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Press release 27 januari 2020 

 

Akobo Minerals inleder nyemission.  
 

Akobo Minerals AB (publ) genomför nyemission om 8,3 miljoner SEK före 

emissionskostnader.   

(Eng summary) Akobo Minerals AB share issue to raise 8,3 million SEK pre cost, 

the offer is open from 27 January to 14 February 2020.  

The funds raised will primarily be used to fund the company’s exploration work in 

Ethiopia. Core drilling on key targets are underway and the goal is to drill at least 

3000m during the first quarter 2020.  

  

Akobo Minerals AB (publ) genomför nyemission mellan 27 januari och 14 februari 2020.  
Nyemissionen genomförs i syfte att finansiera Bolagets prospektering i Akobo-området i Etiopien. 

Huvudsakligen kommer emissionslikviden att användas till fortsatt kärnborrning och annat 

prospekteringsarbete i Akobo-området.  Ett första kärnborrningsprogram pågår och planen är att borra 

3000m kärnborrning i området med under första kvartalet i år. Bolaget bedömer att sannolikheten är hög 

att hitta djupare förlängningar av de redan kända guldmineraliseringarna i området.  
 

Mer information finns på vår hemsida i form av informationsbroschyr, informationsmemorandum, 

tekniska rapporter mm under https://akobominerals.com/reports/  

 

Villkor och anvisningar i korthet 

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 

emissionsredovisning med vidhängande bankgiroavi, särskild anmälningssedel samt anmälningssedel 

för teckning utan stöd av teckningsrätter avseende erbjudandet. 

Av den förtryckta emissionsredovisningen 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 kommer 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 
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ska göras under samma tidsperiod som teckning med stöd av företrädesrätt. Anmälan om teckning 

ska göras på anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt som finns tillgänglig på Bolagets 

hemsida eller kan erhållas från Eminova. Anmälningssedeln 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. 
 

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 27 januari 2020. 

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 
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.  

 


