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Allmänt
Detta Memorandum har upprättats 
av styrelsen i Akobo Minerals AB 
(publ) med anledning av att styrelsen, 
med stöd av bemyndigande från 
årsstämman 2019-06-28, fattat beslut 
om att genomföra en nyemission av 
aktier på de villkor som framgår av 
detta Memorandum. En investering 
i aktier är förenad med vissa risker 
(se avsnittet “Riskfaktorer”). När 
investerare fattar ett investeringsbeslut 
måste de förlita sig på sin egen 
bedömning av Akobo Minerals 
och detta Memorandum, inklusive 
föreliggande sakförhållanden och 
risker. Inför ett investeringsbeslut 
bör potentiella investerare anlita 
sina egna professionella rådgivare 
samt noga utvärdera och överväga 
investeringsbeslutet. Memorandumet 
har upprättats av styrelsen i Bolaget. 

Innehållet i Memorandumet är baserat 
på information som tillhandahållits av 
Bolaget. Styrelsen för Akobo Minerals 
är ansvarig för den information 
som lämnas i Memorandumet. 
Härmed försäkras att styrelsen för 
Akobo Minerals har vidtagit alla 
rimliga försiktighetsåtgärder för 
att säkerställa att uppgifterna som 
lämnas i Memorandumet är, såvitt de 
vet, överensstämmer med de faktiska 
förhållandena och att ingenting har 
utelämnats som med sannolikhet kan 
påverka bedömningen av Bolaget.

Regelverk
Memorandumet utgör ej ett Prospekt 
enligt Lagen 1991:980) om handel 
med finansiella instrument (LHF) och 
har därför inte granskats och godkänts 
av Finansinspektionen (FI). Emissionen 
är undantagen prospektskyldighet 
enligt Lagen om Handel med 
Finansiella instrument (1991:980), 2 
kap 4§ p5. Grunden för undantaget 
är att det sammanlagda värdet av 
emissioner av överlåtbara värdepapper 
i Bolaget, riktade till allmänheten, 
understiger 2,5 miljoner euro under en 
12-månadersperiod (2 kap 4§ LHF). 

Distributions-
område
Erbjudandet i detta Memorandum 
riktar sig inte till personer vars 
deltagande förutsätter prospekt, 
registrerings- eller andra åtgärder än 
de som följer av svensk rätt.

Memorandumet, anmälningssedeln 
och andra till Erbjudandet hänförliga 
handlingar får därför inte distribueras 
i något land där distributionen eller 
Erbjudandet kräver åtgärd enligt 
föregående mening eller strider mot 
regler i sådant land. De aktier som 
erbjuds till förvärv har inte registrerats 
enligt United States Securities Act 
of 1933 (”Securities Act”) enligt sin 
senaste lydelse och inte heller enligt 
motsvarande lag i någon enskild 
stat i Amerikas Förenta Stater (USA), 
Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland 
eller Sydafrika och får därför inte 
utbjudas till försäljning eller försäljas 
(varken direkt eller indirekt) i USA, 
Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland 
eller Sydafrika eller till personer med 
hemvist där eller för sådan persons 
räkning utan att undantag från 
registreringskrav föreligger. Det åligger 
envar att iaktta sådana begränsningar 
enligt lagar och regler utanför Sverige. 

Anmälan om förvärv av aktier i strid 
med ovanstående kan komma att anses 
ogiltig.
 

Framåtriktad 
information och 
marknadsinformation
Memorandumet innehåller viss 
framåtriktad information som 
återspeglar Akobo Minerals aktuella 
syn på framtida händelser samt 
finansiell och operativ utveckling. 
Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, 
”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra 
uttryck som innebär indikationer 
eller förutsägelser avseende framtida 
utveckling eller trender, och som inte 

är grundad på historiska fakta, utgör 
framåtriktad information. Framåtriktad 
information är till sin natur förenad 
med såväl kända som okända risker 
och osäkerhetsfaktorer eftersom 
den är avhängig framtida händelser 
och omständigheter. Även om det är 
Bolagets bedömning att framåtriktad 
information i detta Memorandum är 
baserad på rimliga överväganden, 
kan faktisk utveckling, händelser och 
resultat komma att väsentligen avvika 
från förväntningarna. Faktorer som kan 
medföra att Bolagets framtida resultat 
och utveckling avviker från vad som 
uttalas i framåtriktad information 
innefattar, men är inte begränsad till, 
de som beskrivs i avsnittet ”Risker och 
osäkerhetsfaktorer”. 

Framåtriktad information i detta 
Memorandum gäller endast per dagen 
för Memorandumets avgivande. Akobo 
Minerals lämnar inga utfästelser 
om att offentliggöra uppdateringar 
eller revideringar av framåtriktad 
information till följd av ny information, 
framtida händelser eller liknande 
omständigheter annat än vad som 
följer av tillämplig lagstiftning.

Information från 
tredje part
Memorandumet innehåller information 
som har hämtats från tredje part. 
All sådan information har återgivits 
korrekt. Även om Bolaget anser att 
dessa källor är tillförlitliga har ingen 
oberoende verifiering gjorts, varför 
riktigheten eller fullständigheten i 
informationen inte kan garanteras. 

Såvitt Bolaget känner till och kan 
försäkra genom jämförelse med annan 
information som offentliggjorts av 
tredje parter varifrån informationen 
hämtats, har dock inga uppgifter 
utelämnats på ett sätt som skulle göra 
den återgivna informationen felaktig 
eller missvisande.

Viktig information
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Memorandumets 
tillgänglighet
Memorandumet och de handlingar 
som införlivats genom hänvisning finns 
tillgängligt på Bolagets hemsida
www.akobominerals.com

Tillämplig lagstiftning
För Nyemissionen och Memorandumet 
gäller svensk rätt. Tvist med anledning 
av Nyemissionen, Memorandumet 
eller därmed sammanhängande 
rättsförhållanden skall avgöras av 
svensk domstol exklusivt.

Emissionsinstitut
Eminova Fondkommission AB agerar 
emissionsinstitut vid genomförandet 
av Nyemissionen. Eminova 
Fondkommission AB friskriver sig från 
allt ansvar beträffande innehållet 
i detta Memorandum samt för 

eventuella investerings- och, eller 
andra beslut som helt eller delvis 
grundas på uppgifterna i detta 
Memorandum. 

Handlingar införlivade 
genom hänvisning
Memorandumet skall läsas tillsammans 
med resultat- och balansräkningar med 
tillhörande noter, kassaflödesanalyser 
och, i förekommande fall, 
revisionsberättelser ur följande av 
Bolaget tidigare avlämnade rapporter, 
vilka införlivas genom hänvisning. 

De handlingar som införlivas genom 
hänvisning är:

• Competent persons report (CPR) 
 benämnd  ‘20190627 JORC CPR The 
 Akobo Gold Exploration Project 
 V1.2’
• Årsredovisning för 2018

Handlingarna finns tillgängliga på 
Bolagets hemsida www.akobominerals.
com

Mindre differenser föranledda av 
avrundningar förekommer i vissa delar 
av de finansiella uppställningarna. 

Revisorsgranskning
Utöver vad som framgår ovan avseende 
historisk finansiell information som 
införlivats genom hänvisning har 
ingen information i Memorandumet 
granskats eller reviderats av Bolagets 
revisor.

Tidpunkter 
för ekonomisk 
information
Årsbokslut för 2019 kommer att 
offentliggöras senast 31 mars 2020.

Definitioner
I detta memorandum gäller följande 
definitioner om inget annat anges: 
Akobo Minerals eller Bolaget,
Akobo Minerals AB (publ), med org nr 
559148-1253. 

ARD
Abyssinia Resources Development 
AS, org nr 995 011 050, norskt helägt 
dotterbolag till Bolaget

Erbjudandet
Erbjudandet om att teckna aktier i 
Nyemissionen i enlighet med villkoren 
i Memorandumet

Etno Mining
Etno Mining Plc, reg nr 0003510772, 
etiopiskt dotterbolag till ARD

Euroclear
Euroclear Sweden AB med org nr 
556112-8074

Koncernen
Avser den koncern där Akobo Minerals 
är moderbolag

Memorandumet
Avser detta informationsmemorandum, 
inklusive till Memorandumet 
tillhörande handlingar införlivade 
genom hänvisning

Nyemissionen
Styrelsen i Akobo Minerals har 2020-
01-09, med stöd av bemyndigande 
från årsstämman 2019-06-28, 
beslutat om nyemission av aktier med 
företrädesrätt för Bolagets befintliga 
aktieägare. Nyemissionen uppgår 
till högst 41 657 586 aktier med en 
teckningskurs om 0,20 SEK per aktie. 

Definitioner
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Innehållsförteckning

Teckningskurs: 0,20 SEK per aktie

Avstämningsdag: 23 januari 2020

Teckningstid: 27 januari 2020 – 14 februari 2020

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

Antal aktier i Nyemissionen: Högst 41 657 586 aktier

Emissionsbelopp: Högst 8 331 517,20 SEK (före avdrag för emissionskostnader)

Värdering, pre money: 33,3 MSEK

Erbjudandet 
i sammandrag

RiskfaktorerViktig information 2
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Riskfaktorer 5

Kort beskrivning av Akobo Minerals 8
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Styrelse, ledande befattningshavare och revisor 25
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RISKFAKTORER

Risker relaterade till 
verksamheten 
Politisk risk 
Koncernens verksamhet är föremål för 
politiska och samhällsrelaterade risker 
där verksamheten bedrivs, i Koncernens 
fall Sverige och Etiopien. 

Bland annat bestående av regeringens 
politik och lagstiftning, statliga 
interventioner, potentiell förändring 
i den skatterättsliga regleringen, 
potentiell inflation och deflation, 
potentiell begränsning i möjlighet att 
prospektera efter metaller, potentiell 
politisk, social, religiös och ekonomisk 
instabilitet och oroligheter. Dessa 
faktorer kan begränsa möjligheten för 
Koncernen att få finansiering på de 
internationella kapitalmarknaderna 
eller på annat sätt ha en väsentlig 
negativ påverkan på Bolagets 
verksamhet, finansiella ställning, 
resultat och framtidsutsikter
Utveckling av metallpriser
Priset för mineraltillgångar varierar 
med rådande och förväntade 
världsmarknadspriser, allmänna 
konjunktursvängningar och politiska 
förutsättningar. Det föreligger därför 
risk att Bolaget kan erhålla lägre priser 
än förväntat vid framtida produktion 
eller avyttringar. 

Nödvändiga tillstånd
Bolagets prospektering är beroende 
av koncessioner, licenser och 
tillstånd som beviljas av regeringar 
och myndigheter. Ansökningar om 
koncessioner och tillstånd kan komma 
att avslås och nuvarande koncessioner 
och tillstånd kan komma att beläggas 
med restriktioner eller återkallas. Även 
om licenser och tillstånd normalt kan 
förnyas efter att de löpt ut är det inte 
säkert att så kommer att ske, och i så 
fall på vilka villkor. Om en ansökan 
från Bolaget om att beviljas en 
framtida licens eller ett tillstånd eller 
en begäran om förnyelse av en licens 
eller tillstånd från Bolaget avslås kan 

detta få en väsentlig negativ inverkan 
på Bolagets verksamhet, resultat och 
finansiella ställning. Om Bolaget eller 
någon av dess partners inte svarar mot 
de förpliktelser och villkor avseende 
verksamhet och kostnader som krävs 
för att behålla licenser och tillstånd 
kan det medföra en mindre andel i, 
eller förlust av, sådana tillstånd samt 
krav på skadestånd, vilket kan komma 
få en väsentlig negativ inverkan på 
Bolagets verksamhet, resultat och 
finansiella ställning.

