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Fullständiga förslag till beslut inför  

Akobo Minerals AB (publ):s extra bolagsstämma  

den 12 oktober 2020 

 

 

Punkt 6 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, 

teckningsoptioner och eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas 

företrädesrätt.  

 

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att lämna styrelsen bemyndigande att med eller 

utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera 

tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. 

Emissionen/emissionerna skall kunna ske mot kontant betalning och/eller genom apport och/eller 

kvittning. För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de 

utomstående placerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, finner styrelsen det lämpligt 

att emissionskursen bestäms till nära den marknadsmässiga nivå, med förbehåll för 

marknadsmässig emissionsrabatt, som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. 

 

Styrelsens beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler får medföra en 

sammanlagd ökning av antalet aktier i bolaget med högst 100 000 000 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). 

 

Syftet med bemyndigandet och skälet till den möjliga avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt 

är att möjliggöra för styrelsen att, om och när så bedöms lämpligt, på ett snabbt och 

kostnadseffektivt sätt kunna fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller 

konvertibler för att tillföra bolaget nytt kapital och/eller för ytterligare breddning av ägarbasen i 

bolaget och/eller för att möjliggöra förvärv av andra företag eller verksamheter.  

 

Styrelsen föreslår vidare att advokaten My Simonsson eller den styrelsen utser, ska ha rätt 

att besluta om de ändringar i beslutet som kan erfordras i samband med registrering av 

beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.   

 

Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst 2/3 av såväl de 

avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna. 

 

 

Punkt 7 

Beslut om emission av teckningsoptioner 

 

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att emittera högst 9 420 000 

teckningsoptioner (”Teckningsoptionerna”) berättigande till teckning av högst 9 420 000 

aktier i bolaget varmed aktiekapitalet kan komma att öka med högst ca 35 004,72 kronor 

med anledning av utnyttjande av de utgivna Teckningsoptionerna.  Rätten att teckna 
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Teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillfalla och 

fördelas enligt följande: 

 

Tecknare     Antal teckningsoptioner 

Morten Often exploration manager  600 000 

Jørgen Evjen  vd   600 000 

Svein E. Johansen styrelseledamot  370 000 

Jørn Christiansen styrelseledamot  2 500 000 

Amara Mammo fd styrelseledamot i dotterbolaget ARD* 50 000 

Hans Olav Torsen styrelseordförande  5 000 000 

Tore Hallberg styrelseledamot  300 000 

Totalt     9 420 000 

* ARD = Abyssinia Resources Development AS 

 

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa goda förutsättningar för att 

ovan nämnda tecknare, som är/har varit anställda/styrelseledamöter i bolaget eller dess 

dotterbolag eller direkt eller indirekt tillhandahåller bolaget tjänster, ska ha ett långsiktigt 

intresse av en god värdeutveckling på bolagets aktier. Teckningsoptionerna ges ut utan 

vederlag. Teckning av teckningsoptioner ska senast 2020-10-31. Styrelsen äger dock rätt att 

förlänga tiden för teckning. 

 

En (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget till en 

teckningskurs om 0,25 kronor per aktie. Teckning av aktier i bolaget med stöd av 

Teckningsoptioner kan äga rum under perioden 2020-11-01 – 2023-10-31. De fullständiga 

villkoren för Teckningsoptionen framgår i övrigt av Bilaga 1.  

 

De nya aktier som utges efter teckning av aktier med stöd av Teckningsoption ska medföra 

rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning eller den dag då en 

aktieägare är införd i aktieboken och därmed behörig att motta utdelning som infaller 

närmast efter det att aktieteckning verkställts.  

 

Handlingar enligt ABL 14:8 bifogas som Bilaga 2, 3, 4 och 5. 

 

Styrelsen föreslår vidare att advokaten My Simonsson eller den styrelsen utser, ska ha rätt 

att besluta om de ändringar i beslutet som kan erfordras i samband med registrering av 

beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.   

 

Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst 9/10 av såväl 

de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna. 

 

 

Punkt 8  

Beslut om ny bolagsordning (nr 1) 

 

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att anta en ny bolagsordning med det innehåll 

som framgår av Bilaga 6. 
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Styrelsen föreslår slutligen att bolagets vd eller advokaten My Simonsson bemyndigas att 

företa de eventuella justeringar i stämmans beslut som kan krävas i samband med 

registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav. 

 

Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst 2/3 av såväl de 

avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna. 

 

 

Punkt 9 

Val av styrelse 

 

Aktieägare representerande ca 29 procent av rösterna har meddelat följande förslag till beslut. 

Till ordinarie styrelseledamöter föreslås omval av Hans Olav Torsen, Jørn Christiansen och Tore 

Hallberg. Någon styrelsesuppleant föreslås inte väljas. Det antecknas att Svein Egil Johansen 

avgår som styrelseledamot i samband med stämman.  

 

 

Punkt 10 

Beslut om nyemission av aktier  

 

I syfte att möjliggöra sammanläggningen av aktier enligt punkt 12 nedan och därmed uppnå 

ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att 

öka bolagets aktiekapital med högst ca 222,9593119 kronor genom nyemission av högst  

60 000 aktier. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas 

företrädesrätt, tillkomma Pir Invest AS (”Garanten”) vilken är garant i sammanläggningen 

enligt punkt 12 nedan. Pir Invest AS ägs av bolagets styrelseledamot Hans Olav Torsen.   

 

De nya aktierna ska tecknas på separat teckningslista senast den 31 december 2020. De nya 

aktierna ska emitteras till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde, dvs 0,003716 

kronor per aktie. Betalning ska erläggas kontant senast den 31 december 2020. Styrelsen ska 

äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden. Styrelsen ska endast äga rätt att tilldela 

det antal aktier som krävs för att det totala antalet aktier för respektive aktieägare ska bli 

jämnt delbart med 10. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den 

avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats 

hos Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.  

 

Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att uppnå 

ett antal aktier för respektive aktieägare vilket är jämnt delbart med 10 efter det att Garanten 

vederlagsfritt överlåtit nytecknade aktier enligt punkten 12 nedan, vilket möjliggör den 

under punkt 12 nedan föreslagna sammanläggningen av aktier. Teckningskursen, 

motsvarande aktiens kvotvärde, motiveras mot bakgrund av att emissionen är av 

administrativ karaktär.  

