Årsredovisning 2015 Orezone AB (publ)

Årsstämma
Årsstämma i Orezone AB (publ) hålls torsdagen den 21 april 2016 kl.
14:00 på Radisson Blu Scandinavia Hotell med adress Södra Hamngatan
59 i Göteborg.

Anmälan och deltagande
Aktieägare som önskar delta i stämman skall senast den 15 april 2016
vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken samt anmäla
sitt deltagande senast kl. 16:00 den 15 april 2016 . Anmälan skall ske
per e-mail info@orezone.se eller skriftligen till bolaget under adress:
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Kommande rapporttillfällen
•

Delårsrapport för januari – mars 2016 lämnas torsdagen den
26 maj 2016.

•

Delårsrapport för januari – juni 2016 lämnas onsdagen den
17 augusti 2016.

•

Delårsrapport för januari – september 2016 lämnas torsdagen
den 24 november 2016.

•

Bokslutskommuniké för 2016 lämnas torsdagen
den 23 februari 2017.

Rapporter och övrig information publiceras på bolagets hemsida
www.orezone.se
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

Fältarbete pågår. Detaljundersökning av block med
hjälp av lupp.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2015
•

Orezone-aktien godkänd för notering på AktieTorget efter genomförd
nyemission samt uppfyllda anslutningsvillkor och ägarspridningskrav.
Handeln påbörjades i juni 2015.

•

Intensiva rekogniserings- och fältarbeten under fältsäsongen resulterade i att bolaget sökt om och beviljats nya undersökningstillstånd.

•

Fortsatta arbeten planeras i ett flertal undersökningstillstånd med
fokus på södra Västerbotten, bland annat över Fetsjö-mineraliseringen
med omnejd, där SGU har publicerat uppgifter om en resurs på 75
miljoner ton.

•

Utställda teckningsoptioner nyttjades till 88,7 % och bolaget tillfördes
därigenom 3 724 519 kronor.

•

Resultatet för räkenskapsåret uppgick till -1 600 Tkr.

Orezone i korthet

Risker och osäkerhetsfaktorer

Orezone AB är ett publikt svenskt prospekteringsbolag med

Verksamheten måste utvärderas mot bakgrund av de

syfte att påvisa och kvantifiera mineraltillgångar inom

risker, kostnader och svårigheter som bolag aktiva inom

geografiskt avgränsade områden för vilka bolaget beviljats

prospekteringsbranschen ofta ställs inför. Två av de största

undersökningstillstånd. Orezone prospekterar bland annat

riskerna är finansieringsbehov och utfallet av själva pro

efter sällsynta jordartsmetaller (REE) och basmetaller

spekteringen. Branschen är kapitalkrävande och innebär

som koppar, bly och zink. Projektportföljen innehåller tio

att ytterligare finansiering kan komma att krävas för en

helägda undersökningstillstånd om totalt 15 816 hektar,

gynnsam utveckling av bolaget och verksamheten.

där huvuddelen ligger i norra Sverige.
Affärskonceptet bygger på att erhålla mineralrättigheter

Riskerna i ett prospekteringsbolag som Orezone är
främst kopplade till prospekteringen. Trots att insamlade

samt utföra geologiska arbeten i syfte att höja informa

data fortlöpande analyseras och utvärderas noggrant, finns

tionsnivån och därefter sälja objekten eller ingå sam

alltid risken att positiva resultat uteblir. Malmprospekte

arbetsavtal med större aktörer innan den kapitalkrävande

ring är till sin natur en högriskverksamhet, där endast ett

gruvutvecklingsfasen.

fåtal undersökta områden har kommersiell potential och
innebär därför en betydande ekonomisk risk.
Orezone har funnit indikationer på förekomster av olika
metaller på flera ställen men har ännu inte kunnat fast
ställa den kommersiella potentialen.
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VD-KOMMENTAR

Bäste aktieägare,
Året som gått har i högsta grad varit händelserikt

kommande fältsäsong. Det finns en möjlighet

för Orezone och dess aktieägare.

att Orezone i Fetsjön-Ormbäcken har en REE-

Arbetet påbörjades direkt efter emissionen

förekomst av världsklass med möjliga biprodukter

i mars 2015. När skogsbilvägarna blev farbara

såsom titan och grafit. Vi kommer självfallet även

efter tjällossningen i början av juni började ett

att arbeta i våra andra undersökningstillstånd.

intensivt rekogniserings- och fältarbete som
pågick helt fram till slutet av november när snön

Orezone har mindre konkurrens än vad vi skulle

började falla.

haft i en högkonjunktur.

Resultatet av fältsäsongens arbete är att

Råvarumarknaden har nu genomlidit en lång tid

Orezone nu har undersökningstillstånd över flera

på bottennivån och har rimligen på sikt bara en

synnerligen potentiella objekt, däribland Fetsjö-

väg att gå – uppåt.

mineraliseringen som är känd sedan tidigare.

Orezone kommer då att stå väl rustat för att få

Sveriges geologiska undersökning, SGU, har rap-

in partners eller sälja sina objekt.

porterat en resurs av 75 miljoner ton vid Fetsjön.

