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Bolagsstämma 
Årsstämma i Akobo Minerals AB (publ) äger rum tisdagen 30 juni 2020 kl 11.00 i bolagets 
lokaler på Södra Allégatan 13, 413 01 Göteborg.  

 

 

Några ord om bolaget och dess utveckling 
Akobo	Minerals	har	under	2019	arbetat	systematisk	emot	att	få	till	en	mera	långsiktig	
finansiering	av	bolagets	prospektering.	Resultatet	av	detta	är	att	vi	i	slutet	av	året	hade	
allt	på	plats	för	att	påbörja	processen	med	vårt	första	kärnborrningsprogram	i	Akobo.	
Något	som	vi	gick	i	land	med	i	februari	2020.		

Vägen	framåt	har	inte	alltid	varit	lätt	eller	rak,	men	de	resultat	vi	ser	i	vår	prospektering	
gör	det	väl	värt	mödan.		

Nu	blickar	vi	framåt	mot	ett	mycket	spännande	2020	och	alla	de	möjligheter	det	
innebär.		

	

Göteborg,	juni	2020,		

	

	

 

Förvaltningsberättelse 
 

Styrelsen och verkställande direktören för Akobo Minerals AB (publ) (’AKM’) avger här 
årsredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01 till 2019-12-31.  

 

Årsredovisningen är upprättad under föresatsen om fortsatt drift. Bolagets huvudverksamhet 
är ägandet av sitt norska dotterbolag, Abyssinia Resources Development AS, som i sin tur 
äger dotterbolag i Etiopien, ETNO Mining PLC. 

Det etiopiska bolaget innehar utvinningsrättigheter i Etiopien och har stor aktivitet. Bolaget 
har funnit områden med potential för att utvinna guld. Borrningar och detaljerade 
undersökningar har utförts på flera definierade platser. 

Värdet av Akobo Minerals AB (publ) är beroende av en positiv utveckling av dotter-
dotterbolagets verksamhet. Skulle resultatet av sökandet och utvinningen i Etiopien bli 
negativt så kommer värdet på bolaget att påverkas negativt i motsvarande mån. 
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Verksamhetsåret	2019	i	sammandrag:	
Akobo	Minerals	genomförde	två	lånefinansieringar	under	året,	ett	brolån	och	ett	
konvertibellån	genomfördes	med	stöd	av	befintliga	aktieägare.	Behållningen	från	dessa	
lån	har	gått	till	att	finansiera	bolagets	drift	och	prospekteringsverksamhet	i	Etiopien.	
Bland	annat	kontrakterades	Arctric	Drilling	AS	för	ett	kärnborrprogram	om	5000	m	i	
Akobo	och	borriggen	för	detta	skickades	till	Etiopien.		

 

Om	bolaget	
Akobo Minerals AB har som främsta syfte att verka som moderbolag för guldprospektering i 
Akobo-området i Etiopien. Floden Akobo med omgivande terräng är rikligt guldförande och 
utgör en betydande källa för alluvialt guld som utvinns av lokalbefolkningen. Akobo 
Minerals AB arbetar främst med att finna och utvärdera de guldförekomster i fast berg som är 
källorna till guldet i Akobo.  Omfattande prospekteringsarbete och tekniska studier har gjorts 
under de senaste tio åren och detta arbete har resulterat i en grundläggande kunskap om 
fyndigheternas egenskaper och potential. 

Den 5 februari 2018 registrerades Akobo Minerals AB hos Bolagsverket. Avsikten med 
bolaget har sedan start varit att det skall verka som moderbolag till ARD och ETNO Mining 
PLC. Prospekteringsarbetet i Akobo har gjorts och finansierats genom ARD under ca 10 års 
tid. 

Totalt har ARD och AKM investerat drygt 30 miljoner kronor i prospekteringsarbeten, 
alluvial guldutvinning och teknisk utrustning/infrastruktur i Akobo-området.   

Bolagets strategi är att driva en aktiv prospekteringsverksamhet för att raskt vidareutveckla 
guldfynd till brytvärda fyndigheter. Det är i dagsläget svårt att tidsbestämma en sådan 
händelseutveckling. Verksamheten är till sin natur sådan att kostnader överstiger intäkter 
fram till dess att brytning eller försäljning av någon, flera eller samtliga tillgångar har 
inträffat. Alternativt kan hela Bolaget bli uppköpt. 

Prospektering via dotterbolaget 
AKM helägda dotterbolag Abyssinia Resources Development AS äger i sin tur 99.97% av 
aktierna i ETNO Mining PLC i Etiopien. Huvudfokus ligger på att hitta guldfyndigheter och 
att driva dessa vidare till ett läge där de är intressanta att utvinna.  

