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Definitioner och förkortningar
Mineral Invest eller Bolaget   Mineral Invest-koncernen, med moderbolaget Mineral Invest International MII  
     AB (publ), org. nr. 556737-6974, med dotterbolag, om inget annat anges 
Erik Penser Bankaktiebolag eller EPB  Erik Penser Bankaktiebolag, org. nr. 556031-2570
Euroclear     Euroclear Sweden AB, org. nr. 556112-8074
AktieTorget     AktieTorget AB, org. nr. 556533-0395
SOKIMO    Det statligt kontrollerade kongolesiska bolaget Société Minière de Kilo-Moto,  
     som bl.a. ansvarar för prospektering och exploatering av guldfyndigheter i  
	 	 	 	 	 Oriental-provinsen,	inklusive	dess	föregångare	Office	des	Mines	d’Or	de	Kilo-	
     Moto, vars verksamhet har övergått till det förstnämnda bolaget med stöd av  
     den kongolesiska lagen 08/008 av den 7 juli 2008 och dekreten 09/11 och 09/12  
     av den 24 april 2009
SEK / KSEK / MSEK    Svenska kronor / tusen svenska kronor / miljoner svenska kronor
USD     Amerikanska dollar
Prospektet     Föreliggande prospekt 
Företrädesemissionen   Erbjudandet att teckna units i Mineral Invest i enlighet med Prospektet

Valutakurser
Viss	finansiell	information	i	Prospektet	har	för	informationsändamål	räknats	om	från	USD	till	SEK	till	kursen	USD/SEK	6,858;	
vilket är den av Riksbanken publicerade kursen per balansdagen för Bolagets senaste delårsrapport (2011-09-30).

information om mineral inVest-aktien och relateraDe instrument
Handelsplats:     AktieTorget
Kortnamn aktie:     MII
ISIN-kod aktier     SE0003080241
ISIN-kod uniträtter:    SE0004298917
ISIN-kod betalda tecknade units (BTU):  SE0004298925
ISIN-kod teckningsoption:   SE0004298891

finansiell kalenDer
Bokslutskommuniké 2011    29 februari 2012
Delårsrapport för första kvartalet januari-mars 2012 17 maj 2012
Årsstämma 2012:     17 maj 2012

företräDesemissionen i korthet
Units
Företrädesemissionen genomförs genom utgivande av 
units. En (1) unit består av nio (9) nyemitterade aktier i 
Mineral Invest och fyra (4) teckningsoptioner.

Företrädesrätt
Fem (5) innehavda aktier i Mineral Invest berättigar aktieä-
garen att teckna en (1) unit.

Uniträtter
En (1) aktie berättigar aktieägaren till en (1) uniträtt. Fem (5) 
uniträtter berättigar aktieägaren att teckna en (1) unit.

Teckningskurs per unit
2,70 SEK, motsvarande 0,30 SEK per aktie. Teckningsoptio-
nerna ingår vederlagsfritt.

Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
29 november 2011

Villkor i sammandrag för teckningsoptionen
 ► En (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) 
aktie i Mineral Invest.

 ► Teckningskurs: 0,35 SEK.
 ► Lösenperiod: 1-30 april 2012.

Företrädesemissionens storlek, högst (före eventuellt 
utnyttjande av teckningsoptioner och före emissions-
kostnader)
92,2 MSEK

Möjligt kapitaltillskott från teckningsoptioner
47,8 MSEK

Antal nyemitterade aktier, högst (före eventuellt utnytt-
jande av teckningsoptioner)
307 218 330

Antal nyemitterade teckningsoptioner
136 541 480

Teckningstid
2-16 december 2011

Teckning och betalning med stöd av uniträtter
Teckning med stöd av uniträtter skall ske genom kontant 
betalning under teckningstiden.

Teckning och betalning utan stöd av uniträtter
Anmälan om teckning utan stöd av uniträtter sker på särskild 
anmälningssedel. Eventuellt tilldelade units skall betalas 
kontant enligt anvisningar på avräkningsnota.

Handel i uniträtter
2-13 december 2011

Handel i betalda tecknade units (BTU)
Från den 2 december 2011 fram till att Företrädesemissio-
nen är registrerad hos Bolagsverket.

Handel i teckningsoptioner
Förutsatt att erforderlig spridning av teckningsoptionerna 
erhålls och att ansökan om upptagande till handel god-
känns, kommer teckningsoptionerna att tas upp till handel 
på AktieTorget sedan Företrädesemissionen registrerats hos 
Bolagsverket och BTU ersatts med aktier och teckningsop-
tioner. Detta beräknas ske under januari 2012.



   

Handlingar införlivade genom hänvisning
Följande handlingar har ingivits till Finansinspektionen och införlivats i Prospektet genom hänvisning och skall läsas som en del av Prospektet: Mineral Invests 
årsredovisningar för 2008, 2009 och 2010, vilka har reviderats av KLN Revision AB (avseende 2008), Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (avseende 2009) 
och	Ernst	&	Young	AB	(avseende	2010);	samt	Mineral	Invests	delårsrapport	för	perioden	januari-september	2011,	som	varken	har	översiktligt	granskats	eller	
reviderats av Bolagets revisorer. 

Förutom	Bolagets	reviderade	årsredovisningar	för	2008,	2009	och	2010,	för	vilka	revisionsberättelser	finns	intagna	i	årsredovisningen	för	varje	år,	har	ingen	
information i Prospektet granskats eller reviderats av Bolagets revisor. Kopior av Prospektet och de handlingar som införlivats genom hänvisning kan erhållas 
från Mineral Invest, telefon 08-456 40 40 samt elektroniskt via Bolagets hemsida, www.mineralinvest.com.

Upprättande och registrering av prospekt
Prospektet	har	upprättats	i	enlighet	med	lagen	(1991:980)	om	handel	med	finansiella	instrument	samt	Kommissionens	förordning	(EG)	nr	809/2004	av	den	29	
april	2004	om	genomförande	av	Europaparlamentets	och	rådets	direktiv	2003/71/EG	(”Prospektdirektivet”).	Prospektet	har	godkänts	och	registrerats	av	Finans-
inspektionen	i	enlighet	med	bestämmelserna	i	2	kap	25-26§§	lagen	(1991:980)	om	handel	med	finansiella	instrument.	Godkännandet	och	registreringen	innebär	
inte att Finansinspektionen garanterar att olika sakuppgifter i Prospektet är riktiga eller fullständiga.

All	information	som	lämnas	i	Prospektet	bör	noga	övervägas,	i	synnerhet	med	avseende	på	de	specifika	förhållanden	som	framgår	i	avsnittet	”Riskfaktorer”	
och som beskriver vissa risker som en investering i Mineral Invests aktier och teckningsoptioner kan innebära. Uttalanden i Prospektet om framtiden och övriga 
framtida förhållanden är gjorda av styrelsen i Mineral Invest och är baserade på nuvarande marknadsförhållanden. Dessa uttalanden är väl genomarbetade. 
Läsaren uppmärksammas dock på att dessa, liksom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet. 

Erbjudandet att teckna units enligt Prospektet riktar sig inte, direkt eller indirekt, till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registre-
rings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt respektive de som följer av anmälan enligt artikel 18 i Europaparlamentets och Rådets direktiv 2003/71/
EG	av	prospektet	till	behöriga	myndigheter	i	Danmark,	Finland	och	Norge.	Prospektet	och	andra	till	erbjudandet	hänförliga	handlingar	får	inte	distribueras	i	eller	
till land där distributionen eller Företrädesemissionen enligt Prospektet förutsätter ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än sådana som anges i föregå-
ende mening eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land. 

Varken uniträtter, betalda tecknade units (BTU), de nyemitterade aktierna eller teckningsoptionerna har registrerats eller kommer att registreras enligt United 
States Securities Act från 1933 enligt dess senaste lydelse, och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. 
Nyemissionen omfattar inte personer med hemvist i USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika eller med hemvist i något annat 
land där Företrädesemissionen eller distribution av Prospektet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller 
andra åtgärder än de krav som följer av svensk rätt. Anmälan om teckning av units i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. Följaktligen får 
uniträtter, BTU, aktierna eller teckningsoptionerna inte direkt eller indirekt, utbjudas, säljas vidare eller levereras i eller till länder där åtgärd enligt ovan krävs eller 
till aktieägare eller annan med hemvist enligt ovan.

Framtidsinriktad information
Prospektet	innehåller	framtidsinriktade	uttalanden	och	antaganden	om	framtida	marknadsförhållanden,	verksamhet	och	resultat.	Dessa	uttalanden	finns	i	flera	
avsnitt	och	inkluderar	uttalanden	rörande	Bolagets	nuvarande	avsikter,	bedömningar	och	förväntningar.	Orden	”anser”,	”avser”,	”bedömer”,	”förväntar	sig”,	”för-
utser”,	”planerar”	eller	liknande	uttryck	indikerar	vissa	av	dessa	framtidsinriktade	uttalanden.	Andra	sådana	uttalanden	identifieras	utifrån	det	aktuella	samman-
hanget. Faktiska händelser och resultatutfall kan komma att skilja sig avsevärt från vad som framgår av sådana uttalanden till följd av risker och andra faktorer 
som	Bolagets	verksamhet	påverkas	av.	Sådana	faktorer	innefattar	det	som	anges	under	avsnittet	”Riskfaktorer”.

Information från tredje part
Mineral Invest har inte kontrollerat siffror, marknadsdata eller annan information som tredje part har använt i sina studier, varför styrelsen i Mineral Invest inte 
påtar sig något ansvar för riktigheten för sådan i Prospektet intagen information. Sådan information bör läsas med detta i åtanke. Ingen tredje part enligt ovan 
har, såvitt styrelsen känner till, väsentliga intressen i Mineral Invest. Informationen som ingår i Prospektet har återgivits korrekt, och såvitt styrelsen i Mineral 
Invest	känner	till	har	inga	uppgifter	utelämnats	på	ett	sätt	som	skulle	göra	den	återgivna	informationen	felaktig	eller	missvisande.	Viss	finansiell	information	såväl	
som tonnage och halter har avrundats i Prospektet, varför vissa tabeller inte summerar korrekt.

Finansiell rådgivare
Erik	Penser	Bankaktiebolag	är	finansiell	rådgivare	till	Mineral	Invest	i	samband	med	Företrädesemissionen	och	har	biträtt	Bolaget	i	upprättandet	av	Prospektet.	
Då samtliga uppgifter i Prospektet härrör från Bolaget, friskriver sig Erik Penser Bankaktiebolag från allt ansvar i förhållande till aktieägare i Bolaget och avse-
ende andra direkta eller indirekta konsekvenser till följd av beslut om investering eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i detta Prospekt.