Göteborg i mars 2016

Fetsjön och närliggande objekt kommer att ha
högsta prioritet med uppföljande arbeten under

Marknaden för bland annat litium, niob och tantal är
gynnsam. Orezone AB har därför ansökt om undersöknings
tillstånd över en känd mineralisering av dessa element.
Bilden visar en kristallisering av niob. Kuben är 1 cm3.
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Det rådande läget i råvarumarknaden gör att
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Anders West

Verkställande direktör

Anders West

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Översikt

Orezone har per februari 2016 tio beviljade undersökningstill-

Projektportföljen innehåller ett flertal objekt och metaller.

stånd om totalt 15 816 hektar. Dessa är geografiskt fördelade på

Orezone utvärderar kontinuerligt nya områden som faller inom

Norrbotten, Västerbotten och Värmland, se tabell.

bolagets strategi. Samtliga nuvarande objekt ligger i glesbygd, men
samtidigt nära vägar och annan viktig infrastruktur.
Under året har rekogniserings- och undersökningsarbeten utförts

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

i fält med positivt resultat vilket föranledde ansökan om nya

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

undersökningstillstånd i södra Västerbotten, främst inom Dorotea

och grundvatten i Sverige och beslutar i frågor om tillstånd för

kommun, dit kommande arbeten fokuseras.

prospektering och gruvor.

Orezones undersökningstillstånd
Benämning

Län

Kommun

Mineral

Giltig t o m Areal

Fetsjön nr 1
Västerbotten Dorotea
V, Mo, REE 2018-10-28 304
Rönnberget nr 1
Västerbotten Dorotea
V, Mo, REE 2018-09-23 1 698
Surberget nr 1
Västerbotten Vilhelmina V, Mo
2017-12-19 3 880
Svärmyrbodarna nr 1 Västerbotten Åsele
Zn, Pb, Ag 2018-09-10 257
Svartlå nr 3
Norrbotten Boden
Ni, Pt
2017-07-17 4 426
Sarvastjärnen nr 1
Norrbotten Älvsbyn
Cu
2017-08-21 3 496
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
Nollaberget nr 1
Värmland
Torsby
REE
2017-10-24
811
S:a 10 tillstånd					
15 816

Orezones undersökningstillstånd i södra Västerbotten.

Au
Cu
Mo
Ni

Guld
Koppar
Molybden
Nickel

Pt
V
Zn
REE

Platina
Vanadin
Zink
Sällsynta jordartsmetaller

Satellitbild över undersökningsområdena Fetsjön och Ormbäcken.
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VERKSAMHETSBESKRIVNING, forts

Fetsjön – Dorotea
Undersökningstillstånd för Fetsjön beviljades i oktober 2015. Tillståndsområdet täcker fosforit-rika skiffrar av kambrosilurisk ålder.
De fosforit-rika skiffrarna för sällsynta jordartsmetaller (REE, Rare
Earth Elements), som är strategiska metaller.

Existerande borrkärnor från SGU:s kärnarkiv används i utvärde
ringsarbetet.
Objektet Fetsjön är lokaliserat i de skogsbeklädda delarna av södra
Västerbotten.
Sveriges geologiska undersökning (SGU) har på sin hemsida publicerat att Fetsjö-mineraliseringen innehåller 75 miljoner ton med
0,11% totala REE.
Tidigare utförda arbeten av andra aktörer, till exempel SGU, samt
historiska data innebär självfallet ett värde och en kostnadsbesparing för Orezone.
Bolaget sammanställer nu befintlig information och utarbetar arbetsprogram för att verifiera och utvidga den potentiella förekomsten. Andra element, som till exempel titan, kan komma att öka

Preliminära sektioner över Fetsjön.

värdet ytterligare. Arbetena påbörjas direkt efter tjällossningen.
Preliminära geologiska modeller baserade på de begränsade data
som finns är under utarbetande.

Ormbäcken – Dorotea
Ormbäcken ligger några kilometer öster om Fetsjön. Tillståndet
beviljades i september 2015. Området har samma typ av mineralisering som Fetsjön, men betydligt mindre arbeten har utförts. Terrängen i de båda områdena Fetsjön och Ormbäcken är densamma,
delvis kalhuggen skog med ett flertal skogsbilvägar.
De båda områdena kan ses som ett integrerat projekt med tanke
på likartad geologi och kort geografiskt avstånd. Orezone ser i
Ormbäcken en betydlig upside till Fetsjön. Arbetsprogram är under
utarbetande. Prospekteringsarbeten i Ormbäcken påbörjas våren
2016, direkt efter tjällossningen.
Både Fetsjön och Ormbäcken ligger i det metallogenetiska området Tåsjö, som enligt publicerade metallogenetiska kartor är ett
av Sveriges mest lovande för stora mineralförekomster. Genom de
båda objekten har bolaget tillförts ett betydande potentiellt värde
och Orezone ser med tillförsikt fram emot vidare arbeten under
kommande fältsäsong.
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Terrängen vid Ormbäcken.

Surberget – Vilhelmina
Undersökningstillståndet Surberget nr 1 ligger i Vilhelmina kommun, cirka fem mil nordost om Fetsjön. Surberget ligger i två över-

Det australiska bolaget Flitegold Pty. Ltd. har en ”right of first
refusal” när Orezone kommer att marknadsföra Surberget.
Surberget är i en tidig prospekteringsfas. Arbetsprogram för

lappande metallogenetiska områden, dels det metallogenetiska

fältsäsongen 2016 är under utarbetande. De planerade arbetena

området Dorotea, som är lovande för bly, dels fjällkedjerandens

innefattar i ett första steg mer detaljerad morän- och ytprovtag-

skiffrar, som är intressanta vad avser vanadin, nickel, molybden och

ning. Efterföljande prospekteringsarbeten kommer att baseras på

andra metaller.

resultaten från provtagningen.

