
INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER 
27 JANUARI - 14 FEBRUARI 2020

SAMMANFATTNING

Highlights
• Mål att hitta >1 miljon uns guld de närmaste åren

• Flera guldfyndigheter är kända i området

• Betydande maskinpark och infrastruktur finns på plats

• Första publika erbjudandet att teckna aktier

• Helägda projekt med 10 års framgångsrik prospektering 

• Anmäl er till vår videokonferens kl 10:30 onsdag 5 februari



Guld? Varför guld? Det enklaste svaret 
är att guld är pengar och att det har 
varit så sedan urminnes tider. Ett lite 
modernare svar är att guld är en livs-
viktig metall för samhället, guld utgör 
en del av vår vardag i form av mobilte-
lefoner, datorer och vardagselektronik, 
utöver detta så är det vår viktigaste 
monetära metall; en stor andel av allt 
guld går till investering. Till och med 
världens centralbanker har blivit net-
toköpare under det senaste årtiondet, 
ett mycket kraftfullt ställningstagande 
från bankernas sida som visar att gul-
det har behållit sin glans. 

Som alla metaller, valutor och råvaror 
så går guldets värdering upp och ner 
med tiden. I närtid har guldpriset ökat 
sedan 2015 och i Svenska kronor hand-
las guldet mellan 460 och 480 kr per 
gram, något som var nästan otänkbart 
för 15 år sedan. Om trenden håller i sig 
så har vi ett mycket intressant årtionde 
framför oss. 

Guld är också en ’hedge’ vid oro i värl-
den, när oroliga tider står för dörren så 
ökar guldets värde. Den geopolitiska si-
tuationen är osäker på många håll och 
detta gynnar guldpriset både på lång 
och kort sikt. Akobo Minerals vinner 
givetvis på ett stigande guldpris. 

Ytterligare en trend som är värd att 
följa är hur stora investeringarna är i 
juniorbolag inom prospekteringssek-
torn; 2019 såg de lägsta investerings-
volymerna sedan finanskrisen 2008-
2009, vi är vid botten och intresset 
vänder uppåt igen, har vi en köpsignal i 
marknaderna av ett sällan skådat slag! 
Akobo Minerals är en möjlighet att 
investera i två stabila trender, ökningen 
av guldpriset och ökande intresse i 
prospektering. 

Etiopien – Ett guldland i utveckling
Etiopien har en lång historia av guld-
produktion, redan på faraonernas tid 
utvann man guld ur Etiopiska vatten-
drag, något som fortfarande sker i stor 
omfattning. Etiopien som land har 
funnits i närmare 3 000 år och är ett 
av två länder i Afrika som aldrig blev 
koloniserat, Etiopierna har en lång och 
stolt historia och har en väl etablerad 
statsmakt som fungerar tämligen väl 
med låga nivåer av korruption. Där till 
så tilldelades Alfred Nobels fredspris 
2019 till statsministern Abiy Ahmed för 

hans arbete med att främja fred och 
välstånd. 

Idag kompletteras den historiska 
bilden med moderna gruvor och en 
expansiv gruvindustri; Midroc Gold 
driver gruvan Lega Dembi där Svenska 
gruvingenjörer och geologer var helt 
avgörande vid återstarten på 1990-ta-
let. Midroc är också i tillståndsfasen 
med Metekel Gold Mine och brittiska 
Kefi Minerals har alla tillstånd och 
finansiering på plats för att börja bygga 
gruvan i Tulu Kapi. Därtill så har Yara 
International och flera andra bolag 
betydande projekt inom den Etiopiska 
gruvsektorn, något som bidrar starkt 
till landets utveckling. 

Etiopien har en av världens högsta 
BNP-tillväxter, över de senaste 15 åren 
ligger genomsnittet över 10% tillväxt 
per år. 

De största exportvarorna är kaffe, 
läder och guld men i och med fallande 
produktion från befintliga gruvor har 
guldets andel minskat de senaste 
åren. Etiopien har en uttalad strategi 
för att öka produktionen av guld och 
därigenom skapa välbehövliga arbets-
tillfällen. 