Tvist
Tvist i anledning av Företrädesemissionen, innehållet i Prospektet och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol. Svensk 
materiell rätt är exklusivt tillämplig på Prospektet och Företrädesemissionen.
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SAMMANFATTNING

S A M M A N F A T T N I N G

Denna sammanfattning skall endast ses som en introduktion till Prospektet. Varje beslut att investera i Mineral Invest
skall baseras på en bedömning av Prospektet i sin helhet. Observera att det civilrättsliga ansvar som kan åläggas de 
personer som upprättat sammanfattningen endast kan göras gällande om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller 
oförenlig med övriga delar i Prospektet. Noteras bör även att en investerare som väcker talan vid domstol med anledning av 
uppgifterna i detta Prospekt kan bli tvungen att svara för eventuella rättegångskostnader, däribland översättning av Pro-
spektet i förekommande fall. En person får göras ansvarig för uppgifter som ingår i eller saknas i sammanfattningen eller en 
översättning av den bara om sammanfattningen eller översättningen är vilseledande eller felaktig i förhållande till de andra 
delarna av Prospektet.

företrädesemissionen
Styrelsen för Mineral Invest beslutade den 20 oktober 2011 
att föreslå en extra bolagsstämma den 21 november att fatta 
beslut	om	en	nyemission	för	att	finansiera	en	ökning	av	den	
kommersiella guldproduktionen, expandera prospekterings-
verksamheten	och	stärka	Bolagets	finansiella	ställning.	Vid	
extra bolagsstämma i Mineral Invest den 21 november 2011 
beslutades sedan om att genomföra Företrädesemissionen.

Emissionsbeslutet innebär en ökning av aktiekapitalet 
med högst 12 288 733,20 SEK genom nyemission av högst 
307 218 330 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,04 SEK, 
och utgivande av högst 136 541 480 teckningsoptioner av 
serie 2011/2012. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsop-
tioner kommer aktiekapitalet att öka med högst 5 461 659,20 
SEK genom utgivande av högst 136 541 480 aktier. Aktie-
kapitalet kommer genom Företrädesemissionen och vid fullt 
utnyttjande av samtliga teckningsoptioner att öka med sam-
manlagt högst 17 750 392,40 SEK till 24 577 466,40 SEK.

Innehav av fem (5) aktier på avstämningsdagen den 
29 november 2011 berättigar till teckning av en (1) unit. 
En unit består av nio (9) nyemitterade aktier samt fyra (4) 
teckningsoptioner av serie 2011/2012. Teckning av units kan 
ske under perioden 2–16 december 2011. Teckningskursen 
per unit uppgår till 2,70 SEK, motsvarande 0,30 SEK per 
nyemitterad aktie. Teckningsoptionerna, fyra (4) per unit, 
erhålls vederlagsfritt och en (1) teckningsoption berättigar till 
teckning av en (1) ny aktie till teckningskurs 0,35 SEK. Teck-
ning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan ske under 
perioden 1-30 april 2012.

Vid fullteckning av Företrädesemissionen tillförs Bolaget 
cirka 92,2 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjan-
de av samtliga teckningsoptioner kommer Mineral Invest att 
tillföras ytterligare cirka 47,8 MSEK. Företrädesemissionen 
medför en initial utspädning om 64 procent för den aktieä-
gare som väljer att inte teckna i Företrädesemissionen.

Bolaget har erhållit emissionsgarantier om 92,2 MSEK, 
motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. 

Bakgrund och motiv
Mineral Invest tecknade den 27 augusti 2010 genom dot-
terbolaget	Mineral	Invest	Congo	AB	SPRL	(“MII	Congo”)	ett	
prospekteringsavtal med det statliga kongolesiska gruvfö-
retaget La Société Minière de Kilo-Moto (“SOKIMO“, f.d. 
OKIMO) avseende fem licensområden om totalt 1 442 km2 i 
Kilo-Moto-guldbältet,

Den 6 september 2011 ingick Mineral Invest, genom MII 
Congo,	ett	joint	venture-avtal	med	SOKIMO	(”SOKIMO-
avtalet”).	Parterna	avser	enligt	SOKIMO-avtalet	att	bilda	

ett gemensamt ägt bolag, Wanga Mining Company SPRL 
(”WMC”),	för	prospektering,	exploatering,	utveckling	och	
genomförande av gruvprojektet Wanga i licensområdet. 

Med SOKIMO-avtalet som grund avser Mineral Invest att 
i	närtid	utvinna	guld	ur	befintlig	anrikningssand	(s.k.	tailings)	
och andra alluviala fyndigheter, samt ta över driftsansvaret 
för	befintliga	gruvor	inom	licensområdet	med	betydande	
guldproduktion från vittrad guldmalm (s.k. gossan) i dagbrott.

SOKIMO-avtalet skall gälla under en period om 50 år från 
registreringen av WMC förutsatt att uppsägning ej sker, och 
målsättningen är att kunna fastställa minst 1,5 miljoner oz 
guld enligt JORC-koden eller motsvarande standard under 
2013, vilket är en målsättning som har tagits fram och över-
enskommits om i samråd med SOKIMO. MII Congo skall 
enligt	SOKIMO-avtalet	ansvara	för	all	finansiering	av	WMC.

Mineral	Invests	befintliga	rörelsekapital	är	inte	tillräckligt	
för de aktuella behoven under den kommande tolvmå-
nadersperioden. Bolagets rörelsekapital bedöms, inklu-
sive	erhållen	bridgefinansiering	i	avvaktan	på	genomförd	
nyemission, vara tillräckligt till årsskiftet 2011/2012. Emis-
sionslikviden från Företrädesemissionen bedöms netto efter 
emissionskostnader	och	återbetalning	av	bryggfinansiering,	
inklusive	beräknat	kassaflöde	från	Bolagets	guldproduktion	
i enlighet med Bolagets målsättning för 2012, vara tillräcklig 
för att tillgodose Bolagets betalningsförpliktelser under den 
kommande tolvmånadersperioden. Mineral Invest genomför 
förestående nyemission på 92,2 MSEK före emissions-
kostnader1	för	att	finansiera	Bolagets	åtaganden	enligt	joint	
venture-avtalet med SOKIMO, för att utöka produktionskapa-
citeten i DR Kongo samt tillföra nödvändigt rörelsekapital till 
Bolaget	för	att	uppnå	positivt	kassaflöde.	Emissionslikviden	
om 72,7 MSEK netto efter emissionskostnader skall använ-
das	till	följande:	Återbetalning	av	bryggfinansiering	(54,0	
MSEK), investering i produktionsutrustning (8,1 MSEK), 
rörelsekapital (10,6 MSEK).

Bryggfinansieringen	om	54	MSEK	har	använts	eller	
kommer	användas	för	att	finansiera	avgifter	och	lån	till	
SOKIMO hänförliga till prospekterings- och joint-venture-
avtalen (totalt cirka 33,0 MSEK), lokala CSR (corporate 
social responsibility)-åtaganden i DR Kongo (10,0 MSEK), 
samt för upplupna rörelsekostnader och rörelsekapital fram 
till	att	likvid	inflyter	från	Företrädesemissionen	(11,0	MSEK).

riskfaktorer
Mineral Invests verksamhet och en investering i Bolaget är 
förenad med risker i samband med exempelvis mineralut-
vinning och bearbetning, produktionsutveckling, mineraltill-
gångar och malmreserver, licenser och avtal, konkurrens, 
politiska risker, miljökrav och andra myndighetskrav, teknisk 
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risk, miljö- och arbetsolyckor, infrastruktur, naturkatastro-
fer, beroende av nyckelpersoner, beroende av vissa avtal, 
avtalspartner i DR Kongo, ingen försäkran om äganderätt 
eller exakta gränser, osäkerhet avseende skatteregler och 
valutareglering,	relationen	till	Bolagets	personal,	fluktuatio-
ner i guldpriset, risker omöjliga att försäkra, intjäningsför-
måga och framtida kapitalbehov, kreditrisker, valutakursför-
ändringar, allmän aktiemarknadsrisk, aktiens likviditet och 
volatilitet, ingen etablerad handel i teckningsoptionerna samt 
att emissionsgarantier ej är säkerställda.

Verksamhetsbeskrivning
Mineral Invest är ett internationellt guldföretag fokuserat på 
ytnära guldproduktion, guldprospektering samt handel med 
metaller och mineral i Afrika. Bolagets projektportfölj innefat-
tar	licenser	för	två	potentiellt	stora	guldfyndigheter;	dels	ett	
1 440 km2 stort område i Kilo-Moto-guldbältet i nordöstra DR 
Kongo som är ett av världens mest guldrika områden, dels 
ett 90 km2 stort område i Moyale i södra Etiopien.

Bolaget har tre huvudsakliga verksamhetsområden:
 ► Licensområdet i DR Kongo
 ► Licensområdet i Etiopien
 ► Handel med metaller och mineral (vilande)

Mineral Invest fokuserar nu på att, efter att guldproduktionen 
inletts i liten skala under oktober 2011, utöka guldproduktio-
nen i DR Kongo och att genomföra ett omfattande prospek-
teringsprogram på Bolagets licensområde i DR Kongo.

affärsidé, strategi och vision
Mineral Invests affärsidé är att bedriva ytnära guldproduk-
tion, guldprospektering samt handel med metaller och 
mineral i Afrika, och därigenom skapa värde för Bolagets 
aktieägare.

Mineral Invests strategi är att, bland annat med hjälp av 
Bolagets lokala nätverk, förvärva licenser för prospekte-
ring och mineralutvinning, främst av guld, i Afrika. Bolaget 
fokuserar på projekt där mineralutvinning och positiva kas-
saflöden	kan	åstadkommas	inom	12	månader,	t.ex.	genom	
exploatering av ytnära fyndigheter och anrikningssand från 
tidigare guldproduktion, vilket minskar Bolagets kapitalbe-
hov och risk. Bolaget avser också att fastställa ytterligare 
mineraltillgångar och guldreserver, enligt JORC-koden eller 
motsvarande standard, för framtida gruvbrytning. När stor-
skalig	gruvbrytning	blir	aktuellt	avser	Bolaget	söka	finansiellt	
och operationellt samarbete med större etablerade gruvföre-
tag. Alternativt kan Bolaget på ett senare stadium komma att 
sälja delar av tillgångarna till större etablerade gruvföretag. 

Mineral Invests vision är att bli ett guldföretag i världs-
klass. Bolaget skall tillhöra de främsta i branschen när det 
gäller god långsiktig avkastning för aktieägarna och ansvars-
tagande för människa, miljö och samhälle. 

finansiella mål
Mineral Invest har som mål att på Bolagets licensområde 
i DR Kongo producera 625 kg guld under 2012. Detta mål 

gäller under förutsättning av att erforderliga investeringar 
i ett större antal mekaniska vaskningsanläggningar (sluice 
boxes) genomförs under 2012 samt att utrustningen drift-
sätts	enligt	plan.	Guldproduktionen	förväntas	i	huvudsak	
komma	dels	från	driftövertaganden	av	befintliga	gruvor	på	
Bolagets	licensområde,	dels	från	utvinning	av	guld	ur	befint-
liga tailings och alluviala fyndigheter på licensområdet.

För 2011 bedöms guldproduktionen uppgå till högst fem 
kg,	enbart	avseende	initial	produktion	av	guld	ur	befintlig	
anrikningssand, med potentiellt högre produktion om ett 
planerat	övertagande	av	den	befintliga	producerande	CAP-
gruvan skulle ske innan årsskiftet.