Prospekteringsrisk
Bolaget har funnit indikationer på 
förekomster av guld på flera ställen 
men har ännu inte kunnat fastställa 
att fyndigheterna har kommersiell 
potential. Även om Bolaget kommer 
att göra noggranna genomlysningar 
och bedömningar för att genomföra 
exploatering av fyndigheter kan inte 
Bolaget garantera att kommersiella 
halter föreligger, eller att andra 
hinder för kommersiell utvinning inte 
uppkommer. Investerare bör observera 
att prospektering är en verksamhet 
som till sin natur innebär en betydande 
ekonomisk risk.

Legal risk
Gruvverksamhet regleras av lagar 
och förordningar och är noggrant 
kontrollerad av olika myndigheter. 

En särskilt långtgående reglering 
av verksamheten finns inom 
miljöområdet. Tillstånd krävs för en 
stor del av verksamheten. Myndigheter, 
organisationer, mark- och sakägare kan 
därigenom försena eller stoppa ett 
projekt genom lång handläggningstid, 
överklaganden eller att inte bevilja 
ansökningar om tillstånd. Även 
lagändringar kan vara till nackdel för 
verksamheten.

Miljörisk
Bolagets verksamhet måste ta största 
hänsyn till miljöpåverkan. Det innebär 
att vissa fyndigheter eventuellt inte 
kan exploateras vilket kan medföra 

begränsade möjligheter att avyttra 
dessa. Fyndigheternas placering i rurala 
områden gör att särskilda hänsyn 
måste tas till både lokala näringar och 
den bitvis känsliga naturmiljön. 

Avyttringsrisk
Bolagets affärsidé är att finna, 
dokumentera och kvantifiera 
guldfyndigheter och att därefter 
antingen avyttra dessa till lämpliga 
köpare för fortsatt exploatering eller 
inleda sammarbete om driftsättning 
av gruvor. Värdet av mineraltillgångar 
varierar med rådande och förväntade 
värdsmarknadspriser, allmänna 
konjunktursvängningar och politiska 
förutsättningar. 

Beroende av nyckelpersoner 
Verksamheten är beroende av 
förmågan att rekrytera, utveckla och 
behålla kvalificerade medarbetare. 
Det föreligger alltid risk att Bolaget 
inte kan erbjuda alla nyckelpersoner 
tillfredställande villkor gentemot den 
konkurrens som finns från andra bolag 
i branschen eller närstående branscher. 
Om nyckelpersoner lämnar eller inte 
kan anställas i Bolaget kan det få 
negativ inverkan på verksamheten.

Tillgång till kapital

Kreditrisk
Bolaget har fastställt policies för att 
försäljning endast sker till kunder med 
tillfredsställande betalningshistorik 
eller som bedöms ha tillfredsställande 
solvens. Bolaget kan komma att 
drabbas av kreditförluster i en sådan 
omfattning att verksamheten påverkas 
negativt.

Rörelsekapital och framtida 
finansiering
Om Nyemissionen ej genomförs 
skulle Bolaget tvingas att söka andra 
finansieringsmöjligheter i form av 
t.ex. riktad nyemission. Därutöver 
skulle Bolaget behöva ompröva 
expansionstakten i den befintliga 

6



affärsplanen och se över Bolagets 
organisation och kostnadsstruktur. 
För det fall Bolaget beslutar om 
kapitalintensiva investeringar kan 
det sannolikt behövas tillskott av 
externt kapital. Detta kan medföra att 
ägarkapital kan komma att behöva 
tillskjutas för att Bolaget skall 
utvecklas på bästa sätt. Bolagets 
möjlighet att tillse eventuella framtida 
kapitalbehov är beroende av allmänna 
marknadsläget för kapitaltillskott 
och ägarnas förutsättningar att 
deltaga i framtida emissioner. Skulle 
Bolaget inte få tillgång till ytterligare 
finansiering, eller kunna få sådan 
finansiering på skäliga villkor, kan 
detta komma att ha en negativ effekt 
på Bolagets verksamhet, finansiella 
ställning och resultat.

Risker relaterade till 
erbjudna värdepapper
Aktiekursens utveckling
Nuvarande och potentiella investerare 
bör beakta att en investering i Akobo 
Minerals är förenad med risk och 
att det inte kan förutses huruvida 
aktiekursen kommer att ha en positiv 
utveckling. Detta medför en risk att en 
investerare kan förlora hela eller delar 
av sitt investerade kapital. Bolagets 
värde kan komma att fluktuera till 
följd av bland annat resultatvariationer 
i Bolagets ekonomiska rapporter, 
det allmänna konjunkturläget och 

förändringar i marknadens intresse för 
Bolaget och dess aktie. Aktiekursen 
kan därmed i framtiden komma att 
påverkas av faktorer som står helt eller 
delvis utanför Bolagets kontroll. En 
investering i aktier bör därför föregås 
av en noggrann analys av Bolaget, dess 
konkurrenter och omvärld, generell 
information om branschen, det 
allmänna konjunkturläget samt övrig 
relevant information. Risk föreligger 
att aktier i Akobo Minerals inte kan 
säljas till en för aktieägaren vid var tid 
acceptabel kurs.

Utdelning
Bolaget har sedan grundandet 
inte genomfört några utdelningar 
till aktieägarna. Det är ledningens 
avsikt att under de närmaste åren 
använda genererade vinstmedel till 
att utveckla Bolagets verksamhet och 
befästa dess position på marknaden. 
Det är Bolagsstämman som beslutar 
om utdelning till aktieägarna 
utifrån rådande förutsättningar för 
verksamheten. Risk föreligger att 
utdelning inte heller kommer att ske 
under de närmaste åren. Möjligheterna 
till avkastning av en investering i 
Bolagets aktier består därför främst i 
ökande aktiekurs.

Värderingsrisk
Bolagets ägare och styrelse har inför 
förestående notering som grund för 
prissättningen tillämpat ett antal 
överväganden i syfte att finna en 

rimlig och intressant värdering av 
Bolaget. Gängse värderingsprinciper 
som tillämpas vid värdering av 
verksamheter utan längre omsättnings- 
och vinsthistorik är till sin natur 
spekulativa och osäkra. Då organiserad 
handel på i Bolagets aktie ännu 
inte inletts saknas indikationer på 
marknadens värdering av Bolaget. 
Felbedömningar kring prissättningen 
kan därför inte uteslutas, vilket innebär 
en risk att aktiekursens utveckling efter 
noteringen tillfälligt eller varaktigt inte 
kommer att motsvara aktieägarnas krav 
och förväntningar.

Ägare med stort inflytande
En koncentration av företagskontrollen 
kan vara till nackdel för andra 
aktieägare som har andra intressen 
än majoritetsägarna. Ägarstrukturen 
kan komma att förändras över tiden. 
Det kan inte uteslutas att nuvarande 
sammansättning av dominerande 
ägare kommer att förändras över tiden, 
varvid risk föreligger att Bolagets 
verksamhetsinriktning kan komma att 
avvika från den som idag utstakats av 
Bolagets styrelse.

RISKFAKTORER
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Kort beskrivning
av Akobo Minerals



Akobo Minerals är ett publikt 
aktiebolag grundat i februari 2018. 

Bolaget har per den 1 december 
2019 cirka 3500 aktieägare. Bolaget 
har för avsikt att i framtiden ansöka 
om listning av dess aktier och att 
dessa upptas till handel på en svensk 
handelsplattform, under förutsättning 
att ansökan godkänns. Någon ansökan 
om listning har vid Memorandumets 
offentliggörande ej lämnats in.

Aktieägare, övriga aktörer på 
aktiemarknaden och allmänheten kan 
kostnadsfritt prenumerera på Bolagets 
pressmeddelanden och ekonomiska 
rapporter genom att anmäla sig till 
bolagets nyhetstjänst via hemsidan 
www.akobominerals.com.

Akobo Minerals verkar sedan i augusti 
2018 som moderbolag för Norska 
Abyssinia Resources Development AS 
(ARD) som i sin tur äger ETNO Mining 
Ltd i Etiopien. Företagets prospektering 
bedrivs i Etiopien av ETNO Mining och 
dess personal och har fram till och 
med nu finansierats genom ARD. 

Prospekteringsarbetet har pågått 
kring Akobo-regionen i Etiopien i ca 
10 år och har identifierat ett antal 
mycket intressanta mål för vidare 
prospekteringsarbete. 

Legal struktur
Moderbolaget Akobo Minerals har 
sitt säte i Göteborgs kommun i Västra 
Götaland län. Akobo Minerals har 
ett helägt dotterbolag, Abyssinia 
Resources Development AS (ARD). 
ARD äger i sin tur 2 937 av samtliga 
2 938 aktier (dvs. 99,97 procent) i det 
Etiopiska dotterbolaget Etno Mining. 
Etno Mining är ensam innehavare av 
ett undersökningstillstånd i Akobo-
regionen i Etiopien avseende guld på 
ett 182 km2 stort område. 

Bolagsinformation
Firma
Akobo Minerals AB (publ)

Säte
Göteborgs kommun, Västra Götalands 
län

Org nr
559148-1253

Datum för bolagsbildning
2018-02-05

Nuvarande firma reg. datum
2018-09-13

Land för bolagsordning
Sverige

Juridisk form
Aktiebolag

Lagstiftning
Svensk rätt

Kontaktuppgifter

Adress
Södra Allégatan 13
413 01 Göteborg
    
Tel
031-131190

e-post
info@akobominerals.com

webbplats   
www.akobominerals.com 

Medarbetare
Per den 1 januari 2020 hade Bolaget 
en deltidsanställd vd samt 10 hel-och 
deltidsanställda i Etno Mining. Övrigt 
engagemang i Bolaget och Koncernen 
är på konsultbasis.

KORT BESKRIVNING
AV AKOBO MINERALS
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Inbjudan till 
teckning av aktier



INBJUDAN TILL TECKNING
AV AKTIER

Emissionen
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. Beslutet innebär 
att Bolagets aktiekapital kan öka med 
högst 154 799,589576 SEK genom 
emission av högst 41 657 586 aktier 
till en teckningskurs om 0,20 SEK per 
aktie. Antalet aktier kommer därmed 
öka från 166 630 347 till högst 208 
287 933 aktier.  Anmälan om teckning 
skall ske under perioden från och med 
27 januari 2020 till och med den 14 
februari 2020. Styrelsen har rätt att 
förlänga teckningsperioden. 

Nyemissionen genomförs i syfte att 
finansiera bolagets prospektering i 
Akobo-området i Etiopien. Främst 
kommer pengarna att gå till 
de pågående borrningarna vid 
guldfyndigheterna Segele och Joru 
samt till att göra uppföljande arbeten 
till dessa borrningar. 

Teckning med stöd av 
teckningsrätter
Den som på avstämningsdagen 
den 23 januari 2020 är registrerad 
som aktieägare i Bolaget äger 
företrädesrätt att teckna nya aktier i 
Bolaget. 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. 

