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Uppdatering Africa Resources AB – juni 2017 
 
Nedan följer en sammanfattad uppdatering avseende verksamheten i Africa Resources AB våren 
2017: 
 
Plan Q2-Q3 
 
Bolaget arbetar för tillfället med konstruktionen av ett muddringsverk. Verket är beställt från ett företag 
i Sydafrika som levererar gruvutrustning och processlösningar åt bl.a. det norska börsbolaget Tomra. 
Plattform och pump skall vara färdig för att skeppas från Sydafrika till Demokratiska Republiken Kongo 
(DRC) i mitten av juli enligt nuvarande plan. Båt till DRC tar enligt rederiet ca 15 dagar och därefter 
fraktas den på tåg och lastbil till bolagets licens. Detta skall enligt uppgift ta 1-2 veckor. I nuläget rör 
det sig om två containrar. Målet är att pråmen ska vara på plats på licensområdet i slutet av augusti. 
 
Bolagets ledning kommer att delta vid testkörning av muddringverket i en damm i Johannesburg, 
Sydafrika, i juli innan den skeppas till DRC. 
 
Muddringsverket transporteras näst intill hopmonterad i containrar till siten varför den skall kunna vara 
i drift relativt snabbt efter att den anländer till Africa Resources projekt. Bolagets partner (som är 
baserad på licensen) gör bedömningen att man borde kunna ha pråmen i drift inom någon vecka från 
ankomst och att efter ytterligare någon vecka borde vi sannolikt ha de första diamanterna utvunna om 
pumpen fungerar enligt plan. Då bolaget redan har identifierat den plats pråmen ska starta sin 
produktion på så ska det gå snabbare än normalt och komma igång enligt vår lokala partner. 
 
Repetition mineraltillgång 
 
Nedan följer en sammanfattning av bedömd mineraltillgång inom bolagets licenser. Samtliga data är 
framtagna underskrivna av oberoende expertis i form av Deloitte Venmyn i Sydafrika i enlighet med 
den globalt vedertagna bedömningsstandarden för mineraltillgångar, NI 43-101. 
 
Mark/terrasser    

Licens  

Mineraltillgång 
floden 

exkluderad 
(antal carat) 

Volym potentiellt 
diamantförande 

grus (m3) 

Genomsnittligt 
värde 

(USD/carat) 

Värde 
diamanter "in 

situ" (USD) 
674 2 365 405 9 933 605 150 354 810 750 
665 988 107 6 594 000 150 148 216 050 

  16 527 605  503 026 800 
 
Avseende floden har bolaget genomfört en resistivity survey (en mätning där man med hjälp av 
elektriska impulser mäter olika grusmaterial och dess volymer under vatten) under hösten 2016 vilken 
indikerar att det finns omkring 1 700 000 m3 grus på flodbotten inom licens 674 samt ca 2 500 000 m3 
inom licens 665. Diamanthalterna i gruset är okända men baserat på en NI 43-101 rapport upprättad 
av Deloitte Venmyn på en närliggande licens efter Tshikapa-floden innehåller gruset ca 5 carat/m3. 
Antar man att även bolagets licens innehåller halter i linje med detta ser tillgången ut enligt nedan: 
 

Floden     

Licens  

Mineraltillgång 
flodbotten  

 (antal carat) 

Volym potentiellt 
diamantförande 

grus (m3) 

Genomsnittligt 
värde 

(USD/carat) 

Värde 
diamanter "in 

situ" (USD) 
674 8 850 000 1 770 000 150 1 327 500 000 
665 12 500 000 2 500 000 150 1 875 000 000 

  4 270 000  3 202 500 000 
 
Africa Resources ledning deltog vid en oberoende övervakning verifierad av Deloitte rörande en 
testproduktion baserat på grus från en hålformation inom licens 665 vilken genomfördes 2013. Man 
testade totalt ca 5,3 m3 (142 säckar med grus) vilka innehöll en genomsnittlig halt om 148 carat/m3. 
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Då produktionskostnaden är låg, sannolikt ca 10-20 USD/m3 baserat på siffror från referensprojekt i 
Sydafrika, resulterar detta i att lönsamheten på modellstadiet blir hög.  
 
Finansiering 
 
Bolaget stängde framgångsrikt i slutet av april en fulltecknad nyemission som tillförde bolaget ca 6,4 
MSEK motsvarande ca 714 000 st nya aktier. Totalt antal aktier efter emissionen uppgår till	7 853 989 
st fördelat på ca 4 000 aktieägare. 
 
Investeringar 
 
Bolaget har inlett tillverkningen av en pråm/plattform för muddring av diamantförande grus från botten 
på Tshikapa-floden. Dragflow i Italien har projekterat och tillverkat pumpen medan Imilingo Mineral 
Processing i Sydafrika har ritat och för närvarande bygger pråmen enligt nedan. 
 

