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Erbjudande att teckna nya aktier i Africa Resources AB inför notering på NGM Nordic MTF 
 
Africa Resources AB (publ) (f d Gripen Oil & Gas AB1) erbjuder er härmed att delta i en fullt ut 
garanterad nyemission i Bolaget och dess afrikanska diamantutvinningsprojekt i Kongo (DRC).  
 
Bolaget genomför nu en 100 procent garanterad 
företrädesemission omfattande totalt 523 599 nya aktier 
som inbringar en emissionslikvid om sammanlagt 4 712 
391 kronor. 
 
Företrädesemissionen har beslutats av bolagets 
styrelse den 16 april 2018 baserat på ett bemyndigande 
från Årsstämman 2017.  
 
Företrädesemissionen genomförs inför noteringen av 
bolagets aktie på NGM Nordic MTF i Stockholm, med 
den 31 maj 2018 som preliminär första handelsdag.  
 
Att emissionen är säkerställd innebär att företrädesemissionen kommer att bli fulltecknad och att 
bolaget får in total emissionslikvid på ca 4,7 MSEK. Merparten av de som står bakom tecknings-
förbindelserna och garantierna är redan aktieägare i bolaget. Någon garantiprovision utgår ej till de 
som garanterat. 
 
De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om 9 
kronor per aktie. Femton (15) innehavda aktier på 
avstämningsdagen den 23 april 2018, berättigar till 
teckning av en (1) ny aktie. Teckningsperioden är den 25 
april till och med den 9 maj.  
 
För teckning och betalning, vänligen kontakta din bank 
eller förvaltare.  
 
Observera att din bank eller förvaltare kan ha en 
tidigare sista teckningsdag än ovan varför det är 
viktigt att kontakta dem så snart som möjligt i det 
fall du önskar delta i Företrädesemissionen.  
 
Africa Resources har sedan 2014, på relativt kort tid 
och med begränsade medel skapat ett intressant diamantutvinningsprojekt i Afrika. Bolaget har erhållit 
en utvinningslicens för diamanter i ett av världens mest diamantrika områden i Demokratiska 
Republiken Kongo (DRC). Bolaget har en oberoende verifierad mineraltillgång, i enlighet med 
mineralbedömnings-standarden NI 43-101, uppgående till ca 2,4 miljoner carat med ett bedömt 
diamant pris per carat om 180 USD. Africa  
Resources genomförde under 2016 ett prospekterings-program där bolaget kartlade ca 13 km 
flodbotten inom bolagets licenser i syfta att få förståelse för potentiella volymer av diamantförande 
grus/malm i floden. Resultatet indikerar att det finns ca 4 miljoner m3 potentiellt diamantförande 
material i floden Tshikapa. Baserat på detta prospekteringsprogram beslutade Bolaget att investera i 
ett muddringsverk med en processkapacitet om 50–150 m3 per timme (beroende på 
storleksfördelningen av det material som processas). Verket förväntas vara i drift i slutet av februari 

                                                 
1 I samband med att bolaget förvärvade ett diamantprojekt i Kongo under 2016 bytte bolaget namn från Gripen Oil & Gas AB till 

Africa Resources AB. 

Sluttester av bolagets muddringsverk i Sydafrika i september 2017, 
från vänster Jaco Prinsloo, Imilingo Ltd samt Clement Leta, S-E 
Zachrisson, Thomas Häggkvist, Bona Leta från Africa Resources AB 

Bolagets muddringsverk vid invigningen i Pretoria, Sydafrika 
i september 2017 



 
 

2018. Som en jämförelse har existerande pumpar som används av lokala producenter i området idag 
en kapacitet om ca 15 m3/dag. 
 
Bolaget har tidigare producerat och sålt mindre Kimberleycertifierade 
testpartier av diamanter på auktioner i Antwerpen, varav det senaste 
partiet såldes i januari 2017 för 683 USD/carat. Africa Resources ser 
en omfattande potential i verksamheten då området är rikt på 
diamanter men saknar reell produktionskapacitet. DRC är den tredje 
största diamantproducenten i världen i termer av antal carat/år trots 
att huvuddelen sker för hand med föråldrade produktionsmetoder. 
Det finns goda möjligheter att förvärva ytterligare intressanta 
licensområden enligt Bolaget och dess lokala partner. 
 
Utöver diamantverksamheten har bolaget en hög ambition avseende 
socialt ansvarstagande i syfte att bidra till en hållbar utveckling i 
projektets närområde. Initialt har det investerats i ett 
solenergisystem om 6 kW som kommer att förse projektet och dess 
närområde med el vilket saknas i stora delar av Kongo. 
 
För information rörande bolagets projekt, ekonomin, diamanthalter 
m.m. samt bolagets vision hänvisas till bolagets hemsida och den 
bolagsbeskrivning som tillhandahålles på svenska på följande länk: 
www.africaresources.se under ”investors” och ”public offerings”. 
 
Du är varmt välkommen att delta i företrädesemissionen och teckna 
aktier om du/ni tycker ovanstående verkar vara en intressant 
investering och ett spännande projekt. Det tycker vi. 
 
Om du/ni har ytterligare frågor eller önskar mer information, vänligen 
kontakta mig på nedanstående koordinater: 
 
 
 
 
 
Thomas Häggkvist 
VD, Africa Resources AB  
E-mail: thomas.haggkvist@africaresources.se   
Mob: +46 70 55 22 622       

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En ”lot” diamanter utvunna av Africa 
Resources på en auktion i Antwerpen i 
januari 2017 

Diamanter utvunna i Tshikapa vid mitt 
besök i mars 2018. 

http://www.africaresources.se/