Teckning utan företräde
För det fall Nyemissionen inte blir 
fulltecknad 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. Det vill säga från och 
med 27 januari 2020 till och med den 
14 februari 2020.

Bolagsvärde
Teckningskursen för Nyemissionen 
är fastställd av styrelsen och 
baserar sig på en bedömning utifrån 
Bolagets affärsmässiga potential 
och framtidsutsikter. Bolagets åsatta 
värdering inför Nyemissionen (”pre-
moneyvärdet”) uppgår till 33,3 MSEK. 

Teckningskursen inför Nyemissionen 
har präglats av ambitionen att 
existerande och tillkommande 
aktieägare ska erbjudas möjligheten 
till en investering i ett tidigt skede, 
med gynnsamma förutsättningar för 
värdeökning. 

Utspädning
Under förutsättning av Nyemissionen 
fulltecknas kommer de nyemitterade 
aktierna utgöra ca 20 procent av 
kapitalet och rösterna i Bolaget. 

Befintliga aktieägare som inte deltar 
i Nyemissionen kommer således 
se sitt ägande i Bolaget spädas ut 

i motsvarande grad (beräknat som 
antalet nya aktier och röster dividerat 
med det totala antalet aktier och röster 
efter ett fulltecknad Nyemission).

Emissionskostnader
Genom Erbjudandet tillförs Bolaget 
ca 8,3 MSEK före emissionskostnader 
vilka beräknas uppgå till totalt 0,5 
MSEK. 

Försäkran
Styrelsen för Akobo Minerals 
är ansvarig för innehållet i 
Memorandumet. Information om 
styrelseledamöterna i Akobo Minerals 
återfinns i avsnittet ”Styrelse, ledande 
befattningshavare och revisor”. 

Styrelsen för Akobo Minerals försäkrar 
härmed att styrelsen vidtagit alla 
rimliga försiktighetsåtgärder för 
att säkerställa att uppgifterna i 
Memorandumet, såvitt styrelsen vet, 
överensstämmer med de faktiska 
förhållandena och att ingenting är 
utelämnat som med sannolikhet 
skulle kunna påverka bedömningen av 
Bolaget.

Härmed inbjuds aktieägarna och 
allmänheten, i enlighet med villkoren i 
detta Memorandum, att teckna aktier i 
Akobo Minerals Nyemission.

Göteborg 2020-01-17
Styrelsen, Akobo Minerals AB (publ)
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VD HAR ORDET

Välkommen till Akobo 
Minerals. 
Guld har alltid varit 
sägenomspunnet och högt 
värderat i mänsklighetens 
historia och att få arbeta med 
guld i ett område som har 
varit faraonernas granngård 
är fascinerande för en geolog 
som mig. Att området därtill 
är ovanligt guldrikt gör inte 
saken mindre intressant, i 
skrivande stund livnär sig 

mellan 15 000 och 20 000 människor på att gräva guld 
med hacka och spade i Akobo. Sedan guldrushen började 
där för ca 15 år sedan har betydande rikedomar grävts upp 
ur jorden i området och guldgrävarna har hittat många 
områden med guldfyndigheter. 

Genom vårt prospekteringsarbete över de senaste tio åren 
har vi definierat två huvudsakliga mål som vi vill jobba 
vidare med, Segele och Joru. Som guldförekomster betraktat 
är de tämligen olika, Segele är ganska litet men väldigt rikt 
emedan Joru är stort och har en lägre halt. Vår avsikt är att 
inleda borrningar på dessa mål så snart som möjligt och det 
är för detta som vi nu söker finansiering. 

Etiopien, är inte det synonymt med svält och misär? Nej, inte 
idag. 

Sedan de stora svältkatastroferna på 1980-talet har 
Etiopierna gjort upp med socialistdiktaturen och haft 
demokrati i ett par årtionden. 

Idag finns det en uttalad policy om att gynna industrin, 
särskilt exportindustrin. Etiopien har tre stora exportvaror; 
kaffe, läder och guld, för att bredda detta och för att 
minska beroendet av kaffe-exporten har gruvindustrin en 
gynnad ställning i landet. För närvarande är flera gruvor 
under byggnad i Etiopien; Yara International driver ett 
stort projekt för produktion av fosfater till konstgödning, 
KEFI Minerals har fått alla tillstånd och finansiering för att 
bygga guldgruvan Tulu Kapi och Gemfields Ltd håller på och 
etablerar en smaragdgruva i södra Etiopien. 

Därtill kan nämnas att Etiopiens totala BNP har ökat med 
mer än 5 gånger på 15 år och landet har kommit ikapp 
Kenya och gått förbi Tanzania under senare år. BNP per 
capita är fortfarande lågt men har ökat med 4 gånger på 
15 år och de senaste 5 åren har BNP tillväxten legat runt 
10% per år. Etiopien torde vara själva definitionen av en 
’emerging market’. 

Är Etiopien ett land utan problem? Självklart inte, 
men viljan att utvecklas finns och det är vår bestämda 
uppfattning att potentialen och framåtandan i landet väger 
tyngre än de problem som vi kan se. I vår styrelse har vi flera 
erfarna affärsmän som dagligen jobbar med verksamheter 
i Etiopien och vi har en väl etablerad infrastruktur på plats 
både i Addis Ababa och i Akobo. 

Just nu står vi i startgroparna till att inleda vår första 
kampanj med kärnborrning i Akobo, en kampanj som 
omfattar 3000-5000m mot flera olika guldfyndigheter i 
området. 

Tyvärr kommer inte analysresultaten av borrningarna förr än 
efter att emissionstiden har avslutats men samtidigt öppnar 
det en möjlighet att komma in i bolaget i ett tidigare skede 
för de som väljer att deltaga i emissionen. 

Pengarna från den nu föreliggande emissionen kommer att 
huvudsakligen användas till fortsatt kärnborrning och annat 
prospekteringsarbete i Akobo-området.  Bolaget bedömer att 
sannolikheten är hög att hitta djupare förlängningar av de 
redan kända guldmineraliseringarna i området. 

I andra hand kommer pengarna 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 Akobo-området. 

Johan Sjöberg
VD, Akobo Minerals

I SKRIVANDE STUND 
LIVNÄR SIG MELLAN 

15 000 OCH 20 000 
MÄNNISKOR PÅ ATT GRÄVA 
GULD MED HACKA OCH 
SPADE I AKOBO. Johan Sjöberg

VD, Akobo Minerals

Diagram 1. Guldprisets utveckling de senaste 15 åren

Diagram 2. Etiopiens ekonomiska utveckling sedan 1981, 
bruttonationalprodukt i USD. Tillväxttalen över de senaste 15 
åren är jämförbara med Kenya och Sudan och bättre än till 
exempel Tanzania. Data från Världsbanken. 
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VILLKOR OCH
ANVISNINGAR

Styrelsen i Akobo Minerals AB (publ) 
(org.nr 559148-1253) har den 
9 januari 2020 beslutat att genomföra 
en nyemission med företrädesrätt för 
befintliga aktieägare, med stöd av 
bemyndigande från årsstämman den 
28 juni 2019. Emissionen omfattar 
högst 41 657 586 aktier och kan 
inbringa bolaget 8 331 517,20 kronor 
vid full teckning.

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden 
AB (”Euroclear”) för fastställande av 
vem som ska erhålla teckningsrätter i 
emissionen är den 23 januari 2020. 

Sista dag inklusive rätt att erhålla 
teckningsrätter är den 21 januari 2020. 

Första dag exklusive rätt att erhålla 
teckningsrätter är den 22 januari 2020.

Teckningstid
Teckning av aktier ska ske under 
perioden från och med den 27 januari 
2020 till och med den 14 februari 
2020. Styrelsen i Bolaget äger rätt att 
förlänga teckningstiden. Styrelsen äger 
inte rätt att avbryta emissionen efter 
det att teckningstiden har påbörjats.

Teckningskurs
Teckningskursen är 0,20 kronor per 
aktie. Inget courtage kommer att tas ut.

Teckningsrätter
Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) 
teckningsrätt för vare (1) innehavd 
aktie. Det krävs fyra (4) teckningsrätter 
för att teckna en (1) ny aktie. 
Teckningsrätter som ej utnyttjats 
för teckning av aktier senast den 
14 februari 2020, kommer att bokas 
bort från samtliga VP-konton utan 
ersättning. Ingen särskild avisering sker 
vid bortbokning av teckningsrätter. 

Handel med teckningsrätter
Ingen handel förekommer i 
teckningsrätter.

Betalda och tecknade aktier 
(”BTA”)
Teckning genom betalning registreras 
hos Euroclear så snart detta kan 
ske, vilket normalt innebär några 

bankdagar efter betalning. Därefter 
erhåller tecknaren en VP-avi med 
bekräftelse på att inbokning av BTA 
skett på VP-kontot. Tecknade aktier 
benämns BTA till dess att nyemissionen 
blivit registrerad hos Bolagsverket.

Handel med BTA samt 
omvandling till aktier
Ingen handel förekommer i BTA. 
När emissionen är registrerad hos 
Bolagsverket omvandlas BTA till 
aktier. Ingen särskild avisering skickas 
ut från Euroclear i samband med 
omvandlingen.

Handel med aktien
Ingen handel förekommer i aktien.

Företrädesrätt till teckning
Den som på avstämningsdagen den 
23 januari 2020 är registrerad som 
aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt 
att för fyra (4) befintliga aktier, teckna 
en (1) ny aktie.

Direktregistrerade aktieägare, 
innehav på VP-konto
De aktieägare eller företrädare för 
aktieägare som på avstämningsdagen 
är registrerade i den av Euroclear för 
Bolagets räkning förda aktieboken, 
erhåller förtryckt emissionsredovisning 
med vidhängande bankgiroavi, 
särskild anmälningssedel samt 
anmälningssedel för teckning utan stöd 
av teckningsrätter. VP-avi avseende 
registrering av teckningsrätter på VP-
konto skickas inte ut. 

Den som är upptagen i den i anslutning 
till aktieboken förda förteckningen 
över panthavare och förmyndare 
erhåller inte emissionsredovisning 
utan meddelas separat.

Förvaltarregistrerade 
aktieägare, innehav på depå
Aktieägare vars innehav av aktier i 
Bolaget är förvaltarregistrerade hos 
bank eller annan förvaltare erhåller 
ingen emissionsredovisning. Teckning 
och betalning ska istället ske enligt 
instruktioner från förvaltaren. 

Teckning med stöd 
av teckningsrätter, 
direktregistrerade aktieägare
Teckning ska ske genom betalning 
till angivet bankgiro senast den 14 
februari 2020 i enlighet med något av 
följande två alternativ. 

1) Förtryckt bankgiroavi, 
Emissionsredovisning
Används om samtliga erhållna 
teckningsrätter ska utnyttjas. Teckning 
sker genom inbetalning av den 
förtryckta bankgiroavin. Observera 
att ingen ytterligare åtgärd krävs 
för teckning och att teckningen är 
bindande.