Moränprover i området är anomala med avseende på molybden

Viss prospektering har även utförts på det lilla zink-gallium-flus-

och bly. Ett kantigt och sannolikt korttransporterat block med bly-

spatobjektet Åkerlandet i Åsele kommun (undersökningstillståndet

mineralisering i sandsten har påträffats i tillståndsområdet.

Svärmyrbodarna nr 1). Årets arbeten omfattar bland annat provtagning och kartering i området. Beslut om eventuella fortsatta
arbeten kommer att bero på resultaten från fältsäsongen 2016.

Åkerlandet. Gammalt schakt från förra sekelskiftet.

Surberget. Anomalikarta för molybden.
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RIKTLINJER FÖR GOD MILJÖPRAXIS

I sin verksamhet följer Orezone i tillämpliga delar de riktlinjer för god miljöpraxis vid prospektering som tagits fram av SveMin (föreningen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige).
Orezone ska verka för att medarbetare och anlitade konsulter arbetar på ett miljömässigt riktigt
sätt enligt gällande lagar och förordningar. Målsättningen är att i möjligaste mån undvika markoch miljöskador i samband med arbetets utförande.

Orezone ska:
•

främja en bärkraftig utveckling samt en effektiv och lång-

•

Riskerna för störningar och haverier som kan påverka män-

siktigt balanserad hushållning med energi och naturresurser,

niskor och miljö ska identifieras och uppmärksammas så att

med hänsyn till människor, ekonomi, miljö och samhället i
övrigt.
•

bedriva allt prospekteringsarbete med omsorg om miljön
och med respekt för berörda markägares intressen.

•

öppet och sakligt informera anställda, allmänhet och
myndigheter om verksamheten. Vid prospekteringsarbeten
har Orezone ett särskilt ansvar att aktivt kommunicera med

förebyggande åtgärder kan vidtas.
•

eftersträva en god, säker och stimulerande arbetsmiljö.

•

arbeta enligt uppgjorda program för kontroll och förbättring
av arbetsmiljön.

•

arbeta systematiskt med program för planering, genomförande, uppföljning och förbättring av sitt miljöskyddsarbete.

tillämpa god redovisningssed, i detta innefattas även värderingar av fyndigheter.

•

verka för att även entreprenörer verksamma hos Orezone
följer dessa etiska regler.

•

sörja för att anställda ges lämplig utbildning i syfte att öka
deras kompetens och motivation så att företaget ska kunna

markägare, myndigheter och övriga intressenter.
•

hantera säkerhets- och miljöfrågor ur ett riskperspektiv.

leva upp till dessa etiska regler.
•

verka för forskning och utveckling som främjar gruvnäringen
och dessa etiska regler.

•

systematiskt arbeta med ständiga förbättringar. Målen för
arbetet ska omprövas med hänsyn till förändrade behov och
berättigade krav.

Träd och växter tar över efter att gruvverksamheten upphört.
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BOLAGSORDNING

§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, mineraler och hydrokarboner. Bolaget får därutöver bedriva handel med
koncessioner och rättigheter inom råvarusektorn samt bedriva handel med finansiella instrument såsom aktier och därtill relaterade
värdepapper, obligationer och valutor, fast egendom och därmed
förenlig verksamhet.

§4

Aktiekapital

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 koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen
c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Aktiekapitalet utgör lägst 555 000 kronor och högst 2 220 000

8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

kronor.

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

§5

Aktieantal

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

§6

Styrelse och revisorer

Styrelsen består av 3-5 ledamöter med högst 2 suppleanter. Den
väljs årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma
hållits.
1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter väljs på års-

ella revisorssuppleanter.
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen 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.

stämma för tiden intill dess årsstämma har hållits under fjärde

§10 Deltagande på bolagsstämma

räkenskapsåret efter valet.

För att få delta på bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig samt

§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

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.

veckor före stämman och i fråga om extra bolagsstämma som inte

§11 Avstämningsförbehåll

ska behandla fråga om ändring av bolagsordningen tidigast sex och

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd

senast två veckor före stämman.

i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap

§8

Bolagsstämma

Årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets
utgång.

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

Orezone 2015
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AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Aktien och aktiekapitalet

Bolagets största aktieägare

Aktierna i Bolaget har utfärdats enligt svensk rätt och är deno-

Namn

minerade i kronor (SEK). Aktieägarnas rättigheter kan endast
ändras i enlighet med de förfaranden som anges i aktiebolagslagen
(2005:551). Endast ett aktieslag föreligger. Samtliga aktier ger lika
rätt till andel i Bolagets tillgångar, vinst och eventuellt överskott
vid likvidation.
Varje aktie representerar en röst vid bolagsstämma och varje
aktieägare är berättigad att rösta för det fulla antalet av aktieägaren ägda eller företrädda aktier vid bolagsstämma. Aktiens ISIN-kod
är SE0006452546.
Enligt bolagsordningen skall aktiekapitalet vara lägst 555 000 kronor och högst 2 220 000 kronor och antalet aktier skall vara lägst
27 750 000 st och högst 111 000 000 st.
Efter en nyemission under våren 2015 ökade antalet aktier
med 16 876 071 st till 44 626 071 st. Aktiekapitalet ökade med

Hocaoglu, Sebahattin

Antal
aktier

Innehav/
röster (%)

