
 

 

 
Pressmeddelande nr 8     2018-12-12 
 
Instagram: @africanresources 
 
 

Africa Resources genomför en fullt garanterad nyemission för investeringar i ökad 
produktionskapacitet och sorteringsverk 
 
Africa Resources genomför en fullt garanterad företrädesrättsemission om ca 8,9 MSEK som främst 
ska användas till investeringar i ytterligare produktionskapacitet samt till en första maskinell 
diamantsorteringslösning. Bolaget avser att kalla till en extra bolagsstämma inom kort där styrelsen 
kommer att föreslå stämman att fatta beslut om en företrädesrättsemission om högst 2 792 529 nya 
aktier till en teckningskurs om 3,20 SEK. Totalt kommer bolaget att tillföras 8 936 094 SEK före 
emissionskostnader.  
 
Styrelsen kommer även att föreslå att den kommande extra bolagsstämman beslutar om 
kvittningsemission avseende utestående konvertibler om sammanlagt 1 530 000 kronor, som förfaller 
till betalning den 30 december 2018. Kvittning kan ske till en ny konvertibel som löper till 30 december 
2019 med konverteringskursen 4 kronor och i övrigt på oförändrade villkor. Samtliga 
konvertibelinnehavare representerande 100 % av utestående nominellt belopp har meddelat att de 
accepterar kvittning till ny konvertibel och att det konvertibla lånet ”rullar” ytterligare ett år.  
 
Bolaget har under hösten inlett diamantutvinning i södra Demokratiska Republiken Kongo (DRC). En 
första försäljning av diamanter på auktion i Antwerpen, Belgien, avses att ske inom kort. Eventuellt 
kommer auktionsförsäljningen att äga rum i början av nästa år då diamantmarknaden generellt sätt är 
bättre i januari än under slutet av året. Många auktionshus drar ner sin verksamhet inför kommande 
helger.  
 
Diamanthalterna har under höstens uppstartsperiod varit höga, men produktionen har inledningsvis 
varit lägre än väntat till följd av inkörningsproblemen med muddringsverket. Bolaget har kommit till 
rätta med problemen och verket fungerar nu utan störningar. 
 
Bolagets ledning och styrelse har kommit fram till att muddringsverket behöver kompletteras med två 
kraftfulla dieseldrivna mekaniska pumpar liknande de som bolagets lokala partner arbetar med i DRC 
och har god erfarenhet av. Utöver det avser Africa Resources att köpa två relativt enkla sorteringsverk 
med en kapacitet om ca 3–4 ton/timme per verk som kommer att ersätta manuella vaskare som 
bolaget använt sig av under hösten. Emissionslikviden kommer även att användas till en lösning för att 
effektivt kunna flytta större stenar på flodbotten samt ytterligare lyftkapacitet.  
 
”Vi har nu tagit oss igenom en igångsättningsperiod med vissa inledande problem men även 
betydande erfarenheter. Muddringverket är i vattnet, fungerar och processar diamantförande alluvial 
malm. Halterna i den malm som processats har varit bättre än förväntat men volymerna har varit 
begränsade p.g.a. av el- och sten problem i samband med inkörningen av maskinen. De utmaningar vi 
stött på så här långt bedömer vi oss ha bra lösningar på. Den tekniska plan vi har för att flytta större 
stenar på flodbotten skapar ytterligare potential i och med att vi framledes kommer att ha ökad 
åtkomst till många intressanta fyndigheter som historiskt övergetts p.g.a. av stora stenar som 
blockerat pumparna. De mekaniska pumpar och sorteringsverk som vi nu avser att investera i bygger 
på enkel teknik som vår lokale partner har stor erfarenhet av”, kommenterar Africa Resources VD, 
Thomas Häggkvist. 
 
Ytterligare information om styrelsens förslag till bolagsstämman kommer att återfinnas i den kallelse 
som avses offentliggöras inom kort.  
 
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 12 december 2018 kl. 08.45. 
 
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 sedan den 31 maj 2018.  