2) Särskild anmälningssedel 
Används om ett annat antal 
teckningsrätter än vad som framgår av 
den förtryckta emissionsredovisningen 
ska utnyttjas, t ex om teckningsrätter 
har köpts eller sålts. Teckning sker när 
både den särskilda anmälningssedeln 
samt inbetalning inkommit till 
Eminova Fondkommission. Referens 
vid inbetalning är anmälningssedelns 
nummer. Ofullständig eller felaktigt 
ifylld anmälningssedel kan 
komma att lämnas utan avseende. 
Anmälningssedeln kan skickas med 
vanlig post (EJ REK), via mail eller fax. 
Observera att teckningen är bindande.

Särskild anmälningssedel kan erhållas 
från Eminova Fondkommission AB, tfn 
08-684 211 00, fax 08-684 211 29, 
email info@eminova.se.

Aktieägare bosatta 
utanför Sverige
Teckningsberättigade 
direktregistrerade aktieägare 
bosatta utanför Sverige
Teckningsberättigade 
direktregistrerade aktieägare som inte 
är bosatta i Sverige och som inte kan 
använda den förtryckta bankgiroavin 
(emissionsredovisningen) kan betala 
i svenska kronor via SWIFT enligt 
nedan. Teckning sker när både den 
särskilda anmälningssedeln samt 
inbetalning inkommit till Eminova 
Fondkommission. 
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Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3, 3 tr
111 46 Stockholm, Sverige
BIC/SWIFT: NDEASESS
IBAN: 7630000000032731703377

Aktieägare bosatta i vissa 
oberättigade jurisdiktioner
Aktieägare bosatta i annat land där 
deltagande i nyemissionen helt 
eller delvis är föremål för legala 
restriktioner äger ej rätt att deltaga i 
nyemissionen (exempelvis Australien, 
Hong Kong, Japan, Kanada, Nya 
Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA, 
Schweiz). Dessa aktieägare kommer 
inte att erhålla teckningsrätter, 
emissionsredovisning eller någon 
annan information om nyemissionen. 
Eminova förbehåller sig rätten att neka 
tecknare bosatta i länder där Eminova 
inte bedriver verksamhet.

Teckning utan stöd av 
teckningsrätter samt 
tilldelning

För det fall samtliga aktier inte tecknas 
med stöd av teckningsrätter ska 
styrelsen, inom ramen för emissionens 
högsta belopp, besluta om tilldelning 
av återstående aktier.

Anmälan om teckning av aktier utan 
stöd av teckningsrätter ska göras på 
anmälningssedeln benämnd ”Teckning 
utan stöd av teckningsrätter” som finns 
att ladda ned från eminova.se. Om 
fler än en anmälningssedel insänds 
kommer endast den först erhållna 
att beaktas. Någon inbetalning ska 
ej göras i samband med anmälan! 
Observera att anmälan är bindande. 
(Viktig information om ISK, IPS och 
kapitalförsäkring under ”Övrigt”)

Om anmälan avser teckning till 
ett belopp om 15 000 EUR eller 
mer, ska en ifylld KYC samt en 
vidimerad kopia på giltig legitimation 
medfölja anmälningssedeln. Gäller 
anmälan en juridisk person ska 
utöver KYC och legitimation även 
ett giltigt registreringsbevis (ej 

äldre än tre månader) som visar 
behöriga firmatecknare medfölja 
anmälningssedeln.

Besked om tilldelning av aktier 
lämnas genom översändande av en 
avräkningsnota. Betalning ska erläggas 
till bankgiro enligt instruktion på 
avräkningsnotan och dras aldrig från 
angivet VP-konto eller depå. Erläggs 
inte betalning i rätt tid kan aktierna 
komma att överlåtas till annan. 
Skulle försäljningspriset vid sådan 
överlåtelse komma att understiga 
priset enligt erbjudandet, kan den som 
ursprungligen erhållit tilldelning av 
dessa aktier komma att få svara för 
hela eller delar av mellanskillnaden. 
Inget meddelande skickas ut till de 
som ej erhållit tilldelning.

Tilldelning ska ske enligt följande:
I första hand ska tilldelning ske till 
bolagets tidigare aktieägare som 
på anmälningssedeln angett sitt 
aktieinnehav per avstämningsdagen 
den 23 januari 2020. Vid överteckning 
sker tilldelningen pro rata i förhållande 
till antal innehavda aktier per 
avstämningsdagen och i den mån detta 
inte kan ske, genom lottning.

I andra hand ska tilldelning ske till 
övriga personer som anmält sig för 
teckning utan stöd av teckningsrätter. 
Vid överteckning sker tilldelningen pro 
rata i förhållande till antal anmälda 
aktier och i den mån detta inte kan ske, 
genom lottning.

I sista hand ska återstående aktier 
tilldelas personer som garanterat 
emissionen i enlighet med deras 
garantiåtaganden.

Övrigt

Teckning av aktier med eller utan 
teckningsrätter är oåterkallelig och 
tecknaren kan inte upphäva sin 
teckning.

Angående teckning till ISK, IPS eller 
kapitalförsäkring
Eftersom Bolaget inte är upptaget till 
handel så är teckning till ISK, IPS eller 
kapitalförsäkring ej möjligt.

Angående leverans av tecknade 
värdepapper
Felaktiga eller ofullständiga 
uppgifter i anmälningssedeln, 
registreringshandläggning vid 
Bolagsverket, sena inbetalningar från 
investerare, rutiner hos förvaltande 
bank eller depåinstitut eller andra 
för Eminova icke påverkbara faktorer, 
kan fördröja leverans av aktier till 
investerarens vp-konto eller depå. 
Eminova avsäger sig allt ansvar för 
förluster eller andra konsekvenser som 
kan drabba en investerare till följd av 
tidpunkten för leverans av aktier.

Offentliggörande av utfallet i 
emissionen
Offentliggörande av utfallet i 
emissionen kommer att ske genom ett 
pressmeddelande från Bolaget så snart 
detta är möjligt efter teckningstidens 
utgång. 

Rätt till utdelning
De nya aktierna medför rätt till 
utdelning första gången på den 
avstämningsdag för utdelning som 
inträffar närmast efter det att de nya 
aktierna registrerats hos Bolagsverket.

Aktiebok
Bolagets aktiebok med uppgift om 
aktieägare hanteras av Euroclear 
Sweden AB, Box 191, 101 23 
Stockholm, Sverige.

Tillämplig lagstiftning
Aktierna ges ut under aktiebolagslagen 
(2005:551) och regleras av svensk rätt.

Aktieägares rättigheter avseende 
vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt 
vid nyteckning av aktie med mera 
styrs dels av Bolagets bolagsordning 
som finns tillgänglig på Bolagets 
hemsida och dels av aktiebolagslagen 
(2005:551).

VILLKOR OCH
ANVISNINGAR
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VERKSAMHETSBESKRIVNING

Akobo Minerals AB (publ) bedriver prospekteringsverksamhet 
efter guld i Etiopien genom sitt dotterbolag ETNO Mining. 
Arbetet är fokuserat till området söder om floden Akobo 
i sydöstra Etiopien, ett område som idag har omfattande 
alluvial guldproduktion, guldet har sitt ursprung i det 
underliggande prekambriska grönstensbältet.

ETNO Mining har bedrivit ett aktivt regionalt 
prospekteringsarbete i området sedan 2007 och har 
identifierat flera intressanta gulduppslag. 

Undersökningstillståndet i Akobo omfattade ursprungligen 

250 km2 men är idag reducerat till ca 180km2 i och med att 
arbetet fortskrider. 

Utöver guldprospektering har Bolaget även undersökt 
möjligheterna för småskalig alluvial guldproduktion från 
området kring Gachena. I dagsläget är avsikten att söka en 
extern partner för att utvinna det guld som finns i Gachena. 

Akobo-området är ett lågland med Etiopiska mått, höjden 
varierar mellan 600 och 800 m. ö. h. och landet är en vackert 
kuperad Savann. Klimatet är att beteckna som semi-arid med 
en mild regnsäsong som varar mellan juni och november. 

Etiopien med grannländer
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VERKSAMHETSBESKRIVNING

Den Arabisk-Nubiska Skölden
Den Arabisk-Nubiska Skölden 
(Arabian Nubian Shield – ANS) är ett 
urbergsområde som sträcker sig från 
Saudiarabien i norr till Kenya i söder 
och från Sudan i väster till Rift Valley 
i öster. ANS är källan till de egyptiska 
faraonernas guld och är än idag 
produceras betydande mängder guld 
härifrån. 

Akobo utgör en del av den södra 
utlöparen av det så kallade 
Västetiopiska grönstensbältet, 
en sydlig förlängning av Arabisk-
Nubiska Skölden, känd för sina 
många guldförekomster. Bergarterna i 
grönstensbältet består av omvandlade 
sedimentära och vulkaniska bergarter 
omgivna av graniter och granitliknande 
bergarter. 

Guldförekomsterna i Västetiopiska 
grönstensbältet har brutits från urtiden 
och in i modern tid i gruvor som Yubdo, 
Tulu Kapi, Tulu Dimtu, Baruda och 
Lega Dembi. Inom grönstensbältet 
är guld ofta associerat med områden 
som uppvisar ett större antal kroppar 
av ultramafiska bergarter, så är också 
fallet i Akobo. 

Arabisk-Nubiska Skölden är ett stort 
urbergsområde som sträcker sig från 
mellersta Saudiarabien i norr till Kenya 
i söder och är i allmänhet tämligen 
underprospekterat. Området kring 
Akobo är mycket underprospekterat 
även med lokala mått mätt och 
vi är i praktiken de första som 
genomför modern prospektering 
här. Guldförekomsterna i Akobo 
förefaller att ha varit okända innan 

Italienska prospektörer besökte 
området i samband med den Italienska 
ockupationen av Abyssinien 1936-41. 
Ett fransk-norskt gruvbolag baserat 
i Addis Ababa drev platinagruvan i 
Yubdo och skickade expeditioner för 
guldprospektering till Beni-Shangul, 
Wollega och Maji. Dessa förefaller inte 
har hört några rykten om guld i Akobo 
trots att man befann sig i närheten. 
Den Etiopiska staten undersökte 
området på 1980-talet och då var 
området helt oprospekterat med 
avseende på guld. Deras fynd utgjorde 
underlag för ETNO Minings initiala 
prospekteringsprogram.  
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VERKSAMHETSBESKRIVNING

Guldmineralisering i Akobo
I tillägg till de utbredda alluviala 
guldförekomsterna har tre typer av 
guldmineralisering påträffats till dags 
dato:

1. Enskilda kvartsgångar av betydliga 
 dimensioner, ofta mer än 
 meterbreda och med vanligt 
 förekommande synligt guld, 
 enstaka prover har gett analyser 
 långt över 100 g/t. ETNO Mining 
 har identifierat dessa typer av 
 kvartsgångar i bland annat Wolleta. 

2. Utbredda system av mindre 
 kvartsgångar i cm till dm-skala i 
 felsiska värdbergarter med 
 bulkhalter upp till 3 g/t så som till 
 exempel vid Joru. 

3. Rik guldmineralisering i kraftigt 
 omvandlade och delvis skjuvade 
 mafiska till ultramafiska bergarter. 
 Halter på över 1000g/t har 
 förekommit. 

Våra prospekteringsresultat har 
utvärderats av BlueStoneGeo Ltd 
(www.bluestonegeo.com) som är 
en oberoende grupp konsulter som 
specialiserar sig på bland annat guld. 