 

Handlingar enligt ABL 13:6 bifogas som Bilaga 2-5. 
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Styrelsen föreslår slutligen att bolagets vd eller advokaten My Simonsson bemyndigas att 

företa de eventuella justeringar i stämmans beslut som kan krävas i samband med 

registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.  

 

Styrelsens förslag till beslut är villkorat av att bolagsstämman även fattar beslut i enlighet 

med punkten 11-12. 

 

Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar 

av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna. 

 

 

Punkt 11 

Beslut om ny bolagsordning (nr 2) 

 

För att möjliggöra sammanläggningen av aktier enligt punkt 12 nedan föreslår styrelsen att 

stämman fattar beslut om att anta en ny bolagsordning med det innehåll som framgår av 

Bilaga 7. 

 

Styrelsen föreslår slutligen att bolagets vd eller advokaten My Simonsson bemyndigas att 

företa de eventuella justeringar i stämmans beslut som kan krävas i samband med 

registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav. 

 

Styrelsens förslag till beslut är villkorat av att bolagsstämman även fattar beslut i enlighet 

med punkten 10 och 12. 

 

Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst 2/3 av såväl de 

avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna. 

 

 

Punkt 12 

Beslut om sammanläggning av aktier  

 

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om sammanläggning av bolagets aktier (1:10) 

varvid 10 befintliga aktier läggs samman till en (1) ny aktie, i syfte att uppnå ett för bolaget 

ändamålsenligt antal aktier. Om en aktieägares innehav av aktier inte motsvarar ett fullt 

antal nya aktier, kommer denna av Garanten vederlagsfritt att erhålla så många aktier (1-9) 

att dennes innehav, efter tillägg av Garanten tillhandahållna aktier, blir jämnt delbart med 

10, så kallad avrundning uppåt.  

 

Styrelsen föreslås bemyndigas fastställa avstämningsdag för sammanläggningen vilken inte 

får infalla innan det att beslutet om sammanläggningen har registrerats hos Bolagsverket.  

 

Styrelsen föreslår slutligen att bolagets vd eller advokaten My Simonsson bemyndigas att 

företa de eventuella justeringar i stämmans beslut som kan krävas i samband med 

registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav. 
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Styrelsens förslag till beslut är villkorat av att bolagsstämman även fattar beslut i enlighet 

med punkten 10 och 11. 

 

Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst 2/3 av såväl de 

avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna. 

 

 

 

Göteborg i september 2020 

Akobo Minerals AB (publ) 

Styrelsen 
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      Bilaga 1 

  VILLKOR FÖR AKOBO MINERAL AB (PUBL):S TECKNINGSOPTIONER  

 

1 Definitioner  

 I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. 

 

”Bankdag” avser dag som inte är söndag eller annan allmän helgdag i Sverige; 

 

”Bolaget” avser Akobo Minerals AB (publ), org nr 559148-1253; 

 

”Emissionsinstitut” avser Eminova Fondkommission AB, org nr 556889-7887; 

  

”Marknadsnotering” avser notering av aktie i Bolaget på börs eller auktoriserad 

marknadsplats inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) eller en 

annan marknadsplats för handel med aktier i mindre och medelstora tillväxtföretag 

såsom t.ex. men ej begränsat till NGM Nordic MTF; 

 

”Teckningsoptionsinnehavare” avser innehavare av Teckningsoption; 

 

”Teckningsoption” avser rätt att teckna aktie i Bolaget mot betalning i pengar 

enligt dessa villkor; 

 

”Teckning” avser sådan Teckning av nya aktier i Bolaget, med utnyttjande av 

Teckningsoption, som avses i 14 kap aktiebolagslagen (2005:551); 

 

”Teckningskurs” avser den kurs per aktie till vilken Teckning av nya aktier kan 

ske; 

 

”Euroclear” avser Euroclear Sweden AB. 

 

2 Teckningsoptioner, registrering 

Antalet Teckningsoptioner uppgår till högst 9 420 000 st. Teckningsoptionerna får 

ej överlåtas. 

 

Teckningsoptionerna skall för Teckningsoptionsinnehavarens räkning registreras i 

ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella 

instrument.  

 

3 Teckning av nya aktier 

Teckningsoptionsinnehavare skall äga rätt att från och med 2020-11-01 till och 

med 2023-10-31, eller den tidigare dag som följer av punkt 7 nedan, för varje 
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Teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en Teckningskurs om 0,25 

kronor. Omräkning av Teckningskursen liksom av det antal nya aktier som varje 

Teckningsoption berättigar till Teckning av kan äga rum i de fall som framgår av 

punkt 7 nedan. Teckningskursen får dock aldrig understiga aktiens kvotvärde. 

 

Teckning kan endast ske av det hela antal aktier, vartill det sammanlagda antalet 

Teckningsoptioner berättigar, som en och samma Teckningsoptionsinnehavare 

samtidigt önskar utnyttja. 

 

4 Anmälan om Teckning 

Vid anmälan om teckning ska för registreringsåtgärder ifylld anmälningssedel 

enligt fastställt formulär inges av Teckningsoptionsinnehavaren till Bolaget för 

vidarebefordran till Emissionsinstitutet. Vid anmälan skall bland annat anges det 

antal aktier som önskas tecknas. Anmälan om Teckning är bindande och kan inte 

återkallas. 

 

Inges inte anmälan om Teckning inom i punkt 3 första stycket angiven tid, upphör 

all rätt enligt Teckningsoptionerna att gälla. 

 

Teckning verkställs genom att de nya aktierna, sedan betalning erlagts, upptas 

interimistiskt på aktiekonton. Sedan registrering hos Bolagsverket ägt rum blir 

registreringen på aktiekonton slutlig. 

 

5 Betalning & införing i Bolagets aktiebok mm  

Vid anmälan om Teckning skall betalning för tecknade aktier omedelbart erläggas i 

pengar. Betalning skall ske till av Bolaget anvisat konto. 

 

6 Utdelning på ny aktie  

Aktie, som tillkommit på grund av Teckning, medför rätt till vinstutdelning första 

gången på den avstämningsdag för utdelning eller den dag då en aktieägare är 

införd i aktieboken och därmed behörig att motta utdelning som infaller närmast 

efter det att Teckning verkställts. 

 

7 Omräkning av Teckningskurs m m  

Beträffande den rätt som skall tillkomma Teckningsoptionsinnehavaren i de olika 

situationer som anges nedan, skall följande gälla. 

