
”I en skakig finansvärld är guldet än mer 
attraktivt som investeringsobjekt”

Inbjudan att teckna aktier i Balkan Resources AB.

Ett bolag som investerar i vinst givande produktion av bas- och ädel-
metaller samt koncessioner med stora värden.   
    Balkan Resources strategi är att etablera sig som en betydande  
aktör på Balkan och därmed nå målet att ge högsta möjliga avkast-
ning till aktieägarna.



Guldet - alltid lika lockande!
Guld har under århundraden varit en synnerligen eftertraktad 
metall. Guldet används såväl som betalningsmedel som värde
beständig tillgång, i smycken och industriella produkter. Guld 
var dessutom basen för den monetära standard som togs fram 
av Internationella valutafonden (IMF) och Bank for Interna
tional Settlements (BIS).

När världskonjunkturen mattas av eller när globala finans
kriser härjar som värst  då vänder sig investerare till guldet. 
Trots alla profetior om guldets minskade betydelse har det 
blivit precis tvärtom. Guldet är idag hetare än någonsin.

Balkan Resources är ett bolag som fokuserar på att utvinna 
guld på Balkan. Du inbjuds nu att bli aktieägare i detta bolag.

Balkan Resources - ett bolag som satsar på guld
Balkan Resources AB är ett svenskt prospekteringsbolag med 
säte i Göteborg. Fokus är inställt på att etablera guldproduk
tion på Balkanhalvön, i Serbien och Makedonien. Balkan 
Resources är ett delägt dotterbolag till Archelon Mineral AB, 
listat på AktieTorget. 

Bolaget innehar fyra beviljade 
undersökningslicenser och en 
inlämnad ansökan som är under 
behandling i Serbien samt tre 
inlämnade ansökningar i Makedo
nien. Fyndigheterna är kända från 
tidigare undersökningar utförda 
av staten och därför väl etablerade. 
Information och data finns i offici
ellt dokumenterad form.

Det är gynnsamma geologiska förutsättningar som bidragit 
till att det just på Balkan bildats rika fyndigheter av guld. 
Bergrunden är präglad av en dramatisk geologisk utveckling, 
rörelser i jordskorpan kan fortfarande ge upphov till jordbäv
ningar.

Nyemission ger resurser för ökat tempo
Balkan Resources genomför nu en kapitalanskaffning om 
ca 5,2 miljoner kronor. Resurserna skall främst användas 
till  provbrytning på några av de mest intressanta platserna 
innehållande guld samt även tenn. Målet är att på kortast 
möjliga tid etablera fullskalig produktion inom en eller flera 
fyndigheter.

Teckningskurs ger lågt marknadsvärde i förhållande till 
potentiella värden på fyndigheter och affärsmöjligheter
Teckningskursen, enligt erbjudandet i denna nyemission, 
innebär att Balkan Resources vid fulltecknad emission har 

”Balkan Resources fokuserar på att  
utvinna guld och basmetaller på Balkan”

ett teoretiskt marknadsvärde på 12,6 Mkr baserat på teck
ningskursen. Detta värde ska ses mot bakgrund av de möjliga 
värden som bolagets koncessioner och affärsmöjligheter ger. 
Styrelsen i Balkan Resources har haft som utgångspunkt att 
sätta en så attraktiv teckningskurs som möjligt.

Goda affärsmöjligheter på Balkan
Efter Jugoslaviens sammanbrott kom en 
period av ekonomiskt/politiskt kaos och 
öppet krig. Under denna period avstan
nade landets framgångsrika gruvindustri. 
Men kunskapen om guldfyndigheter finns 
bevarad och möjligheterna att på nytt 
exploatera dessa tillgångar är goda. Ut
bildningsnivån är generellt hög. Samtidigt 

skapar EU:s expansion in i denna del av Europa en ökande 
stabilitet. 

Mot denna bakgrund avser Balkan Resources att exploatera 
nya intressanta mineralfyndigheter, framför allt sådana som 
innehåller guld. På Balkan finns otaliga rester och lämningar 
efter utvinning av bland annat guld och koppar som började 
för flera tusen år sedan.

Aktien blir listad, handel i realtid
Balkan Resources planerar att snarast lista Baktien på NGM 
Nordic MTF. Handel i aktien påbörjas efter genomförd emis
sion, preliminärt senast juni 2009. 

Risker
En potentiell investerare i Balkan Resources AB (publ) bör 
vara medveten om att en investering i Balkan Resources är 
förknippad med risk och att det inte finns några garantier för 
att aktiens värde kommer att ha en positiv utveckling. 

Från di.se den 8 mars 2009.

Guldprisets utveckling vid London Bullion Market sedan år 1997.
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Guld kring floden Pek
Praktiskt taget alla vattendrag i Serbien är guldförande och 
guldvaskning har bedrivits sedan urminnes tider. Speciellt 
området kring floden Pek i östra Serbien är känt för sina ota
liga guldförande kvartsgångar i fast berg och alluvialt guld i 
lösa avlagringar. Exploatering genom vaskning i Peks vatten
system startade i större skala redan under romartiden. Läm
ningar i form av stora gropar och grushögar finns utspridda 
över hela området. Än idag pågår guldvaskning, dock av mer 
lokal karaktär. Det uppskattas att ca 40 ton guld har vaskats 
fram genom tiderna.