De har på vårt uppdrag skrivit en 
’Competent Persons Report’ (CPR) som 
beskriver våra olika projekt i detalj. 

Rapporten finns att ladda ner i sin 
helhet från vår hemsida. 

Segele
Guldförekomsten vid Segele 
identifierades ursprungligen av lokala 
guldgrävare som började utvinna 
guld ur vittringsjorden ovanpå det 
guldförande berget. All utvinning har 
skett för hand med brytspett, spadar 
och vaskpannor, detta har resulterat i 
ett stort antal schakt varav vissa går 
till mer än 20 meters djup. I de rikaste 
delarna har brytningsområdet rasat 
två gånger och idag finns det en grop 
med ca 15x20 meters sida som visar 
var brytningen skedde.  Enligt Etiopiska 
centralbankens bokföring har över 
600kg guld producerats i Segele. 

Akobo Minerals prospekteringsteam 
har gjort omfattande karteringsarbeten 
som har använts till att skapa en 
geologisk modell av mineraliseringen. 
Nästa steg är att följa upp den 
geologiska modellen med borrning och 
analyser på djupet för att etablera en 
mineraltillgång. 

Akobo Minerals AB tecknade i oktober 
2019 avtal med Arctic Drilling AS om 
att skicka en borrigg till Akobo för 
att inleda kärnborrning på flera av de 
guldfyndigheter vi känner till. I loppet 
av januari inleds borrningarna och 

de första analysresultaten väntas i 
februari-mars 2020. 

Segele är en till ytan tämligen liten 
fyndighet, det som gör fyndigheten 
intressant är de höga guldhalterna, 
guldet är ofta grovkornigt och väldigt 
erratiskt förekommande. Baserat 
på den av myndigheterna bokförda 
guldproduktionen och uppskattningar 
av hur mycket material som har 
utvunnits så är det sannolikt att de 
ytliga delarna av fyndigheten har 
innehållit halter över 100 g/t. 

Akobo Minerals har grävt ett stort 
antal provdiken (totalt 15 st för 
1170m) tvärs över fyndigheten och 
vi har därigenom lyckats definiera en 
guldförande zon som är >350m lång 
och lokalt över 10m bred. Bolagets 
prospekteringsteam har också 
undersökt majoriteten av de vertikala 
schakt som har grävts av lokala 
guldgrävare och tillsammans med 
provdikena och de enstaka borrhål 
som finns ger det en tämligen god 
bild av fyndigheten. Guldet i Segele 
är bitvis grovkornigt och av sällsynt 
renhet, nästan inga andra metaller är 
legerade med guldkornen. Utöver guld 
förekommer också mindre mängder 
med platinametaller i ultramafiterna. 

Som en del av vårt karteringsarbete 
har bolaget kontinuerligt analyserat 
prover från provdiken och schakt, ett 
urval av dessa analyser presenteras i 
tabellen nedan. 

Bild 3. Synligt guld i prov från Segele.
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Provgrop Längd (m) Guld (g/t)

Pit 7 2 21,9

Pit 37 1 61,2
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Joru
I Joru har bolaget identifierat ett nätverk av guldförande 
kvartsgångar som sträcker sig över mer än 2 kilometers 
länd. Kvartsgångarna är sannolikt bildade i ett klassiskt 
mesozonalt guldsystem, det vill säga att guldfyndigheten 
tillhör den typ som utgör den enskilt viktigaste av jordens 
guldfyndigheter. Guldet i Joru sitter fördelat i grå till vita 
kvartsgångar som i sin tur sitter utspridda i en grovkornig 
kvarts-fältspatbergart. Guldhalterna är lokalt höga men 
bolaget bedömer att Joru är intressant för att hitta en 
större låghaltig fyndighet som potentiellt skulle kunna 
brytas framgångsrikt under lång tid. Vår avsikt är att inleda 
kärnborrning i Joru under 2019 för att bygga en geologisk 
modell i tre dimensioner som i sin tur kommer att utgöra 
grunden för framtida mineraltillgångar. 

Till dags dato har prospekterings-arbetet i Joru bestått av 
geokemi, geologisk kartering och dikesgrävning, utöver detta 
har några få RC-hål borrats och dessa bekräftar förekomsten 

av ett större guldsystem med halter som lämpar sig för 
storskalig produktion. 

Resultaten från dikesgrävningen i de centrala delarna av 
Joru är lovande, dike nr 12 kombinerat med nr 17 har en 
kombinerad mineraliserad bredd om 69 meter med 1.45 g/t, 
100m söder om 12/17 ligger dike nr 18 som har en 25 meter 
bred skärning med 3.32 g/t. 

Nordväst om 12/17 finns dike nr 19 där vi har karterat 
mineralisering men ej kunnat provtaga på grund av ras. Se 
bild 6 nedan. 

Så vitt vi kan bedöma har Joru stora likheter med 
guldfyndigheten Tulu Kapi som är under utbyggnad av Kefi 
Minerals Ltd. 

Bild 6. Geologisk detaljkarta över de centrala delarna av 
mineraliseringen i Joru med analysresultat för provdiken.

Bild 5. Guldförande kvartsgångar i Joru.

Bild 7. Det mineraliserade området i Joru har identifierats i 
provdiken, hällar och genom markgeokemi över en längd som 
överstiger 4 kilometer. Gula punkter är guld i markgeokemi, röda 
punkter är RC-borrhål, gröna linjer är provdiken. Blå punkter visar 
planerade kärnborrhål för den pågående borrkampanjen.
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Provdike/
borrhål

Längd (m) Guld (g/t)

JOTR12+17 69 1,45

JOTR14 16 1,06

JOTR18 25 3,32

JORC010 6 1,36

JORC013 6 1,13
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Wolleta
Wolleta är i ett tidigare stadium 
av prospektering än Segele eller 
Joru, förekomsten består av ett 
antal kvartsgångar som bitvis 
innehåller rikligt med synligt guld. 

Kvartsgångarna går upp i dagen och 
har undersökts av bolagets geologer 
med provtagning, några provdiken 
samt några enstaka RC-borrhål. 
I dagsläget finns ingen geologisk 
modell för guldförekomsten men 

bolaget bedömer att det finns potential 
att hitta lönsamma mängder guld. Vår 
avsikt är att under 2020 genomföra 
kartering och provtagning för att 
få ett bättre underlag för framtida 
bedömningar. 

Andra prospekteringsmål
Vid gulduppslaget Nechdingay 
har bolaget lokaliserat ett antal 
guldanomalier i jordprover samt 
enstaka kvartsgångar i fast berg. 

Nechdingay kräver betydligt mer arbete 
innan bolaget kan bedöma potentialen 
för att finna guldmineralisering i 
närområdet.

Utöver de ovan nämnda 
guldfyndigheterna har bolaget 
också identifierat ett stort antal 
guldanomalier som med ytterligare 
prospekteringsarbete skulle kunna 
resultera i nya fynd.  

Alluvial guldproduktion
Under hösten 2018 har bolaget 
genomfört ett provtagningsprogram för 
alluviala fyndigheter kring ett biflöde 
till Akobo. Biflödet kallas Gachena 
Creek och är föremål för tämligen 
omfattande guldutvinning för hand. 
Våra undersökningar har identifierat ett 
sammanhängande gruslager som inom 

det undersökta området innehåller ca 
250 000 m3 guldförande grus. 

Akobo Minerals undersöker olika 
möjligheter att ta guldförekomsten 
i produktion för att åstadkomma ett 
extra kassaflöde. 

Planerade arbeten 2020
Akobo Minerals har för avsikt 
att kraftigt öka investeringarna i 
prospektering i Akobo-området, i första 
hand kommer dessa investeringar att 
bestå av prospekteringsborrning, främst 
med diamanborrning men eventuellt 
även med Reverse Circulation (RC) 
borrning. Avsikten med borrningarna 
är dels att fastställa utbredningen av 
mineraliseringarna vid Segele och Joru 
samt att samla in tillräckligt mycket 
data för att genomföra beräkningar 
av mineraltillgångar för minst en 
fyndighet. 

För borrprogrammet har bolaget 
tecknat avtal med Arctic Drilling AS 
som tillhandahåller en kärnborrigg och 

två erfarna borrare för att leda arbetet 
på plats i Akobo. Det ursprungliga 
kontraktet avser 5000m borrning, men 
under förutsättning att borrningarna 
blir framgångsrika och att ekonomiska 
medel finns kan borrprogramet komma 
att förlängas. 

Om resultaten från borrningarna 
är tillräckligt bra kommer bolaget 
att genomföra beräkningar av 
mineraltillgångar för en eller flera 
fyndigheter. Det är i dagsläget 
omöjligt att sia om utfallet av dylika 
beräkningar. 

I tillägg till detta genomför bolaget 
ett provtagningsprogram av 
kvartsgångarna i Wolleta för att utröna 
om dessa kan brytas och anrikas för att 
ge bolaget en tidig inkomstkälla och 
välbehövliga erfarenheter i brytning 
och anrikning av guldmalm i liten 
skala. 
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Provdike Längd (m) Guld (g/t)

WOTR01 22 3,00

16 4,24

WOTR02 32 1,03



Guldmarknaden



GULDMARKNADEN

Guld – konsumtionsmönster 
och källor
Trots en relativ nedgång över 
de senaste årtiondena är 
smyckesbranchen fortfarande den 
största köparen av guld och ca 50% 
av världsproduktionen går idag till 
smyckestillverkning. Efterfrågan skiljer 
sig dock mellan olika världsdelar; 
Sydostasien efterfrågar ett renare guld 
i sina smycken emedan västvärlden 
nöjer sig med lägre halter. 

Investering står för nästa stora 
hörnsten i efterfrågan, över de tre 
senaste årtiondena har investeringarna 
i guld ökat mer än 200%. I tillägg till 
detta har världens centralbanker gått 
från att vara nettosäljare till att vara 
köpare av guld. Sedan 2010 då trenden 
vände har världens centralbanker köpt 
över 4000 ton guld. Om denna trend 
fortsätter så kommer centralbankerna 
inom 8 år ha köpt tillbaka hela den 
volym de sålde mellan 1987 och 2009. 
2018 var centralbankernas nettoköp av 

guld de största på mer än 50 år; 651,5 
ton, en ökning med 74% från 2017. 
Den fjärde stora köparen av guld är 
industrin, främst elektronikindustrin, 
som 2017 stod för ca 15% av 
efterfrågan med elektronik utgörande 
2/3 av branschkonsumtionen. 

Guldproduktionen är den 
begränsande faktorn för efterfrågan 
på guldmarknaden, av den totala 
guldproduktionen 2018 stod världens 
gruvor för 3 346,9 ton och återvinning 
för 1 172,6 ton. Förhållandet mellan 
återvinning och gruvproduktion är 
tämligen stabilt, men det senaste 
årtiondet har gruvor ökat från 2/3 till 
ca 3/4 av världsproduktionen. 

Världsårsproduktionen är tämligen 
stabil kring 4500 ton per år men 
återvinningens andel har minskat över 
de senaste tio åren, främst genom 
effektivare användning av guld i 
elektronik, och det bortfall som har 
skett har kompenserats genom en 
sakta ökning av guldproduktionen från 

gruvor, något som har lett till att det 
totala utbudet på marknaden har varit 
tämligen konstant. 