10 999 500

18,46

JPMP Konsult AB

7 033 032

11,80

Archelon AB

6 500 000

10,91

West, Anders *

2 605 142

4,37

Avanza Pension

1 875 595

3,15

Nordnet Pensionsförsäkring

1 383 249

2,32

821 258

1,38

Sköldpil, Jörgen

579 769

0,97

Nyström, Christian

576 000

0,97

Borderline Resources AS *

Bjärvall, Paula
Summa 10 största ägarna

550 000

0,92

32 923 545

55,24

Summa övriga ägare

26 672 191

44,76

Summa 2016-01-15

59 595 736

100,00

* Insynsperson

337 521,42 kronor till 892 521,42 kronor.
Efter att 14 969 665 teckningsoptioner av serie TO 1 löstes in i
december 2015 och lika många nya aktier registrerats hos Bolagsverket ökade aktiekapitalet med 299 393,30 kronor till 1 191 914,72
kronor. Antalet aktier uppgår efter optionsinlösen till 59 595 736 st.

Aktiekapitalets utveckling
År

Transaktion

		
2009

Bolagsbildning

2014

Aktiesplit 1 250:1

2014

Nyemission

2014

Aktiesplit 4:1

Förändring

Förändring

Kvot-

Totalt

Totalt

aktiekapital

antal aktier

värde

aktiekapital

antal aktier

100 000

–

100,00

100 000

1 000

–

1 249 000

0,08

100 000

1 250 000

400 000

5 000 000

0,08

500 000

6 250 000

–

18 750 000

0,02

500 000

25 000 000

2014

Nyemission

55 000

2 750 000

0,02

555 000

27 750 000

2015

Nyemission

337 521

16 876 071

0,02

892 521

44 626 071

2015

Optionsinlösen

299 393

14 969 665

0,02

1 191 915

59 595 736

Ägarstruktur

AktieTorget

Antalet aktieägare uppgick till 3 116 st efter att nyttjande av optio-

AktieTorget är ett värdepappersinstitut vars verksamhet står under

ner och påföljande utbokning av nya aktier till respektive VP-konto

Finansinspektionens tillsyn. Handeln på AktieTorget sker i samma

slutförts i januari 2016. Insynspersoners aktieinnehav motsvarade

elektroniska handelssystem som används av Nasdaq Stockholm.

6,6 procent av kapitalet och rösterna i bolaget. De tio största ägar-

Handeln är därmed tillgänglig för alla banker och fondkommissio-

nas innehav uppgick till 55,2 procent av kapitalet och rösterna. En

närer som är anslutna till Nasdaq Nordic och övriga börsen inom

övervägande andel av aktieinnehaven var registrerade i Sverige.

Nasdaq Nordic. Det innebär att den som vill köpa eller sälja aktier
i Orezone kan använda sin vanliga bank eller fondkommissionär.

Utdelningspolicy

Kurserna går att följa i realtid hos de flesta internetmäklare och på

Bolaget har hittills inte lämnat någon utdelning. Framtida vinst

hemsidor med finansiell information samt på www.aktietorget.se.

medel kommer i första hand att användas som rörelsekapital om
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Nyheter i form av Orezones pressmeddelanden, ekonomiska

detta bedöms gynnsamt för Bolagets verksamhet. Övriga vinstme-

rapporter, insynshandel och övrig väsentlig marknadsinformation

del skall tillkomma aktieägarna i form av utdelning.

publiceras på AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se.

Orezone 2015

Orezone-aktien
Orezone AB (publ):s aktier är registrerade hos AktieTorget. Aktie

Orezone-aktien, kursutveckling

ägarförteckningen förs av Euroclear Sweden AB. Aktiebrev utfärdas

0,9

inte för aktierna. Handel i bolagets aktie sker på AktieTorget.

0,8
0,7

Aktienamn: Orezone

0,6

Kortnamn: ORE

0,5

ISIN-kod: SE0006452546
Antal aktier: 59 595 736 st
Kvotvärde: 0,02 kr

0,4
0,3
0,2

Handelspost: 1 st
Handelsstart: 2015-06-22

0,1
2015-06-19

Värdepapperstyp: aktie

2016-02-22

Handelsvolym och kursutveckling under 2015
Orezone noterades på AktieTorget den 22 juni 2015, vilket därmed
blev första handelsdag för aktien. Totalt omsattes på 136 handelsdagar 350,7 miljoner aktier till ett värde om 236,6 Mkr. Medianvolymen låg på 60 000 aktier per dag. Medianomsättningen uppgick
till 15 700 kr. Årets stängningskurs den 30 december var 0,58 kr.
Baserat på 44 626 071 aktier blev marknadsvärdet på bolaget 25,9
Mkr. Lägsta notering under året var 0,13 kr.
Omsättningen ökade markant mot slutet på året och kulminerade
den 17 november med ett All Time High på 1,25 kr. Det omsattes
176 209 680 aktier till ett värde om 113 Mkr. Antalet avslut kunde
summeras till 10 563 st.

Blottning av molybdenförande skiffer längs skogsbilväg.

Orezone 2015
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STYRELSE, LEDNING OCH REVISOR

Styrelseledamöter

Ledande befattningshavare

Patric Perenius, styrelsens ordförande

Anders West, verkställande direktör

Född 1951, bergsingenjör, Stockholm.

Bolaget leds av Anders West, bergsingenjör utbildad vid Norges tek-

Ledamot i styrelsen sedan 2009.

niska högskola, NTH, i Trondheim. Anders har trettio års erfarenhet

Andra styrelseuppdrag: Ordförande i Archelon AB (publ). Ledamot i

från internationell prospekteringsverksamhet, inklusive framgångs-

Dividend Sweden AB (publ).

rik försäljning av projekt och förhandling av joint-venture avtal.