Undersökningsområdet Duboka
Balkan Resources har via sitt serbiska dotterbolag under
sökningstillstånd för ett område benämnt Duboka. Tillståndet 
täcker vattendraget Dubokas avrinningområde. Inga systema
tiska geologiska undersökningar har gjorts här sedan slutet på 
1800talet.

Balkan Resources påbörjade under 2008 ett omfattande 
prospekteringsprogram i området. Totalt borrades 24 hål och 
cirka 70 procent av proverna innehåller guld, allt ifrån några 
få korn till över 90 guldkorn, 0,051,5 mm stora. Tre större 
provgropar grävdes också, där bästa fyndet var ett guldkorn 
på 6 mm. Undersökningarna fortsätter under 2009.

Guldinnehåll på 600 kg!
Dalgången är mellan 100 och 400 m bred och utvinningsbart 
material finns längs en sträcka av 4 km. Reserverna uppskattas 
till 2 miljoner kubikmeter i vattendragets nedre lopp. I områ
dets övre delar blir dalgången smalare och mängden alluvialt 
material uppskattas till ca 50 000 m3. Vid en antagen snitthalt 
på 0,3 g/m3 blir mängden guld drygt 600 kg.

Ny ansökan inlämnad
Balkan Resources har via sitt dotterbolag i februari 2009 
lämnat in en ansökan för ett området benämnt Volujski Kljuc 
längs floden Pek och dess dalgång. Området ligger i direkt 
anslutning till undersökningslicensen och vattendraget Dubo
kas utlopp i Pek. Svar från gruvministeriet väntas komma de 
närmaste månaderna. 

Nio ton guld
Reservberäkningar gjorda 1992 av geologiska fakulteten vid 
Belgrads universitet visar att volymen alluvialt material i 
Pekdalens centrala delar är ca 30 miljoner kubikmeter. Ge
nomsnittlig guldhalt i grusavlagringarna, efter att de ytliga 
jordlagren avlägsnats, bedöms ligga på 0,3 g/m3. Baserat på 
gjorda undersökningar och beräkningar torde mängden guld 
uppgå till ca nio ton.

”Baserat på gjorda undersökningar och beräkningar  
torde mängden guld uppgå till ca nio ton”

Dalgången är mellan 100 och 400 m bred och utvinningsbart material finns 
längs en sträcka av 4 km. 

Balkan Resources AB har full fokus på att etablera guldproduktion på 
Balkanhalvön. 

70 procent av proverna tagna på Duboka-licensen innehåller guld, allt ifrån 
några få korn till över 90 guldkorn, 0,05-1,5 mm stora. 



”På Balkan finns otaliga rester och lämningar efter utvinning av 
bland annat guld och koppar som pågått allt sedan romar tiden”



Aktierna skall registreras på nedanstående VPkonto:

000_____    _______________   _______________________  eller depå nr ___________________ hos___________________         

Anmälan skall vara Thenberg & Kinde Fondkommission AB till

handa senast kl 13:00 torsdagen den 9 april 2009. 
Tilldelade aktier skall betalas kontant enligt anvisningar på 

avräkningsnota som kommer att sändas ut till dem som erhållit till

Anmälningssedel utan företräde för förvärv av aktier i Balkan Resources AB (publ) 

Undertecknad är medveten om att anmälan är bindande och be
fullmäktigar Thenberg & Kinde Fondkommission AB att verkställa 
teckning av aktier enligt villkoren i detta erbjudande, daterat mars 
2009. 

VÄNLIGEN TEXTA!

Namn/Firma:       Personnummer/Organisationsnummer:

____________________________________________  ____________________________________________ 

Postadress:       Postnummer och ort:

____________________________________________  ____________________________________________ 

Epost:       Telefon dagtid:

____________________________________________  ____________________________________________ 
Ort och datum:      Underskrift:

Endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. 
Ofullständigt eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att 
lämnas utan avseende. 

Undertecknad anmäler sig härmed, enligt villkor i detta erbjudande, för teckning av        poster (á 10 000 aktier) 
i Balkan Resources AB (publ). Varje post kostar 4 500 kr.

TEcKNA AKTIER HÄR! 
POSTA PORTOFRITT ELLER FAXA!



Administreras av Thenberg & Kinde Fondkommission AB, Box 2108, 403 12 Göteborg, Tel 031745 50 00, Fax 031711 22 31

ERBJUDANDET I KORTHET

– Emissionsbelopp (högst):  5 200 020 kr

– Teckningskurs: 0,45 kr/aktie

– Antal emitterade aktier (högst):  11 555 600 st

– Teckningstid:  torsdag 26 mars – torsdag 9 april 2009

Vid teckning utan företräde tecknas aktierna i poster om 10 000 st 
motsvarande 4 500 kr per post. Aktieägare i Balkan Resources  äger 
företrädesrätt. Vid överteckning har aktieägare i Archelon Mineral AB 
viss företrädesrätt.

delning efter teckningstidens utgång. courtage utgår ej. Aktierna 
kommer därefter att registreras hos VPc. Tilldelning sker genom 
styrelsens beslut. 

Mer information finns på www.balkanresources.se.

(fondkommissionär eller bank)

Sätt kryss här om du är aktieägare i Archelon Mineral AB.



Svarspost
411 173 200
403 13 Göteborg



Thenberg & Kinde Fondkommission AB

Balkan Resources AB, Södra Allégatan 13, 413 01 Göteborg, Tel 031-13 11 90, Fax 031-711 41 32
info@balkanresources.se, www.balkanresources.se

Frankeras ej.
Mottagaren 

betalar 
portot.

Vik här