Bolagets ledning bedömer att konjunkturen i metall och gruvbranschen borde vara förbi 
botten på konjunkturcykeln, flera metaller, både basmetaller och ädelmetaller, har sett 
prisökningar det senaste åren som stödjer detta. Nu är alltså en bra tidpunkt för ett 
prospekteringsbolag att investera i prospektering. 

Prospekteringsverksamhet skiljer sig från brytnings-/utvinningsverksamhet. En viktig 
skillnad är att prospektering i den tidiga fas som Akobo Minerals AB befinner sig i, kräver 
betydligt mindre investeringar, medan etablering av nya gruvor och brytning i dessa är 
väsentligt mer kapitalkrävande. 

Resultat per aktie och utdelning 
Årets resultat uppgår till -0,0335 kr/aktie. Styrelsen föreslår ingen utdelning.  

Transaktioner med närstående 
Inga transaktioner med närstående finns att redovisa.  
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Aktien och antal ägare 
Antal utestående aktier uppgår till 166 630 347 st. Enligt Euroclears sammanställning hade 
bolaget cirka 3600 registrerade aktieägare vid årets slut. Under året genomfördes ett 
konvertibelt lån riktat till befintliga aktieägare för att finansiera driften.  

Anställda 
I moderbolaget fanns en deltidsanställd person. Resurser i form av tekniska och 
administrativa tjänster erhålls på konsultbasis. Dotterbolaget ETNO Mining PLC har 15 
heltidsanställda och ytterligare personal anställs för tidsbegränsade aktiviteter. Geologiska 
tjänster, till exempel borrning, geofysiska mätningar och kemiska analyser av jord- och 
bergprover utförs av konsulter, entreprenörer och certifierade laboratorier. 

Framtida utveckling 
Verksamheten skall fortsätta utvecklas med avsikt att påvisa kommersiella råvarubaserade 
tillgångar. Arbetet bedrivs antingen direkt i moderbolaget eller via dotterbolaget ETNO 
Mining PLC. Guldprojekten, med fokus på Segele och Joru, kombinerat med den regionala 
prospekteringsverksamheten bedöms av styrelsen på kort till medellång sikt ha 
förutsättningar att ge en fortsatt positiv utveckling för bolaget. 

Miljö 
Bolaget följer en policy för effektiv, miljövänlig energi-, mark- och materialanvändning inom 
koncernens alla verksamhetsområden. De främsta miljöeffekterna av verksamheten är mark- 
och energianvändning samt avfallshantering. För närvarande bedrivs ingen tillståndspliktig 
verksamhet. Det finns dock en hel rad lagar och föreskrifter på miljöområdet som Bolaget 
måste följa.  
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Risker	

Finansiella	risker	
Likviditet 
Likviditetsrisk innebär att betalningsförpliktelser inte kan uppfyllas som en följd av 
otillräcklig likviditet. 

Råvarupriser 
En prisnedgång på metaller kan i olika grad påverka värdet på mineraltillgångar och 
potentiella reserver. Bas- och ädelmetaller är globala råvaror. Världsmarknadspriset på dessa 
uppvisar historiskt stora fluktuationer. Även priset på andra metaller uppvisar stora 
fluktuationer. Prisutvecklingen på metallmarknaden påverkas av många faktorer utanför 
bolagets kontroll, bland annat utbud och efterfrågan, växelkurser, inflation, förändringar i den 
globala ekonomin, samt politiska faktorer. Om metallpriserna faller kan det få negativ 
påverkan på bolagets projekt. 

Konjunkturutveckling 
Externa faktorer såsom tillgång och efterfrågan och låg- och högkonjunkturer kan ha 
inverkan på rörelsekostnader, världsmarknadspriser på metaller och aktievärdering. Framtida 
intäkter och aktievärdering kan bli påverkade av dessa faktorer, vilka står utom bolagets 
kontroll. 

Uppskattningar	och	antaganden	av	mineraltillgångar	
Att undersöka och utvinna mineral innebär en hög grad av risk. Endast ett fåtal av de 
områden som prospekteras utvecklas till slut till producerande gruvor. Betydande kostnader i 
form av geofysiska undersökningar och borrningar krävs för att fastställa mineraltillgångar 
och det är inte säkert att man finner några brytbara sådana. 