Mineral Invest har i dagsläget inte fastställt några mineral-
tillgångar enligt JORC-koden eller motsvarande standard. På 
längre sikt är Bolagets målsättning att under år 2013 kunna 
fastställa mineraltillgångar överstigande 1,5 miljoner oz guld 
enligt JORC-koden eller motsvarande standard, vilket är en 
målsättning som har tagits fram och överenskommits om i 
samråd med SOKIMO.

organisation
Mineral Invest International MII AB (publ) är moderbolag i 
koncernen och verksamheten bedrivs huvudsakligen i de 
olika dotterbolagen. De rörelsedrivande dotterbolagen, som 
huvudsakligen bedriver guldproduktion och mineralprospek-
tering, utgörs av MII Congo AB SPRL (DR Kongo), Wanga 
Mining Company SPRL (DR Kongo), som är under bildande, 
samt	MGM	Gold	Mines	Plc	(Etiopien).

marknadsöversikt
Världens gruvbolag producerar varje år cirka 2 600 ton guld. 
Det går allt längre tid mellan att nya stora guldförekomster 
hittas och kommer i produktion samtidigt som reserverna i 
existerande gruvor utvinns i allt snabbare takt som resultat 
av	bl.a.	successivt	mer	effektiv	teknik.	Guldproduktionen	i	
världens gruvor är lägre än den årliga totala efterfrågan och 
den har minskat nästan kontinuerligt under en tioårsperiod. 
Bara under de senaste två åren har en måttlig ökning av 
gruvproduktionen	observerats	genom	att	befintliga	gruvor	
har kunnat öka sin produktion på grund av det höga guldpri-
set.

Underskottet har täckts av bl.a. utförsäljningar av guldre-
server från olika länders centralbanker samt återvinning.

Efterfrågan på guld har under lång tid dominerats av 
smyckesindustrin. Emellertid har guld under de senaste åren 
fått en allt större betydelse som investeringsobjekt. Övriga 
användningsområden för guld utgör ungefär 10 procent av 
den totala efterfrågan.  

Guld	prissätts	i	USD	per	troy	ounce	(oz),	omsätts	på	en	
global marknad och skiljer sig från andra metaller genom sin 
status som monetär tillgång. Det genomsnittliga guldpriset 
under de senaste fem åren t.o.m. 31 oktober 2011 har varit 
cirka 1 030 USD/oz. De senaste två åren har det emeller-
tid	ökat	markant.	Genomsnittspriset	under	2010	t.o.m.	31	
oktober 2011 uppgår till 1 368 USD/oz, med ett medelpris 
hittills under 2011 på 1 544 USD/oz.

S A M M A N F A T T N I N G
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aktiekapital och                       
ägarförhållanden
Aktiekapitalet i Mineral Invest uppgår före Företrädese-
missionens genomförande till 6 827 074 SEK, fördelat på                                                                                           
170 676 850 aktier. Antalet aktieägare i Mineral Invest 
uppgick per den 30 september 2011 till 5 199 st enligt Euro-
clear. Bolagets fem största ägare är Avanza Pension För-
säkring AB med 15,9 procent av kapital och röster, New Oak 
AB med 5,5 procent av kapital och röster, Nordnet Pensions-
försäkring AB med 5,1 procent av kapital och röster, Victory 
Life & Pension Assurance Co med 4,3 procent av kapital 
och röster samt Patrik Walle och bolag med 4,0 procent av 
kapital och röster. 

Mineral Invest har hittills inte lämnat någon utdelning och 
har inte lagt fast någon utdelningspolicy. 

Mineral Invests aktie handlas sedan den 16 september 
2009 på AktieTorget under kortnamnet MII. 

styrelse, ledande befattnings-
havare och revisorer
Mineral Invests styrelse består av Fred Boman (styrelse-
ordförande), Hans Fernberg, Eric Forssberg, Peter Nygren, 
Bo Rybeck, Patrik Sarin och Patrik Walle. Bolagets ledande 
befattningshavare är Jonas Eriksson (VD och koncern-
chef), Peter Thysell (CFO och vice VD), Joachim Anders-
son (COO), Bijou Lombeya (Country Manager, DR Kongo), 
Barrie W. Oakes (Chefsgeolog) samt Pavel Durnev (Chefs-
geolog i DR Kongo). Bolagets revisorer är Mikael Ikonen och 
Ulf Strauss, båda verksamma vid Ernst & Young AB. 

transaktioner med närstående
Bolaget mottog under 2010 två räntefria lån om 800 000 
SEK respektive 300 000 SEK från huvudägaren New Oak 
AB. Lånen har sedermera återbetalats. 

Bolaget ingick den 1 juli 2011 ett avtal med PetroAfri-
can Resources Congo AB SPRL, som bland andra ägs av 
styrelseledamöterna Bo Rybeck och Patrik Walle, ledande 
befattningshavare Jonas Eriksson, Joachim Andersson och 
Bijou Lombeya samt den största aktieägaren New Oak AB. 
Avtalet avser allokering av gemensamma kostnader för 
lokal och anställda samt andra omkostnader i Demokratiska 
republiken Kongo. De årliga kostnaderna beräknas uppgå till 
cirka 50 000 USD (cirka 343 KSEK) för vilka Bolaget enligt 
avtalet ansvarar till 70 procent.

Société	d’Investissements	Miniers	SIM	SPRL	(”SIM”),	
som bland andra ägs av Bijou Lombeya, har utfört konsult-
tjänster på uppdrag av Bolaget, innan MII Congo etable-
rades under 2010. Konsulttjänsterna reglerades i ett avtal 
mellan SIM och Bolaget av den 13 juli 2009, enligt vilket SIM 
förvärvade mineral för Bolagets räkning samt SIM biträdde 
vid diskussioner med kongolesiska myndigheter och statligt 
ägda gruvföretag. För utförda konsulttjänster utgick enligt 
avtalet 20 000 USD per månad (cirka 137 KSEK) och sam-
manlagt cirka 250 000 USD (cirka 1,7 MSEK). 

Huvudägaren New Oak AB, där styrelseledamoten Peter 
Nygren är delägare, har ingått avtal med Bolaget om att 
tillsammans med aktieägaren och styrelseledamoten Patrik 
Walle solidariskt garantera 50 procent av Företrädesemis-
sionen.

Bolaget har en löneskuld till Jonas Eriksson avseende 
konsultarvode för 2010. Under det senaste året har Bolaget 
delvis reglerat denna löneskuld genom utbetalning av               
733 000 SEK till Jonas Eriksson, via Forss & Wigart AB. 
Återstående del av Bolagets löneskuld till Jonas Eriksson 
uppgår till 586 500 SEK.

Under det senaste året har utbetalning avseende 
konsultarvode, för perioden januari till april 2010, om totalt           
185 000 USD (cirka 1,3 MSEK) gjorts till Joachim Anders-
son,	via	Green	Africa	Mining	Ltd	och	dotterbolag	till	Bolaget.

legala frågor och övrig           
information
För information om innehållet i bolagsordningen, se avsnittet 
”Bolagsordning”	på	sid.	54.	För	en	redogörelse	avseende	
vissa andra legala frågor, såsom uppgifter om Bolagets 
associationsform, olika tillstånd och väsentliga avtal, se 
avsnittet	”Legala	frågor	och	övrig	information”	på	sid.	55.

finansiell ställning och          
kapitalstruktur
Mineral Invest hade per den 30 september 2011 inga ränte-
bärande skulder. Kassa och bank uppgick samtidigt till 
7 737 KSEK, vilket innebar att den räntebärande nettokas-
san per den 30 september 2011 var 7 737 KSEK. Eget 
kapital uppgick samtidigt till 50 013 KSEK, motsvarande en 
soliditet på 78 procent och en nettoskuldsättningsgrad på 
-0,2x. De totala skulderna uppgick per 30 september 2011 
till	14	207	KSEK,	vara	3	848	KSEK	var	klassificerade	som	
långfristiga skulder och 10 359 KSEK som kortfristiga.

Bolaget och Underwriting Capital I SICAV-SIF ingick den 
20	oktober	2011	ett	bryggfinansieringsavtal	om	54	MSEK.	
Lånet utbetalades den 27 oktober 2011. Lånet löper längst 
till den 31 december 2011, men avses lösas i samband med 
genomförande av förevarande emission.

finansiell information i        
sammandrag
Finansiell information i sammandrag för Mineral Invest-kon-
cernen	redovisas	nedan.	För	nyckeltalsdefinitioner,	se	sid.	
38. Mineral Invest tillämpar årsredovisningslagen, bokfö-
ringsnämndens allmänna råd, tillämpliga rekommendationer 
från Redovisningsrådet samt uttalanden från Redovisnings-
rådets akutgrupp och informationen är hämtad från revi-
derade årsredovisningar, förutom information om perioden 
januari-september för 2010 och 2011, vilken har hämtats 
från Mineral Invests delårsrapport för januari-september 
2011.	Kommentarer	till	den	finansiella	utvecklingen	finns	på	
sid. 39.

S A M M A N F A T T N I N G
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koncernresultaträkning i sammandrag, ksek
1 jan-30 

sept 2011
1 jan-30 

sept 2010
1 jan-31 

dec 2010
1 jan-31 

dec 09
1 jan-31 

dec 2008
Nettoomsättning 132 1 878 1 892 1 947 -   
Övriga intäkter 43 -   -   -   -   
Råvaror och förnödenheter -1 -1 840 -1 840 -1 446 -29
Övriga externa kostnader -7 004 -29 378 -34 874 -4 928 -617
Personalkostnader -4 483 -1 008 -1 549 -1 488 -501
EBITDA -11 321 -30 439 -36 462 -5 915 -1 147
Rörelseresultat -13 074 -34 841 -44 926 -5 929 -1 156
Resultat efter f inansiella poster -11 087 -35 009 -45 139 -5 927 -1 147
Periodens resultat -10 695 -33 600 -43 166 -5 927 -1 128

koncernbalansräkning i sammandrag, ksek
30 sept 

2011
30 sept 

2010
31 dec  

2010
31 dec 

2009
31 dec 

2008
Balansomslutning 64 220 32 260 35 255 40 984 2 786
Tecknat men ej inbetalt kapital -   -   -   10 145 -   
Immateriella anläggningsti l lgångar 30 814 19 517 18 313 22 063 1 990
Materiella anläggningsti l lgångar 1 311 304 817 53 57
Finansiella anläggningsti l lgångar 16 543 153 6 774 163 -   
Kortfristiga fordringar 7 814 1 210 2 915 4 105 160
Kassa och bank 7 737 11 076 6 436 4 455 579
Totalt eget kapital 50 013 26 710 15 958 34 549 2 218
Avsättningar 3 848 4 664 4 246 4 945 281
Långfristiga räntebärande skulder -   -   10 235 -   -   
Övriga kortfristiga skulder 1 338 714 1 188 1 011 228

koncernens kassaflödesanalys i  sammandrag, ksek
1 jan-30 

sept 2011
1 jan-30 

sept 2010
1 jan-31 

dec 2010
1 jan-31 

dec 2009
1 jan-31 

dec 2008
Kassaflöde från den löpande verksamheten -7 166 -19 183 -24 036 -8 703 -1 103
Kassaflöde från investeringsverksamheten -24 523 81 -9 942 -15 582 -1 756
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 32 989 25 722 35 958 28 161 2 930
Periodens kassaflöde 1 301 6 621 1 981 3 876 71

nyckeltal
1 jan-30 

sept 2011
1 jan-30 

sept 2010
1 jan-31 

dec 2010
1 jan-31 

dec 2009
1 jan-31 

dec 2008
Omsättningsti l lväxt -93% n/a -3% n/a n/a
Rörelsemarginal neg neg neg neg n/a
Nettomarginal neg neg neg neg n/a
Soliditet 78% 83% 45% 84% 80%
Räntebärande nettoskuld -7 737 -11 076 3 799 -4 455 -579
Nettoskuldsättningsgrad -0,2x -0,4x 0,2x -0,1x -0,3x
Avkastning på eget kapital neg neg neg neg n/a
Medelantal anställda 8 1 2 1 1