 
 
 
Pumpen från italienska Dragflow har en kapacitet om 30-60 m3 grus per timme beroende på 
storleksfördelningen av det material som pumpas. Detta är att jämföra med de existerande pumparna i 
området (som bl. a innehas och används av bolagets partner Clement Leta) med en kapacitet om ca 1 
m3 per timme. Vidare manövreras pumpen från en kontrollpanel på plattformen istället för manuellt 
med hjälp av dykare på flodbotten vilket är fallet med existerande pumpar i Tshikapa-området. På sikt 
är tanken att även tillföra en undervattenskamera för att kunna läsa av flodbotten men detta går inte 
att kostnadsmässigt att motivera i inledningsskedet. 
 
Det finns stora volymer diamantförande grus på flodbottnarna i Tshikapa; Kasai och Longatshimo 
River, det som saknas är kapacitet att processa detta material i någon större omfattning. Detta 
bedömer bolagets ledning att den pump och plattform som är under konstruktion kommer att skapa 
goda möjligheter att göra. Bolagets lokala partner har även redogjort för utmaningar i form av att det 
övertäckande sandlagret kontinuerligt rasar ned och lägger sig som ett lock ovanpå gruslagren på 
botten av floden vilket gör att de har svårigheter att pumpa undan i den takt som krävs för att nå 
diamantförande gruslager. Detta resulterar ofta i att de till slut får ge upp. Detta kommer bolagets 
pump att lösa, enligt partnern, genom den avsevärt högre processkapaciteten. 
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En pump från Dragflow i arbete under vatten 
 
Bilderna nedan är från den 25 maj - 7 juni hos Imilingo i Johannesburg, de är de första bilderna av 
Africa Resources pråm och ”vibrating screen” som för tillfället är under konstruktion. 
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Lokal partners besök i Stockholm (23-28/5). 
 
Medan muddringsverket byggs i Sydafrika kom bolagets lokala partner, Clement Leta, till Stockholm 
för möte med styrelse, aktieägare samt genomgång och planering av verksamheten. Då utvecklingen 
av bolaget i ett inledningsskede i viss utsträckning bygger på personliga relationer bedömer bolaget 
att detta besök var motiverat och värdefullt. 
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Ytterligare licenser 
 
Tillgången till kapital och produktionskapacitet är mycket begränsad i regionen p.g.a. av bristen på 
infrastruktur och landets politiskt instabila historik. Det finns möjlighet att erhålla ytterligare intressanta 
licenser i provinsen då existerande licensinnehavare ofta brutit mot avtalen med myndigheterna 
avseende betalningar av skatter och avgifter. De flesta licenser är inmutade men väldigt få bedriver 
verksamhet annat än att låta lokalbefolkningen gräva för hand på licenserna. Staten vill förhindra detta 
men har så långt inte lyckats attrahera operatörer med finansiella resurser i den utsträckning som 
efterfrågas. Många av dessa licenser finns möjlighet att få oss tilldelade genom förhandlingar med 
innehavarna och gruvmyndigheten/gruvrättsregistret (CAMI, Cadastre Minier).  
 
Social Responsibility 
 
Bolaget undersöker kontinuerligt möjligheten att bidra till utvecklingen av det lokala samhället i syfte 
att hjälpa lokalbefolkningen och därigenom förbättra levnadsstandarden för människorna i området. I 
nuläget bedöms det vara skolbyggnader och infrastruktur som provinsen är i störst behov av. Bolaget 
har inledningsvis med hjälp av dess lokala partner identifierat ett konkret projekt att undersöka 
finansieringsmöjligheter: 
 
Staten i DRC finansierade en färja för 20-år sedan som med hjälp av stålvajrar kunde transportera 
bilar, djur etc över Tshikapa-floden. Då den var undermåligt byggd rostade den sönder och ligger nu 
delvis på botten av floden. Lokalbefolkningen är i stort behov av att kunna korsa floden men har gett 
upp på att hitta finansiering för att kunna ersätta eller reparera den. Se nedan bild: 
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Africa Resources har inlett arbetet med att finna bidragsfinansiering för att kunna ersätta denna färja. 
Detta skulle förbättra möjligheterna för transport, rörelse, handel etc för lokalbefolkningen och bolaget 
skulle stärka sin position avsevärt i det lokala samhället bland befolkningen samt bland provinsens 
styre. Bolaget har för avsikt att fortlöpande arbete med dylika sociala projekt för att stärka image och 
bygga ett relevant och starkt varumärke både i området och inför en kommande notering av bolagets 
aktier. 
 
Utöver detta tittar bolaget en del på olika lösningar omfattande solenergi. Regionen har massor av sol 
men väldigt begränsat med elektricitet. I takt med att Africa Resources verksamhet kommer igång och 
utvecklas avser bolaget att arbeta med solpaneler i största möjliga utsträckning. Detta arbete kommer 
även att försöka breddas till att involvera och utbilda myndigheten i Tshikapa samt om möjligt förse 
lokalbefolkningen i de närliggande byarna med paneler. 
 
Den politiska situationen 
 
Det som orsakat den senaste tidens oroligheter är ett inställt presidentval som skulle ha hållits i 
december 2016. Nuvarande president Kabila har hittills inte arrangerat något val trots att han suttit två 
mandatperioder och DRC:s grundlag inte tillåter en president att sitta längre en två perioder. Detta 
skapar oroligheter ute i provinserna som militär och polis försöker lugna vilket lett till 
sammandrabbningar på flera håll. 
 