 

7.1 Fondemission  

Genomför Bolaget en fondemission, skall Teckning, där anmälan om Teckning 

görs på sådan tid att den inte kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före 

bolagsstämma som beslutar om emissionen, verkställas först sedan stämman 

beslutat om denna. Aktier, som tillkommit på grund av Teckning som verkställs 

efter emissionsbeslutet, registreras interimistiskt på avstämningskonto, vilket 
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innebär att de inte har rätt att deltaga i emissionen. Slutlig registrering på 

avstämningskonto sker först efter avstämningsdagen för emissionen. 

 

Vid aktieteckning som verkställs efter beslutet om fondemission tillämpas en 

omräknad Teckningskurs liksom ett omräknat antal aktier som varje optionsrätt ger 

rätt att teckna. Omräkningen utföres av Bolaget enligt följande formler: 

 

omräknad teckningskurs  = 

föregående teckningskurs x antalet aktier före 

fondemissionen 

antalet aktier efter fondemissionen  

 

omräknat antal aktier 

som varje optionsrätt ger 

rätt att teckna  

= 

föregående antal aktier som varje optionsrätt gav 

rätt att teckna x antalet aktier efter fondemissionen 

antalet aktier före fondemissionen  

 

Den enligt ovan omräknade Teckningskursen och det omräknade antal aktier som 

varje optionsrätt ger rätt att teckna fastställs av Bolaget snarast möjligt efter 

bolagsstämmans beslut om fondemission men tillämpas först efter 

avstämningsdagen för emissionen. 

 

7.2 Sammanläggning eller uppdelning av aktierna   

Genomför Bolaget en sammanläggning eller uppdelning av aktierna, skall punkt 

7.1 ovan äga motsvarande tillämpning, varvid som avstämningsdag skall anses den 

dag då sammanläggning respektive uppdelning, på Bolagets begäran, sker hos 

Euroclear. 

 

7.3 Nyemission  

Genomför Bolaget en nyemission, med företrädesrätt för aktieägarna att teckna nya 

aktier mot kontant betalning eller genom kvittning, skall följande gälla beträffande 

rätten till deltagande i emissionen för aktie som tillkommit på grund av Teckning 

med utnyttjande av optionsrätt:  

 

7.3.1. Beslutas emissionen av styrelsen under förutsättning av 

bolagsstämmans godkännande eller med stöd av bolagsstämmans 

bemyndigande, skall i beslutet om emissionen anges den senaste dag då 

aktieteckning skall vara verkställd för att aktie, som tillkommit genom 

Teckning med utnyttjande av optionsrätt, skall medföra rätt att deltaga i 

emissionen. Sådan dag får inte infalla tidigare än tionde kalenderdagen 

efter beslutet. 

 

7.3.2  Beslutas emissionen av bolagsstämman, skall Teckning, som påkallas 

på sådan tid att Teckningen inte kan verkställas senast på tionde 

kalenderdagen före den bolagsstämma som beslutar om emissionen, 

verkställas först sedan Bolaget verkställt omräkning enligt denna punkt 
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7.3. Aktier, som tillkommit på grund av sådan Teckning, upptas 

interimistiskt på avstämningskonto, vilket innebär att de inte har rätt att 

deltaga i emissionen. 

 

Vid Teckning som verkställs på sådan tid att rätt till deltagande i nyemissionen inte 

uppkommer tillämpas en omräknad Teckningskurs och ett omräknat antal aktier 

som belöper på varje optionsrätt. Omräkningen utföres av Bolaget enligt följande 

formler: 

 

omräknad teckningskurs    = 

föregående teckningskurs x aktiens 

genomsnittliga marknadskurs under den i 

emissionsbeslutet fastställda teckningstiden 

(aktiens genomsnittskurs) 

aktiens genomsnittskurs ökad med det på 

grundval därav framräknade teoretiska värdet 

på teckningsrätten 

 

omräknat antal aktier som 

varje optionsrätt ger 

Teckningsoptionsinnehavaren 

rätt att teckna   

= 

föregående antal aktier, som varje optionsrätt 

ger Teckningsoptionsinnehavaren rätt att 

teckna x (aktiens genomsnittskurs ökad med 

det på grundval därav framräknade teoretiska 

värdet på teckningsrätten)  

aktiens genomsnittskurs  

 Aktiens genomsnittskurs skall anses motsvara genomsnittet av det för varje 

handelsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen 

noterade högsta och lägsta betalkursen för aktien vid Marknadsnotering. I 

avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den som slutkurs noterade 

köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller 

köpkurs skall inte ingå i beräkningen. 

 

Det teoretiska värdet på teckningsrätten framräknas enligt följande formel: 

 

teckningsrättens 

värde 
= 

det antal nya aktier som högst kan komma att utges enligt 

emissionsbeslutet x (aktiens genomsnittskurs - 

emissionskursen för den nya aktien)  

antalet aktier före emissionsbeslutet 

 

Uppstår härvid ett negativt värde, skall det teoretiska värdet på teckningsrätten 

bestämmas till noll. 

 

Den enligt ovan omräknade Teckningskursen och omräknat antal aktier fastställs 

av Bolaget två Bankdagar efter teckningstidens utgång och skall tillämpas vid 

aktieteckning som verkställs därefter. 
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Om Bolagets aktier inte är föremål för Marknadsnotering, skall omräknad 

Teckningskurs och omräknat antal aktier fastställas i enlighet med i denna punkt 

angivna principer av en oberoende värderingsman utsedd av Bolaget. 

 

Under tiden till dess att omräknad Teckningskurs och omräknat antal aktier 

fastställts, verkställs aktieteckning endast preliminärt, varvid det antal aktier som 

varje optionsrätt före omräkning berättigar till Teckning av upptas interimistiskt på 

avstämningskonto. Dessutom noteras särskilt att varje optionsrätt efter omräkning 

kan berättiga till ytterligare aktier. Slutlig registrering på avstämningskontot sker 

sedan omräkningarna fastställts. 

 

7.4 Emission enligt 14 eller 15 kap aktiebolagslagen  

Genomför Bolaget, med företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant betalning 

eller mot betalning genom kvittning, en emission enligt 14 eller 15 kap 

aktiebolagslagen, skall beträffande rätten till deltagande i emissionen för aktie som 

utgivits vid Teckning med utnyttjande av optionsrätt bestämmelserna i punkt 7.3  

ovan äga motsvarande tillämpning. 

