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Uppdatering Africa Resources AB – September 2017 
 
Nedan följer en sammanfattad uppdatering avseende verksamheten i Africa Resources AB under 
sommaren 2017: 
 
Sammanfattning 
 
Bolaget har fortsatt arbetet med byggnationen av dredgen (muddringsverket) i Pretoria i Sydafrika 
med hjälp av Imilingo Mineral Processing Ltd. Tidplanen har förskjutits något p.g.a. av en mer 
tidskrävande transport av pumpen till Sydafrika för ihopmontering med dredgen samt har tillverkningen 
generellt tagit längre tid än planerat. Imilingo uppger att en av orsakerna till detta är svårigheten att på 
ritningsstadiet med säkerhet uppskatta tillverkningstiden. Det är relativt nytt att bygga en dredge av 
denna typ resulterande i att vissa moment tar lite lägre tid än planerat. Vår initiala plan indikerade att 
den skulle vara klar för sluttester i andra halvan av juni vilken nu sköts fram till slutet av augusti. Jag 
och styrelseordföranden Sven Erik Zackrisson samt vår samarbetspartner och delägare i vårt 
licensägande dotterbolag i Kongo, Clement Leta, var nere i Pretoria förra veckan och deltog vid 
presentationen av dredgen för branschfolk, personal etc samt deltog vid ett skarpt test i vatten.  
En sammanfattning av resan, bolagets position och projektet följer nedan. 
 
Presentation av vår iDredge  
 
Vår maskin avtäcktes under pompa och ståt den 29 augusti. Det hölls tal, vi klippte band, beskådade 
ljusshower, filmer från vår senaste resa med Tomra i DRC etc. Det var en intressant kväll. När de 
tände ”spottarna” på pråmen (se bilder nedan) så var det med tårar i ögonen vår DRC-partner, Leta, 
sade att en dröm går i uppfyllelse. Det var roligt att se hans reaktion. 

Maskinen är ”fenomenal” enligt vår partner Clement Leta som har mer än 30 års erfarenhet av 
diamantutvinning i DRC. Kapaciteten är > 50 m3 grus i timmen. De få pumpar som används i DRC, av 
bl. a vår partner, klarar 1–2 m3 i timmen. Pumpen och pråmen styrs av en kontrollpanel på pråmen 
samtidigt som pumpen befinner sig nere vid botten. Övriga pumpar som används i DRC är belägna 
och arbetar ovan ytan på plattformen och manövreras av dykare på botten som är relativt ineffektiva 
p.g.a. av begränsad sikt. Utöver det är dykarna en av den största kostnadsposten i produktionen då 
de vet sitt värde och det inte finns så många som har kompetens och mod att utföra arbetet. 
 

 
  

Dredgen är döpt till Therese 
efter en av vår lokala 
partners två ”mamas”, något 
vi lovade honom under en 
middag vid hans besök i 
Stockholm i våras.  
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iDredge designad och byggd av Imilingo Mineral Processing i samarbete med Africa Resources AB för bolagets projekt i 
Tshikapa, DRC. 
 

 
Ordförande Sven-Eric Zachrisson, vår lokala partner Clement Leta samt jag själv, Thomas Häggkvist, vid presentationen av 
maskinen. 
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Test av Dredgen 
 
Maskinen fraktades från Imilingos verkstad till en damm utanför Pretoria, Balmoral, för ett test i vatten, 
den 1 september. Representanter från Africa Resources skulle enligt tillverkningsavtalet mellan Africa 
Resources och Imilingo närvara och godkänna den färdiga pråmen samt pumpen innan skeppning till 
DRC. Imilingo hade lagt ned mycket arbete på att ordna ett event där det var journalister, fotografer, 
potentiella kunder (till Imilingo), lokalbefolkning, suppliers etc. närvarande. Det var partytält, grillar 
samt mat och dryck som serverades. Det var en fantastisk dag. Pråmen fungerade utmärkt. Vi hade 
en invigning med champagne som krossades mot skrovet (se filmklipp i nästkommande mail). Vårt 
projekt uppfattades som roligt och spännande särskilt mot bakgrund av att det var ett svenskt bolag 
som jobbade med detta i DRC. Vi åkte till en vägkrog i närheten efter invigningen och blev intervjuade 
av en journalist som skrev för ”Modern Mining”. De kommer att skriva ett reportage om vår dredge, 
Imilingo och vårt projekt i nästa nummer. Rätt roligt då det är en tidning som läses av de flesta i 
gruvbranschen i Sydafrika enligt Imilingo. Leta var positivt bekymrad då han sade att en dags 
pumpande med denna maskin kommer att ge material för tre veckors tvättning/vaskning. Vi behöver 
följaktligen sorteringsmaskiner så fort som möjligt för att hantera tvättningen av dessa volymer med 
potential att innehålla en betydande mängd diamantförande grus. 
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Jaco Prinsloo, Imilingo Ltd, Clement Leta, S-E Zachrisson, Thomas Häggkvist samt Bona Leta (Clements son, bosatt i Pretoria) 
 
Perspektiv – Letseng Diamond Mine 
 
Vi besökte även under vår vistelse i Sydafrika en stor diamantgruva i Lesotho. Jag bifogar lite bilder 
nedan för att försöka ge en bild av omfattningen av denna verksamhet. Den ägs av Gem Diamonds 
som är listat i London. Gruvan är belägen 3 300 meter över havet. 
  