Data per aktie, sek
1 jan-30 

sept 2011
1 jan-30 

sept 2010
1 jan-31 

dec 2010
1 jan-31 

dec 2009
1 jan-31 

dec 2008
Resultat per aktie -0,08 -0,46 -0,58 -0,19 -0,09
Eget kapital per aktie 0,29 0,34 0,20 0,64 0,13
Utdelning per aktie -   -   -   -   -   
Genomsnitt l igt	antal	aktier	under	perioden	(tusental) 130 196 72 476 74 015 30 898 13 263
Antal utestående aktier vid periodens slut (tusental) 170 677 78 581 78 581 53 709 16 508
Aktiekurs vid periodens slut 1,66 2,95 1,24 3,05 n/a
Börsvärde vid periodens slut (KSEK) 283 324 231 813 97 440 163 812 n/a
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RISKFAKTORER

Alla investeringar i värdepapper är förknippade med risk, innebärande att det investerade beloppet kan minska i värde eller 
förloras i sin helhet. Innan en investering i units bestående av aktier och teckningsoptioner i Mineral Invest bör därför, tillsam-
mans med all övrig information i detta Prospekt, bland annat riskfaktorer som följer nedan övervägas noggrant. En allmän 
omvärldsbedömning bör även göras. Nedan beskrivs utan inbördes rangordning de riskfaktorer och viktiga förhållanden som 
bedöms ha särskild betydelse för Mineral Invests framtida utveckling. Riskerna som beskrivs nedan är inte de enda risker 
som Bolaget och dess aktieägare står inför. Ytterligare risker som för närvarande inte är kända för Bolaget eller som Bolaget 
för närvarande uppfattar som oväsentliga kan få väsentlig inverkan på Mineral Invests verksamhet, resultat och finansiella 
ställning.

Verksamhets- och                   
marknadsrelaterade risker
risker avseende mineralutvinning 
och bearbetning
Bolagets verksamhet är föremål för risker och faror som är 
hänförbara till gruvindustrin, inklusive, men inte begränsat 
till, oförutsedda minskningar i mineralhalter och andra geo-
logiska problem, vattenförhållanden, yt- eller underjordiska 
förhållanden, metallurgiska och andra bearbetningsproblem, 
prestandaproblem för mekanisk utrustning, tillgång till mate-
rial och utrustning, olyckor, arbetskraftsstörningar oförut-
sedda transportkostnader och väderförhållanden samt force 
majeure-faktorer. Bland annat har resultaten av ett kärnborr-
ningsprogram i Moyale i Etiopien under 2009 och 2010 visat 
på okaraktäristiskt enhetliga och låga värden, vilket har för-
anlett osäkerhet om den analytiska noggrannheten. Dessa 
och andra risker kan ha väsentlig och negativ effekt, bland 
annat för utveckling av fyndigheter, produktionsvolym och 
kostnader, vilket i sin tur kan ha en väsentlig negativ effekt 
på	Bolagets	omsättning,	finansiella	ställning	eller	resultat.

Produktionsutvecklingsrisker
Bolagets förmåga att öka sin årliga produktion av guld 
kommer till stor del att vara beroende av förmågan att 
utvinna guld ur ytnära fyndigheter, t ex anrikningsmaterial 
från	tidigare	gruvbrytning,	vittrat	berg	och	flodbäddar,	samt	
förmågan att sätta nya gruvor i produktion, främst genom 
operativt samarbete med etablerade gruvbolag och möjlig-
heten att återuppta driften av tidigare producerande gruvor. 

Bolaget utnyttjar all tillgänglig information för att kunna 
bedöma framtida driftskostnader och kapitalbehov, men 
sådana beräkningar kan ändå skilja sig väsentligt från 
faktiska resultat för ytnära guldutvinning eller nya gruvor. 
Den ekonomiska genomförbarhetsanalysen för varje enskilt 
projekt bygger bl a på tolkning av geologiska data från 
borrhål och andra provtagningsmetoder, genomförbarhets-
studier (som uppskattar direkta rörelsekostnader baserat 
på förväntat tonnage och halter av material och malm som 
bryts	och	bearbetas),	prisantaganden,	konfiguration	av	olika	
malmförekomster, förväntat utbyte, jämförbara anläggnings- 
och utrustningskostnader, klimatförhållanden, tillgång till 
arbetskraft, produktivitet, royalties eller andra ägarkrav, m.m. 

Även om Bolagets genomförbarhetsstudier i allmänhet 

kompletteras med kunskaper om utvinnings- och driftshisto-
rik för liknande fyndigheter och malmkroppar i regionen, kan 
de faktiska driftsresultaten avvika väsentligt från de förvän-
tade,	vilket	innebär	att	Bolagets	resultat	och	finansiella	ställ-
ning kan påverkas negativt. Detta kan i sin tur få en väsent-
lig,	negativ	påverkan	på	Bolagets	omsättning,	finansiella	
ställning och resultat.

mineraltillgångar och malmreserver
För	närvarande	finns	begränsad	information	om	Bolagets	
potentiella guldfyndigheter. Bolaget har ännu inte tillräckligt 
med	prospekteringsinformation	för	att	kunna	klassificera	
mineraltillgångar enligt JORC-koden, eller motsvarande. 

Ingen garanti kan ges för att preliminärt uppskattade 
mineraltillgångar kommer att kunna utvinnas. Uppskatt-
ningarna är baserade på begränsad provtagning och är 
följaktligen osäkra eftersom tagna prover möjligen inte är 
representativa. I vissa fall är uppskattningarna baserade 
på provtagningsresultat som framtagits med tillämpning av 
äldre provtagningsmetoder, vilket också kan medföra lägre 
tillförlitlighet.	Gjorda	uppskattningar	kan	därför	kräva	översyn	
innan Bolaget säkerställt erfarenhet av faktisk produktion.

Om preliminärt uppskattade mineraltillgångar visar sig 
inte vara - helt eller delvis - utvinningsbara kan detta få en 
väsentlig,	negativ	påverkan	på	Bolagets	omsättning,	finan-
siella ställning och resultat.

teknisk risk
Gruvdrift	och	prospektering	av	guldfyndigheter	innebär	en	
rad olika tekniska risker. Sådana risker utgör en naturlig 
del	av	verksamheten	och	ligger	i	de	flesta	fall	delvis	utanför	
Bolagets kontroll. Dessa inbegriper produktionstekniska stör-
ningar av bergmekanisk, geoteknisk, mekanisk, kemisk, eller 
logistisk natur vilka bland annat kan förorsaka lägre produk-
tion, högre kostnader eller reducerad produktkvalitet. Detta 
kan i sin tur få en väsentlig, negativ påverkan på Bolagets 
omsättning,	finansiella	ställning	och	resultat.

infrastruktur
Gruvdrift,	bearbetning,	utveckling	och	prospektering	är	
beroende av adekvat infrastruktur. Pålitliga vägar, broar och 
tillgång till el och vatten är viktiga faktorer som påverkar 
kapitalbehov och driftskostnader. Ovanliga eller sällsynta 
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väderfenomen, sabotage, statlig eller annan intervention i 
underhåll eller tillhandahållande av sådan infrastruktur kan 
påverka verksamheten och företagets lönsamhet och i sin 
tur väsentligt negativt påverka Mineral Invests omsättning, 
finansiella	ställning	och	resultat.

naturkatastrofer
Det kan inte uteslutas att Mineral Invests nuvarande eller 
eventuella framtida produktionsanläggningar kan komma 
att drabbas av naturkatastrofer. Om så skulle ske kommer 
nuvarande guldproduktion att påverkas negativt eller rentav 
upphöra. Naturkatastrofer kan få förödande effekt på 
Bolagets verksamhet eftersom stora värden kan gå förlo-
rade. Ett stopp i produktionen på grund av en naturkatastrof 
skulle medföra stora kostnader för att återställa Bolagets 
produktionsanläggningar. Det skulle därutöver påverka 
produktionstakten genom att Bolaget helt eller delvis under 
en obestämbar period skulle stå utan försäljningsintäkter. 
Det	finns	heller	ingen	säkerhet	i	att	Bolaget	vid	en	naturkata-
strof	skulle	ha	tillräckliga	finansiella	resurser	för	att	omedel-
bart kunna genomföra nödvändiga investeringar i syfte att 
snarast återuppta produktionen. 

miljö- och arbetsolyckor
Gruvverksamhet	medför	risker	relaterade	till	bland	annat	
sprängämnen och kemikalier, farligt damm och buller samt 
berg- och jordras. Dessa händelser kan leda till person- och 
egendomsskador som medför rättsligt ansvar. Bolaget kan 
även komma att hållas ansvarigt för att negativt ha påverkat 
omgivande miljö eller för andra oförutsedda händelser mot 
vilka Bolaget inte har kunnat eller har valt att inte teckna 
försäkring mot på grund av orimliga försäkringspremier. 
Skador som uppstår för vilka Bolaget inte har försäkring 
emot kan således komma att medföra betydande kostnader 
för Bolaget, vilket skulle kunna inverka negativt på Bolagets 
resultat	och	finansiella	ställning.

miljökrav och andra myndighetskrav
Alla faser av brytning och prospektering är föremål för statlig 
reglering, däribland bestämmelser gällande miljöskydd. 
Miljölagstiftningen blir allt strängare, med ökade böter och 
påföljder vid bristfällig efterlevnad, strängare miljöbedöm-
ningar av föreslagna projekt och ökat ansvar för företag och 
deras	ledare,	styrelseledamöter	och	anställda.	Det	finns	inga	
garantier för att eventuella framtida förändringar i miljölag-
stiftningen inte kommer att påverka Bolagets verksamhet. 
Miljörisker	kan	finnas	inom	ett	licensområde	som	Bolaget	
har intressen i, men som orsakats av tidigare ägare eller 
operatör och som Bolaget för närvarande inte känner till.

Verksamheten vid Bolagets gruvor kommer att bli föremål 
för stränga miljökrav och andra krav, inklusive krav på pro-
duktion, hantering och bortskaffande av farliga ämnen, föro-
reningskontroller, hälsa och säkerhet samt skydd för vilda 
djur. Bolaget kan åläggas till investeringar för att uppfylla 
dessa krav. Underlåtenhet att uppfylla kraven kan medföra 

betydande böter, förseningar i produktionen, eller återkal-
lelse av Bolagets licenser.