 

Vid aktieteckning som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i emissionen 

inte uppkommer tillämpas en omräknad Teckningskurs och ett omräknat antal 

aktier som belöper på varje optionsrätt. Omräkningen utföres av Bolaget enligt 

följande formler: 

 

omräknad teckningskurs = 

föregående teckningskurs x aktiens 

genomsnittliga marknadskurs under den i 

emissionsbeslutet fastställda teckningstiden 

(aktiens genomsnittskurs)  

aktiens genomsnittskurs ökad med 

teckningsrättens värde 

 

omräknat antal aktier som 

varje optionsrätt ger 

Teckningsoptionsinnehavaren 

rätt att teckna  

= 

föregående antal aktier som varje optionsrätt 

ger Teckningsoptionsinnehavaren rätt att 

teckna x (aktiens genomsnittskurs ökad med 

teckningsrättens värde) 

aktiens genomsnittskurs  

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i punkt 7.3. ovan angivits. 

 

Teckningsrättens värde skall anses motsvara genomsnittet av det för varje 

handelsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen 

noterade högsta och lägsta betalkursen för teckningsrätten vid Marknadsnotering. I 

avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den som slutkurs noterade 

köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller 

köpkurs skall inte ingå i beräkningen. 



 

11 

 

Den enligt ovan omräknade Teckningskursen och omräknat antal aktier fastställs 

av Bolaget två Bankdagar efter teckningstidens utgång och skall tillämpas vid 

aktieteckning som verkställs därefter. 

 

Om Bolagets aktier inte är föremål för Marknadsnotering, skall omräknad 

Teckningskurs och omräknat antal aktier fastställas i enlighet med i denna punkt 

angivna principer av en oberoende värderingsman utsedd av Bolaget. 

 

Vid Teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad Teckningskurs och 

omräknat antal aktier fastställts, skall bestämmelserna i punkt 7.3 ovan äga 

motsvarande tillämpning. 

 

7.5 Erbjudande till aktieägarna  

Skulle Bolaget i andra fall än som avses i 7.1-7.4 ovan lämna erbjudande till 

aktieägarna att, med företrädesrätt enligt principerna i 13 kap 1 § aktiebolagslagen, 

av Bolaget förvärva värdepapper eller rättighet av något slag eller besluta att, enligt 

ovan nämnda principer, till aktieägarna utdela sådana värdepapper eller rättigheter 

utan vederlag (erbjudandet), skall vid aktieteckning som påkallas på sådan tid att 

därigenom erhållen aktie inte medför rätt för Teckningsoptionsinnehavaren till 

deltagande i erbjudandet tillämpas en omräknad Teckningskurs och ett omräknat 

antal aktier som belöper på varje optionsrätt. Omräkningen skall utföras av Bolaget 

enligt följande formler: 

 

omräknad teckningskurs 

 
= 

föregående teckningskurs x aktiens 

genomsnittliga marknadskurs under den i 

erbjudandet fastställda anmälningstiden 

(aktiens genomsnittskurs)  

aktiens genomsnittskurs ökad med värdet av 

rätten till deltagande i erbjudandet 

(inköpsrättens värde)  

 

omräknat antal aktier som 

varje optionsrätt ger 

Teckningsoptionsinnehavaren 

rätt att teckna  

 

= 

föregående antal aktier som varje optionsrätt 

ger Teckningsoptionsinnehavaren rätt att 

teckna x aktiens genomsnittskurs ökad med 

inköpsrättens värde  

aktiens genomsnittskurs  

 

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i punkt 7.3 ovan angivits. 

 

För det fall att aktieägarna erhållit inköpsrätter och handel med dessa ägt rum, skall 

värdet av rätten till deltagande i erbjudandet anses motsvara inköpsrättens värde. 

Inköpsrättens värde skall härvid anses motsvara genomsnittet av det för varje 

handelsdag under anmälningstiden framräknade medeltalet av den under dagen 

noterade högsta och lägsta betalkursen för inköpsrätterna vid Marknadsnotering. I 
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avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den som slutkurs noterade 

köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller 

köpkurs skall inte ingå i beräkningen. 

 

För det fall aktieägarna ej erhållit inköpsrätter eller eljest sådan handel med 

inköpsrätter som avses i föregående stycke ej ägt rum, skall omräkning av 

Teckningskursen och antal aktier ske med tillämpning så långt som möjligt av de 

principer som anges ovan i denna punkt 7.5, varvid följande skall gälla. Om 

notering sker av de värdepapper eller rättigheter som erbjuds aktieägarna, skall 

värdet av rätten till deltagande i erbjudandet anses motsvara genomsnittet av det 

för varje handelsdag under 25 handelsdagar från och med första dag för notering 

framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen 

vid affärer i dessa värdepapper eller rättigheter vid marknadsplatsen, i 

förekommande fall minskat med det vederlag som betalats för dessa i samband 

med erbjudandet. I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den som 

slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig 

betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen. Vid omräkning av 

Teckningskursen och antal aktier enligt detta stycke, skall nämnda period om 25 

handelsdagar anses motsvara den i erbjudandet fastställda anmälningstiden enligt 

första stycket ovan i denna punkt 7.5. 

 

Om notering inte sker av de värdepapper eller rättigheter som erbjuds aktieägarna, 

skall värdet av rätten till deltagande i erbjudandet så långt möjligt fastställas med 

ledning av den marknadsvärdesförändring avseende Bolagets aktier som kan 

bedömas ha uppkommit till följd av erbjudandet. 

 

Den enligt ovan omräknade Teckningskursen och omräknat antal aktier fastställs 

av Bolaget snarast möjligt efter det att värdet av rätten till deltagande i erbjudandet 

kunnat beräknas och skall tillämpas vid aktieteckning som verkställs efter det att 

sådant fastställande skett. 

 

Om Bolagets aktier inte är föremål för Marknadsnotering, skall omräknad 

Teckningskurs och omräknat antal aktier fastställas i enlighet med i denna punkt 

angivna principer av en oberoende värderingsman utsedd av Bolaget. 

 

Vid aktieteckning som verkställs under tiden till dess att omräknad Teckningskurs 

och omräknat antal aktier fastställts, skall bestämmelserna i punkt 7.3 sista stycket 

ovan äga motsvarande tillämpning. 

