Press release 13 november 2019

Akobo Minerals genomför konvertibelemission.
Akobo Minerals AB (publ) (”Akobo”) har upptagit konvertibla lån som ger bolaget
drygt 2,8 miljoner kronor före emissionskostnader.
2019-09-12 fattade styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2019-06-28, beslut om
att uppta konvertibla lån om sammanlagt högst 3 080 000 SEK genom emission av högst
28 000 000 konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Nominellt konvertibelbelopp är 0,11 SEK. Lånet skall lämnas till Bolaget senast 201910-20 och löper med årlig ränta om 5 procent till och med lånets förfallodag 2020-12-31. Räntan
kapitaliseras årsvis i efterskott och förfaller till betalning i samband med lånets förfallodag eller i
samband med konvertering. Lånet förfaller till betalning 2020-12-31 om inte konvertering har skett
innan dess. Konvertibelinnehavaren äger rätt att under tiden från och med 2019-10-21 till och med
2020-12-31 påkalla konvertering av konvertibeln till nya aktier i Akobo till en konverteringskurs
(före eventuell omräkning) om 0,11 SEK. Vid konvertering ska upplupen ränta konverteras
tillsammans med det nominella konvertibelbeloppet som ska konverteras.
Det slutliga utfallet i konvertibelemissionen visar att 25 576 996 konvertibler tecknats. Genom
konvertibelemissionen tillförs Akobo 2 813 469,56 SEK före avdrag för emissionskostnader. Vid full
konvertering, och förutsatt att alla konvertibler konverteras den sista konverteringsdagen kommer
Akobos aktiekapital att öka med ca 95 944 SEK genom utgivande av 25 576 996 nya aktier, exklusive
upplupen ränta.

För mer information kontakta Johan Sjöberg, VD, via telefon eller epost.
Johan Sjöberg:
Telefon 0708 341432
johan@akobominerals.com

Denna information är insiderinformation som Akobo Minerals AB (publ) är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 november 2019.

EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA,
AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER NYA
ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN ELLER
OFFENTLIGGÖRANDET AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED
GÄLLANDE REGLER.
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Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning
med avseende på Akobo Minerals AB (publ) (“AKM”) nuvarande planer, prognoser, strategier,
tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k ”forward
looking statements” om AKMs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden
inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som ”kan komma”, ”avser”,
”planerar”, ”förväntar”, ”uppskattar”, ”tror”, ”bedömer”, ”prognostiserar” och liknande uttryck.
Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för AKM förväntningar och antaganden mot
bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är
föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej
begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari
AKM har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad
avser av bolaget drivna projekt, iii) AKMs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig
finansiering för att bedriva sin verksamhet som en ”going concern”, iv) framgången vad avser
koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra
allianser, v) förändringar i råvarupriser, i synnerhet vad gäller guld och andra ädelmetaller. Mot
bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje mineralprojekt på ett tidigt
stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för AKM komma att väsentligt avvika från den i
bolagets informationsgivning förväntade. AKM påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att
omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.
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