Statliga tillstånd krävs och måste upprätthållas för Bola-
gets prospekterings- och utvinningsverksamheter. Företaget 
har alla nödvändiga tillstånd för den verksamhet som bedrivs 
idag.	Det	finns	ingen	garanti	att	förseningar	inte	kommer	
att inträffa i samband med förnyelser av tillstånd för den 
befintliga	verksamheten	eller	ytterligare	tillstånd	för	framtida	
förändringar av Bolagets verksamhet. Underlåtenhet att följa 
gällande lagar, förordningar och tillståndskrav kan leda till 
tvångsåtgärder som tvingar verksamhet att upphöra eller 
begränsas och kan innehålla åtgärder som kräver kapi-
talutgifter eller installation av extra utrustning. Parter som 
bedriver gruvdrift kan krävas för att kompensera dem som 
drabbas av förlust eller skada på grund av gruvdrift och kan 
hållas ansvarig för civilrättsliga eller straffrättsliga böter eller 
påföljder för brott mot tillämpliga lagar eller föreskrifter. Änd-
ringar av gällande lagar och tillståndskrav, eller strängare 
tillämpning	av	befintliga	lagar,	kan	ha	en	väsentlig	negativ	
effekt på Bolaget som resulterar i ökade investeringar eller 
produktionskostnader, minskad produktion eller utebliven 
eller försenad utveckling av andra fyndigheter.

konkurrens
Det råder konkurrens inom gruvindustrin om upptäckt och 
förvärv av fyndigheter med kommersiell potential. Bolaget 
konkurrerar med andra gruvföretag, varav många har större 
ekonomiska resurser än Mineral Invest, avseende förvärv 
av	licensområden,	rekrytering	och	för	att	behålla	kvalificerad	
personal. Om Mineral Invest i konkurrensen med andra gruv-
företag inte lyckas förvärva licensområden eller rekrytera 
och	behålla	kvalificerad	personal	kan	detta	få	en	väsentlig,	
negativ	inverkan	på	Bolagets	omsättning,	finansiella	ställ-
ning och resultat.

Beroende av nyckelpersoner
Bolaget är beroende av ett relativt litet antal nyckelpersoner. 
Förlust av några av dem kan ha en negativ effekt på Bola-
gets omsättning och resultat.

relationen till Bolagets personal
En	utdragen	arbetskraftskonflikt	vid	Bolagets	licensområden	
i DR Kongo skulle kunna ha en väsentligt negativ effekt på 
Bolagets förmåga att uppnå sina mål och sin verksamhet 
som	helhet	och	därmed	på	dess	omsättning,	finansiella	ställ-
ning och resultat.

licenser och avtal
Mineral Invest är beroende av att bibehålla de licenser, 
tillstånd och andra rättigheter samt att träffa de avtal som 
krävs för prospektering och gruvdrift inom ramen för Bola-
gets nuvarande verksamhet. Bolaget är likaså beroende av 
att i framtiden erhålla nya licenser för tillkommande områden 
samt	av	förlängning	av	befintliga	licenser.	Uteblivna	eller	
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indragna avtal eller tillstånd skulle kunna påverka Bolagets 
fortsatta utveckling negativt. Avtal, licenser och tillstånd kan 
vara ingångna eller utgivna för en bestämd tidsperiod, vara 
behäftade med begränsningar eller kan bli återkallade eller 
uppsagda. Det kan inte garanteras att licenser och tillstånd 
kommer att erhållas eller avtal kunna träffas i tid, att de 
kommer att kunna behållas under angiven tidsperiod eller 
att de kommer att kunna behållas på oförändrade villkor. 
Ansökningsförfarandet för licenser i centralafrikanska länder 
är en komplicerad process då såväl federala som regionala 
myndigheter deltar i processen. Därutöver är lagar ofta otyd-
liga och motstridiga, vilket lämnar ett visst tolkningsutrymme 
för de olika myndigheterna. Om Bolaget inte efterlever de 
åtaganden som medföljer erhållna licenser kan olika påfölj-
der aktualiseras, däribland återkallande av licenser. 

Ovan angivna omständigheter kan vid negativt utfall få en 
väsentlig	negativt	inverkan	på	Bolagets	omsättning,	finan-
siella ställning och resultat.

avtalsparter i Dr kongo och etiopien
Bolagets avtalsparter för verksamheten i DR Kongo och 
Etiopien är det statliga kongolesiska gruvföretaget SOKIMO 
respektive OSS Engineering Private Limited Company. 
Omständigheter hänförliga till dessa avtalsparter kan nega-
tivt påverka Bolagets möjligheter att bedriva den planerade 
verksamheten i DR Kongo respektive Etiopien, vilket i sin 
tur	kan	inverka	negativt	på	Bolagets	omsättning,	finansiella	
ställning och resultat. Sådana omständigheter omfattar bl a 
deras	finansiella	ställning,	rykte	samt	vilja	och	förmåga	att	
fullgöra avtalsenliga åtaganden.

Beroende av vissa avtal 
För att kunna inleda guldutvinning inom de områden som 
omfattas av Bolagets prospekterings- och exploateringstill-
stånd är Mineral Invest beroende av de joint venture-avtal 
som träffats med SOKIMO respektive OSS Engineering 
Private Limited Company och av samarbetet med Mineral 
Invests lokala, kongolesiska samarbetspartner Société 
d’Investissements	Miniers	SIM	SPRL.	Mineral	Invest	är	
vidare beroende av att övriga parter till joint venture-avtalen 
rättidigt fullgör sina åtaganden och förpliktelser enligt 
avtalen. Om övriga parter till joint venture-avtalen inte rätti-
digt fullgör sina åtaganden och förpliktelser enligt dessa, kan 
detta - oavsett anledningen till sådan bristande fullgörelse 
- leda till att någon guldutvinning inom de områden som 
omfattas av Bolagets prospekterings- och exploateringstill-
stånd inte kan inledas, att sådan utvinning väsentligen förse-
nas eller att sådan utvinning blir väsentligen mindre lönsam 
eller förlustbringande. Sådana omständigheter kan således 
ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, 
finansiella	ställning	och	resultat.

risker omöjliga att försäkra
Prospektering, utbyggnad och produktion av mineralfyn-
digheter	innefattar	ett	flertal	risker,	däribland	oväntade	eller	

ovanliga geologiska driftsförhållanden, bränder, översväm-
ningar, jordbävningar och andra miljörelaterade händelser, 
samt politisk och social instabilitet. Det är inte alltid möjligt 
att teckna försäkring mot alla sådana risker på grund av 
höga premier eller andra skäl. Om sådana förpliktelser 
uppstår, kan de reducera eller negativt påverka lönsamheten 
och medföra ökande kostnader och en nedgång i värdet på 
Bolagets aktier. Bolaget har ingen försäkring mot politiska 
risker.

Politiska risker
Bolagets verksamhet i DR Kongo och Etiopien är föremål 
för olika lagar och miljömässiga förordningar. Införandet av 
nya	eller	ändring	av	befintliga	lagar	och	förordningar	som	
påverkar gruvdriften kan ha en väsentlig negativ inverkan på 
Bolaget.

Det redovisade värdet av Bolagets investeringar och 
Bolagets förmåga att driva utvecklingsplaner kan också 
påverkas negativt av politisk instabilitet, rättslig och ekono-
misk osäkerhet i DR Kongo och Etiopien. De risker som kan 
ha negativ påverkan på Bolagets intressen i DR Kongo och 
Etiopien	innefattar	politiska	oroligheter,	arbetskonflikter,	ogil-
tigförklaring av statliga beslut, tillstånd, avtal eller äganderät-
ter, korruption, oroligheter, krig, kriminella aktiviteter och ter-
roristattacker, godtyckliga förändringar i lagar, förordningar, 
politik,	skatter,	priskontroller	och	valutakontroller;	fördröjning	
eller oförmåga att erhålla nödvändiga tillstånd, motstånd mot 
gruvdrift från miljö- eller andra icke-statliga organisationer, 
begränsningar av utländskt ägande, begränsningar av vinst-
hemtagningar,	begränsningar	av	mineralexport,	hög	inflation	
och	ökade	finansieringskostnader.	

Dessa omständigheter kan begränsa eller störa Bolagets 
projekt,	begränsa	förflyttning	av	medel	eller	leda	till	förlust	
eller begränsning av avtalsenliga rättigheter eller egendomar 
genom nationalisering, expropriation eller annat sätt utan 
skälig ersättning. Vidare kan dessa omständigheter medföra 
att Bolaget inte kan erhålla verkställighet för legitima, rätts-
liga anspråk gentemot avtalsparter och andra. Afrikas status 
som utvecklingskontinent kan också göra det svårare för 
Bolaget	att	anskaffa	nödvändig	finansiering	för	sina	projekt.

Det	finns	inga	garantier	för	att	branscher,	som	bedöms	ha	
nationell eller strategisk betydelse i länder där Bolaget har 
verksamhet eller tillgångar, inklusive mineralprospektering, 
produktion och utveckling, inte kommer att nationaliseras. 
Risk	finns	att	ytterligare	statliga	begränsningar,	restriktioner	
eller krav, som för närvarande inte kan förutses, kommer att 
införas. Förändringar i lagar som reglerar gruvindustrin kan 
ha	en	väsentlig	negativ	effekt	på	Bolagets	omsättning,	finan-
siella	ställning	och	resultat.	Det	finns	inga	garantier	för	att	
Bolagets tillgångar i dessa länder inte kommer att bli föremål 
för	nationalisering	eller	konfiskation.

ingen försäkran om äganderätt eller 
exakta gränser
Även om Bolaget har undersökt rätten att prospektera och 
exploatera inom Bolagets olika licensområden och erhållit 
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statliga registerutdrag avseende alla mineraliseringar inom 
dess licensområden, bör detta inte tolkas som en garanti för 
äganderätten. Andra parter kan tvista om äganderätten till 
en fyndighet eller fyndigheten kan vara föremål för tidigare 
oregistrerade avtal och överlåtelser eller markkrav från 
ursprungsbefolkningarna. Äganderätten kan påverkas av 
oupptäckta servitut, defekter eller statliga åtgärder. Inskränk-
ningar - oaktat form - i de ägande- och andra rättigheter 
som innehas av Bolaget kan medföra en väsentlig negativt 
inverkan	på	Bolagets	omsättning,	finansiella	ställning	och	
resultat.

osäkerhet avseende skatteregler och 
valutareglering
Bolaget bedriver verksamhet i olika länder och strävar efter 
att driva sin verksamhet på ett så skatteeffektivt sätt som 
möjligt. Skattesystemen i dessa länder är komplicerade och 
kan förändras. Av den anledningen kan framtida negativa 
effekter på Bolagets resultat på grund av förändrade skat-
teregler inte uteslutas. Repatriering av inkomster till Sverige 
från andra länder kan vara föremål för källskatt och kan helt 
eller delvis förhindras av eventuell valutareglering. Bolaget 
har ingen kontroll över vare sig källskatten eller eventuell 
valutareglering i de länder där verksamheten bedrivs. Dessa 
omständigheter kan få en negativ inverkan på Mineral 
Invests omsättning och resultat.

fluktuationer i guldpriset
Guldpriset	kommer	att	vara	en	nyckelfaktor	för	Mineral	
Invest	framöver	och	fluktuationer	i	guldpriset	kommer	att	
ha en väsentlig effekt på Mineral Invests resultatutveckling. 
Guldpriset	påverkas	av	många	faktorer	utanför	Bolagets	
kontroll,	utbud	och	efterfrågan,	växelkurser,	inflation,	föränd-
ringar i den globala ekonomin, samt politiska faktorer.