Undersökningen och utvecklingen av mineraltillgångar kan begränsas, försenas eller avbrytas 
av ovanliga eller oväntade geologiska faktorer, väderlek som medför ökade risker och andra 
faktorer. Det finns många risker med att undersöka fynd och driva gruvor och många av 
dessa risker kan inte kontrolleras av Bolaget. Bolagets verksamhet kan begränsas, försenas 
eller avbrytas som en följd av politiska beslut, miljörisker, olyckor, yrkes- och hälsorisker, 
tekniska fel, brist på eller förseningar i leveranser av utrustning, arbetskonflikter och krav 
från myndigheter. 

Prospekteringsverksamhet kan vara olönsam, inte bara på grund av att borrkärnor inte 
innehåller någon mineralisering utan också på grund av att mineralkoncentrationen är 
otillräcklig för att göra kommersiell utveckling möjlig eller för att täcka rörelsekostnader och 
andra kostnader. Bolaget kan på grund av delägande och/eller egen verksamhet ådra sig 
skulder till tredje man inklusive åtaganden att återställa miljö, böter, straffavgifter och 
stämningar. Information om mineraltillgångar utgör ofta uppskattningar och kan förändras 
väsentligt i takt med att mer information blir tillgänglig. 

Marknadsrisk	
Bolaget är utsatt för de allmänna riskfaktorer som hör till gruv- och metallbranschen såsom 
fluktuerande metallpriser, osäkerhet som rör de uppskattade mineraltillgångarna och 
reserverna, osäkerhet beträffande bolagets förmåga att förvärva, utveckla och exploatera nya 
mineraltillgångar och reserver samt verksamhetsrisker. 
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Politisk	risk	
Politisk risk definieras om den affärsrisk som kan uppstå till följd av politiska beslut. 
Exempel på detta kan vara osäkerheter i olika avtals giltighet, osäkerhet vid en ny politisk 
majoritet eller förändringar av finans- och skattepolitik. En annan typ av politisk risk utgörs 
av förändringar i de regelverk som rör mineralbranschen. Exempel på det är förändrade 
skatter, miljöavgifter och förändringar i hur eventuella statliga monopol skall utformas. 

Miljörisker	
Att uppfylla kraven i miljölagstiftningen kan kräva betydande utgifter, inklusive utgifter för 
återställning och för skador som beror på markföroreningar. Förutom de regler som gäller nu 
bör man räkna med att det är sannolikt att det införs ytterligare miljöregler. Förändringar i 
sådana miljörelaterade regler kan negativt påverka Bolagets verksamhet, finansiella situation, 
likviditet eller rörelseresultat. 

Kraven som ställs på Bolaget kan visa sig vara kostsamma att efterleva och på så vis leda till 
höga produktionskostnader. Alternativt finns risken att relevanta myndigheter eller domstolar 
inte beviljar Bolaget något miljötillstånd. 
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Flerårsjämförelse* (kkr) 
               2019  2018 

Nettoomsättning     20 2 
Res. efter finansiella poster -1 054 -682 
Soliditet (%) 83 97 
Avkastning på eget kapital -5 -3 
Kassalikviditet 870 2 

 

*Definitioner av nyckeltal, se noter 

 
Förändringar i eget kapital 
Resultatdisposition enligt bolagsstämman 

 Aktiekapital Överkursfond Balanserat 
resultat 

Åretsresultat Summa eget 
kapital 

Belopp vid årets 
ingång 

619 195 21 404 375 25 000 -681 599 21 366 971 

Balanseras i ny 
räkning 

  -681 599 681 599  

Årets resultat    -1 053 589  -1 053 589 
Belopp vid årets 
utgång 

619 195 21 404 375 -656 599 -1 053 589  20 313 382 

 

	

	

Resultatdisposition	
 
Till årsstämmans förfogande står följande medel: 
 

   
Överkursfond 
Balanserat resultat 

21 404 375 
   -656 599  

Årets resultat -1 053 589  
Summa fritt eget kapital 19 694 187  

 
 
 
Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande: 

Balanseras i ny räkning 19 694 187 
Summa 19 694 187 

 
 

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och 
balansräkningar med tillhörande noter.	
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Resultaträkning  	

      
   Not 2019 2018 

Rörelseintäkter      
Nettoomsättning    20 115 2 360 
Övriga rörelseintäkter    7 955 38 
Summa rörelseintäkter    28 070 2 398 

      
Rörelsekostnader      
Råvaror och förnödenheter    -266 121 -41 417 
Övriga externa kostnader    -475 057 -235 638 
Personalkostnader   3 -339 852 -403 801 
Övriga rörelsekostnader    0 0 
Summa rörelsekostnader    -1 081 030 -680 856 