De spränger och processar 70 000 ton sten varje dag och får ut ca 250 carat diamanter (50 gram). Av 
70 000 ton sten om dagen utvinner de följaktligen diamanter sammanlagt till storleken lite mindre än 
en bordtennisboll. Jag har själv varit med när Leta vaskat fram 600 carat om dagen i en vecka från en 
rik fyndighet där vi avser att påbörja vår verksamhet. Letseng har 2 500 anställda, personalbostäder, 
matsalar, säkerhetsorganisation, en stor maskinpark, jättedumprar, avfallsdammar, två anrikningsverk 
etc. (en investering om ca 2,5 miljarder SEK). Verksamheten konsumerar 4 tankbilar med diesel om 
dagen. De har bra kvalitet på diamanterna, ca 1 700 USD/carat average men även de har diamanter 
med sämre och bättre kvalitet. Senaste försäljningen vi gjorde hade vi 683 USD/carat. Leta säger att 
söderut på vår licens har han utvunnit många stenar >1 500 USD/carat. I januari i år sålde vi en sten 
från vår licens om 3 carat för mer än 2 000 USD/carat. 
  
Oavsett caratpriser vilka är svåra att ha en uppfattning om innan man startar produktionen så har ett 
fungerande alluvialt projekt stor potential att visa god lönsamhet. Man kan få ut mycket carat till låg 
kostnad jämfört med en gruva likt Letseng. Det tål krångel och perioder när det står stilla då de fasta 
kostnaderna är låga. Står en gruva likt Letseng stilla kostar det pengar. De har en produktionskostnad 
per carat om >1 200 USD medan vi har, enligt nuvarande beräkningar, en produktionskostnad om 10–
20 USD per carat. Det är mindre volymer men då kostnaden och investeringen är en bråkdel så blir 
kalkylerna robusta. 
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Ett av två dagbrott från vilka man schaktar diamantförande kimberlit sten samt waste rock. 
	

	
Del av gruvområdet med processanläggning, conveyor belts, malmhögar etc. 
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Dagbrott 2. 
	

	
Vår lokala partner Clement Leta framför ett sorteringsverk från Tomra i Letseng Diamond Mine i Lesotho 
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Kommande kvartal 
 
Vi planerar att frakta maskinen med båt från Durban eller Cape Town till Matadi, DRC, inom 4-5 
veckor. Frakten till hamnen i DRC tar därefter ytterligare ca 3 veckor. Väl i DRC, Matadi, körs 
containrarna på lastbil till Kinshasa för förtullande, diverse deklarationer, skatter, eventuella 
momsbetalningar etc. Vi arbetar på att söka undantag från införselmoms då utrustning för 
gruvindustrin är undantaget från importskatt enligt gällande momsregler i DRC. Vi undersöker f.n. 
detta genom det anlitade transportföretaget. Vi väntar på att få en offert från dem för frakten samt all 
administration i samband med införseln och förtullandet m.m. i Kinshasa. Vi anlitar en av de större 
fraktmäklarna i Sydafrika (Worldnet Logistics) som administrerar mycket transporter till DRC och 
Kinshasa. Styrelsens målsättning är att dredgen skall vara på plats på licensområdet och klar för 
idrifttagande före årets slut. 
 
DRC 
 
Situationen i DRC har enligt vår partner Clement Leta lugnat sig något. Rwanda verkar i stor 
utsträckning påverka politiken i DRC. Enligt flera källor som jag pratat med är det Rwanda som tillsatte 
president Kabila från början. Kabilas mor är från Rwanda. Enligt samma kontakter i Rwanda kommer 
presidenten att avsättas under hösten och ersättas. Anledningen till att Kabila inte avgår är, enligt 
uppgift, att så snart han kliver av kommer han att bli åtalad för att ha stulit massor av pengar från 
befolkningen. Så länge han klamrar sig fast vid presidentposten kan ingen åtala honom. Det finns 
enligt vår partner inget land som kommer att skydda honom efter han avgår. Han sitter i en rätt jobbig 
position. Vi får se vad som händer (this is Africa). 
 
Huvudsakliga risker 
 
Då maskinen är färdigställd och testad samt fungerar enligt plan så har risken relaterat till den delen 
avsevärt minskat. Den risk som i nuläget kvarstår är enligt min bedömning transporten och införseln 
av dredgen till DRC och slutligen transporten till vår camp på licensen. Vi väntar som jag nämnde 
ovan på den offert som ska ge oss ett bättre underlag för de kostnader (inklusive skatter och 
importavgifter) vi får räkna med innan dredgen är på plats på vår licens. Enligt vår partner finns det 
olika sätt att göra det på men vi avser att ta så få genvägar som möjligt för att säkerställa att 
processen är klanderfri och att samarbete med myndigheterna i DRC är transparant. 
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Vår lokala partner Clement Leta vidhåller att han är trygg med att vår maskin kommer på plats och att 
situationen i DRC inte är något stort problem. Vi kommer att ha inhyrd personal som sköter 
säkerheten under transporten och vid vår licens. Transporten kommer inte att vara lätt men ingenting 
är lätt i DRC enligt Leta, men de är vana att lösa transporter likt dessa då vägarna är näst intill 
obefintliga. Vi har även en stor grävmaskin i Tshikapa som kommer att köra framför transporten och 
bereda vägen där det behövs. 
 