Den lokala partnern säger att vi kan vara lugna men att vi måste ha visst tålamod. Det kommer, enligt 
honom att dröja innan DRC är helt lugnt och konfliktfritt och skall man vara verksam i DRC får man i 
någon mån vänja sig att oroligheter förekommer. Han menar dock att det inte inverkar på vår 
verksamhet då arbetet sällan står stilla oavsett oroligheter. Media i omvärlden ger inte en rättvisande 
bild enligt honom.  
 
Utvecklingen går snabbt åt rätt håll då allt fler människor utbildar sig, näst intill alla kan läsa och i 
princip samtliga har tillgång till internet och dess informationsflöde. Han säger att Kabila i flera fall 
eldar på oroligheterna ute i provinserna medvetet då detta stärker han position genom att 
befolkningen då är upptagen med dessa konflikter istället för att enas och gemensamt arbeta för hans 
avgång. Hans strategi har fungerat väl historiskt men befolkningen ser i allt större utsträckning genom 
detta, enligt Clement, och ifrågasätter varför de skall kämpa mot varandra istället för att i enad form 
fokusera på landets utveckling. 
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Huvudsakliga risker i nuläget 
 
Ledningen i Sverige bedömer i nuläget att transporten av maskinen från hamnstaden Matadi i DRC till 
licensområdet är en risk då vägarna är dåliga och de containers som kommer att transporteras är 
relativt stora. Den lokala partner säger att de kommer att lösa det, bolaget har några maskiner som 
kan användas att förbereda vägen men baserat på den svenska ledningens erfarenhet av vägarna så 
kommer det att vara en utmaning. Clement Leta har dock gjort detta tidigare några gånger med hans 
något mindre pråmar vilket ger en viss trygghet. 
 
Det politiska läget i DRC bedöms även det som en risk. Denna risk utgörs främst av att det är oroligt 
ute i provinsen vilket försvårar arbetet då människor är obekväma med att arbeta obevakat på 
landsbygden samt möjligheten att transportera säkert. Bolagets svenska och kongolesiska ledning 
bedömer att risken för stöld eller att någon lägger sig i verksamheten som minimal men oroligheter 
kan orsaka förseningar vilket negativt påverkar bolaget finansiellt. 
 
Likviditetssituationen 
  
Bolagets nuvarande likvida situation är god kombinerat med att bolaget är skuldfritt. Den befintliga 
kassan förenat med den lagda budgeten möjliggör för bolaget att komma igång med att industriell 
diamantutvinning baserad på nya plattformen samt pump som f.n. är under konstruktion. Bolaget 
bedömer att leveransen av pråm med pump till vår site ska kunna ske i augusti/september. Beroende 
på hur snabbt produktionen därefter kan komma igång så behövs det inte utvinnas något större antal 
carat för att täcka bolagets kostnader baserat på Africa Resources-koncernens låga månatliga 
kostnads burn-rate. Ytterligare kapitalbehov bedöms uppkomma när det blir dags att investera i en 
ökad kapacitet, då i ett första skede i ett sorteringsverk från Tomra. Detta kommer att diskuteras i 
samband med noteringsarbetet och beslut fattas först under hösten, när den industriella utvinningen 
har kunnat utvärderas i större utsträckning. Ledningen vill därigenom uppnå ”proof of concept” för att 
kunna fatta väl underbyggda beslut avseende när och hur projektet skall skalas upp genom ytterligare 
industrialisering av diamantutvinningen. 
 
Marknadsnotering/Listning 
 
Bolaget avser att så snart det är möjligt ansöka om listning av bolagets aktie på NGM eller annan 
lämplig marknadsplats. Ledningen har medvetet valt att avvakta något med denna process så att 
bolagets verksamhet kan utvecklats ytterligare och med en förhoppning om att läget i DRC skall 
stabiliseras. Detta bedöms av ledningen förstärka bolagets möjligheter till att framgångsrikt ansöka om 
listning. Målet är att notera bolaget under hösten 2017. I takt med att maskinerna är på plats på 
licensen och bolaget kan starta upp processandet av grus/malm blir verksamheten mer 
industrialiserad och därigenom bli lättare för en marknadsplats att förstå och bedöma. 
 
Slut för denna gång. Vi arbetar nu med stort fokus på att så snart som möjligt ha utvunnit våra första 
diamanter på licensen maskinellt via vår egen pråm. 
 
Ytterligare information i form av t ex det Informationsmemorandum som upprättades i samband med 
den nyligen genomförda nyemissionen finns att tillgå på bolagets websida www.africaresources.se. 
 
Kontakta mig gärna enligt nedanstående om ni har ytterligare frågor. 
 
Mvh 
/Thomas Häggkvist 
Africa Resources AB 
Mail: thomas.haggkvist@africaresources.se 
Tel: +46 70 552 26 22 
Engelbrektsgatan 7, 114 32 Stockholm 


