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Till aktieägarna i Africa Resources AB, 
 
Bolaget har under sommaren/hösten 2018 arbetat med igångsättningen av det diamantutvinningsverk 
som importerades till Demokratiska Republiken Kongo (DRC) under inledningen av 2018. 
Utmaningarna och tidsomfattningen för att komma igång med en kontinuerlig diamantutvinning har 
varit märkbara men bolaget har under hand löst problemen och successivt tagit utvecklingen av 
diamantprojektet framåt. Diamanthalterna i det utvunna gruset har varit mycket höga men inledande 
problem med maskinens elektronik i kombination med större stenar på flodbotten, vilka komplicerar 
åtkomst till den alluviala malmen, har skapat fördröjningar under den första inkörningsperioden. Detta 
hör verksamheten till och vi får acceptera att utvecklingen av projektet inte löper på utan hinder även 
om det orsakar en hel del frustration. Det är inledningsvis en hel del ”learning by doing” för att utveckla 
verksamheten framåt. 
 
Africa Resources övertygelse om att det går att processa omfattande volymer av alluvial malm med 
höga diamanthalter har stärkts under den inledande fasen. Bolaget har med hjälp av endast manuella 
slutsorterare/vaskare utvunnit diamanter från flodernas grus med halter om mellan 5 – 105 carat/ton 
grus. Detta är relativt andra ”diamantområden” i världen mycket höga halter. Det som återstår i detta 
skede är att utveckla en driftsäker och mer industrialiserad process vilken ger kontinuerlig tillgång till 
stora volymer av diamantförande grus.  
 
För att skapa bättre förutsättningar har bolagets ledning bedömt att verksamheten måste kompletteras 
med ytterligare pumpar vid sidan om det existerande muddringsverket. Dels för att kunna processa 
större volymer från olika fyndigheter men även för att begränsa risken att verksamheten blir stående 
då den befintliga maskinen behöver servas eller åtgärdas på annat sätt. Bolaget avser att investera i 
två mekaniska pumpar av det slag som den lokala partnern i DCR är väl bekant med och sedan 
tidigare har använt med bra resultat. Nyckeln till framgång är enligt bolaget att kontinuerligt kunna 
processa större volymer med effektiv maskinanvändning. Halterna varierar men med flera maskiner 
igång sprids riskerna naturligt och genomsnittliga halter och volymer bedöms att bli höga. 
 
Ett bättre system för att lyfta bort större stenar under vattnet är även det prioriterat. Bolaget har 
tillsammans med en engelsk leverantör, som är specialist på arbetsmaskiner under vattnen, tagit fram 
en lösning där man borrar fast kilar i stenarna som därefter krokas fast och vinschas upp antingen av 
en plattform på vattenytan eller från en lastbil. Denna metod skall kombineras med ett slags ”tubnät” 
som kan träs över stenarna, snaras åt och vinschas upp. En sonarlösning avses att införskaffas då det 
öppnar upp en möjlighet att kunna visualisera flodbotten. I dagsläget sker arbetet under vattnet genom 
befintliga dykares känsel samt med antaganden avseende bottenstruktur. Med dessa lösningar ska 
bolaget kunna komma åt områden med alluvial malm som aldrig tidigare varit föremål för utvinning. De 
lokala utvinnarna har historiskt aldrig haft resurser att se och kartlägga flodbotten. 
 
Sorteringsverk för att undvika manuell vaskning/sortering av diamanter kommer att köpas in under Q1 
2019. I ett första skede kommer en enklare variant att användas som med hjälp av vatten utskiljer 
diamanterna baserat på mineralens högre densitet. De inledande verken kan processa 3–4 ton alluvial 
malm per timme och ger ett diamantkoncentrat om ca 70 kg/timme för den slutgiltiga 
”handplockningen”. Detta rationaliserar bort mycket folk, minimerar stöldrisken och förbättrar 
utvinningsgraden avsevärt. Bolaget avser att förvärva två sorteringsverk initialt. 
 
En första försäljning av diamanter avses att genomföras under andra halvan av januari på en 
diamantauktion i Antwerpen.  
 
För att finansiera en fortsatt expansion genomför bolaget nu en 100 % garanterad företrädesemission 
omfattande totalt 2 792 529 st nya aktier till teckningskursen 3,20 kronor/st som inbringar en 
emissionslikvid om sammanlagt ca 8,9 MSEK. Företrädesemissionen har beslutats av en extra 
bolagsstämma vilken avhölls den 3 januari 2019. Avstämningsdag för rätt att delta i 
företrädesemissionen är den 10 januari 2018. 



 

 
Att emissionen är garanterad innebär att företrädesemissionen kommer att bli fulltecknad och att 
bolaget får in total emissionslikvid på ca 8,9 MSEK. De som står bakom teckningsförbindelserna och 
garantierna är sedan tidigare större aktieägare i bolaget.  
 
För information rörande bolagets projekt, vision, det finansiella, diamanthalter m.m. hänvisas till ett 
sammanfattat informationsdokument som finns att ladda ned på bolagets hemsida. Utöver det finns 
bifogat emissionsredovisning med inbetalningsavi, ”Villkor och Anvisningar” för emissionen, ”Särskild 
Anmälningssedel samt ”Anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter”.  ”Villkor och 
Anvisningar” och ”Särskild Anmälningssedel” och ” Anmälningssedel för teckning utan stöd av 
teckningsrätter” finns också att tillgå samt att ladda ner på bolagets hemsida: www.africaresources.se 
och hos det emissionsinstitut som bolaget anlitar (www.hagberganeborn.se). Se under fliken 
”Pressreleases and financial reports” – och ”Public Offerings”, längst ned på sidan. 
 
Du är välkommen att teckna aktier i företrädesemissionen om du/ni tycker ovanstående verkar vara en 
intressant investering och ett spännande projekt.  
 
För bildmaterial från projektet och arbetet inom Africa Resources i Demokratiska Republiken Kongo, 
se nedan länk: 
 
https://www.instagram.com/africanresources/ 
 
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   
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