Innehav i Orezone: 525 693 aktier.

Han har främst arbetat i Sydostasien, där han bland annat förhandlat fram försäljning av projekt till stora gruvbolag som Freeport och

Anders West

Atlas Consolidated Mining Company.

Född 1958, bergsingenjör, Hagfors.
VD för Orezone AB (publ).

Revisor

Ledamot i styrelsen sedan 2014.

Carl Magnus Kollberg

Andra styrelseuppdrag: Ledamot i Wolfland Resources Inc, Filip-

Född 1951, auktoriserad revisor och medlem av Far.

pinerna och Wildeman Oy, Finland.

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

Innehav i Orezone: 2 605 142 aktier.

Göteborg.
Innehav i Orezone: –

Tore Hallberg
Född 1950, geolog, Västra Frölunda.

Organisation

VD för Archelon AB (publ).

Bolaget har ingen fast anställd personal. Verksamheten leds av VD

Ledamot i styrelsen sedan 2009.

Anders West som debiterar löpande för nedlagd tid.

Andra styrelseuppdrag: Ledamot i Archelon AB (publ) och Dividend

Prospekteringsarbete är säsongsbetonat till sin natur och under-

Sweden AB (publ).

sökningar i fält utförs mestadels under snö- och tjälfria perioder.

Innehav i Orezone: 1 100 328 aktier via bolag.

Därför engageras personal genom tillfälliga anställningar och på
konsultbasis när behov föreligger. Geologiska tjänster såsom borr-

Björn Ersman

ning, geofysiska mätningar och kemiska analyser utförs av inhyrda

Född 1947, jur. kand och fil. kand i företagsekonomi, Stockholm.

entreprenörer och certifierade laboratorier.

Ledamot i styrelsen sedan 2015.
Andra styrelseuppdrag: Inga.
Innehav i Orezone: –
Reijo Hämäläinen
Född 1954, geolog, Göteborg.
Projektledare Archelon AB (publ).
Ledamot i styrelsen sedan 2012.
Andra styrelseuppdrag: Inga.
Innehav i Orezone: 142 aktier.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen och verkställande direktören för Orezone AB (publ), org.
nr 556785-4236, avger följande årsredovisning för verksamheten
under räkenskapsåret 2015.

tillfördes därmed 3 724 519 kronor.
Under året har rekognoserings- och undersökningsarbeten utförts
i fält med positivt resultat vilket föranledde ansökan om nya
undersökningstillstånd i södra Västerbotten, främst inom Dorotea

Historik

kommun, dit de kommande arbetena fokuseras.

Bolaget bildades år 2009 under namnet Resolution Energy RE AB
med avsikt att utföra seismiska undersökningar för oljeindustrin.

Viktiga händelser efter årets utgång

Den planerade verksamheten fullföljdes inte, varför bolaget varit

I februari 2016 inlämnades till Bergsstaten en ansökan om under-

vilande fram till 2014, då den nya verksamhetsinriktningen började

sökningstillstånd för litium, niob och tantal. Området, benämnt

ta form. Nuvarande firmas registreringsdatum är 2014-06-11.

Ladumyrberget nr 1, ligger i Sollefteå kommun. Projektet kan
komma att innebära en breddning av bolagets portfölj av strate-

Verksamhetsöversikt

giska metaller.

Orezone bedriver mineralprospektering med fokus på södra
Västerbotten. Affärsidén är att identifiera, förvärva och förädla

Framtida utveckling

potentiella fyndigheter och därigenom skapa mervärden i bolagets

Prospekteringsverksamheten skall fortsätta utvecklas med syfte att

olika projekt. I projektportföljen finns tio beviljade undersök-

ta fram kommersiella, säljbara, mineraltillgångar. Arbetet bedrivs

ningstillstånd med en sammanlagd areal om 15 816 hektar. Tre nya

för närvarande i egen regi. Orezone strävar dock efter att få in

tillstånd beviljades under 2015. Orezone utvärderar kontinuerligt

partners i sina projekt. Bolagets möjligheter att avyttra påvisade

nya områden som faller inom bolagets strategi. Samtliga nuvarande

fyndigheter är bland annat beroende av rådande och förväntade

objekt ligger i glesbygd, men samtidigt nära vägar och annan viktig

metallpriser på världsmarknaden.

infrastruktur.
Tidigare huvudägaren Archelon AB (publ) har tagit en aktiv del i

Investeringar

verksamheten. Även administration och kontorslokaler i Göteborg

Investeringar i immateriella tillgångar uppgår till ca 948 Tkr. Dessa

delas för närvarande med Archelon.

avser undersökningstillstånd, geologisk information och kostnad för
prospektering.

Viktiga händelser under året
Styrelsen i Orezone AB (publ) fattade den 12 januari 2015 beslut

Kommentarer till räkenskaperna

om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Erbju-

Resultatet per aktie uppgick till -0,03 kr och eget kapital per aktie

dandet omfattade teckning av units under perioden 9 mars till den

till 0,09 kr. Soliditeten uppgick till 97 procent. Likvida medel vid

14 april 2015. Varje unit innehöll en aktie och en vederlagsfri teck-

årets början var ca 198 Tkr och vid periodens slut ca 3 779 Tkr.

ningsoption av serie TO 1. Teckningskursen var 0,25 kr per unit.
Emissionen tillförde Orezone ca 4,2 Mkr före kostnader och var

Tillgångarna består i huvudsak av de undersökningstillstånd som
ingår i projektportföljen. Bolaget hade vid årets slut inga långfris-

till ca 60 % säkerställd genom emissionsgarantier. Den skulle vid full

tiga skulder av betydelse och styrelsen ser för närvarande inget

teckning inbringat ca 6,9 Mkr. Antalet aktier ökade med 16 876 071

behov av att uppta några lån.

st. Totalt antal aktier efter nyemissionen uppgick till 44 626 071 st.
Efter registrering av de nya aktierna ökade aktiekapitalet med

Aktien

337 521 kr och uppgick därefter till 892 521,42 kr.