Handelsplatser för guld
Till handelsvolym mätt är Londons 
guldmarknad den största i världen 
och en av de två dominerande 
marknaderna för prissättning av guld. 
På Londons guldmarknad verkar 
investmentbanker som handlar 
med guld (s.k. bullionbanker) samt 
mäklare, råvaruhandlare, centralbanker, 
guldraffinaderier och guldgruvföretag. 
Marknaden är därför en 
grossistmarknad. Londons guldmarknad 
är en over-the-counter-marknad (OTC) 
där deltagarna handlar bilateralt 
direkt med varandra på det som kallas 
”principal-to-principal basis”, det vill 
säga utan mellanhänder. Eftersom 
Londons guldmarknad är en OTC-
marknad är handeln flexibel i termer av 
handelsvolym och metallkvalitet men 
marknaden karaktäriseras av så kallade 
standardiserade avtal.
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STYRELSE, LEDANDE
BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISOR

Hans Olav Torsen
Ordförande

Född 1945, Civilingenjör
Ledamot i styrelsen sedan 2018

Andra uppdrag: styrelseordförande i 
Keranor AS, styrelseordförande i Pir Invest 
Holding AS, styrelseordförande i Hering AS, 

styrelseledamot i flera bolag inom teknologi 
och olja. 

Innehav i Akobo: 32 271 140 aktier

Jørn Christiansen 
Ledamot

Född 1952, Geofysiker
Ledamot i styrelsen sedan 2018

Andra uppdrag: Styrelseledamot i Kimberlitt 
AS sedan 2010, geofysisk rådgivare till bland 

annat TGS AS, Argeo AS, Kimberlitt AS och 
iSeismic AS

Innehav i Akobo: 12 991 616 aktier

Tore Hallberg
Ledamot

Född 1950, Geolog
Ledamot i Akobos styrelse sedan 2018

Andra uppdrag: Ledamot i Archelon AB (publ), 
Goldore Sweden AB (publ), Nickel Mountain 
Resources AB (publ) och Nickel Mountain AB. 

VD för Archelon AB (publ).

Innehav i Akobo:  1 618 540 aktier

Svein E Johansen
Ledamot

Född 1944, Civilingenjör
Ledamot i Akobos styrelse sedan 2018

Andra uppdrag: VD och styrelseledamot i 
NEAD AS (Norwegian Ethiopian Agricultural 

Development AS), VD och styrelseordförande i 
Nomico AS, styrelseledamot i 

Bridge Consult AS.

Innehav i Akobo: 770 000 aktier

Styrelse

My Simonsson
Suppleant

Född 1976, advokat
Ledamot i Akobos styrelse sedan 2018

Andra uppdrag: Ledamot i Archelon AB (publ), 
Nickel Mountain Resoureces AB (publ) och 

Nickel Mountain AB. Ledamot och suppleant i 
ett flertal privata bolag.

Innehav i Akobo: 0
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Ledning

VD
Johan Sjöberg, geolog, 

Född 1974
Anställd sedan 2018

Bakgrund: Johan har över 15 års erfarenhet 
av gruvor och prospektering i Sverige och 

har bland annat jobbat för Dragon Mining på 
svartlidengruvan och har de senaste åren varit 

verkställande direktör på Nickel Mountain 
Resources AB (publ).

REVISOR
Johan Erickson

Född 1970, Göteborg. Auktoriserad revisor, 
Moore Stephens KLN AB. Bolagets revisor 

sedan 2018. 

Johan Erickson valdes som revisor i Bolaget på 
konstituerande bolagsstäma den 2 januari och 

byte av revisor har inte skett sedan dess.

Innehav i Akobo: 0

STYRELSE, LEDANDE
BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISOR
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ERSÄTTNINGAR 
TILL STYRELSEN, 
REVISOR & LEDANDE 
BEFATTNINGSHAVARE 
Ersättningen till styrelsen, inklusive 
styrelseordföranden, fastställs av 
aktieägarna vid årsstämman och gäller 
perioden till nästa årsstämma. Enligt 
beslut från årsstämman 2019-06-28 
ska ingen ersättning utgå till styrelsen. 
Johan Sjöberg, deltidsanställd vd i 
Akobo Minerals erhåller en ersättning 
motsvarande 30 000 SEK per månad. 
Revisorn ersätts mot godkänd räkning. 

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 
AVSEENDE STYRELSE OCH 
LEDNING
Inga styrelseuppdrag är tidsbestämda 
på annat sätt än vad som följer 
aktiebolagslagen (2005:551). Det 
föreligger inga familjeband mellan 

styrelseledamöter, personer i ledningen 
eller Bolagets revisor. Det förekommer 
inte några intressekonflikter mellan 
ovanstående styrelseledamöters 
eller ledande befattningshavares 
skyldigheter gentemot Akobo Minerals 
och deras privata intressen eller andra 
förpliktelser. 

Ingen av styrelseledamöterna eller 
de ledande befattningshavarna 
har dömts i bedrägerirelaterade 
mål under de senaste fem åren. 
Ingen av styrelseledamöterna 
eller ledning har varit medlem i 
styrelsen eller ledningen i bolag 
som försatts i konkurs, likvidation 
eller konkursförvaltning under 
de senast fem åren. Det finns 
heller inte några uppgifter i lag 
eller förordning bemyndigande 
myndigheters om anklagelser och/
eller sanktioner mot styrelseledamöter 
eller ledande befattningshavare 

och de har inte förbjudits av 
domstol att ingå som medlem av en 
emittents förvaltningslednings eller 
kontrollorgon eller från att ha ledande 
eller övergripande funktioner hos en 
emittent under åtminstone de senaste 
fem åren.

Att personer i styrelsen har 
ekonomiska intressen i Bolaget 
genom aktieinnehav framgår av ovan. 
Styrelsen förvaltar för ägarnas räkning 
Bolaget genom att fastställa mål 
och strategi, utvärdera den operative 
ledningen samt säkerställa system 
för uppföljning och kontroll av de 
etablerade målen.

För mer information om avtal och 
transaktioner med närstående, 
incitamentprogram se avsnittet 
”Legala frågor och kompletterande 
information”.

STYRELSE, LEDANDE
BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISOR

Ekonomisk översikt
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EKONOMISK ÖVERSIKT

Under hösten 2019 upptog Akobo 
Minerals AB ett konvertibelt lån från på 
förhand vidtalade investerare.

 Se avsnitt ”Aktien, aktiekapital 
och ägarförhållanden”. Genom det 
konvertibla lånet tillfördes bolaget ca 
2,8 miljoner SEK som har använts till 
att finansiera prospekteringsarbetet 
samt till att betala kortsiktiga skulder. 

I tillägg till detta har Bolagets 
dotterbolag Abyssinia Resources 
Development AS (”ARD”) genomfört två 
långsiktiga lånefinansieringar. 

Under 2018 har ARD upptagit lån 
om sammanlagt 1 miljon NOK, 

varav hälften utlåtandes av Akobos 
styrelseledamot Jørn Christiansen 
och hälften utlåtandes av Hering AS 
(ett av Akobos styrelseordförande 
Hans Olav Torsen ägt bolag), pengar 
som användes till att finansiera 
prospekteringsverksamheten i Etiopien. 

Dessa lån löper med en årlig ränta om 
10 procent. 

I början av 2019 genomfördes en 
brofinansiering om sammanlagt 1,7 
miljoner NOK varvid ARD upptog lån 
från sju av Bolagets aktieägare (Araco 
AS, Nautilus Invest AS, Trime Aschim, 
Jørn Christiansen, Lars Erik Halvorsen, 
Bernhd. Brekke AS, Kørven AS, Pir Invest 

Holding AS, John Klepsvik och Skadi 
AS) för att täcka kostnader i Bolagets 
verksamhet fram till hösten 2019. 

Dessa lån löper med en årlig ränta om 
20 procent.

Dessa ekonomiska medel har främst 
använts till att driva Bolagets 
verksamhet i Etiopien. 

Oreviderad balansräkning i Akobo 
Minerals AB per 4:e kvartalet 2019 
finns i tabell 4 nedan, räkenskaper för 
3:e kvartalet för dotterbolaget ARD 
finns i tabell 5 nedan. 

Tabell 4. Oreviderat resultat för 4:e kvartalet 2019
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Ing Balans 
190101

Denna period 
191001-191231

Utg saldo 
191231

Tillgångar

Anläggningstillgångar

1350 Aktier, andelar i ARD  22 073 570,00     -       22 073 570,00    

Summa anläggningstillgångar  22 073 570,00     -       22 073 570,00    

Omsättningstillgångar

Fordringar

1510 Kundfordringar  2 950,00    -15 919,00     -      

1610 Fordringar hos anställda -23 635,00     -       -      

1630 Avräkningar för skatter och avgifter -5 592,00    -25 773,00     -      

1673 Kortfristiga fordringar hos Etno Mining  -       686 167,68     686 167,68    

1700 Periodiseringar  5 863,00    -5 038,50     12 873,00    

1730 Förutbetalda försäkringspremier  3 839 367,00     -       -      

Summa fordringar -16 574,33     639 437,18     699 040,68    

Kassa och bank

1930 Företagskonto  2 108,27     1 310 869,48     1 312 181,27    

Summa kassa och bank  2 108,27     1 310 869,48     1 312 181,27    

Summa omsättningstillgångar -14 466,06     1 950 306,66     2 011 221,95    

Summa tillgångar  22 059 103,94     1 950 306,66     24 084 791,95    



EKONOMISK ÖVERSIKT

Tabell 5. Oreviderat resultat för ARD Q3 2019. 
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Ekonomiska
framtidsutsikter

Akobo Minerals AB är starkt beroende 
av investerat kapital för att bedriva 
sin verksamhet. Om inte tillräckligt 
kapital kan anskaffas kommer inte 
verksamheten att kunna bedrivas så 
som planerat. 

De inledda kärnborrningarna är till 
stor del finansierade genom befintliga 
medel men det kan inte uteslutas 
att fördyringar av borrprogram och 
analyser medför att bolaget får en 
högre kostnadsbild än planerat. 

Föreliggande emission är avsedd 
att tillföra ytterligare medel så 
att ekonomiska marginaler finns 
till att bedriva ett framgångsrikt 
prospekteringsarbete under 2020. 

