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Fortsatt väldigt höga diamanthalter inom Africa Resources projekt i DRC 
 
Africa Resources AB:s diamantprojekt i DRC (Demokratiska Republiken Kongo) har fortsatt generera 
höghaltigt diamantförande grus från den utvinning Bolaget igångsatt i södra DRC under sommaren 
2018. Africa Resources har under de senaste dagarnas sortering erhållit en genomsnittlig halt om 91 
carat/ton (se bifogat bildmaterial, 106 ct – 1,16 ton). Detta är att sätta i relation till 0,3-0,6 per ton vilket 
är vanliga halter vid diamantutvinningar på markområden runtom i världen vid alluviala diamantprojekt. 
Största diamanten hittills är om 4,35 carat. Sorteringen görs i nuläget för hand då bolaget inte 
investerat i sorteringsverk, detta har begränsningar avseende effektivitet, utvinningsgrad och säkerhet. 
 
Africa Resources avser att göra bolagets första försäljning av diamanter från egen utvinning på 
auktion i Antwerpen, Belgien, kring månadsskiftet november/december. Bolaget hoppas kunna sälja 
ca 1 000 carat i denna första försäljning, volymen beror på utfallet av sorteringsprocessen som pågår 
för tillfället.  
 
Bolaget bedömer i nuläget att det genomsnittliga försäljningspriset per carat uppgår till ca 150 USD. 
Produktionskostnaden utgörs huvudsakligen utgörs av diesel för att driva generatorer. Denna kostnad 
sjunker i takt med att större volymer processas då generatorernas konsumtion av diesel är relativt fast 
per timme. 
 
”Det börjar bli mycket intressant att räkna på detta. Den alluviala malmen som pumpas upp från 
flodbotten packas i ett första steg i säckar om 55-60 kg/säck. Jag har varit fram och tillbaka i DRC 
sedan år 2011. 100 % av de säckar med alluvial malm/grus som pumpats upp från flodbotten som jag 
varit med och sorterat, från flera olika licenser samt två olika floder under dessa år har innehållit 
diamanter. Det finns sannolikt hundratals miljoner ton diamantförande grus i dessa floder men ingen 
produktionskapacitet i området. Bara på vår licens 674 har vi en oberoende mätning som säger att 
den innehåller >3 miljoner ton sand och grus i floden, möjliga att processa, som är potentiellt 
diamantförande. Har du genomsnittliga halter likt de vi haft hittills om 14-91 carat/ton blir intäkten 
fantastisk i relation till den låga produktionskostnaden. Med maskiner och produktionskapacitet att 
processa volymer går det att utvinna mycket diamanter i södra DRC”, kommenterar Thomas 
Häggkvist, VD i Africa Resources AB. 
 
Bolaget har upplevt fortsatta störningar i uppstarten av det muddringsverk som byggdes med hjälp av 
italienska- och sydafrikanska leverantörer under 2017. Inkörningsperioden för maskinen har varit 
längre än förväntat vilket har påverkat de processade volymerna negativt. Bolaget arbetar kontinuerligt 
på att hantera driftstörningar samt att bygga upp erforderligt reservdelslager på projektet för att 
undvika längre stopp i produktionen. 
 
För ytterligare information kontakta: 
Thomas Häggkvist, VD, Africa Resources AB (publ) 
Mobilnr: +46 70 552 26 22 
Mobnr (DRC): +243 993 063 382 
e-post: thomas.haggkvist@africaresources.se   
 
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Africa Resources AB är skyldig att offentliggöra 
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november 2018 kl 10,30. 
 
Africa Resources AB (publ) 
Africa Resources AB (publ) fokuserar på prospektering och utvinning av mineraler, främst diamanter i Afrika. Bolagets affärsidé 
är att med fokus på kostnadseffektivitet, ny teknik samt socialt ansvarstagande kommersialisera afrikanska råvarutillgångar i 
nära samarbete med lokala partners. Bolagets vision är att vara en aktiv och långsiktig aktör inom utvinning och handel med 
afrikanska råvaror och naturtillgångar. Bolaget är noterat på NGM Nordic MTF från och med 31 maj 2018. 