 

7.6 Företrädesrätt för Teckningsoptionsinnehavare vid nyemission enligt 13 kap aktiebolagslagen 

eller emission enligt 14 eller 15 kap aktiebolagslagen  

Genomför Bolaget, med företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant betalning 

eller betalning genom kvittning, en nyemission enligt 13 kap aktiebolagslagen eller 

emission enligt 14 eller 15 kap aktiebolagslagen, äger Bolaget besluta att ge 
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samtliga Teckningsoptionsinnehavare samma företrädesrätt som enligt beslutet 

tillkommer aktieägarna. Därvid skall varje Teckningsoptionsinnehavare, oaktat 

sålunda att aktieteckning ej verkställts, anses vara ägare till det antal aktier som 

Teckningsoptionsinnehavaren skulle ha erhållit, om aktieteckning verkställts efter 

den Teckningskurs som gällde vid tidpunkten för beslutet om emission.  

 

Skulle Bolaget besluta att till aktieägarna rikta ett sådant erbjudande som avses i 

punkt 7.5 ovan, skall vad i föregående stycke sagts äga motsvarande tillämpning, 

dock att det antal aktier som Teckningsoptionsinnehavaren skall anses vara ägare 

till i sådant fall skall fastställas efter den Teckningskurs som gällde vid tidpunkten 

för beslutet om erbjudande. 

 

Om Bolaget skulle besluta att ge Teckningsoptionsinnehavarna företrädesrätt i 

enlighet med bestämmelserna i denna punkt 7.6, skall någon omräkning enligt 

punkt 7.3, 7.4 eller 7.5 ovan av Teckningskursen och det antal aktier som belöper 

på varje optionsrätt inte äga rum. 

 

7.7 Kontantutdelning  

Beslutas om kontant utdelning till aktieägarna innebärande att dessa erhåller 

utdelning som, tillsammans med andra under samma räkenskapsår utbetalda 

utdelningar, överstiger 15 procent av aktiens genomsnittskurs under en period om 

25 handelsdagar närmast före den dag då styrelsen för Bolaget offentliggör sin 

avsikt att till bolagsstämman lämna förslag om sådan utdelning, skall, vid 

aktieteckning som påkallas på sådan tid att därigenom erhållen aktie inte medför 

rätt till erhållande av sådan utdelning, tillämpas en omräknad Teckningskurs och 

ett omräknat antal aktier som varje optionsrätt ger rätt att teckna. Omräkningen 

skall baseras på den del av den sammanlagda utdelningen som överstiger 15 

procent av aktiernas genomsnittskurs under ovan nämnd period (extraordinär 

utdelning).  

 

Omräkningen utföres av Bolaget enligt följande formler: 

 

omräknad teckningskurs 

 
= 

föregående teckningskurs x aktiens 

genomsnittliga marknadskurs under en period 

om 25 handelsdagar räknat fr.o.m. den dag då 

aktien noteras utan rätt till extraordinär 

utdelning (aktiens genomsnittskurs)  

aktiens genomsnittskurs ökad med den 

extraordinära utdelning som utbetalas per aktie  
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omräknat antal aktier som 

varje optionsrätt ger 

Teckningsoptionsinnehavaren 

rätt att teckna  

 

= 

föregående antal aktier som varje optionsrätt 

ger Teckningsoptionsinnehavaren rätt att teckna 

x aktiens genomsnittskurs ökad med den 

extraordinära utdelningen som utbetalas per 

aktie  

aktiens genomsnittskurs  

 

 

Aktiens genomsnittskurs skall anses motsvara genomsnittet av det för varje 

handelsdag under respektive period om 25 handelsdagar framräknade medeltalet av 

den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för aktien vid 

Marknadsnotering. I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den som 

slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig 

betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen. 

 

Den enligt ovan omräknade Teckningskursen och omräknat antal aktier fastställs 

av Bolaget två Bankdagar efter utgången av ovan angiven period om 25 

handelsdagar räknat från och med den dag då aktien noteras utan rätt till 

extraordinär utdelning och skall tillämpas vid aktieteckning som verkställs därefter. 

 

Om Bolagets aktier inte är föremål för Marknadsnotering och det beslutas om 

kontant utdelning till aktieägarna innebärande att dessa erhåller utdelning som, 

tillsammans med andra under samma räkenskapsår utbetalda utdelningar, 

överstiger 100 procent av Bolagets resultat efter skatt för det räkenskapsåret och 15 

procent av Bolagets värde, skall, vid aktieteckning som påkallas på sådan tid att 

därigenom erhållen aktie inte medför rätt till erhållande av sådan utdelning, 

tillämpas en omräknad Teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje 

optionsrätt ger rätt att teckna. Omräkningen skall baseras på den del av den 

sammanlagda utdelningen som överstiger 100 procent av Bolagets resultat efter 

skatt för räkenskapsåret och 15 procent av Bolagets värde och skall utföras i 

enlighet med i denna punkt angivna principer av en oberoende värderingsman 

utsedd av Bolaget. 

 

Vid Teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad Teckningskurs och 

omräknat antal aktier fastställts, skall bestämmelserna i punkt 7.3 sista stycket 

ovan äga motsvarande tillämpning. 

 

7.8 Minskning av aktiekapital med återbetalning till aktieägarna  

Om Bolagets aktiekapital skulle minskas med återbetalning till aktieägarna, vilken 

minskning är obligatorisk, tillämpas en omräknad Teckningskurs och ett omräknat 

antal aktier som varje optionsrätt ger rätt att teckna. Omräkningen utföres av 

Bolaget enligt följande formler: 
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omräknad teckningskurs  = 

föregående tecknings kurs x aktiens 

genomsnittliga marknadskurs under en tid av 

25 handelsdagar räknat fr.o.m. den dag då 

aktierna noteras utan rätt till återbetalning 

(aktiens genomsnittskurs)  

aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp 

som återbetalas per aktie  

 

 

omräknat antal aktier som 

varje optionsrätt ger 

Teckningsoptionsinnehavaren 

rätt att teckna  

 

= 

föregående antal aktier som varje optionsrätt 

ger Teckningsoptionsinnehavaren rätt att 

teckna x aktiens genomsnittskurs ökad med det 

belopp som återbetalas per aktie  

aktiens genomsnittskurs  

 

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i punkt 7.3 angivits. 

 

Vid omräkning enligt ovan och där minskningen sker genom inlösen av aktier, 

skall i stället för det faktiska belopp som återbetalas per aktie ett beräknat 

återbetalningsbelopp användas enligt följande: 

 

beräknat belopp  

per aktie  
= 

det faktiska belopp som återbetalas per inlöst aktie 

minskat med aktiens genomsnittliga marknadskurs 

under en period om 25 handelsdagar närmast före den 

dag då aktien noteras utan rätt till deltagande i 

minskningen (aktiens genomsnittskurs)  

det antal aktier i Bolaget som ligger till grund för 

inlösen av en aktie minskat med talet 1  

 

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som ovan angivits i punkt 

7.3.1 ovan. 