Listning 
 
Såsom tidigare kommunicerats skall bolaget noteras och styrelsen tittar i första hand på NGM. 
Styrelsen tillsammans med en av de större ägarna i bolaget träffade för ett par veckor sedan 
ledningen för NGM inklusive deras VD. Bolaget fick ett positivt bemötande och NGM tyckte att vi hade 
gjort alla de åtgärder som NGM vid ett tidigare besök hade indikerat. Man bedömde även att bolaget 
organisation och styrelse/företagsledning hade all den erfarenhet som ett noterat bolag behöver. 
Africa Resources ser betydligt mer redo ut för att bli noterat och handlas på NGM var NGM:s samlade 
feedback och vi var välkomna med en ansökan till NGM.  
 
Styrelsen och bolaget arbetar vidare med noteringsprocessen och avser att ansöka om listning så 
snart vi får vår dredge på plats på licensen. En notering är tyvärr förknippad med betydande kostnader 
för rådgivare, legal och finansiell due diligence m.m. Detta oaktat att vi har egna resurser inom 
styrelsen och närstående som kan ta fram allt material och underlag själva för en listning såsom 
anslutningsmemorandum, emissionsdokument, bolagsstämmomaterial, uppdatering av hemsida m.m. 
Man kommer dock inte ifrån detta krav då en listning kräver att man anlitar en extern finansiell 
rådgivare, externa advokatbyrå, revisionsbyrå, emissionsinstitut m.m. som så att säga ”går i god” för 
Bolaget. 
 
De närmaste månaderna vill vi använda befintlig likviditet tillsammans med ett mindre belopp som vi 
avser att ta in inom en till två månader och som ska ta oss en bra bit ytterligare fram emot en 
industriell utvinning av diamanter på vår licens. 
 
Vi vill därför tajma en noteringsansökan så bra som möjligt utifrån den spännande utvecklingen som 
Bolaget genomgår under de närmaste månaderna. En noteringsansökan till NGM bedöms komma att 
kunna lämnas in senast i början av Q1 2018. 
 
Finansiell situation 
 
Bolagets finansiella situation är under kontroll i nuläget då det inte finns några stora 
”overheadkostnader” att finansiera varje månad. Den slutliga tillverkningskostnaden för maskinen 
kommer att överstiga budget något p.g.a. dyrare materialval i syfte att vara mer korrosionstålig, några 
tillägg avseende olika fästen, tak etc. Antalet kollin som ska transporteras har ökat då det först 
bedömdes att det skulle gå bra med två 40-fots containrar. När allt nu är färdigt är det klarlagt att vi 
behöver två 40-fot och två 20-fots containrar för att klara frakten av maskinen och allt övrigt material 
till siten.  
 
Bolaget har inga skulder och cirka 0,8 MSEK i kassan. Overhead ”burn rate” och återkommande 
kostnader är cirka 100 000 kr i månaden. 
 
När dredgen är på plats och i drift ska vi betala resterande 10 % på dredgen vilket är cirka 350 000 kr. 
Därtill kommer alla kostnader relaterade till transporten och import av dredgen m.m. Vi väntar för 
närvarande på offerten från speditören i Sydafrika. 
 
Styrelsen har därför för avsikt att göra en mindre private placement omfattande cirka 2 MSEK under 
oktober månad 2017 genom ett konvertibelt skuldebrev på cirka 2 MSEK som löper utan ränta fram till 
den 28 februari 2018 och därefter med 5 % fast ränta fram till den 31 december 2018. 
Konverteringskursen är planerad att bli 9 kronor d.v.s. samma kurs om bolaget genomförde en 
framgångsrik och fulltecknad nyemission i maj 2017 som tillförde bolaget 6,3 MSEK.  
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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 globala 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, 
detta är sannolikt inte realistiskt men indikerar att bolagets projekt är intressant ur ett 
lönsamhetsperspektiv även om halterna är en bråkdel av dessa verifierade 5 carat i enlighet med den 
rapporten. 
 

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 
textproduktion 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. 

 
______________________________________ 

 
 
Vi arbetar nu med fokus på att så snart som möjligt ha utvunnit våra första diamanter på licensen 
maskinellt med hjälp av vår nytillverkade dredge. 
 
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 i enlighet med nedanstående om ni har ytterligare frågor. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Thomas Häggkvist/VD 
Africa Resources AB 
Mail: thomas.haggkvist@africaresources.se 
Tel: +46 70 552 26 22 
Engelbrektsgatan 7, 114 32 Stockholm 


