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Press release 9 mars 2020 

 

Uppdatering om emission och prospekteringsarbete.  
 

Akobo Minerals AB (publ) har glädjen att meddela att bolagets nyemission är 
fulltecknad med 118% teckningsgrad. Detta medför att bolaget har de finansiella 
medlen att fullfölja borrprogrammet i Akobo och att genomföra efterföljande 
beräkningar av mineraltillgångar i Segele.  

 

Summary in English 

Akobo Minerals AB (publ) has the pleasure to announce that the share issue was fully subscribed 
with 118% subscription. This will enable Akobo Minerals to proceed with the current drill program 

as planned and to advance Segele towards a first resource estimation.  

The drill program is advancing as planned, the team is currently drilling hole number nine at 
Segele and the first batch of drill core has been submitted to ALS in Addis Ababa for sample 
preparation and assay.   

 

Styrelsen för Akobo Minerals AB (publ) kan med glädje meddela att nyemissionen i 
Akobo Minerals AB blev fulltecknad med 118% teckningsgrad. Detta ger bolaget det 
manöverutrymme som behövs för att fullfölja borrprogrammet i Akobo och att 
omedelbart följa upp borrningarna med de utvärderingar som styrelsen bedömer 
nödvändiga; främst beräkning av mineraltillgångar i Segele och utvärdering av 
möjligheterna för småskalig gruvdrift.  

Borrprogrammet som inleddes den 5 februari i år pågår med oförminskad styrka, idag, 
måndag, inleddes borrningarna av hål nummer 9 i borrprogrammet. Samtliga hål är 
borrade mot de rika guldzoner som har tidigare rapporterats i Segele och ett betydande 
antal av borrhålen påträffar synligt guld, något som är mycket ovanligt. Den första 
omgången med analysprover är inlämnad till ALS laboratorium i Addis Ababa för 
provberedning och analys.  

Styrelsen överväger nu bästa vägen framåt för att driva Segele till ett framgångsrikt 
gruvprojekt och planerar att ta Segele till en första beräkning av mineraltillgångar så 
snart som det är tekniskt möjligt.  

 
För mer information kontakta Johan Sjöberg, 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 9 mars 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.  

 