 

Den enligt ovan omräknade Teckningskursen och omräknat antal aktier fastställs 

av Bolaget två Bankdagar efter utgången av den angivna perioden om 25 

handelsdagar och skall tillämpas vid aktieteckning som verkställs därefter. 

 

Vid aktieteckning som verkställs under tiden till dess att omräknad Teckningskurs 

och omräknat antal aktier fastställts, skall bestämmelserna i punkt 7.3. sista stycket 

ovan äga motsvarande tillämpning. 

 

Om Bolagets aktiekapital skulle minskas genom inlösen av aktier med 

återbetalning till aktieägarna, vilken minskning inte är obligatorisk, men där, enligt 

Bolagets bedömning, minskningen med hänsyn till dess tekniska utformning och 
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ekonomiska effekter är att jämställa med minskning som är obligatorisk, skall 

omräkning av Teckningskursen och antal aktier ske med tillämpning så långt 

möjligt av de principer som anges ovan i denna punkt 7.8. 

Om Bolagets aktier inte är föremål för Marknadsnotering, skall omräknad 

Teckningskurs och omräknat antal aktier fastställas i enlighet med i denna punkt 

angivna principer av en oberoende värderingsman utsedd av Bolaget. 

 

Genomför Bolaget åtgärd som avses i punkterna 7.1-7.5, 7.8 eller 7.9 ovan och 

skulle, enligt Bolagets bedömning, tillämpning av härför avsedd 

omräkningsformel, med hänsyn till åtgärdens tekniska utformning eller av annat 

skäl, ej kunna ske eller leda till att den ekonomiska kompensation som 

Teckningsoptionsinnehavarna erhåller i förhållande till aktieägarna inte är skälig, 

skall Bolagets styrelse genomföra omräkningen av Teckningskursen och antalet 

aktier på sätt Bolaget finner ändamålsenligt i syfte att omräkningen av 

Teckningskursen och antalet aktier leder till ett skäligt resultat, dock att sådan 

omräkning inte får vara till nackdel för innehavaren av optionsrätter. 

 

Vid omräkning enligt ovan skall Teckningskurs avrundas till helt tiotal öre, varvid 

fem öre skall avrundas uppåt, samt antalet aktier avrundas till två decimaler. 

 

7.9 Likvidation 

Beslutas att Bolaget skall träda i likvidation enligt 25 kap aktiebolagslagen får, 

oavsett likvidationsgrunden, aktieteckning ej därefter påkallas. Rätten att påkalla 

aktieteckning upphör i och med likvidationsbeslutet, oavsett sålunda att detta ej må 

ha vunnit laga kraft. 

 

Senast två månader innan bolagsstämma tar ställning till fråga om Bolaget skall 

träda i frivillig likvidation enligt 25 kap 1 § aktiebolagslagen, skall de kända 

Teckningsoptionsinnehavarna genom skriftligt meddelande enligt punkt 8 nedan 

underrättas om den avsedda likvidationen. I meddelandet skall intagas en erinran 

om att aktieteckning ej får påkallas, sedan bolagsstämman fattat beslut om 

likvidation. 

 

Skulle Bolaget lämna meddelande om avsedd likvidation enligt ovan, skall 

Teckningsoptionsinnehavare, oavsett vad som i punkt 3 ovan sägs om tidigaste 

tidpunkt för påkallande av aktieteckning, äga rätt att påkalla aktieteckning från den 

dag då meddelandet lämnats, förutsatt att aktieteckning kan verkställas senast på 

tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken frågan om Bolagets 

likvidation skall behandlas. 

 

7.10 Fusionsplan enligt 23 kap 15 § aktiebolagslagen  

Skulle bolagsstämman godkänna fusionsplan enligt 23 kap 15 § aktiebolagslagen, 

varigenom Bolaget skall uppgå i annat bolag, får aktieteckning ej därefter påkallas. 
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Senast två månader innan Bolaget tar slutlig ställning till fråga om fusion enligt 

ovan, skall de kända Teckningsoptionsinnehavarna genom skriftligt meddelande 

enligt punkt 8 nedan underrättas om fusionsavsikten. I meddelandet skall en 

redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda fusionsplanen 

samt skall Teckningsoptionsinnehavarna erinras om att aktieteckning ej får 

påkallas, sedan slutligt beslut fattats om fusion i enlighet med vad som angivits i 

första stycket ovan. 

 

Skulle Bolaget lämna meddelande om avsedd fusion enligt ovan, skall 

Teckningsoptionsinnehavaren, oavsett vad som i punkt 3 ovan sägs om tidigaste 

tidpunkt för påkallande av aktieteckning, äga rätt att påkalla aktieteckning från den 

dag då meddelandet lämnats om fusionsavsikten, förutsatt att aktieteckning kan 

verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken 

fusionsplanen, varigenom Bolaget skall uppgå i annat bolag, skall godkännas. 

 

7.11 Fusionsplan enligt 23 kap 28 § aktiebolagslagen  

Upprättar Bolagets styrelse en fusionsplan enligt 23 kap 28 § aktiebolagslagen, 

varigenom Bolaget skall uppgå i annat bolag, eller blir Bolagets aktier föremål för 

tvångsinlösen enligt 22 kap samma lag skall följande gälla.  

 

Äger ett svenskt aktiebolag samtliga aktier i Bolaget och avser Bolagets styrelse att 

upprätta en fusionsplan enligt i föregående stycke angivet lagrum, skall Bolaget, 

för det fall att sista dag för aktieteckning enligt punkt 3 ovan infaller efter det att 

sådan avsikt föreligger, fastställa en ny sista dag för påkallande av aktieteckning 

(slutdagen). Slutdagen skall infalla inom 60 dagar från det att sådan avsikt förelåg, 

eller, om offentliggörande av sådan avsikt skett, från offentliggörandet. 

 

Äger en aktieägare (majoritetsaktieägaren) ensam eller tillsammans med 

dotterföretag aktier representerande så stor andel av samtliga aktier i Bolaget att 

majoritetsägaren, enligt vid var tid gällande lagstiftning, äger påkalla tvångsinlösen 

av återstående aktier och offentliggör majoritetsägaren sin avsikt att påkalla sådan 

tvångsinlösen, skall vad som i föregående stycke sägs om slutdag äga motsvarande 

tillämpning. 