      
Rörelseresultat    -1 052 960 -678 458 

      
Finansiella poster      
Ränteintäkter    0 0 
Valutavinst    0 0 
Räntekostnader    -158 -3 141 
Valutaförlust    -470  
Summa finansiella poster    -628 -3 141 

      
Resultat efter finansiella 
poster    -1 053 589 -681 599 

      
Resultat före skatt    -1 053 589 -681 599 

      
Årets resultat    -1 053 589 -681 599 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Balansräkning 
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TILLGÅNGAR  Not 2019 2018 

     
     
Finansiella anläggningstillgångar     
Andelar i koncernföretag  4 22 073 570 22 073 570 
Varulager   0 0 
Summa finansiella anläggningstillgångar   22 073 570 22 073 570 

     
Summa anläggningstillgångar   22 073 570 22 073 570 

     
Omsättningstillgångar     
Kortfristiga fordringar     
Kundfordringar   0 2 950 
Lån till företag i koncernen   686 168 0 
Övriga fordringar   325 364 18 005 
Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter   12 873 9 703 
Summa kortfristiga fordringar   1 024 405 30 658 

     
Kassa och bank     
Kassa och bank   1 312 181 2 108 
Summa kassa och bank   1 312 181 2 108 

     
Summa omsättningstillgångar   2 336 586 32 766 

     
SUMMA TILLGÅNGAR   24 410 156 22 106 336 
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Balansräkning 

      
      
EGET KAPITAL OCH SKULDER   Not 2019 2018 

      
Eget kapital      
Budet eget kapital      
Aktiekapital    619 195 619 195 
Summa bundet eget kapital    619 195 619 195 

      
Fritt eget kapital      
Överkursfond    21 404 375 21 404 375 
Aktieägartillskott    25 000 25 000 
Vinst eller förlust från föregående år    -681 598 0 
Årets resultat    -1 053 589 -681 599 
Summa fritt eget kapital    19 694 188 20 747 776 

      
Summa eget kapital    20 313 383 21 366 971 

      
Långfristiga skulder      
Konvertibla lån    2 813 471 0 
Skulder till koncernföretag   5 1 014 745 528 000 

      
Summa långfristiga skulder    3 828 216 528 000 

      
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder    74 108 99 665 
Skatteskulder    16 612 47 653 
Övriga skulder    112 837 0 
Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter    65 000 64 047 

      
Summa kortfristiga skulder    268 557 211 365 

      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER    24 410 156 22 106 336 
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KASSAFLÖDESANALYS  

 
   
 2019-01-01 2018-01-02 

 2019-12-31 2018-12-31 
   

Den löpande verksamheten   
Rörelseresultat -1 053 431 -678 458 
Justering för poster som inte ingår i 
kassaflödet   

 
    
Erlagd ränta -158 -3 141 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar   

 
av rörelsekapital -1 053 589 -681 599 

   
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital      
- Ökning(–)/minskning(+) övriga kortfristiga 
fordringar -1 022 973 -30 658 

   
- Ökning(+)/minskning(–) av kortfristiga 
skulder 86 419 211 365 

   
Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 990 143 -500 892 

   
Investeringsverksamheten   
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar   -22 073 570 

   
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 -22 073 570 

   
Finansieringsverksamheten   
Nyemission   22 023 570 
Upptagna lån 3 300 216 528 000 
Aktieägartillskott   25 000 

   
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3 300 216 22 576 570 

   
Årets kassaflöde 1 310 073 2 108 

   
Likvida medel vid årets början 2 108 0 
Likvida medel vid årets slut 1 312 181 2 108 
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Not 1. Redovisningsprinciper 

 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning. 
 
Fordringar 
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 
 
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder 
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget 
annat anges nedan. 
 
 
Finansiella anläggningstillgångar 
Finansiella anläggningstillgångar värderas vid första redovisningstillfället till 
anskaffningsvärde, inklusive eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till 
förvärvet av tillgången. 
 
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt 
hänförliga till förvärvet. 
 
Finansiella instrument 
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärde. Finansiella tillgångar och 
finansiella skulder redovisas när företaget blir part i det finansiella instrumentets 
avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när den avtalsenliga 
rätten till kassaflödet från tillgången upphör eller regleras, eller när de risker och fördelar 
förknippade med tillgången överförs till annan part. Finansiella skulder tas bort från 
balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgörs eller upphör. 
 
Kundfordringar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för befarade förluster. 
Leverantörsskulder och andra icke-räntebärande skulder värderas till nominella belopp. 
 