Om marknadspriset på guld faller under Bolagets totala 
produktionskostnad och ligger kvar på denna nivå under en 
längre tid, kan Bolaget drabbas av förluster och kan tvingas 
besluta om att upphöra med gruvdrift eller utveckling av 
projekt	inom	ett	eller	flera	av	Bolagets	licensområden.	Ett	
väsentligt	lägre	guldpris	påverkar	också	Bolagets	finansiella	
kapacitet, och om det skulle bestå under en längre tid, kan 
Bolaget	tvingas	att	söka	kompletterande	extern	finansiering	
till dess att guldpriset återhämtar sig.

finansiella risker
framtida kapitalbehov
Bolaget har begränsade ekonomiska resurser och det 
finns	inga	garantier	för	att	tillräcklig	ytterligare	finansiering	
kommer att göras tillgänglig för Bolaget på godtagbara 
villkor, eller överhuvudtaget, för vidare utforskning eller 
utveckling av fyndigheter eller för att uppfylla Bolagets 
skyldigheter enligt gällande avtal. Underlåtenhet att erhålla 
sådan	ytterligare	finansiering	kan	leda	till	förseningar	eller	
obestämt uppskjutande av prospektering och utveckling av 

Bolagets fyndigheter.
Instabilitet	hos	finansiella	institutioner	kan	påverka	

Bolagets förmåga att genomföra nyemission eller erhålla 
lånefinansiering	i	framtiden	på	villkor	som	gynnar	Bolaget.	
Störningar i kapital- och kreditmarknaden på grund av osä-
kerhet,	förändrad	eller	ökad	reglering	av	finansiella	institu-
tioner, minskade alternativ eller misslyckande för betydande 
finansiella	institutioner	kan	negativt	påverka	Bolagets	tillgång	
till externt kapital.

Valutakursförändringar
Moderbolagets rapporteringsvaluta är SEK, medan de 
huvudsakliga rörelsedrivande dotterbolagens rapporterings-
valutor är USD, vilket innebär att intäkter, kostnader och 
balansposter i allt väsentligt redovisas i dessa valutor. Detta 
medför att Mineral Invest vid konsolidering av koncernräken-
skaperna är exponerat för valutakursförändringar avseende 
USD i förhållande till SEK.

kreditrisker
Bolaget kommer att vara utsatt för olika motpartsrisker, t ex 
kreditrisk för kundfordringar vid försäljning av guld och kan 
således förlora betydande belopp vid bristande utvärdering 
och övervakning av kunder samt vid bristande kreditupplys-
ning.

risker relaterade till               
företrädesemissionen
allmän aktiemarknadsrisk
En investering i Mineral Invest är förknippad med risk. Det 
finns	inga	garantier	för	att	aktiekursen	kommer	att	ha	en	
positiv utveckling. Aktiemarknaden kan generellt gå ned av 
olika orsaker såsom räntehöjningar, politiska utspel, valuta-
kursförändringar och sämre konjunkturella förutsättningar. 
Aktiemarknaden präglas även till stor del av psykologiska 
faktorer. Bolagets aktie kan påverkas negativt av dessa 
faktorer, vilka till sin natur många gånger kan vara problema-
tiska att förutse och skydda sig emot.

aktiens likviditet och volatilitet
Likviditeten i Mineral Invest-aktien har tidvis varit begränsad. 
Det är inte möjligt att förutse hur investerarnas intresse för 
Mineral Invest-aktien kommer att utvecklas över tiden. Om 
en aktiv och likvid handel inte utvecklas kan det innebära 
svårigheter att sälja större poster inom en snäv tidsperiod, 
utan att aktiekursen påverkas negativt för aktieägaren. 

ingen etablerad handel i                    
teckningsoptionerna
De teckningsoptioner som utges i samband med Företrä-
desemissionen är nya värdepapper, vilka kan komma att få 
en begränsad spridning och för vilka det för närvarande inte 

R I S K F A K T O R E R



1 3 F Ö R E T R Ä D E S E M I S S I O N  D E C E M B E R  2 0 1 1

finns	en	etablerad	handel.	Bolaget	har	för	avsikt	att	ansöka	
om upptagande till handel av teckningsoptionerna på Aktie-
Torget.	Det	finns	dock	inga	garantier	för	att	ansökan	kommer	
att beviljas eller att en likvid handel i teckningsoptioner 
kommer att etableras.

emissionsgarantier ej säkerställda
Ett par av Mineral Invests större aktieägare har förbundit sig 
att garantera sammanlagt 50 procent av emitterade units. 
Återstoden av Företrädesemissionen är garanterad av en 
extern garant. Dessa garantier är emellertid inte fullt säker-
ställda, vilket kan innebära en risk att någon eller några av 
dessa inte kan uppfylla sina respektive åtaganden. Uppfylls 
inte ovannämnda garantiåtaganden vid utebliven teckning 
från Bolagets aktieägare kan det inverka negativt på Mineral 
Invests möjligheter att fortsatt driva verksamheten.
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INBjUdAN TILL TECKNING AV UNITS

Styrelsen för Mineral Invest beslutade den 20 oktober 2011 att föreslå en extra bolagsstämma den 21 november att fatta 
beslut	om	en	nyemission	för	att	finansiera	en	ökning	av	den	kommersiella	guldproduktionen,	expandera	prospekteringsverk-
samheten	och	stärka	Bolagets	finansiella	ställning.	Styrelsens	fullständiga	förslag	avseende	nyemission	av	aktier	och	teck-
ningsoptioner	med	företrädesrätt	för	Bolagets	befintliga	aktieägare	offentliggjordes	den	7	november	2011.	Vid	extra	bolags-
stämma i Mineral Invest den 21 november 2011 beslutades sedan om att genomföra Företrädesemissionen.

Emissionsbeslutet innebär en ökning av aktiekapitalet med högst 12 288 733,20 SEK genom nyemission av högst           
307 218 330 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,04 SEK, och utgivande av högst 136 541 480 teckningsoptioner av serie 
2011/2012. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer aktiekapitalet att öka med högst 5 461 659,20 SEK 
genom utgivande av högst 136 541 480 aktier. Aktiekapitalet kommer genom Företrädesemissionen och vid fullt utnyttjande 
av samtliga teckningsoptioner att öka med sammanlagt högst 17 750 392,40 SEK till 24 577 466,40 SEK.

Innehav av fem (5) aktier på avstämningsdagen den 29 november 2011 berättigar till teckning av en (1) unit. En unit 
består av nio (9) nyemitterade aktier samt fyra (4) teckningsoptioner av serie 2011/2012. Teckning av units kan ske under 
perioden 2–16 december 2011. Teckningskursen per unit uppgår till 2,70 SEK, motsvarande 0,30 SEK per nyemitterad aktie. 
Teckningsoptionerna, fyra (4) per unit, erhålls vederlagsfritt och en (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny 
aktie till teckningskurs 0,35 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan ske under perioden 1-30 april 2012.

Vid fullteckning av Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 92,2 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande 
av samtliga teckningsoptioner kommer Mineral Invest att tillföras ytterligare cirka 47,8 MSEK. Företrädesemissionen medför 
en initial utspädning om 64 procent för den aktieägare som väljer att inte teckna i Företrädesemissionen. Under förutsättning 
att Företrädesemissionen tecknas till fullo samt att samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av nyemitterade aktier, 
medför Företrädesemissionen en utspädning om cirka 72 procent för den aktieägare som väljer att inte teckna i Företrädese-
missionen. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen har möjlighet att helt eller delvis ekonomiskt kompen-
sera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina uniträtter.

Bolaget	har	erhållit	emissionsgarantier	motsvarande	92,2	MSEK	från	Underwriting	Capital	I	SICAV-SIF	(”Underwriting	
Capital”)	samt	New	Oak	AB	och	Patrik	Walle,	motsvarande	100	procent	av	Företrädesemissionen.	Utfästa	emissionsgarantier	
är	förenade	med	sedvanliga	villkor.	Bryggfinansiering	har	givits	för	54,0	MSEK	av	beloppet,	vilket	ger	kvittningsrätt	i	Företrä-
desemissionen. Bolaget har inte erhållit säkerhet för resterande belopp.

Härmed inbjuds, i enlighet med villkoren i detta Prospekt, aktieägarna i Mineral Invest att med företrädesrätt teckna units, 
omfattande aktier och teckningsoptioner, i Bolaget.

För ytterligare information hänvisas till detta Prospekt, vilket har upprättats av styrelsen i Mineral Invest med anledning av 
Företrädesemissionen. Styrelsen i Mineral Invest är ansvarig för informationen i Prospektet. Härmed försäkras att alla rimliga 
försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa att uppgifterna i Prospektet, såvitt Bolagets styrelse vet, överensstämmer 
med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.

Stockholm, 30 november 2011
Mineral Invest International MII AB (publ)

Styrelsen 
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BAKGRUNd OCH MOTIV

Mineral Invest är ett internationellt guldföretag fokuserat på ytnära guldproduktion, guldprospektering samt handel med 
metaller	och	mineral	i	Afrika.	Verksamheten	bedrivs	inom	två	potentiellt	stora	guldfyndigheter;	dels	i	Kilo-Moto-guldbältet	i	
nordöstra DR Kongo, dels i Moyale i södra Etiopien. 

Mineral	Invest	tecknade	den	27	augusti	2010	genom	dotterbolaget	Mineral	Invest	Congo	AB	SPRL	(“MII	Congo”)	ett	
prospekteringsavtal med det statliga kongolesiska gruvföretaget La Société Minière de Kilo-Moto (“SOKIMO“, f.d. OKIMO) 
avseende fem licensområden om totalt 1 442 km2 i Kilo-Moto-guldbältet,

Under 2011 har Bolaget genomfört preliminära geologiska undersökningar i licensområdet och den 6 september 2011 
ingick	Mineral	Invest,	genom	dotterbolaget	Mineral	Invest	Congo	AB	SPRL	(“MII	Congo”),	ett	joint	venture-avtal	med	SOKIMO	
(”SOKIMO-avtalet”).	Parterna	avser	enligt	SOKIMO-avtalet	att	bilda	ett	gemensamt	ägt	bolag,	Wanga	Mining	Company	SPRL	
(”WMC”),	för	prospektering,	exploatering,	utveckling	och	genomförande	av	gruvprojektet	Wanga	i	licensområdet.	

WMC tillförs enligt avtalet exploateringstillstånd för framtida gruvdrift i de fem licensområdena och skall ägas till 65 procent 
av MII Congo och till 35 procent av SOKIMO, med samma fördelning av vinstmedel. SOKIMO:s ägarandel får enligt avtalet 
inte	minskas	genom	nyemission	eller	annan	ökning	av	aktiekapitalet.	SOKIMO	har	ingen	skyldighet	att	bidra	till	finansieringen	
av aktiviteterna, varken genom kapitaltillskott, aktieägarlån, externa lån eller på annat sätt.

Med	SOKIMO-avtalet	som	grund	avser	Mineral	Invest	att	i	närtid	utvinna	guld	ur	befintlig	anrikningssand	(s.k.	tailings)	och	
andra	alluviala	fyndigheter,	samt	ta	över	driftsansvaret	för	befintliga	gruvor	inom	licensområdet	med	betydande	guldproduk-
tion från vittrad guldmalm (s.k. gossan) i dagbrott.

