sammanställning 3 376 registrerade 
aktieägare. 

Årsstämma och utdelning
Årsstämma i Orezone AB (publ) hålls torsdagen den 11 juni 2015 kl. 
10:00 i bolagets lokaler på Södra Allégatan 13 i Göteborg. Styrelsen 
och verkställande direktören kommer att föreslå årsstämman att 
ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2014. 

Styrelse
Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter, inklusive styrelseord-
förande. Bolaget har att iaktta aktiebolagslagens bestämmelser 
om bolagsstyrning. Styrelsen har därvid upprättat en arbetsordning 
för sitt arbete, instruktioner avseende arbetsfördelningen mellan 
styrelsen och verkställande direktören, vilken behandlar den-
nes arbetsuppgifter och rapporteringsskyldigheter samt fastställt 
instruktioner för den ekonomiska rapporteringen. 

Organisation
Utöver vd har Orezone under 2014 inte haft någon fast anställd 
personal. Huvudägaren Archelon har stöttat bolaget med operativa 
och administrativa tjänster. 

Miljö
I sin verksamhet följer Orezone de riktlinjer för god miljöpraxis vid 
prospektering som tagits fram av SveMin (en branschförening för 
gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige). Medarbetare och 
konsulter ska arbeta på ett miljömässigt riktigt sätt enligt gällande 
lagar och förordningar med målsättningen att i möjligaste mån 
undvika mark- och miljöskador i samband med arbetets utförande. 
Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt Minerallagen 
(1991:45) och Miljöbalken (1998:808). 

Risker och osäkerhetsfaktorer
Orezones verksamhet är liksom allt företagande förenad med risk. 
Riskerna kan generellt delas in i operationella risker relaterade till 
affärsverksamheten och risker relaterade till finansverksamheten. 
Verksamheten som bedrivs i Orezone måste dessutom utvärderas 
mot bakgrund av de risker, kostnader och svårigheter som bolag 
aktiva inom prospekteringsbranschen ofta ställs inför. Därtill skall 
beaktas att Orezone befinner sig i ett tidigt skede av sin verksamhet.

Enligt styrelsens bedömning är de två största riskerna finansie-
ringsbehov och kapital samt prospekteringsrisk. Prospekterings-

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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branschen är kapitalkrävande och innebär att ytterligare finansie-
ring kan komma att krävas för en gynnsam utveckling av bolaget. 
Med nuvarande planerade verksamhet är styrelsens bedömning 
att likviditeten är tillräcklig för nästkommande 12 månader från 
balansdagen i och med den nyemission som bolaget genomförde 
under våren 2015. Framtida finansieringsbehov kan ej uteslutas och 
styrelsen arbetar kontinuerligt med att utvärdera olika alternativ 
till fortsatt finansiering.

Verksamhetsrisker
Prospektering
Riskerna i ett prospekteringsbolag som Orezone är främst kopplade 
till utfallet av själva prospekteringen. Trots att insamlade data 
fortlöpande analyseras och utvärderas noggrant, finns alltid risken 
att positiva resultat uteblir. Malmprospektering är till sin natur 
en högriskverksamhet, där endast ett fåtal undersökta områden 
leder till utbyggnad av producerande gruvor och innebär därför en 
betydande ekonomisk risk.

Orezone har funnit indikationer på förekomster av olika metaller 
på flera ställen men har ännu inte kunnat fastställa att fyndigheter-
na har kommersiell potential. Även om noggranna genomlysningar 
och bedömningar görs av fyndigheter kan inte bolaget garantera att 
kommersiella halter föreligger eller att andra hinder uppkommer. 

Även tillståndsfrågor avseende undersökning samt erhållandet av 
nödvändiga tillstånd och rättigheter kan innebära en risk. 

Miljö
Verksamheten måste ta största hänsyn till miljöpåverkan. Detta 
innebär att vissa fyndigheter eventuellt inte kan exploateras, med 
begränsningar av bolagets möjligheter att avyttra gjorda fyndighe-
ter som tänkbar konsekvens. 