 

Efter det att slutdagen fastställts, skall Teckningsoptionsinnehavare, oavsett vad 

som i punkt 3 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för påkallande av aktieteckning, äga 

rätt att påkalla aktieteckning fram till slutdagen. Bolaget skall senast fyra veckor 

före slutdagen genom skriftligt meddelande erinra de kända 

Teckningsoptionsinnehavarna om denna rätt samt att aktieteckning ej får påkallas 

efter slutdagen.  
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7.12 Delningsplan enligt 24 kap 17 §aktiebolagslagen 

Skulle bolagsstämman godkänna delningsplan enligt 24 kap 17 § aktiebolagslagen 

varigenom Bolaget skall delas genom att samtliga Bolagets tillgångar och skulder 

övertas av ett eller flera andra bolag, får anmälan om Teckning inte därefter ske. 

 

Senast två månader innan Bolaget tar slutlig ställning till fråga om delning enligt 

ovan, skall Teckningsoptionsinnehavarna genom skriftligt meddelande underrättas 

om den avsedda delningen. I meddelandet skall en redogörelse lämnas för det 

huvudsakliga innehållet i den avsedda delningsplanen samt skall 

Teckningsoptionsinnehavarna erinras om att anmälan om Teckning inte får ske, 

sedan slutligt beslut fattats om delning eller sedan delningsplanen undertecknats av 

aktieägarna. 

 

Om Bolaget lämnar meddelande om avsedd delning enligt ovan, skall 

Teckningsoptionsinnehavare, oavsett vad som i punkt 3 ovan sägs om tidigaste 

tidpunkt för Teckning, äga rätt att påkalla Teckning från den dag då meddelandet 

lämnats, förutsatt att Teckning kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före 

den bolagsstämma vid vilken delningsplanen skall godkännas respektive den dag 

då aktieägarna skall underteckna delningsplanen.  

 

Oavsett vad under punkt 7.9-7.12 ovan sagts om att aktieteckning ej får påkallas 

efter beslut om likvidation, godkännande av fusionsplan, utgången av ny slutdag 

vid fusion eller godkännande av delningsplan, skall rätten att påkalla aktieteckning 

åter inträda för det fall att likvidationen upphör respektive fusionen eller delningen 

ej genomförs. 

7.13 Konkurs  

För den händelse Bolaget skulle försättas i konkurs, får aktieteckning ej därefter 

påkallas. Om emellertid konkursbeslutet häves av högre rätt, får aktieteckning 

återigen påkallas. 

 

8 Särskilt åtagande av Bolaget  

Bolaget förbinder sig att inte vidtaga någon i punkt 7 ovan angiven åtgärd som 

skulle medföra en omräkning av Teckningskursen till belopp understigande akties 

kvotvärde. 

 

9 Meddelanden  

Meddelanden rörande dessa optionsvillkor skall tillställas varje 

Teckningsoptionsinnehavare och annan rättighetshavare som är antecknad på konto 

i Bolagets avstämningsregister. 

 

10 Ändringar av villkor  

Bolaget äger besluta om ändring av dessa optionsvillkor i den mån lagstiftning, 

domstolsavgörande eller myndighetsbeslut så kräver eller om det i övrigt, enligt 
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Bolagets bedömning, av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och 

Teckningsoptionsinnehavarnas rättigheter inte i något avseende försämras. 

 

11 Sekretess  

Bolaget, Emissionsinstitutet och Euroclear får ej obehörigen till tredje man lämna 

uppgift om Teckningsoptionsinnehavare. Bolaget äger rätt att få följande uppgifter 

från Euroclear om Teckningsoptionsinnehavares konto i Bolagets 

avstämningsregister: 

(a) Teckningsoptionsinnehavares namn, personnummer eller annat  

 identifikationsnummer samt postadress, och 

(b) antal Teckningsoptioner. 

 

12 Force majeure  

Ifråga om de på Bolaget, Euroclear och/eller Emissionsinstitut enligt dessa villkor 

ankommande åtgärderna gäller att ansvarighet inte kan göras gällande för skada, 

som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk 

myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan 

liknande omständighet. Förbehållet ifråga om strejk, blockad, bojkott och lockout 

gäller även om Bolaget, Euroclear och/eller Emissionsinstitutet vidtar eller är 

föremål för sådan konfliktåtgärd. 

 

Bolaget, Emissionsinstitutet och/eller Euroclear är inte heller skyldigt att i andra 

fall ersätta skada som uppkommer, om Bolaget, Euroclear respektive 

Emissionsinstitutet varit normalt aktsam. Bolaget, Emissionsinstitutet och/eller 

Euroclear är i intet fall ansvarigt för indirekt skada. 

Föreligger hinder för Bolaget, Emissionsinstitutet och/eller Euroclear att vidta 

åtgärd enligt dessa villkor på grund av omständighet som anges i första stycket, får 

åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. 

 

13 Tillämplig lag och forum  

Svensk lag gäller för dessa optionsvillkor och därmed sammanhängande 

rättsfrågor. Tvist i anledning av dessa optionsvillkor skall avgöras av allmän 

domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans eller sådan annan domstol som 

Bolaget skriftligen godkänner. 
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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). 

Bilaga 2
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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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REVISIONSBERÄTTELSE 

Till bolagsstämman i Akobo Minerals AB (publ) 

Org.nr. 559148-1253 

Rapport om årsredovisningen 

lllga uttala11den görs 

Jag har haft i uppdrag att utföra en revision av årsredovisningen för 
Akobo Minerals AB (pub!) för år 2019. 

Som en följd av hur betydelsefullt det förhållande som beskrivs i 
avsnittet "Grund för uttalanden" är kan jag inte uttala mig om 
huruvida årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen, eller om den ger en rättvisande bild av Akobo 
Minerals AB (publ)s finansiella ställning per den 31 december 2019 
eller av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 

Som en följd av det förhållande som beskrivs i avsnittet "Grund för 
uttalanden" kan jag varken till- eller avstyrka att bolagsstämman 
fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 

Gr1111d för uttalande11 

Bolaget är samtliga aktier i det norska bolaget Abyssinia Resources 
Development AS och har bokfört värdet på aktierna till 22 073 570 
kr. 