SOKIMO-avtalet skall gälla under en period om 50 år från registreringen av WMC förutsatt att uppsägning ej sker, och 
målsättningen är att kunna fastställa minst 1,5 miljoner oz guld enligt JORC-koden eller motsvarande standard under 2013, 
vilket är en målsättning som har tagits fram och överenskommits om i samråd med SOKIMO.

MII	Congo	skall	enligt	SOKIMO-avtalet	ansvara	för	all	finansiering	av	WMC	innefattande	engångsbetalningar,	framtida	
operativ verksamhet samt investeringar i prospektering. Detta gäller även kapitalandelar motsvarande SOKIMO:s ägaran-
del. MII Congo förbinder sig vidare genom SOKIMO-avtalet att ansvara för, genomföra och bekosta alla kommande arbeten 
och studier i enlighet med gällande lagar och regler i DR Kongo, vårda samtliga anläggningar som ställs till förfogande samt 
betala samtliga avgifter, skatter och koncessioner till staten som avser området under hela avtalstiden. 

Emissionslikviden från företrädesemissionen som genomfördes under mars/april 2011 har inte räckt som planerat, dels på 
grund av förseningar i Bolagets planerade produktion, dels på grund av höga kostnader i samband med ingåendet av joint 
venture-avtalet med SOKIMO.

Mineral	Invests	befintliga	rörelsekapital	är	inte	tillräckligt	för	de	aktuella	behoven	under	den	kommande	tolvmånaders-
perioden.	Bolagets	rörelsekapital	bedöms,	inklusive	erhållen	bridgefinansiering	i	avvaktan	på	genomförd	nyemission,	vara	
tillräckligt till årsskiftet 2011/2012. Emissionslikviden från Företrädesemissionen bedöms netto efter emissionskostnader 
och	återbetalning	av	bryggfinansiering,	inklusive	beräknat	kassaflöde	från	Bolagets	guldproduktion	i	enlighet	med	Bolagets	
målsättning för 2012, vara tillräcklig för att tillgodose Bolagets betalningsförpliktelser under den kommande tolvmånaderspe-
rioden. Mineral Invest genomför förestående nyemission på 92,2 MSEK före emissionskostnader1	för	att	finansiera	Bolagets	
åtaganden enligt joint venture-avtalet med SOKIMO, för att utöka produktionskapaciteten i DR Kongo samt tillföra nödvändigt 
rörelsekapital	till	Bolaget	för	att	uppnå	positivt	kassaflöde.	Emissionslikviden	om	72,7	MSEK	netto	efter	emissionskostnader	
skall användas till följande:

 ► Återbetalning	av	bryggfinansiering	 54,0	MSEK
 ► Investering i produktionsutrustning   8,1 MSEK
 ► Rörelsekapital   10,6 MSEK

Bryggfinansieringen	om	54	MSEK	har	använts	eller	kommer	användas	för	att	finansiera	avgifter	och	lån	till	SOKIMO	
hänförliga till prospekterings- och joint-venture-avtalen (totalt cirka 33,0 MSEK), lokala CSR (corporate social responsibility)-
åtaganden	i	DR	Kongo	(10,0	MSEK),	samt	för	upplupna	rörelsekostnader	och	rörelsekapital	fram	till	att	likvid	inflyter	från	
Företrädesemissionen (11,0 MSEK).

Företrädesemissionen är garanterad till 100 procent genom Underwriting Capital till 50 procent, som också medverkat 
med	bryggfinansiering	om	54,0	MSEK,	samt	New	Oak	AB	och	Patrik	Walle	solidariskt	med	50	procent.	

 

Stockholm, 30 november 2011
Mineral Invest International MII AB (publ)

Styrelsen

B A K G R U N d  O C H  M O T I V

1) Emissionskostnaderna beräknas uppgå ti l l  cirka 19,5 MSEK, varav cirka 8,3 MSEK avser garantiprovisioner.
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STyRELSEORdFÖRANdEN OCH Vd            
HAR ORdET

Bäste aktieägare,

Mineral Invest har bedrivit guldprospekteringsverksamhet i DR Kongo och Etiopien sedan 2009. Vår strategi har varit att 
agera som ett självständigt bolag och att inom ramen för egen prospektering skapa förutsättningar för en malmbas av guld 
för framtida produktion. Strategin har också varit att efter förvärv av licenser omfattande bl.a. tailings från historisk guldpro-
duktion	och	alluvialt	material	genom	löpande	guldutvinning	generera	positiva	likvidflöden	för	finansiering	av	Bolagets	pro-
spektering.

Bolaget tecknade under 2010 ett licensavtal med SOKIMO omfattande rätten till prospektering på ett 1 440 km2 stort 
område i Kilo-Moto-guldbältet i nordöstra DR Kongo. Kilo-Moto-guldbältet är beläget i vad som anses vara ett av världens 
mest guldrika områden. Vi har två stora internationella guldbolag i vår närhet inom 20 km, Randgold Resources och Anglo-
Gold	Ashanti	med	Kibali-projektet,	en	av	Afrikas	större	guldfyndigheter	under	utveckling.	Det	senare	förvärvades	under	2009	
för	557	miljoner	kanadensiska	dollar	-	en	tydlig	indikation	på	att	vi	befinner	oss	i	ett	av	världens	mest	intressanta	guldområ-
den.

Mineral Invest har under hand som ett led i en vidareutvecklad strategi sökt samarbete med det statligt ägda bolaget 
SOKIMO och den 6 september 2011 ingått ett joint venture-avtal där Mineral Invest genom dotterbolaget MII Congo tillsam-
mans med SOKIMO bildar det gemensamma bolaget WMC för prospektering, exploatering, utveckling och genomförande av 
gruvprojektet Wanga med betydande potential. 

SOKIMO-avtalet ger Mineral Invest en avgörande legitimitet i DR Kongo och ger oss förutsättningar för industriell guldpro-
duktion inklusive stabila förutsättningar att föra ut vinstmedel ur DR Kongo, m.m. Detta öppnar också genom vårt förtroende-
kapital förutsättningar att ta över och addera intressanta historiska fyndigheter till vår drift. 

Vår	plan	är	nu	att	intensifiera	vår	guldproduktion	genom	utvinning	av	guld	från	befintligt	anrikningsmaterial	från	tidigare	
guldbrytning samtidigt som vi för långtgående diskussioner om övertagande av CAP-gruvan, en producerande dagbrotts-
gruva på Bolagets licensområde med en daglig produktion på 3-4 kg guld enligt SOKIMO, som för närvarande driver gruvan. 
Parallellt	med	detta	kommer	vi	med	bl.a.	finansiering	genom	löpande	kassaflöden	från	pågående	brytning	att	bedriva	
prospekteringsarbete för att fastställa mineraltillgångar och guldreserver för framtida gruvbrytning, med målet att fastställa 
mineraltillgångar om 1,5 miljoner oz guld under 2013, vilket är en målsättning som har tagits fram och överenskommits om i 
samråd med SOKIMO.

Tidigare bedömningar om kapitalbehov har negativt påverkats av förseningar i Bolagets planerade produktion, och positivt 
kassaflöde	under	2011	har	tyvärr	inte	uppnåtts	i	enlighet	med	Bolagets	tidigare	mål.	Vi	genomför	föreliggande	nyemission	av	
units	för	att	säkerställa	medel	för	finansiering	av	åtaganden	enligt	SOKIMO-avtalet,	finansiera	investeringar	i	löpande	guld-
produktion samt tillföra rörelsekapital. 

Avtalet med SOKIMO är en milstolpe i Mineral Invests utveckling och ger Bolaget mycket gynnsamma samarbets- och 
produktionsförutsättningar. Avslutningsvis vill vi tacka aktieägarna för visat förtroende och ser fram emot att skriva ett nytt 
kapitel tillsammans – välkommen att teckna units i Mineral Invest!

Stockholm och Wanga, 30 november 2011
    Fred Boman    Jonas Eriksson
    Styrelseordförande  VD

S T y R E L S E O R d F Ö R A N d E N  O C H  V d  H A R  O R d E T
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VILLKOR OCH ANVISNINGAR

units
Företrädesemissionen genomförs genom utgivande av units. 
En (1) unit består av nio (9) nyemitterade aktier i Mineral 
Invest och fyra (4) teckningsoptioner. Teckning kan endast 
ske av hela units, innebärande att aktier eller teckningsoptio-
ner inte kan tecknas var för sig.

företrädesrätt till teckning
De som på avstämningsdagen den 29 november 2011 är 
registrerade som aktieägare i Mineral Invest äger företrädes-
rätt	att	för	varje	fem	(5)	befintliga	aktier	teckna	en	(1)	unit.

teckningskurs
Teckningskursen uppgår till 2,70 SEK per unit, motsvarande 
0,30 SEK per nyemitterad aktie. Teckningsoptionerna, fyra 
(4) per unit, erhålls vederlagsfritt vid teckning. Courtage 
utgår inte.

avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vilka som 
är berättigade att erhålla uniträtter i Företrädesemissionen 
är den 29 november 2011. Sista dag för handel i Mineral 
Invests aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 24 
november 2011. Aktien kommer att handlas exklusive rätt att 
erhålla uniträtter från och med den 25 november 2011.

uniträtter
För	varje	(1)	befintlig	aktie	i	Mineral	Invest	som	innehas	på	
avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. För teckning av en 
(1) unit erfordras fem (5) uniträtter.

handel med uniträtter
Uniträtterna kommer att vara föremål för handel på AktieTor-
get under perioden 2-13 december 2011. Banker och värde-
pappersinstitut med erforderliga tillstånd i Sverige kan stå till 
tjänst vid förmedling av köp och försäljning av teckningsrät-
ter. Vid sådan handel utgår courtage enligt tillämpliga villkor 
för värdepappershandel.

information från euroclear till 
direktregistrerade aktieägare 
Information om Företrädesemissionen och en förtryckt emis-
sionsredovisning med vidhängande bankgiroavi utsänds till 
de aktieägare eller företrädare för aktieägare i Mineral Invest 
som på avstämningsdagen den 29 november 2011 är regist-
rerade i den av Euroclear förda aktieboken och som äger 
rätt att teckna aktier i Företrädesemissionen. Av den för-
tryckta emissionsredovisningen framgår bl.a. antal erhållna 
uniträtter och det hela antal units som kan tecknas. Någon 
separat VP-avi som redovisar registrering av uniträtter på 

aktieägarens VP-konto kommer inte att skickas ut. Den som 
är upptagen i den i anslutning till aktieboken förda särskilda 
förteckningen över panthavare och förmyndare erhåller inte 
emissionsredovisning utan meddelas separat. 

förvaltarregistrerade innehav
Aktieägare vars innehav av aktier i Mineral Invest är förval-
tarregistrerat hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen 
emissionsredovisning från Euroclear. Anmälan om teckning 
och betalning skall istället ske i enlighet med anvisningar 
från förvaltaren.

teckning med stöd av                
uniträtter
Teckning av units med stöd av uniträtter skall ske genom 
betalning under perioden 2-16 december 2011. Efter teck-
ningstidens utgång blir outnyttjade uniträtter ogiltiga och 
därmed utan värde. Efter den 16 december 2011 kommer 
ej utnyttjade uniträtter att bokas bort från VP-konton utan 
avisering från Euroclear. Styrelsen för Mineral Invest förbe-
håller sig rätten att förlänga teckningstiden, vilket om det blir 
aktuellt, kommer att offentliggöras senast den 16 december 
2011.