Kontonr Tekst Ingående balanse Denne periode Hittil i år

Eiendeler

Anleggsmidler

1325 Lån Akobo Minerals AB  1 064 730,34     5 553 649,00     1 120 266,83    

1351 Aksjer i Akobo Minerals AB  51 598,25     -       51 598,25    

1385 Fordring Etno Mining Pvt. Ltd. Co  20 151 297,79     359 476,10     20 510 773,89    

Sum finansielle anleggsmidler  23 615 581,17     415 012,59     24 030 593,76    

Sum anleggsmidler  23 615 581,17     415 012,59     24 030 593,76    

Omløpsmidler

1578 Mellomregning Akobo Minerals  40 921,71     -       40 921,71    

1749 Andre forskuddsbet driftskostn -24,00     -      -24,00    

Sum Fordringer  40 897,71     -       40 897,71    

1806 Aksjer i Etno  5 994 250,00     -       5 994 250,00    

Sum investeringer  5 994 250,00     -       5 994 250,00    

1920 Bankinnskudd 1503.14.67974  348 108,92    -347 521,62     587,30    

1935 Valutakonto USD  33,33     -       33,33    

Sum Bankinskudd og kontanter  348 142,25    -347 521,62     620,63    

Sum omløpsmidler  6 383 289,96    -347 521,62     6 035 768,34    

Sum eiendeler  29 998 871,13     67 490,97     30 066 362,10    
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AKTIEN, AKTIEKAPITAL 
OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Aktien
Aktier i Akobo Minerals har utfärdats 
enligt svensk lag. Varje aktie berättigar 
till en röst. Varje aktie medför lika rätt 
till eventuell utdelning samt andel i 
Bolagets tillgångar vid likvidation. Vid 
bolagsstämma får varje aktieägare 
rösta för sitt fulla antal aktier. Aktierna 
i Bolaget har utfärdats enligt svensk 
rätt och är denominerade i kronor 

(SEK). Aktieägarnas rättigheter 
kan endast ändras i enlighet 
med de förfaranden som anges i 
aktiebolagslagen (2005:551).

Aktiekapitalet och dess 
utveckling 
Aktiekapitalet i Akobo Minerals uppgick 
per dagen för detta Memorandums 
offentliggörande till 

619 195,437289 SEK. Aktiekapitalet är 
fördelat på 166 630 347 aktier envar 
med ett kvotvärde om ca 0,003716 
SEK. 

Bolagets aktiekapital har sedan 
bildandet 2018-02-05 förändrats enligt 
tabellen nedan:

Förändring Förändrat belopp (SEK) Aktiekapital efter ändring (SEK) Registrerat

Nyemission 500 000,000000 619 195,437289 2018-09-13

Nyemission 69 195,437289 119 195,437289 2018-09-13

Nybildning 50 000,000000 50 000,000000 2018-02-05

Ägarstruktur
Enligt Euroclears sammanställning hade Akobo Minerals cirka 3500 registrerade aktieägare per 1 december 2019. Av 
nedanstående tabell framgår de tio störta aktieägarna i Bolaget per nyss nämnda datum. 

Tabell över största aktieägare före Nyemission (per 20191201)

Namn Antal aktier Innehav % Röster %

Pir Invest Holding AS 32 271 140 19.37 19.37

Nautilus Invest AS 16 445 000 9.87 9.87

Jørn Christiansen 12 991 616 7.80 7.80

Standard, AS Forvaltning 10 419 464 6.25 6.25

Kørven AS 10 076 000 6.05 6.05

Bernhd. Brekke A/S 8 359 890 5.02 5.02

ARCHELON AB (PUBL) 5 545 043 3.33 3.33

Amare Mammo 3 696 000 2.22 2.22

Befekadu Balcha Fajji 3 696 000 2.22 2.22

Dr Abebaw Endeshaw Teka 3 696 000 2.22 2.22

Summa 10 största 107 196 153 64.33 64.33

Övriga aktieägare 59 434 194 35.67 35.67

Totalt 166 630 347 100.00 100.00
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Bemyndigande
Vid årsstämman den 28 juni 2019 
erhöll styrelsen bemyndigande 
att vid ett eller flera tillfällen, 
med eller utan avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt, emittera 
aktier, teckningsoptioner och/
eller konvertibler innebärande att 
antalet aktier i Bolaget får öka med 
sammanlagt högst 84 000 000 aktier 
(vid full teckning med stöd av sådana 
teckningsoptioner och/eller full 
konvertering av sådana konvertibler 
och före en eventuell omräkning enligt 
villkoren för teckningsoptionerna och/
eller konvertiblerna). Bemyndigandet 
gäller fram till årsstämman 2020.

Bolagsstämma
Aktieägarnas rätt att besluta i Akobo 
Minerals angelägenheter utövas vid 
bolagsstämman. Aktieägare som 
är registrerade i aktieboken per 
avstämningsdagen och har anmält 
deltagandet i tid har rätt att delta på 
bolagsstämman och rösta för samtliga 
sina aktier. 

Utdelningspolicy
Bolaget har hittills inte lämnat någon 
utdelning. Framtida vinstmedel 
kommer i första hand att användas 
som rörelsekapital om detta bedöms 
gynnsamt för Bolagets verksamhet. 
Övriga vinstmedel skall tillkomma 
aktieägarna i form av utdelning.

Teckningsoptioner
På extra bolagsstämma i bolaget 
2018-08-31 beslutades att, med 
avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt, emittera högst 
19 580 000 teckningsoptioner 
(”Teckningsoptionerna”) berättigande 
till teckning av högst 19 580 000 
aktier i bolaget varmed aktiekapitalet 
kan komma att öka med högst 72 
758,935600 SEK med anledning 
av utnyttjande av de utgivna 
Teckningsoptionerna. Samtliga 
Teckningsoptioner har tecknats och 
registrerats hos Bolagsverket. En (1) 
Teckningsoption berättigar till teckning 
av en (1) ny aktie i Bolaget till en 
teckningskurs om 0,086 SEK per aktie. 

Teckning av aktier i Bolaget med stöd 
av Teckningsoptioner kan äga rum 
under perioden 2018-09-01 – 
2021-08-31.

Konvertibla skuldebrev
I enlighet med styrelsens beslut 
2019-09-12, med stöd av 
bemyndigande från årsstämman 2019-
06-28, har konvertibler motsvarande 
ett nominellt belopp om 2 813 469,56 
SEK tecknats och registrerats hos 
Bolagsverket 2019-11-13. Lånet löper 
med en 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. Vid full 
konvertering, och förutsatt att 
alla konvertibler konverteras den 
sista konverteringsdagen kommer 
Akobos aktiekapital att öka med 100 
720,362876 SEK genom utgivande 
av 27 104 511 nya aktier, inklusive 
upplupen ränta. 

Övrigt
Bolagets aktie är inte underställd 
tvångsinlösen. Det har inte lagts några 
bud avseende övertagande av Bolagets 
kapital under innevarande eller 
föregående verksamhetsår.

AKTIEN, AKTIEKAPITAL 
OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN
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Legala frågor 
och övrig information



ALLMÄNT OM 
BOLAGET 
Akobo Minerals AB (publ), med 
organisationsnummer 559148-1253, 
registrerades vid Bolagsverket den 5 
februari 2018 som Akobo Minerals AB. 
Nuvarande firma, Akobo Minerals AB 
(publ) registrerades den 13 september 
2018. Bolaget är ett publikt aktiebolag, 
associationsformen regleras av 
aktiebolagslagen (2005:551). Bolagets 
aktier är emitterade i svenska kronor. 

Bestämmelserna i bolagsordningen 
är ej mer långtgående än 
aktiebolagslagen vad gäller förändring 
av aktieägares rättigheter. Aktierna i 
Bolaget är fritt överlåtbara. Styrelsens 
säte är registrerat i Göteborgs kommun, 
Västra Götalands län. Huvudkontorets 
adress är Södra Allégatan 13, 413 01 
Göteborg. 

VÄSENTLIGA AVTAL MM
Bolaget har 2019-10-02 tecknat ett 
avtal med Arctic Drilling AS (Arctic 
Drilling) avseende tillhandahållandet 
av ett borrprogram i Etiopien på 
projekten Joru och Segele till ett 
sammanlagt värde om 500 000 USD. 
40 procent av ersättningen ska 
erläggas kontant av Bolaget och 
resterande 60 procent av ersättningen 
ska senast 2020-06-01 erläggas genom 
emission av aktier i Bolaget till en 
teckningskurs om 0,20 SEK per aktie. 

För det fall Bolaget dessförinnan 
beslut att genomföra en sk. IPO i 
samband med att Bolagets aktie upptas 
till handel på en handelsplattsform 
ska teckningskursen istället motsvara 
teckningskursen i aktuell emission. 

Under 2018 har Bolagets 
dotterbolag ARD upptagit lån om 
sammanlagt 1 miljon NOK, varav 
hälften utlåtandes av Akobos 
styrelseledamot Jørn Christiansen 
och hälften utlåtandes av Hering AS 
(ett av Akobos styrelseordförande 

Hans Olav Torsen ägt bolag), pengar 
som användes till att finansiera 
prospekteringsverksamheten i Etiopien. 
Dessa lån löper med en årlig ränta om 
10 procent. 

I början av 2019 genomfördes en 
brofinansiering om sammanlagt 1,7 
miljoner NOK varvid ARD upptog lån 
från sju av Bolagets aktieägare (Araco 
AS, Nautilus Invest AS, Trime Aschim, 
Jørn Christiansen, Lars Erik Halvorsen, 
Bernhd. Brekke AS, Kørven AS, Pir Invest 
Holding AS, John Klepsvik och Skadi 
AS) för att täcka kostnader i Bolagets 
verksamhet fram till hösten 2019. 

Dessa lån har fast ränta om 20 procent, 
det vill säga, lånen återbetalas med 
lånesumman plus 20 procent.

TVISTER OCH RÄTTSLIGA 
PROCESSER 
Akobo Minerals har inte varit part 
i några rättsliga förfaranden eller 
skiljeförfaranden under de senaste 
tolv månaderna som nyligen haft eller 
som bedöms få betydande effekter 
på Bolagets finansiella ställning eller 
lönsamhet. Inte heller är Bolaget part i 
något sådant ärende som ännu inte är 
avgjort. Styrelsen för Akobo Minerals 
känner inte heller till något sådant 
potentiellt förfarande.

TILLSTÅND OCH EFTER-
LEVNAD AV REGLER 
Styrelsen bedömer att Akobo Minerals 
och dess dotterbolag uppfyller 
gällande regler och bestämmelser 
samt innehar erforderliga tillstånd 
med avseende på den bedrivna 
verksamheten. 

AVTAL OCH TRANSAKTIONER 
MED NÄRSTÅENDE 
Ingen styrelseledamot, ledande 
befattningshavare eller revisor i 
Bolaget i övrigt har för närvarande, 
eller har under den period som 

omfattas av den historiska finansiella 
informationen, haft någon direkt 
eller indirekt delaktighet i någon 
affärstransaktion med bolaget som 
är, eller som har varit ovanlig till sin 
karaktär eller sina villkor. Bolaget har 
under nämnda period inte lämnat 
lån, ställt garantier eller ingått 
borgensförbindelser till eller till 
förmån för någon av dessa personer. 

Därtill känner styrelsen inte heller 
till några andra transaktioner mellan 
Bolaget och Bolagets närstående 
personer eller företag utöver vad som 
framgår av detta avsnitt ”Legala frågor 
och kompletterande information”.

FÖRSÄKRINGAR
Bolaget innehar sedvanliga egendoms- 
och ansvarsförsäkringar. 

Enligt styrelsens bedömning ger det 
föreliggande försäkringsskyddet, 
inklusive försäkringsnivå och 
försäkringsvillkor, ett tillfredsställande 
skydd med hänsyn tagen till 
försäkringspremierna och de 
potentiella riskerna med verksamheten. 

Bolaget kan emellertid inte lämna 
några garantier för att förluster inte 
uppstår eller krav inte framställs som 
går utöver vad som täcks av nuvarande 
försäkringsskydd.

MILJÖ
Akobo Minerals följer gällande 
miljökrav och lagar från myndigheter. 

