
Uppdatering april 2018 Africa Resources 
 
Nedan följer en uppdatering avseende verksamheten inom Africa Resources under de senaste 
månaderna. Jag var i DRC för 3 veckor sedan i 8 dagar varför denna uppdatering i stor utsträckning 
utgörs av det bildmaterial som visas nedan då bilderna med tillhörande texter ger en god förståelse för 
bolagets status och dess projekt. 
 
Bolaget godkänt för Notering 
 
Marknadsplatsen, NGM, godkände bolaget för handel på NGM MTF på noteringskommittémötet igår, 
den 12 april. Godkännandet är villkorat av att den kommande finansieringen genomförs och bolaget 
därigenom erhåller det kapital som krävs för att bolaget skall komma vidare enligt presenterad plan. 
Första handelsdag är preliminär satt till den 31 maj. 
 
Finansiering 
 
Bolaget avser nu, inför handelsstart, under de kommande veckorna att genomföra en 
förträdesrättsemission om 4,7 MSEK. Nyemissionen kommer att bli fulltecknad genom det 
teckningsåtagande/garantier som bolaget inhämtat från befintliga ägare. Någon ersättning för dessa 
garantier utgår ej. Information, villkor, anvisningar och anmälningssedlar kommer att skickas ut via 
Emissionsinstitutet Hagberg Aneborn Fondkommissions försorg vilka bolaget anlitar för att 
administrera emissionen, Anslutningsmemorandum kommer att tillhandahållas på bolagets hemsida. 
Tidplanen är att genomföra emissionen så snart det går utifrån de legala regler som gäller. Målet är att 
kunna stänga emissionen under andra halvan av maj. 
 
Licenser 
 
Bolaget har fattat beslut om att inledningsvis påbörja diamantutvinning på en annan, av bolaget hyrd, 
licens belägen kring Kasai-floden (licens 2306). Efter VD:s besök i DRC på vår egen licens respektive 
den numera hyrda licensen i mitten av mars gjordes bedömningen att detta är ett bättre alternativ i 
nuläget för att inte tappa viktig tid och för att maskinen så snart som möjligt skall få driftsättas, testas 
och komma i produktion. Så snart torrperioden infaller och vägarna är reparerade och körbara med 
lastbil avser bolaget att transportera maskinen till Tshikapa-floden för att påbörja diamantproduktion 
på vår egen licens enligt tidigare plan.  
 

 
  



Nedan bilder från mitt besök på licens 2306 i mitten av mars: 
 

 
 
Det tidigare London-noterade bolaget Namakwa Diamonds gjorde stora investeringar och utvann 
tidigare omfattande volymer diamanter på den hyrda licensen på terrasserna kring floden, men 
lämnade DRC efter tvist med ett annat bolag om rättigheter vilken de gick förlorande ur. 
 
Under mitt DRC-besök hade jag ett möte med licensägaren, Kumpala Diamond Resources Sarl, ett 
bolag ägt av en italiensk kvinna, Tina Ciaparrone Fortunata, vilken inte är verksam inom 
diamantutvinning men äger ca 40 licensområden för diamantutvinning i och omkring Tshikapa. Hon 
har goda relationer med regering och är personlig vän med presidenten i DRC. Licens 2306 är enligt 
vår partner Clement Leta en mycket bra licens där han under en period 2015 utvann diamanter innan 
han avbröt utvinningen dels p.g.a. att han ej hade exklusivitet på licensen men även för att hans 
pumpar inte var tillräckligt effektiva för floddjupet.  
 

 
 
Africa Resources har tecknat ett exklusivt kontrakt och vår betalning sker genom att 20 % av det grus 
vi pumpar upp på licensen går till licensinnehavaren. Detta är en för bolaget både praktisk och 
ekonomiskt fördelaktig lösning då vi kommer att kunna producera stora volymer med tanke på 
pumpens kapacitet. Utöver det så slipper vi betala de 20 % som alla andra muddringsverksamheter i 
området betalar dykarna som arbetar under vattnet. Dykarna är den enskilt största produktions-
kostnaden i en muddringsverksamhet och den delen har vi rationaliserat bort genom vår pump och 
manövrerbara plattform. 
  

Licensägarinnan Tina, jag och vår partner 
Leta på en frukost hemma hos Tina i 
Kinshasa.  



Transport och igångsättande av produktion 
 
Bolagets dredge, som f.n. befinner sig nu i Tshikapa på partnern Clement Leta’s gård, ca 75 km från 
bolagets eget licensprojekt och ca 24 km från det temporära projektområdet (2306) där Africa Resources nu 
avser att påbörja utvinningen i väntan på att regnet upphör och vägarna till bolagets egen licens kan 
repareras. Bolaget kommer att ta in förskott på emissionslikvid från några aktieägare så att transporten av 
dredgen ner till den hyrda licensen kan genomföras så snart som möjligt. När maskinen är på plats sker 
diverse förberedelser relaterat till licensen såsom iordningställande av campen samt kommer den 
sydafrikanska pråmleverantören att skicka dit två ingenjörer för att montera ihop och driftsätta pråmen så 
produktionen kan påbörjas. Det är bolagets bedömning att maskinen kommer att vara färdiginstallerad och 
driftsatt för produktion före maj månads utgång. 
 

 
 
Africa Resources licenser (674 och 665) 
 
I Kongo besökte jag vår egen licens och träffade chefen i byn Mvula Milenge samt deltog i något slags 
byråd. Se bilder nedan från byn och vägen dit. Vägen fungerar i dess nuvarande skick inte för att 
transportera maskinen men efter hand som den torkar upp och repareras så kommer transporter 
återigen kunna genomföras till licensområdet och Tshikapa-floden.  

 



 
 
Befolkningen i byn är desperata efter arbete och att vi skall hjälpa till att öppna upp vägen. De saknar 
nu viktiga basvaror då ingen tar sig dit med exempelvis salt, socker etc. De bad mig flera gånger att 
lova att vi kommer dit med maskinen för att hjälpa dom med arbete och en möjlighet att bidra till den 
lokala ekonomin. De välsignade mig och projektet genom diverse ritualer, en intressant erfarenhet. 
 
Möte med myndigheter 
 
Jag träffade ett antal personer ansvariga för diverse myndigheter i Tshikapa och Kasai. 
Genomgående är alla väldigt måna om att vi kommer dit och investerar samt att vi hjälper till att förmå 
andra företag att investera i regionen. De radar upp mängder med affärsmöjligheter men säger att 
omvärlden inte vågar investera baserat på en överdrivet negativ bild av regionen och landet. 
Guvernören i Kasai försäkrade mig om att provinsen kommer att förbli stabil och att vi har ingenting att 
vara rädda för avseende säkerhet och stabilitet.  
 

 
 
  



Diamanter 
 
Nedan några bilder på diamanter från min vistelse i Tshikapa: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vi har en mycket bra maskin för utvinning av alluviala diamanter i ett av de mest diamantrika 
områdena i världen. Nu ser vi fram emot att så snart som möjligt komma igång och jobba. 
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Mvh 
/Thomas Häggkvist 
VD Afrika Resources AB (publ) 

Ovan diamant är på 11 carat och utvunnen 
på vår licens 