Personal
Orezone är beroende av både intern och extern kvalificerad per-
sonal. Bolagets organisation är tills vidare begränsad. Förmågan 
att behålla nuvarande personal liksom möjligheten att rekrytera 
ny personal är avgörande för den framtida utvecklingen. Archelon 
arbetar löpande med att tillse att alternativa lösningar finns för att 
driva verksamheten optimalt.

Konkurrenter
Prospekteringsbolag kan i vissa fall konkurrera om samma objekt 
eller område. Områden runt befintliga malmfält och gruvor är 
oftast hårdast konkurrensutsatta. Om Orezone på grund av konkur-
rens inte lyckas finna mineraliseringar kan detta få negativ inverkan 
på bolagets position på prospekteringsmarknaden.

Legala krav
Gruvverksamhet regleras av lagar och förordningar och är noggrant 
kontrollerad av olika myndigheter. En särskilt långtgående reglering 
av verksamheten finns inom miljöområdet. Tillstånd krävs för en 
stor del av verksamheten. Myndigheter, organisationer, mark- och 
sakägare kan därigenom försena eller stoppa ett projekt genom 
lång handläggningstid, överklaganden eller att inte bevilja ansök-
ningar om undersökningstillstånd. Även lagändringar kan vara till 
nackdel för verksamheten.

Finansiella risker
Likviditet
Likviditetsrisk innebär att betalningsförpliktelser inte kan uppfyllas 
som en följd av otillräcklig likviditet. 

Råvarupriser
En prisnedgång på metaller kan i olika grad påverka värdet på 
mineraltillgångar och potentiella reserver. Bas- och ädelmetaller är 
globala råvaror. Världsmarknadspriset på dessa uppvisar historiskt 
stora fluktuationer. Världsmarknadspriset på metaller uppvisar 
historiskt stora fluktuationer. Prisutvecklingen på metallmarknaden 
påverkas av många faktorer utanför bolagets kontroll, bland annat 
utbud och efterfrågan, växelkurser, inflation, förändringar i den 
globala ekonomin, samt politiska faktorer. Om metallpriserna faller 
kan det få negativ påverkan på värdet av Orezones projektportfölj. 

Konjunkturutveckling
Externa faktorer såsom tillgång och efterfrågan och låg- och 
högkonjunkturer kan ha inverkan på rörelsekostnader, världsmark-
nadspriser på metaller och aktievärdering. Framtida intäkter och 
aktievärdering kan bli påverkade av dessa faktorer, vilka står utom 
bolagets kontroll.

Flerårsjämförelse – nyckeltal
Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag. 
  2014-01-01– 2013-01-01–
  2014-12-31 2013-12-31
Genomsnittligt eget kapital period, Tkr 231 378 57 588
Genomsnittligt totalt kapital period, Tkr  395 263 60 588
Räntabilitet på eget kapital, % -95 -15
Räntabilitet på totalt kapital, % -56 -14
Soliditet, %  56 95
Resultat per aktie, kr  -0,01 -7,92
Eget kapital per aktie, kr  0,01 53,63
Kassalikviditet, %  123 1 888
Totalt antal aktier  27 750 000 1 000

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet:  Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för 
uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.

Avkastning på totalt kapital:  Resultat före avdrag för räntekostna-
der i förhållande till genomsnittlig balansomslutning.

Avkastning på eget kapital:  Resultat efter finansiella poster i för-
hållande till genomsnittligt eget kapital och obeskattade reserver 
(med avdrag för uppskjuten skatt).

Förslag till vinstdisposition
Förslag till behandling av bolagets förlust:
Balanserat resultat från  
föregående år -46 373
Årets resultat -220 756
  -267 129
Styrelsen föreslår att i ny 
räkning balanseras kronor  -267 129

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till 
efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Alla belopp kronor där ej annat anges.
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 Not 2014 2013

Rörelsens kostnader   

Övriga externa kostnader  -169 240 -7 922

Personalkostnader 2 -51 517 –

Summa rörelsens kostnader  -220 757 -7 922

   

Rörelseresultat  -220 757 -7 922

   

Resultat från finansiella poster   

Räntekostnader och liknande resultatposter  1 –

Summa resultat från finansiella poster  1 –

   

Resultat	efter	finansiella	poster	 	 -220	756	 -7	922

   

