Press release 14 november 2019

Akobo Minerals tecknar kontrakt om kärnborrning.
Akobo Minerals AB har tecknat avtal med Arctic Drilling AS om 5000m
kärnborrning i Akobo.
Akobo Mineral AB (AKM) har tecknat avtal med Arctic Drilling AS om ett första
kärnborrningsprogram i Akobo-regionen. Avtalet omfattar upp till 5000m kärnborrning och planeras
börja i december 2019.
Enligt avtalet så skall Arctic Drilling tillhandahålla en borrigg och två erfarna borrare för att leda arbetet.
AKM tillhandahåller logistik på plats samt personal till att bemanna assisterande funktioner kring
borrningen.
Borriggen och tillhörande utrustning skickades från Norge tisdagen 5 november och beräknas anlända i
Djibouti i början av december för vidare transport till Akobo-området.

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 14 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.
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
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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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