Aktiekapitalet per 2015-12-31 uppgick till 1 191 914,72 kr fördelat

Aktien blev efter genomförd emission godkänd för upptagande

på 59 595 736 aktier. Kvotvärdet är 0,02 kronor per aktie. Vid årets

till handel vid AktieTorget. Första dag för handel inföll den 22 juni

utgång fanns enligt Euroclears sammanställning 3 039 registrerade

2015.

aktieägare.

Utfallet av erbjudandet resulterade i att det emitterades
16 876 071 teckningsoptioner. Teckningskurs för teckning av aktier

Årsstämma och utdelning

med stöd av teckningsoptionerna fastställdes till 0,25 kr per aktie.

Årsstämma i Orezone AB (publ) hålls torsdagen den 21 april 2016

Sista handelsdag för teckningsoptionen på AktieTorget var den 19

kl. 14:00 på Radisson Blu Scandinavia Hotell, Södra Hamngatan 59

november 2015. Sista teckningsdag var den 23 november 2015.

i Göteborg. Styrelsen och verkställande direktören kommer att

Totalt nyttjades 14 969 665 teckningsoptioner, innebärande att

föreslå årsstämman att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskaps-

14 969 665 nya aktier registrerades hos Bolagsverket. Orezone

året 2015.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE, forts

Styrelse

kontinuerligt med att utvärdera olika alternativ till fortsatt finan-

Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter, inklusive styrelseord-

siering.

förande. Bolaget har att iaktta aktiebolagslagens bestämmelser
om bolagsstyrning. Styrelsen har därvid upprättat en arbetsordning

Verksamhetsrisker

för sitt arbete, instruktioner avseende arbetsfördelningen mellan

Prospektering

styrelsen och verkställande direktören, vilken behandlar den-

Riskerna i ett prospekteringsbolag som Orezone är främst kopplade

nes arbetsuppgifter och rapporteringsskyldigheter samt fastställt

till utfallet av själva prospekteringen. Trots att insamlade data

instruktioner för den ekonomiska rapporteringen.

fortlöpande analyseras och utvärderas noggrant, finns alltid risken
att positiva resultat uteblir. Malmprospektering är till sin natur

Organisation

en högriskverksamhet, där endast ett fåtal undersökta områden

Orezone har under 2015 inte haft någon fast anställd personal.

leder till utbyggnad av producerande gruvor och innebär därför en

Archelon AB har stöttat med operativa och administrativa tjänster.

betydande ekonomisk risk.

Konsulter har anlitats för olika geologiska tjänster.

Orezone har funnit indikationer på förekomster av olika metaller
på flera ställen men har ännu inte kunnat fastställa att fyndigheter-

Lagar och förordningar

na har kommersiell potential. Även om noggranna genomlysningar

Orezones verksamhet innefattar hela kedjan av prospekterings-

och bedömningar görs av fyndigheter kan inte bolaget garantera att

verksamhet från blockletning och geologisk kartläggning via geofy-

kommersiella halter föreligger eller att andra hinder uppkommer.

siska markmätningar och geokemisk provtagning till diamantborrning. Minerallagen (1991:45) reglerar undersökning och bearbetning

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

av fyndigheter på egen och eller annans mark av i lagen särskilt
angivna mineraliska ämnen, ”koncessionsmineral”.

Miljö

Undersökning får utföras endast av den som har undersöknings-

Verksamheten måste ta största hänsyn till miljöpåverkan. Detta

tillstånd och bearbetning endast av den som har bearbetningskon-

innebär att vissa fyndigheter eventuellt inte kan exploateras. En

cession. Utöver minerallagen regleras verksamheten även av andra

tänkbar konsekvens blir försämrad möjlighet att avyttra dessa.

relevanta regler, däribland Mineralförordningen (1992:285), Planoch bygglagen (1987:10) samt Miljöbalken (1998:808).
Bolaget kan komma att bedriva tillståndspliktig verksamhet

Personal
Orezone är beroende av både intern och extern kvalificerad

enligt Miljöbalken avseende vissa undersökningsarbeten. Miljöpå-

kompetens. Bolagets organisation är för närvarande begränsad.

verkan i samband med prospektering har hittills varit ringa. I sin

Förmågan att behålla fast eller inhyrd personal liksom möjligheten

verksamhet följer Orezone de riktlinjer för god miljöpraxis vid

att rekrytera ny sådan är avgörande för den framtida utvecklingen.

prospektering som tagits fram av SveMin (en branschförening för

Styrelse och ledning utvärderar fortlöpande alternativa lösningar

gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige).

för att driva verksamheten optimalt.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Konkurrenter

Orezones verksamhet är liksom allt företagande förenad med risk.