Vi har inte kunnat inhämta tillräckliga och ändamålsenliga 
revisionsbevis för att bekräfta värdet på dotterbolagsaktierna och 
har därför inte kunnat faststlå om det finns en nedskrivningsbehov. 
Det bokförda värdet på aktierna är både väsentligt och av avgörande 
betydelse för bolagets finansiella ställning. 

Jag är oberoende i förhållande till Akobo Minerals AB (pub!) enligt 

god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav. 

Väsellflig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift 

Som framgår av förvaltningsberättelsen anges att bolaget är 
beroende av en positiv utveckling av dotterbolaget och dess 
dotterbolag, som innehar en utvinningsrättighet avseende guld i 
Etiopien. 

Styrelsens och verkställande direktöre11s ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 

att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören 

ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag. 

Revisor11s ansvar 

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina 
uttalanden. På grund av det förhållande som beskrivs i avsnittet 
"Grund för uttalanden" kunde jag inte inhämta tillräckliga och 

ändamålsenliga revisionsbevis som grund för mina uttaladen 
avseende denna årsredovisning. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

lllget uttala11de görs respektive uttala11de 

Utöver det uppdrag jag har haft att utföra en revision av 
årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för Akobo Minerals AB (pub!) 
för år 2019 samt haft i uppdrag att utföra en revision av förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Som en följd av det förhållande som beskrivs i avsnittet "Grund för 
uttalanden" kan jag varken till- eller avstyrka att bolagsstämman 
disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. 

Jag tillstyrker att bolagsstämman beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttala11den 

Som framgår av min Rapport om årsredovisningen varken till- eller 
avstyrker jag att balansräkningen fastställs. 

Jag har utfört revisionen av styrelsens och den verkställande 
direktörens förvaltning enligt god revisionssed i Sverige. Mitt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". 
Jag är oberoende i förhållande till Akobo Minerals AB (pub!) enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 

ändamålsenliga som grund för mitt uttalande. 

Styrelse11s och verkställa11de direktöre11s a11svar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att 
bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i 
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören 

ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och 
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga 
för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag 
och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns a11svar 

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget,
eller

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är 
att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt 
med aktiebolagslagen. 

Member firms in principal cities throughout the world. 
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Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till 

dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder jag professionellt omdöme och har en professionellt 

skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller 
förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka 
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min 

professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. 
Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, 
områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och 
där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för 
bolagets situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, 

beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är 
relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt 

uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt 
med aktiebolagslagen. 

Göteborg den 8 juni 2020 

Johan Erickson 

Auktoriserad revisor 
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Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen 

Styrelsen i Akobo Minerals AB (publ), org nr 559148-1253 (”Bolaget”), lämnar härmed en 

redogörelse avseende händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning vilka inträffat efter 

det att årsredovisningen lämnades. 

Årsredovisning i Bolaget för räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31 undertecknades av 

styrelsen den 8 juni 2020 och fastställdes vid bolagets årsstämma den 30 juni 2020.  

2019-09-12 beslutade styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2019-06-28, att 

uppta ett konvertibelt lån om sammanlagt högst 3 080 000 SEK genom emission av högst  

28 000 000 konvertibler. 2019-11-13 registrerades hos Bolagsverket att konvertibler tecknats, 

tilldelats och betalts för ett sammanlagt nominellt belopp om 2 813 469,56 SEK. 

2020-06-16 registrerades hos Bolagsverket att 26 375 831 nya aktier konverterats genom utbyte 

av konvertibler varvid Bolagets aktiekapital ökade med 98 012,587996 SEK. Aktiekapitalet efter 

ökning var 950 052,161661 SEK och antalet aktier i Bolaget uppgick till sammanlagt 

255 666 064 aktier. 

2020-08-14 beslutade styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2020-06-30, att 

öka Bolagets aktiekapital med högst ca 170 936 SEK genom nyemission av högst 46 000 000 

aktier. Teckningskursen är 0,25 SEK per aktie. Rätten att teckna aktierna ska, med avvikelse 

från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma på förhand vidtalade investerade som är färre än 150 

fysiska eller juridiska personer och som inte är kvalificerade investerare. Emissionen har ännu ej 

registrerats hos Bolagsverket.  

Därutöver har inga händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning inträffat därefter. 

Datum: 2020-09-01 

Akobo Minerals AB (publ) 

________________________________ ________________________________ 

Hans Olav Torsen Jørn Christiansen 
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             Bilaga 6 

BOLAGSORDNING      

§ 1. Företagsnamn 

Aktiebolagets företagsnamn är Akobo Minerals AB (publ). 

§ 2. Säte 

Styrelsen ska ha sitt säte i Göteborg. 

§ 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.  

§ 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 vid bolagsstämma ska dels vara upptagen i en utskrift eller annan 

framställning av aktieboken den dag som anges i aktiebolagslagen, dels anmäla sig samt 

antalet biträden (högst 2) till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda 

dag får inte vara söndag, helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och 

inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. 

 

§10 Avstämningsförbehåll 

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om 

värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. 

§ 11. Bolagsstämma 

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. 
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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. 
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                             Bilaga 7 

BOLAGSORDNING      

§ 1. Företagsnamn 

Aktiebolagets företagsnamn är Akobo Minerals AB (publ). 

§ 2. Säte 

Styrelsen ska ha sitt säte i Göteborg. 

§ 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 925 000 kronor och högst 3 700 000 kronor. 

§ 5. Antal aktier 

Antalet aktier ska vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000. 

§ 6. Styrelse 

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

§ 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 vid bolagsstämma ska dels vara upptagen i en utskrift eller annan 

framställning av aktieboken den dag som anges i aktiebolagslagen, dels anmäla sig samt 

antalet biträden (högst 2) till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda 

dag får inte vara söndag, helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och 

inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. 

 

§10 Avstämningsförbehåll 

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om 

värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. 

§ 11. Bolagsstämma 

Bolagsstämma ska kunna hållas även i Stockholm oaktat att styrelsens säte är på annan ort.  

På årsstämman ska följande ärenden behandlas. 

11. Val av ordförande vid stämman. 

12. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
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13. Val av en eller två justeringsmän. 

14. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad. 

15. Godkännande av dagordning. 

16. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall 

koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 

17. 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. 

18. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn. 

19. Val av styrelse och revisor. 

20. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller 

bolagsordningen. 

§ 12. Räkenskapsår 

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 januari–31 december. 
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