Inkomstskatt 
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga 
resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. 
Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som 
gäller på balansdagen. 
 
Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår 
till följd av tidigare transaktioner eller händelser. 
 
Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det 
redovisade värdet på en tillgång eller skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet. 
Temporära skillnader beaktas ej i skillnader hänförliga till investeringar i dotterföretag, 
filialer, intresseföretag eller joint venture om företaget kan styra tidpunkten för återföring av 
de temporära skillnaderna och det inte är uppenbart att den temporära skillnaden kommer att 
återföras inom en överskådlig framtid. Skillnader som härrör från den första redovisningen av 
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goodwill eller vid den första redovisningen av en tillgång eller skuld såvida inte den 
hänförliga transaktionen är ett rörelseförvärv eller påverkar skatt eller redovisat resultat utgör 
inte heller temporära skillnader. 
 
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga 
avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida 
skattemässiga överskott. 
 
 
 
 
Not 2. Uppskattningar och bedömningar 
 
 
Andelar i koncernföretag 
Bolaget gör uppskattningar och bedömningar om framtiden som ur ett redovisningsperspektiv 
har betydelse för värderingen av aktier i dotterbolag. Nedskrivningsprövningarna av 
tillgångar görs med utgångspunkt från de kassaflöden som de förväntas medföra i framtiden, 
utifrån värderingen av projektet som pågår. Beaktat projektets komplexitet föreligger en stor 
mängd uppskattningar om framtiden och därmed även en osäkerhetsfaktor. 
 
 
 
Not 3 Personal 
 
Under 2019 har Akobo Minerals AB haft 1 deltidsanställd person.  

 
Not 4 Andelar i koncernföretag 
Akobo Minerals AB äger 100% av Abyssinia Resources Development AS som i sin tur äger 
99.97% av ETNO Mining PLC i Etiopien.  

 

      2019-12-31  

Företag 

Organisationsnummer   Säte  Andel  Bokfört värde 

Abyssinia Resources Development AS Oslo, Norge 100%           22 073 570 

995 011 050 
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Not 5 Skulder inom koncernen 
  
Skulder till Abyssinia Resources 
Development AS 

1 014 745 
 

 
Not 6 Ställda säkerheter 
Akobo	Minerals	AB	har	inga	ställda	säkerheter.		

 

Not 7 Definition av nyckeltal 

	
Soliditet 
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning 

Avkastning på eget kapital 
Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital 

Avkastning på totalt kapital 
Rörelseresultat med tillägg för finansiella intäkter, i procent av genomsnittlig 
balansomslutning 

Kassalikviditet 
Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av kortfristiga skulder 

 

Not 8 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut. 

Kärnborrning inleddes vid guldfyndigheten i Segele i februari 2020. Framgångarna har varit 
betydliga då synligt guld har påträffats i 6 av de 10 första borrhålen. I hål SEDD003 
påträffades en 0,4m bred bonanza-zon inom ett rikligt mineraliserat intervall som inklusive 
bonanza-zonen ger 6,35m med 1075 g/t. I samma borrhål finns ytterligare två mineraliserade 
zoner med betydande halter. För alla detaljer kring resultaten av borrningarna hänvisas till 
bolagets pressreleaser.  

I slutet av februari 2020 stängdes en nyemission om 8,3 miljoner kronor, denna tecknades till 
118% av befintliga och nya investerare.  

 

Not 9 Koncernförhållande 

Bolaget är moderbolag, men med stöd av ÅRL 7 kap 3§ upprättas inte någon 
koncernredovisning. 
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Göteborg den 8 juni 2020 
 
 
 
 
 
Hans Olav Torsen   Johan Sjöberg 
Ordförande    Verkställande direktör 
 
 
 
 
 
Tore Hallberg    Jørn Christiansen 
 
 
 
 
 
Svein Johansen 
 
 
 
Min revisionsberättelse har lämnats den 8 juni 2020, jag har i denna varken tillstyrkt eller 
avstyrkt att resultaträkningen och balansräkningen fastställs.  
 
 
 
 
Johan Ericksson 
Auktoriserad revisor 
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ÅRSREDOVISNING 
2019-01-01 - 2019-12-31 

för 

Akobo Minerals AB (publ) 

559148-1253 

 

 

 
 
 
 
 
 

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 
2019-01-01 – 2019-12-31. 

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (SEK). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fastställelseintyg	 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma.  
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.  
 
Jag intygar att innehållet i dessa handlingar överensstämmer med originalen och att 
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.  
 
 
Göteborg, 8 juni 2020 
 
 
 
Johan Sjöberg, VD 
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