Prospekteringsbolag kan i vissa fall konkurrera om samma objekt

Riskerna kan generellt delas in i operationella risker relaterade till

eller område. Områden runt befintliga malmfält och gruvor är

affärsverksamheten och risker relaterade till finansverksamheten.

oftast hårdast konkurrensutsatta. Om Orezone på grund av konkur-

Verksamheten måste dessutom utvärderas mot bakgrund av de

rens inte lyckas finna nya fyndigheter eller mineraliseringar kan

risker, kostnader och svårigheter som prospekteringsbolag ofta

detta få negativ inverkan på bolagets position på prospekterings-

ställs inför.

marknaden.

De två största riskerna är enligt styrelsens bedömning finan-
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sieringsbehov och tillgång till kapital samt prospekteringsrisk.

Legala krav

Prospekteringsbranschen är kapitalkrävande och innebär att ytterli-

Gruvverksamhet regleras av lagar och förordningar och är noggrant

gare finansiering kan komma att krävas för en gynnsam utveckling

kontrollerad av olika myndigheter. En särskilt långtgående reglering

av bolaget. Styrelsen och ledningen bedömer att likviditeten är

av verksamheten finns inom miljöområdet. Tillstånd krävs för en

tillräcklig för nästkommande 12 månader räknat från balansdagen.

stor del av verksamheten. Myndigheter, organisationer, mark- och

Framtida finansieringsbehov kan ej uteslutas och styrelsen arbetar

sakägare kan därigenom försena eller stoppa ett projekt genom

Orezone 2015

lång handläggningstid, överklaganden eller att inte bevilja ansök-

Förslag till vinstdisposition

ningar om undersökningstillstånd. Även lagändringar kan vara till

Förslag till behandling av bolagets vinst:

nackdel för verksamheten.

Överkursfond
Balanserat resultat

Finansiella risker

Årets förlust

Likviditet

5 772 660
-267 129
-1 600 008
3 905 523

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

Styrelsen föreslår att i ny räkning
balanseras kronor

3 905 523

Råvarupriser
En prisnedgång på metaller kan i olika grad påverka värdet på

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till

mineraltillgångar och potentiella reserver. Bas- och ädelmetaller är

efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

globala råvaror. Världsmarknadspriset på dessa uppvisar historiskt

Alla belopp i kronor där ej annat anges.

stora fluktuationer. Även priset på andra metaller uppvisar 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, världsmarknadspriser 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.
2015

2014

2013

Genomsnittligt eget kapital period, Tkr 2 753

231

58

Genomsnittligt totalt kapital period, Tkr 3 004

395

61

Räntabilitet på eget kapital, %

-58

-95

-15

Räntabilitet på totalt kapital, %

-53

-56

-14

97

56

95

-0,03

-0,01

-7,92

0,09

0,01

53,63

2 266

123

1 888

59 595 736 27 750 000

1 000

Soliditet, %
Resultat per aktie, kr
Eget kapital per aktie, kr
Kassalikviditet, %
Totalt antal aktier

Nyckeltalsdefinitioner
•

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

•

Avkastning på totalt kapital: Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till genomsnittlig balansomslutning.

•

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

Orezone 2015
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RESULTATRÄKNING

Tkr

Not

2015

2014

Rörelsens kostnader				
Övriga externa kostnader		
Personalkostnader

-1 557 593

-169 240

3

-42 474

-51 517

Summa rörelsens kostnader		

-1 600 067

-220 757

			
Rörelseresultat		

-1 600 067

-220 757

			
Resultat från finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter		

59

1

Summa resultat från finansiella poster		

59

1

			
Resultat efter finansiella poster

-1 600 008

-220 756

			
Årets förlust		

16

Orezone 2015

-1 600 008

-220 756

BALANSRÄKNING

Not

2015-12-31

2014-12-31

TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar:			
Koncessioner, patent, licenser, varumärken
samt liknande rättigheter

4

1 282 041

334 370

			
Summa anläggningstillgångar		

1 282 041

334 370

			
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar:			
Övriga kortfristiga fordringar		

167 570

27 273

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		

45 000

174 530

		

212 570

201 803

			
Kassa och bank		

3 779 010

197 726

			
Summa omsättningstillgångar		

3 991 580

399 529

			
SUMMA TILLGÅNGAR		

5 273 621

733 899

			
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital

5		

Bundet eget kapital			
Aktiekapital		

1 191 915

555 000

			
Fritt eget kapital			
Överkursfond		

5 772 660

121 258

Balanserat resultat		

-267 129

-46 373

Årets förlust		

-1 600 008

-220 756

		

3 905 523

-145 871

			
Summa eget kapital		

5 097 438

409 129

			
Kortfristiga skulder			
Skulder till intressebolag		

–

182 240

Leverantörsskulder		

147 006

115 000

Övriga kortfristiga skulder		

17 978

–

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		

11 199

27 530

			
Summa kortfristiga skulder		

176 183

324 770

			
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		

5 273 621

733 899

			
Ställda säkerheter		

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser		

Inga

Inga

Orezone 2015
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KASSAFLÖDESANALYS

Indirekt metod		

2015

2014

-1 600 067

-220 757

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
Rörelseresultat före finansiella poster		
Erhållen ränta m.m.		

