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Press release 6 februari 2020 

 

Kärnborrning påbörjad vid guldfyndigheten i Segele.  
 

Akobo Minerals AB (publ) har inlett kärnborrning vid guldfyndigheten Segele i 
Akobo-området i sydvästra Etiopien. Första delen av borrprogrammet bedöms 
vara slutförd i februari varefter borrning fortsätter vid guldfyndigheten i Joru. De 
första analysresultaten väntas i mars.  

 

Summary in English 

Akobo Minerals AB has initiated core drilling at our Segele gold deposit in the Akobo area, south-
western Ethiopia. The first stage in the drill program is expected to be completed during February, 

after this the drill rig will be moved to the Joru gold deposit for continued drilling. The first assay 
results are expected in March.  

 

Akobo Mineral AB kontrakterade under hösten 2019 Arctic Drilling AS för 3000-5000m 
kärnborring i Akobo-området. I slutet av november lastades borrigg med tillbehör på 
ett fartyg och avgick mot hamnen i Djibouti där borriggen mottogs i slutet av december. 
Efter transport till Addis Ababa och tullklarering där transporterades all utrustning till 
Akobo under de gångna veckorna och kärnborrning inleddes onsdag 5:e februari, en 
milstolpe i bolagets historia.  

Borrningarna i Segele är planerade att pågå under februari månad och består av ett 
tiotal kortare hål som skall testa fortsättningen av mineraliseringen mot djupet 
omedelbart under den rika zon som är känd sedan tidigare.  

Mineraliserade sektioner av borrkärnorna kommer att skickas till ALS Minerals 
certifierade analyslaboratorium i Addis Ababa för provberedning och analys, Akobo 
Minerals bedömer att de första analysresultaten kommer att vara tillgängliga i slutet av 
mars.  

Efter att det första borrprogrammet är avslutat i Segele kommer borriggen att flyttas till 
Joru för att fortsätta borrningarna där. Joru är en större fyndighet, den totala längden är 
strax över 4 km i de delar bolaget känner till idag. Borrningarna kommer inledningsvis 
att fokuseras på de centrala delarna av Joru där det finns breda mineraliserade zoner 
påvisade i provdiken. (se Press release 30 juni 2018) 

 

För mer information kontakta Johan Sjöberg, VD, via telefon eller epost.  

Johan Sjöberg: 

Telefon 0708 341432 

johan@akobominerals.com 
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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 6 februari 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.  

 