I Etiopien görs massiva investeringar i 
infrastruktur; nya vägar, telefonnät och 
elnät byggs i ett rasande tempo. Enligt 
våra uppskattningar så är 10-20% 
av huvudstaden Addis Ababa under 
byggnad, nya hus och kontor växer 
som svampar ur jorden. Detta uppsving 
medför att vi i Akobo-området har fått 
en ny nationell huvudväg i områdets 
norra utkant och att huvuddelen av 
fältområdet har mobiltelefontäckning. 
Därtill så har cirka hälften av guldgrä-
varbyarna anslutits till det nationella 
elnätet de senaste åren. Vi bedömer 
att det kommer finnas möjlighet att 
ansluta våra lokaler till elnätet inom 
något år. 

Akobo – Massor med potential
I Akobo-området finns det guld i alla 
vattendrag och på flera platser i mar-
kytan, något som flitigt utnyttjas av de 
lokala guldgrävarna. Genom bolagets 
prospekteringsarbete under de tio se-
naste åren har vi identifierat ett antal 
intressanta prospekteringsmål som vi 
är i full färd med att följa upp. 

I december anlände bolagets borrigg 
till hamnen i Djibouti och vi inleder 
borrningarna i januari. I första hand 
fokuserar vi på guldförekomsterna i 
Joru och Segele för att utröna vilken 
omfattning mineraliseringen har mot 
djupet.  Borrprogrammet är planerat 
att omfatta 5000m i en första etapp, vi 
inleder med att borra på den höghal-
tiga guldmineraliseringen i Segele för 
att sedan flytta till Joru. Om borr-
programmet faller väl ut så avser vi 
fortsätta borrningarna så långt vi kan 
och förhoppningsvis kunna presentera 
en första mineraltillgång under 2020. 

Segele
Segele är en liten men rik guldföre-
komst. De ytnära delarna innehöll 
bonanza-halter; enligt den officiella 
statistiken har mer än 600 kg guld 
utvunnits för hand ur några tusen 
ton malm. Bolagets mål är att hitta 
liknande mineralisering mot djupet och 
att snabbt avancera Segele mot en mi-
neraltillgång överstigande 50 000 uns 
guld och öka bolagets värde betydligt. 

Joru
Guldförekomsten i Joru består befinner 
sig i andra änden av skalan jämfört 
med Segele, Joru har betydande stor-
lekspotential då fotavtrycket är upp till 
4,5 km långt, mineraliseringen består 
av guldförande kvartsgångar spridda 
i berget. Bolagets målsättning är att 
finna en mineraltillgång med halter 
mellan 1-3 g/t för en total guldmängd 
om 1 miljon uns guld (31 100 kg) och 
det är inte orimligt att göra med tanke 
på hur stort fotavtrycket är. Huvudde-
len av årets kärnborrning kommer att 
fokuseras på Joru. 

Wolleta
Kvartsgångarna i Wolleta represen-
terar en tredje typ av mineralisering 
i området, här har vi större enstaka 
kvartsgångar med synligt guld som 
potentiellt skulle kunna brytas och 
anrikas med enkla medel. Ett av bola-
gets pågående provtagningsprogram 
syftar till att utröna om halterna i den 
ytnära kvartsen är tillräckligt höga så 
att den kan brytas direkt och på så vis 
ge oss en snabb start som inte kräver 
omfattande borrningar och relaterade 
kostnader. 

Inbjudan till teckning av aktier 
i Akobo Minerals AB
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Motiv till
nyemissionen

Nyemissionen genomförs i 
syfte att finansiera Bolagets 
prospektering i Akobo-områ-
det i Etiopien. Huvudsakligen 
kommer emissionslikviden att 
användas till fortsatt kärn-
borrning och annat prospekte-
ringsarbete i Akobo-området.  
Planen är att borra 3000m 

kärnborrning i området med 
under första kvartalet i år. 
Bolaget bedömer att sannolik-
heten är hög att hitta djupare 
förlängningar av de redan 
kända guldmineraliseringarna 
i området. 

I andra hand kommer pengar-
na från emissionen användas 
till att genomföra tester och 
beräkningar för att undersöka 
möjligheterna till att starta 
småskalig gruvdrift på en eller 
flera av de guldfyndigheter 
som bolaget känner till i Ako-
bo-området. 