59

–

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar		

-10 767

-201 803

Ökning/minskning leverantörskulder		

32 006

115 000

-180 593

206 770

-1 759 362

-100 790

-947 671

-334 370

-947 671

-334 370

6 288 317

576 258

6 288 317

576 258

3 581 284

141 099

Likvida medel vid årets början		

197 726

56 627

Likvida medel vid årets slut		

3 779 010

197 726

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder
		
Kassaflöde från den löpande verksamheten
		
INVESTERINGSVERKSAMHETEN		
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
		
Kassaflöde från investeringsverksamheten
		
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		
Nyemission		
		
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
		
Årets kassaflöde
		

18
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NOTER

Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper

Not 2

Uppskattningar och bedömningar

Bolaget har upprättat sin årsredovisning enligt årsredovisningslagen

Bolaget bedömer det sannolikt att de immateriella tillgångar

och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

som finns redovisade kommer att generera framtida ekonomiska
fördelar vilka kommer att tillfalla företaget. Inga nya antaganden

Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffnings-

om framtiden har gjorts vilka resulterat i en betydande risk för
justering av de redovisade värdena av tillgångar och skulder.

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.

Not 3

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Medelantalet anställda

2015

2014

0

0

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader
Löner och ersättningar till

Fordringar

styrelseledamöter och VD

-26 682

–

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta

Löner och ersättningar till övriga anställda

-10 000

-39 200

-36 682

-39 200

-5 792

-12 317

-42 474

-51 517

efter avdrag för individuellt bedömda osäkra kundfordringar.
Sociala avgifter enligt lag och avtal
Utländsk valuta

Totalt

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 bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan
antas att värdenedgången är bestående.

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare		
Antal styrelseledamöter på balansdagen

5

5

1

1

Antal verkställande direktörer och andra
ledande befattningshavare
Not 4

Koncessioner, patent, licenser, varumärken
samt liknande rättigheter
2015

Inkomstskatter

2014

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller

Ingående balans

334 370

–

erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års

Årets aktiverade utgifter, intern utveckling

947 672

334 370

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

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 282 042

334 370

fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall

Utgående ackumulerade avskrivningar

–

–

erläggas till eller erhållas från skatteverket. Bedömningen görs enligt

Utgående ackumulerade uppskrivningar

–

–

de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är avise-

Utgående ackumulerade nedskrivningar

–

–

rade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som

Utgående restvärde enligt plan

1 282 042

334 370

redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster

Avser undersökningstillstånd, geologisk information och kostnad

som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.

för prospektering. Då ingen utvinning har påbörjats görs ej någon
avskrivning i nuläget.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller
utbetalningar. Som likvida medel klassificeras kassa- och banktillgodohavanden.
Leasing
Bolaget har för närvarande och historiskt ingen leasing.
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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

100 000		

-46 373

53 627

				
2014		
AktieÖverkurs-

Ansamlad

Eget

förlust

kapital

-46 373

53 627

Belopp vid årets utgång

		

kapital

Belopp vid årets ingång

100 000		

fond

Nyemission

455 000

121 258		

576 258

Årets förlust			

-220 756

-220 756

Belopp vid årets utgång

409 129

555 000

121 258

-267 129

2015		

Aktie-

Överkurs-

Ansamlad

Eget

		

kapital

fond

förlust

kapital

Belopp vid årets ingång

555 000

121 258

-267 129

Nyemission

636 915

5 651 402		

409 129
6 288 317

Årets förlust			

-1 600 008

-1 600 008

Belopp vid årets utgång

-1 867 137

5 097 438

1 191 915

5 772 660

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman den 21 april 2016 för fastställelse.
				
Göteborg den 29 mars 2016
Orezone AB (publ)
Patric Perenius

Anders West

Ordförande

Verkställande direktör

Tore Hallberg

Björn Ersman

Reijo Hämäläinen

Min revisionsberättelse avviker från standardutformningen
och har lämnats den 29 mars 2016.
Carl Magnus Kollberg
Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till årsstämman i Orezone AB (publ)

Upplysning av särskild betydelse

Org.nr. 556785-4236

Utan att det påverkar mina uttalanden ovan vill jag fästa uppmärksamheten på bolagets finansieringssituation. Som framgår av

Rapport om årsredovisningen

förvaltningsberättelsen är Orezone AB (publ) starkt beroende av att

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Orezone AB

lyckas med prospektering och utvärdering av potentiella mineral-

(publ) för år 2015. Bolagets årsredovisning ingår i den tryckta

fyndigheter samt att få tillgång till extern finansiering för att under

versionen av detta dokument på sidorna 13-20.

de kommande åren kunna göra nödvändiga investeringar för att
behålla och expandera sina reserver.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författ-

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för

ningar

att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en

årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och

revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst el-

verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en

ler förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning

årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig

för Orezone AB (publ) för år 2015.

dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Revisorns ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner

Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av

beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och

min revision. Jag har utfört revisionen enligt International Stan-

verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt

dards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder

aktiebolagslagen.

kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför
revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte

Revisorns ansvar

innehåller väsentliga felaktigheter.

Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revi-

till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om

sionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen.

förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen

Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom

enligt god revisionssed i Sverige.

att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen,

Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispo-

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

sitioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om

bedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som

förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver

en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är

min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åt-

ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte

gärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon

att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll.

styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig

En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten

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

i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i

ler verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med

styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovis-

aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

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.

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

Uttalanden

i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet

verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av Orezone AB (publ)s finansiella ställning per den

Göteborg den 29 mars 2016

31 december 2015 och av dess finansiella resultat och kassaflöden
för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är

Carl Magnus Kollberg

förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Auktoriserad revisor

Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen.
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Anteckningar

Orezone AB (publ)
Södra Allégatan 13
413 01 Göteborg
Telefon 031-13 11 90
info@orezone.se

www.orezone.se