Årets förlust 7 -220 756 -7 922

RESULTATRÄKNING

Närbild av hällblottning från projektområdet i Saxån, där skiffer med tydligt bandad struktur framträder.
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 Not 2014-12-31 2013-12-31

TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar   

Immateriella anläggningstillgångar   

Koncessioner, patent, licenser, varumärken  

samt liknande rättigheter 3 334 370 –

   

Summa anläggningstillgångar  334 370 –

   

Omsättningstillgångar   

Kortfristiga fordringar   

Övriga kortfristiga fordringar  27 273 –

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 174 530 –

  201 803 –

   

Kassa och bank  197 726 56 627

   

Summa omsättningstillgångar  399 529 56 627

   

SUMMA TILLGÅNGAR  733 899 56 627

   

EGET KAPITAL OCH SKULDER   

Eget kapital 5  

Bundet eget kapital   

Aktiekapital  555 000 100 000

Fritt eget kapital   

Överkursfond  121 258 –

Balanserat resultat  -46 373 -38 451

Årets förlust  -220 756 -7 922

  -145 871 -46 373

   

Summa eget kapital  409 129 53 627

   

Kortfristiga skulder   

Skulder till intressebolag  182 240 -

Leverantörsskulder  115 000 –

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6 27 530 3 000

Summa kortfristiga skulder  324 770 3 000

   

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  733 899 56 627

   

Ställda säkerheter  Inga Inga

Ansvarsförbindelser  Inga Inga

BALANSRÄKNING
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Indirekt metod  2014 2013

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN   

Rörelseresultat före finansiella poster  -220 757 -7 922

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar  -201 803 –

Ökning/minskning leverantörskulder  115 000 –

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder 206 770 –

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -100 790 -7 922

  

INVESTERINGSVERKSAMHETEN   

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -334 370 –

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -334 370 –

   

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN   

Nyemission  576 258 –

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  576 258 –

  

Årets	kassaflöde	 	 141	099	 -7	922

  

Likvida medel vid årets början  56 627 64 549

Likvida medel vid årets slut  197 726 56 627

KASSAFLÖDESANALYS
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Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Bolaget har upprättat sin årsredovisning enligt årsredovisningslagen 

och BFNAR 2012:1 (K3).

Föregående år tillämpades allmänna råd samt rekommendationer 

från BFN gällande större företag. Vid upprättande av ingångsba-

lansräkningen har inga förändringar jämfört med tidigare tillämpat 

regelverk identifierats. Eget kapital i ingångsbalansräkningen är 

således detsamma som utgående eget kapital enligt fastställd 

årsredovisning för 2013.

Värderingsprinciper m m

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffnings-

värden/nominellt belopp om inget annat anges nedan.

Immateriella anläggningstillgångar

Utvecklingskostnader som balanserats skrivs av linjärt över den 

period som de förväntade fördelarna beräknas komma företaget 

tillgodo och från den tidpunkt då kommersiell produktion påbörjas. 

Avskrivningstiden överstiger inte fem år.

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta 

efter avdrag för individuellt bedömda osäkra kundfordringar. 

Utländsk valuta

Tillgångar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens 

kurs.

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Andra långfristiga värdepappersinnehav är avsedda för långsiktigt 

innehav och redovisas till anskaffningsvärde. Har ett långfristigt 

värdepappersinnehav på balansdagen ett lägre värde än det bok-

förda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan 

antas att värdenedgången är bestående. 

Inkomstskatter

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller 

erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års 

aktuella skatt, samt andel i intresseföretags skatt. Skatteskulder/-

fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall 

erläggas till eller erhållas från skatteverket. Bedömningen görs 

enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som 

är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För 

poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed 

sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffek-

ter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot 

eget kapital. 

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisa-

de kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller 

utbetalningar. Som likvida medel klassificeras kassa- och banktill-

godohavanden.

Uppskattningar och bedömningar

För närvarande finns det inga specifika poster i balansen eller 

resultatet som gett upphov till några uppskattningar eller bedöm-

ningar. 

Leasing

Bolaget har för närvarande och historiskt ingen leasing.