Guldets utveckling har drivits av ökad efterfrågan 
för investeringar och ökat ekonomiskt välstånd i 
Sydostasien över de senaste tre årtiondena. Idag 
bor majoriteten av världens medelinkomsttagare i 
Sydostasien, dessa människor är drivkraften bakom 
guldets prisutveckling och kommer fortsätta att vara 
det under överskådlig tid.

Synligt guld i mineralisering från Segele
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För mer information se vår ’Competent Persons Report ’ på vår 
hemsida. 

Rapporten hittas under /investor relations/Technical Reports 
eller via direktlänken:
https://akobominerals.com/wp-content/uploads/2019/04/teh.pdf

Anmäl dig till vår videokonferens för investerare kl 10:30 onsdag 5 februari. 
Anmälan till info@akobominerals.com



Vill du veta mer?
På vår hemsida finner du pressmeddelanden, 
projektbeskrivningar och tekniska rapporter. 

www.akobominerals.com
Där kan du också anmäla dig till vårt nyhetsbrev. 

De aktieägare eller företrädare för 
aktieägare som på avstämningsdagen, 
23 januari 2020, är registrerade i den 
av Euroclear för Bolagets räkning förda 
aktieboken, erhåller förtryckt emis-
sionsredovisning med vidhängande 
bankgiroavi, särskild anmälningssedel 
samt anmälningssedel för teckning 
utan stöd av teckningsrätter avseende 
erbjudandet. 

Av den förtryckta emissionsredovis-
ningen framgår bland annat erhållna 
teckningsrätter. Teckning och betalning 
av aktier med stöd av företrädesrätt 
ska ske genom betalning till angivet 
bankgiro senast den 14 februari 2020. 
Särskild anmälningssedel kan erhållas 
från Eminova. Ifylld anmälningssedel 

ska i samband med betalning skickas 
eller lämnas på nedanstående adress 
och vara Eminova tillhanda senast 
klockan 16:00 den 14 februari 2020. 
Om fler än en anmälningssedel insänds 
kommer endast den först erhållna att 
beaktas. Övriga anmälningssedlar kom-
mer således att lämnas utan avseende. 
Observera att teckning är bindande. 

Eminova Fondkommission AB 
Ärende: Akobo Minerals 
Biblioteksgatan 3, 3 tr. 
111 46 STOCKHOLM 
Telefon: 08-684 11 00 
Hemsida: www.eminova.se 
E-post: info@eminova.se (inskannad 
anmälningssedel) 

För det fall Erbjudandet inte blir 
fulltecknat genom teckning med stöd 
av teckningsrätter kommer tilldelning 
att ske utan stöd av teckningsrätter. 
Anmälan om teckning utan stöd av 
teckningsrätter ska göras under samma 
tidsperiod som teckning med stöd av 
företrädesrätt. Anmälan om teckning 
ska göras på anmälningssedel för teck-
ning utan företrädesrätt som finns till-
gänglig på Bolagets hemsida eller kan 
erhållas från Eminova. Anmälningsse-
deln ska vara Eminova tillhanda senast 
den 14 februari 2020. Observera att 
anmälan är bindande. I det fall fler än 
en anmälningssedel insändes kommer 
enbart den först erhållna att beaktas.

Villkor och anvisningar
i korthet

Avstämningsdag   23 januari 2020

Teckningstid   27 januari 2020 – 14 februari 2020

Teckningsrätter	 	 	 Aktieägare	i	Bolaget	erhåller	för	varje	befintlig	aktie	i	Bolaget	en	(1)	teckningsrätt.	Det	krävs	
	 	 	 	 fyra	(4)	teckningsrätter	för	att	teckna	en	(1)	ny	aktie.	

Erbjudandet 
i sammandrag

Styrelsen i Akobo Minerals beslutade 2020-01-09, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2019-06-28, om nyemission av aktier med 
företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Erbjudandet omfattar högst 41 657 586 aktier med en teckningskurs om 0,20 SEK per 
aktie vilket motsvarar en bolagsvärdering före emission om ca 33,3 MSEK (”Erbjudandet”). Vid full teckning väntas Erbjudandet inbringa ca 
8,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader. 