Såvitt styrelsen känner till har inga 
miljöproblem uppkommit eller kan 
förväntas uppkomma avseende 
verksamheten som väsentligt påverkar 
Akobo Minerals verksamhet, resultat 
eller finansiella ställning.

DOMÄNNAMN
Bolaget är innehavare av följande 
domännamn:
www.akobominerals.com

LEGALA FRÅGOR
OCH ÖVRIG INFORMATION
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Skattefrågor 
i Sverige



Nedan följer en sammanfattning av 
vissa skatteregler för fysiska personer 
och aktiebolag som är obegränsat 
skattskyldiga i Sverige, om inte 
annat anges. Sammanfattningen är 
baserad på gällande lagstiftning 
och är endast avsedd som allmän 
information. Sammanfattningen 
omfattar inte värdepapper som 
innehas av handelsbolag eller 
som innehas som lagertillgångar i 
näringsverksamhet. Vidare omfattas 
inte de särskilda reglerna för skattefri 
kapitalvinst (inklusive avdragsförbud 
vid kapitalförlust) och utdelning i 
bolagssektorn som kan bli tillämpliga 
då aktieägare innehar aktier som anses 
näringsbetingade. 

Inte heller omfattas de särskilda 
regler som kan bli tillämpliga på 
innehav i bolag som är eller tidigare 
har varit s.k. fåmansföretag eller på 
aktier som förvärvats med stöd av s.k. 
kvalificerade andelar i fåmansföretag. 
Sammanfattningen omfattar inte 
heller aktier som förvaras på ett 
investeringssparkonto (ISK) och 
som omfattas av särskilda regler om 
schablonbeskattning. 

Särskilda skatteregler gäller 
för vissa typer av skattskyldiga, 
exempelvis investmentföretag och 
försäkringsföretag. Beskattningen 
av varje enskild aktieägare beror 
på dennes speciella situation. Varje 
innehavare av aktier bör därför 
rådfråga en skatterådgivare för 
att få information om de särskilda 
konsekvenser som kan uppstå 
i det enskilda fallet, inklusive 
tillämpligheten och effekten av 
utländska regler och skatteavtal.

1. OBEGRÄNSAT 
SKATTSKYLDIGA I SVERIGE
1.1 Fysiska personer 
Kapitalvinstbeskattning 
När marknadsnoterade aktier 
säljs eller på annat sätt avyttras 

kan en skattepliktig kapitalvinst 
eller en avdragsgill kapitalförlust 
uppstå. Kapitalvinster beskattas 
i inkomstslaget kapital med en 
skattesats om 30 procent. 
Kapitalvinsten eller kapitalförlusten 
beräknas normalt som skillnaden 
mellan försäljningsersättningen, 
efter avdrag för försäljningsutgifter, 
och omkostnadsbeloppet. 
Omkostnadsbeloppet för alla aktier 
av samma slag och sort beräknas 
gemensamt med tillämpning 
av genomsnittsmetoden. Vid 
försäljning av marknadsnoterade 
aktier får omkostnadsbeloppet 
alternativt bestämmas enligt 
schablonmetoden till 20 procent av 
försäljningsersättningen efter avdrag 
för försäljningsutgifter. Kapitalförluster 
på marknadsnoterade aktier är fullt 
ut avdragsgilla mot skattepliktiga 
kapitalvinster som uppkommer under 
samma beskattningsår på aktier och på 
andra marknadsnoterade delägarrätter 
förutom andelar i värdepappersfonder 
eller specialfonder som endast 
innehåller svenska fordringsrätter, 
s.k. räntefonder. Kapitalförluster på 
aktier eller andra delägarrätter som 
inte kan kvittas på detta sätt får dras 
av med upp till 70 procent mot övriga 
inkomster i inkomstslaget kapital. 

Uppkommer underskott i inkomstslaget 
kapital medges skattereduktion mot 
kommunal och statlig inkomstskatt 
samt fastighetsskatt och kommunal 
fastighetsavgift. Skattereduktion 
medges med 30 procent av den 
del av underskottet som inte 
överstiger 100 000 SEK och 21 
procent av resterande del. Ett sådant 
underskott kan inte sparas till senare 
beskattningsår. Skatt på utdelning 
För fysiska personer beskattas 
utdelning på marknadsnoterade 
aktier i inkomstslaget kapital med en 
skattesats om 30 procent. För fysiska 
personer som är bosatta i Sverige 
innehålls normalt preliminärskatt 
avseende utdelning med 30 procent. 

Den preliminära skatten innehålls 
av Euroclear Sweden, eller när det 
gäller förvaltarregistrerade aktier, av 
förvaltaren.
 
1.2 Aktiebolag 
Skatt på kapitalvinster och 
utdelning  
För ett aktiebolag beskattas alla 
inkomster, inklusive skattepliktig 
kapitalvinst och utdelning, i 
inkomstslaget näringsverksamhet med 
en skattesats om 22 procent. 

Kapitalvinster och kapitalförluster 
beräknas på samma sätt som beskrivits 
ovan avseende fysiska personer. 

Avdragsgilla kapitalförluster på 
aktier eller andra delägarrätter får 
endast dras av mot skattepliktiga 
kapitalvinster på aktier och andra 
delägarrätter. En sådan kapitalförlust 
kan även, om vissa villkor är uppfyllda, 
kvittas mot kapitalvinster på aktier 
eller andra delägarrätter i bolag inom 
samma koncern, under förutsättning 
att koncernbidragsrätt föreligger 
mellan bolagen. En kapitalförlust 
som inte kan utnyttjas ett visst år får 
sparas och kvittas mot skattepliktiga 
kapitalvinster på aktier samt andra 
delägarrätter under efterföljande 
beskattningsår utan begränsning i 
tiden.

2. Aktieägare som är 
begränsat skattskyldiga i 
Sverige 
Kupongskatt
För aktieägare som är begränsat 
skattskyldiga i Sverige och som 
erhåller utdelning på aktier i ett 
svenskt aktiebolag uttas normalt 
svensk kupongskatt. Skattesatsen är 
30 procent, vilken dock i allmänhet 
är reducerad genom skatteavtal som 
Sverige ingått med andra länder för 
undvikande av dubbelbeskattning. 

SKATTEFRÅGOR
I SVERIGE

38



Flertalet av Sveriges skatteavtal 
möjliggör nedsättning av den svenska 
skatten till avtalets skattesats 
direkt vid utdelningstillfället om 
erforderliga uppgifter om den 
utdelningsberättigade föreligger. 

I Sverige verkställs avdraget för 
kupongskatt normalt av Euroclear 
Sweden, eller beträffande 
förvaltarregistrerade aktier, av 
förvaltaren. I de fall 30 procent 
kupongskatt innehållits vid utbetalning 
till en person som har rätt att 
beskattas enligt en lägre skattesats 

eller för mycket kupongskatt annars 
innehållits, kan återbetalning begäras 
hos Skatteverket före utgången av det 
femte kalenderåret efter utdelningen.

Kapitalvinstbeskattning
Aktieägare som är begränsat 
skattskyldiga i Sverige och 
vars innehav inte är hänförligt 
till ett fast driftställe i Sverige 
kapitalvinstbeskattas normalt inte i 
Sverige vid avyttring av aktier. 
Aktieägare kan emellertid bli föremål 
för beskattning i sin hemviststat. 

Enligt en särskild skatteregel kan 
fysiska personer som är begränsat 
skattskyldiga i Sverige bli föremål 
för svensk kapitalvinstbeskattning 
vid försäljning av aktier om de vid 
något tillfälle under avyttringsåret 
eller något av de tio föregående 
kalenderåren har varit bosatta eller 
stadigvarande vistats i Sverige. 
Tillämpligheten av denna regel kan 
dock begränsas av skatteavtal mellan 
Sverige och andra länder.

SKATTEFRÅGOR
I SVERIGE
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Bolagsordning



Antagen vid extra bolagsstämma 
2018-08-31

§ 1. Företagsnamn
Aktiebolagets företagsnamn är Akobo 
Minerals AB (publ).

§ 2. Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i 
Västragötalands län, Göteborgs 
kommun.

§ 3. Verksamhet
Aktiebolaget ska ha till föremål för 
sin verksamhet att huvudsakligen 
exploatera georesurser med särskild 
inriktning på ädel och basmetaller. 

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 och lös egendom och därmed 
förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 550 000 
kronor och högst 2 200 000 kronor.

§ 5. Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 148 009 
312 och högst 592 037 248.

§ 6. Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och 
högst 7 styrelseledamöter med högst 2 
styrelsesuppleanter.

Styrelseledamöterna och 
styrelsesuppleanterna väljs varje år på 
en årsstämma för tiden intill
slutet av nästa årsstämma.

§ 7. Revisorer
För granskning av aktiebolagets 
årsredovisning och räkenskaperna 
samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses 1 revisor 
och 0 revisorssuppleant.

§ 8. Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske 
genom annonsering i Post- och Inrikes 
Tidningar samt på bolagets hemsida. 
Att kallelse skett ska annonseras i 
Svenska Dagbladet.

§ 9 Föranmälan för deltagande i 
bolagsstämma
Aktieägare som vill delta och rösta 
vid bolagsstämman, ska dels vara 
upptagen i utskrift eller annan
framställning av hela aktieboken 
avseende förhållandena fem vardagar 
före stämman, dels göra anmälan 
till bolaget senast kl 16.00 den dag 
som anges i kallelsen till stämman. 
Sistnämnda dag får inte vara söndag, 
annan allmän helgdag, lördag, 
midsommarafton, julafton eller 
nyårsafton och inte infalla tidigare än 
femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma 
medföra ett eller två biträden, dock 
endast om aktieägaren till bolaget 
gjort anmälan härom enligt föregående 
stycke.

§10 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade 
i ett avstämningsregister enligt 
lagen (1998:1479) om kontoföring av 
finansiella instrument. 8(22)

§ 11. Bolagsstämma
Årsstämma ska avhållas inom sex (6) 
månader efter räkenskapsårets utgång. 
Bolagsstämma ska kunna hållas även i 
Stockholm oaktat att styrelsens säte är 
på annan ort.

På årsstämman ska följande ärenden 
behandlas.
1.  Val av ordförande vid stämman.
2.  Upprättande och godkännande av 
 röstlängd.
3.  Val av en eller två justeringsmän.
4.  Prövande av om stämman blivit 
 behörigen sammankallad.
5.  Godkännande av dagordning.

6.  Framläggande av årsredovisningen 
 och revisionsberättelsen samt i 
 förekommande fall
 koncernredovisning och 
 koncernrevisionsberättelse.
7.  Beslut om
  a) Fastställande av 
  resultaträkningen och 
  balansräkningen samt i 
  förekommande fall
  koncernresultaträkningen och 
  koncernbalansräkningen.
  b) Disposition av aktiebolagets 
  vinst eller förlust enligt den 
  fastställda balansräkningen.
  c) Ansvarsfrihet åt 
  styrelseledamöterna och 
  verkställande direktören.
8.  Fastställande av arvode till 
 styrelsen och revisorn.
9.  Val av styrelse och revisor.
10.  Annat ärende, som ska tas upp 
 på stämman enligt 
 aktiebolagslagen (2005:551) eller
 bolagsordningen.

§ 12. Räkenskapsår
Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 
januari–31 december. 

BOLAGSORDNING
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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. 