Not 2 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

 2014 2013

Medelantalet anställda 0 0

  

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader 

Löner och ersättningar till övriga anställda -39 200 –

 -39 200 0

Sociala avgifter enligt lag och avtal -12 317 –

Totalt -51 517 0

  

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare  

Antal styrelseledamöter på balansdagen 5 3

  

Antal verkställande direktörer och 

andra ledande befattningshavare 1 1

 

Not 3 Koncessioner, patent, licenser,  

 varumärken samt liknande rättigheter

 2014 2013

Årets aktiverade utgifter, intern utveckling 334 370 –

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 334 370 0

  

Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0

  

Utgående ackumulerade uppskrivningar 0 0

  

Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0

Utgående restvärde enligt plan 334 370 0

Avser undersökningstillstånd, geologisk information och kostnad 

för prospektering. Då ingen utvinning har påbörjats görs ej någon 

avskrivning i nuläget. 

NOTER 
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Göteborg den 18 maj 2015

Orezone AB (publ)

 Patric Perenius Anders West

 Ordförande Verkställande direktör

       Tore Hallberg Reijo Hämäläinen Hans Janzon

Min revisionsberättelse avviker från standardutformningen och har 

lämnats den 18 maj 2015.

Carl Magnus Kollberg
Auktoriserad revisor

Not 5 Förändring i Eget Kapital
2013  Aktie- Överkurs- Ansamlad Eget

  kapital fond förlust kapital

Belopp vid årets ingång 100 000  -38 451 61 549

Årets förlust   -7 922 -7 922

Belopp vid årets utgång   -46 373 53 627

    
2014  Aktie- Överkurs- Ansamlad Eget

  kapital fond förlust kapital

Belopp vid årets ingång 100 000  -46 373 53 627

Nyemission 455 000 121 258  576 258

Årets förlust   -220 756 -220 756

Belopp vid årets utgång 555 000 121 258 -267 129 409 129

Not 6 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 2014 2013

Övriga upplupna kostnader 27 530 3 000

Summa 27 530 3 000

 

Not 7 Skatt på årets resultat

 2014 2013

Aktuell skatt för året – –

Uppskjuten skatt  – –

Skatt på årets resultat – –

Summa 0 0

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman 

den 11 juni 2015 för fastställelse.

Not 4 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 2014 2013

Förutbetalda kostnader avseende nyemission 174 530 –

Summa 174 530 0
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REVISIONSBERÄTTELSE

Till årsstämman i Orezone AB (publ)
Org.nr. 556785-4236

Rapport om årsredovisningen
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Orezone AB 

(publ) för år 2014. Bolagets årsredovisning ingår i den tryckta ver-

sionen av detta dokument på sidorna 11-17.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsre-
dovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 

att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt 

årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och 

verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en 

årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig 

dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av 

min revision. Jag har utfört revisionen enligt International Stan-

dards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder 

kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför 

revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte 

innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revi-

sionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. 

Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom 

att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, 

vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna risk-

bedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som 

är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge 

en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är 

ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte 

att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. 

En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten 

i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i 

styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovis-

ningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen 

i årsredovisningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 

ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 

med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 

rättvisande bild av Orezone AB (publ)s finansiella ställning per den 

31 december 2014 och av dess finansiella resultat och kassaflöden 

för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 

förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen 

och balansräkningen.

Upplysning av särskild betydelse
Utan att det påverkar mina uttalanden ovan vill jag fästa upp-

märksamheten på bolagets finansieringssituation. Som framgår av 

förvaltningsberättelsen är Orezone AB (publ) starkt beroende av att 

lyckas med prospektering och utvärdering av potentiella mineral-

fyndigheter samt att få tillgång till extern finansiering för att under 

de kommande åren kunna göra nödvändiga investeringar för att 

behålla och expandera sina reserver.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författ-
ningar
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en 

revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst el-

ler förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 

för Orezone AB (publ) för år 2014.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 

beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och 

verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt 

aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget 

till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om 

förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen 

enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispo-

sitioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om 

förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver 

min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åt-

gärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon 

styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig 

mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot el-

ler verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med 

aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 

ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden
Jag tillstyrker att årsstämman behandlar förlusten enligt förslaget 

i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 

verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Göteborg den 18 maj 2015

Carl Magnus Kollberg
Auktoriserad revisor
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