Direktregistrerade aktieägare        
bosatta i sverige
Teckning av units med företrädesrätt sker genom kontant 
betalning enligt utsänd bankgiroavi eller genom samtidig 
kontant betalning och anmälan om teckning på därför 
avsedd särskild anmälningssedel att inges till EPB. Betal-
ning skall senast ha skett den 16 december 2011.

Den förtryckta bankgiroavin som vidhänger den förtryckta 
emissionsredovisningen används om samtliga uniträt-
ter	benämnt	”jämnt	teckningsbart”	skall	utnyttjas.	Särskild	
anmälningssedel enligt nedan skall då inte användas. En 
särskild anmälningssedel att användas om uniträtter köpts, 
överförts från annat VP-konto eller om samtliga uniträtter 
enligt	emissionsredovisning	från	Euroclear	benämnt	”jämnt	
teckningsbart”	inte	skall	utnyttjas	kan	erhållas	från	EPB	
på telefon +46 (8) 463 80 00, eller laddas ned från EPB:s 
hemsida www.penser.se. Anmälan är bindande.

Direktregistrerade aktieägare ej     
bosatta i sverige
Teckningsberättigade personer som inte är bosatta i Sverige 
och inte kan använda den förtryckta bankgiroavin skall, om 
samtliga erhållna uniträtter utnyttjas för teckning, skicka 
den förtryckta emissionsredovisningen med vidhängande 
bankgiroavi tillsammans med betalning för tecknade units 
enligt instruktion nedan. Om ett annat antal uniträtter än de 
erhållna skall utnyttjas skall den särskilda anmälningssedeln 
användas tillsammans med betalning enligt nedan. Betalning 
skall göras i svenska kronor via S.W.I.F.T. till nedan angivet 

V I L L K O R  O C H  A N V I S N I N G A R
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bankkonto i SEB:
Erik Penser Bankaktiebolag
Emissionsavdelningen / Mineral Invest
Box 7405
SE-103 91 Stockholm
Bank: SEB
IBAN-nummer: SE3350000000055651049290
S.W.I.F.T.: ESSESESS

Vid betalning måste såväl tecknarens namn och adress som 
VP-konto anges. Anmälan om teckning och betalning skall 
vara EPB tillhanda senast den 16 december 2011. Anmälan 
är bindande.

Direktregistrerade                      
aktieägare bosatta i vissa andra                    
jurisdiktioner än sverige 
Tilldelning av uniträtter och utgivande av nya aktier och 
teckningsoptioner vid utnyttjande av uniträtter till personer 
som är bosatta eller medborgare i andra länder än Sverige, 
Danmark, Finland och Norge kan påverkas av värdepap-
perslagstiftningar i sådana länder. Med anledning härav 
kommer, med vissa undantag, aktieägare som har sina 
befintliga	aktier	direktregistrerade	på	VP-konton	och	har	
registrerade adresser i till exempel Australien, Hong Kong, 
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA inte att 
erhålla detta Prospekt. De kommer inte heller att erhålla 
några uniträtter på sina respektive VP-konton. Detsamma 
gäller aktieägare eller andra med registrerad adress i 
något land utom Sverige, Danmark, Finland och Norge, 
vars lagstiftning kräver ytterligare prospekt, registrerings-
åtgärder eller andra åtgärder för deltagande i erbjudandet 
än de som följer av svensk rätt respektive de som följer av 
anmälan enligt artikel 18 i Europaparlamentets och Rådets 
direktiv	2003/71/EG	av	prospektet	till	behöriga	myndigheter	
i Danmark, Finland och Norge. De uniträtter som annars 
skulle ha registrerats för dessa aktieägare kommer att säljas 
och försäljningslikviden, med avdrag för kostnader, kommer 
att utbetalas till sådana aktieägare. Belopp understigande 
200 SEK kommer inte att utbetalas.

Betalda och tecknade units 
(”Btu”)
Några dagar efter betalning och teckning kommer Euroclear 
att sända ut en avi som bekräftelse på att BTU:er bokats in 
på aktieägarens VP-konto. Nytecknade units är bokförda 
som BTU på VP-kontot till dess att Företrädesemissionen 
blivit registrerad hos Bolagsverket. Registrering beräknas 
ske omkring den andra veckan i januari 2012. Efter att 
registrering skett kommer BTU att omvandlas till aktier och 
teckningsoptioner, vilket beräknas ske omkring den andra 
veckan i januari 2012, beroende på tidpunkten för regist-
rering av Företrädesemissionen. Någon VP-avi utsänds 
inte i samband med denna ombokning. BTU kommer att 
vara föremål för handel på AktieTorget från och med den 

2 december 2011 och beräknas handlas till och med den 
första veckan i januari 2012, beroende på tidpunkten för 
registrering av Företrädesemissionen.

teckning utan stöd av              
uniträtter
Anmälan om teckning utan stöd av uniträtter skall ske 
på därför avsedd anmälningssedel. Anmälningssedel för 
teckning utan stöd av uniträtter kan erhållas från EPB eller 
laddas ned från www.penser.se. Anmälan om teckning skall 
göras till EPB på adressen enligt nedan:

Erik Penser Bankaktiebolag
Emissionsavdelningen/Mineral Invest
Box 7405
SE-103 91 Stockholm
Besöksadress: Biblioteksgatan 9, Stockholm

Anmälningssedeln skall vara EPB tillhanda senast den 16 
december 2011. Anmälan är bindande.

Som bekräftelse på tilldelning av units tecknade utan stöd av 
uniträtter utsänds en avräkningsnota till tecknaren. Tecknade 
och tilldelade units skall betalas kontant enligt instruktioner 
på avräkningsnotan senast tre bankdagar efter att tecknaren 
tillställts besked om tilldelning. Betalade units kommer att 
levereras snarast möjligt efter likviddagen med avisering från 
Euroclear.

tilldelning
Units som inte tecknas med stöd av uniträtter skall fördelas 
mellan dem som i övrigt anmält intresse för teckning utan 
företrädesrätt. Därvid skall tilldelning ske enligt följande 
ordning: 

 ► i första hand till dem som tecknat units med stöd av uni-
trätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstäm-
ningsdagen eller inte, och, vid överteckning, i förhållande 
till det antal uniträtter som nyttjats för teckning av units 
och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning,

 ► i andra hand till andra som anmält sig för teckning av 
units utan stöd av uniträtter och, för det fall dessa inte 
kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal units 
som var och en anmält för teckning och, i den mån detta 
inte kan ske, genom lottning, 

 ► i tredje hand till sådana aktieägare som enligt avtal med 
Bolaget garanterat emissionen, och - vid överteckning - i 
förhållande till det antal units som var och en garanterat 
för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom 
lottning, och

 ► i fjärde och sista hand tilldelas andra än aktieägare som 
enligt avtal med bolaget garanterat emissionen, och - vid 
överteckning - i förhållande till det antal units som var 
och en garanterat för teckning och, i den mån detta inte 
kan ske, genom lottning.

V I L L K O R  O C H  A N V I S N I N G A R
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handel med nya aktier
Mineral Invests aktier handlas på AktieTorget. Efter att 
Bolagsverket har registrerat Företrädesemissionen kommer 
de nyemitterade aktierna att handlas på AktieTorget. De nya 
aktierna förväntas bli föremål för handel i samband med 
att de nya aktierna registreras på aktieägarnas VP-konton, 
vilket beräknas ske omkring den andra veckan i januari 
2012, beroende på tidpunkten för registrering av Företräde-
semissionen hos Bolagsverket.

handel i  och registrering av 
teckningsoptioner
Bolaget kommer att ansöka om inregistrering och upptagan-
de till handel av teckningsoptionerna på AktieTorget. Teck-
ningsoptionerna beräknas bli upptagna till handel i samband 
med att BTU ersätts med aktier och teckningsoptioner, vilket 
beräknas ske den andra veckan i januari 2012, förutsatt att 
tillräcklig spridning av teckningsoptionerna uppnås. Teck-
ningsoptionerna kommer att registreras hos Euroclear som 
för Bolagets aktiebok.

Villkor för teckningsoptioner i 
sammandrag
Varje unit som tecknas i Företrädesemissionen inkluderar 
fyra (4) teckningsoptioner. Varje (1) teckningsoption berätti-
gar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till kurs om 0,35 
SEK. Teckningsoptioner kan utnyttjas under perioden 1-30 
april 2012. Teckningsoptioner som inte utnyttjas under perio-
den förfaller värdelösa.

Teckningsoptioner utnyttjas genom skriftlig anmälan till 
Bolaget, samtidigt som betalning sker till det bankkonto som 
anvisas av Bolaget. Anmälan skall för att beaktas ha kommit 
Bolaget tillhanda senast den 30 april 2012. Anmälningssedel 
för utnyttjande av teckningsoptioner kommer att kunna erhål-
las från Bolaget eller från EPB i god tid före den tidigaste 
dagen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner. 
Observera att om teckningsoptionerna är förvaltarregistre-
rade kan anmälan om teckning samt betalning behöva ske 
genom och i enlighet med förvaltarens instruktioner.

Interimsaktier avseende aktier tecknade med stöd av 
teckningsoptioner kommer att levereras till tecknarens VP-
konto så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några 
bankdagar efter att anmälan om utnyttjande av teckningsop-
tioner har kommit Bolaget tillhanda. Interimsaktier omvand-
las sedan till aktier efter genomförd registrering hos Bolags-
verket. 

Såväl teckningskurs som det antal aktier som varje teck-
ningsoption berättigar till teckning av är föremål för sedvanli-
ga omräkningsvillkor. Dessa innebär i korthet att innehavare 
av teckningsoptioner skall kompenseras för vissa åtgärder 
från Bolagets sida, t.ex. fondemission, nyemission med 
företrädesrätt för aktieägarna samt inlösen av aktier. Vidare 
kan under vissa förhållanden, t.ex. vid fusion eller likvidation, 
en tidigare sista dag för utnyttjande av teckningsoptioner 

komma att fastställas. 
Fullständiga	villkor	för	teckningsoptionerna	finns	i	avsnit-

tet	”Villkor	för	Mineral	Invests	teckningsoptioner	av	serie	
2012”	sid.	62.

rätt till utdelning
De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången 
på den första avstämningsdagen för utdelning som infal-
ler närmast efter det att de nya aktierna införts i Bolagets 
aktiebok. De nya aktierna har samma rätt till utdelning som 
de	befintliga	aktierna.

övrig information
Bolaget äger inte rätt att avbryta Företrädesemissionen. För 
det fall att ett för stort belopp betalats in av en tecknare för 
tilldelade units kommer Bolaget att ombesörja att överskju-
tande belopp återbetalas. Teckning av units, med eller utan 
stöd av uniträtter, är oåterkallelig och tecknaren kan inte 
upphäva eller ändra en teckning av units. Ofullständiga eller 
felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan komma att lämnas 
utan beaktande. Om teckningslikvid inbetalas för sent, är 
otillräcklig eller betalas på ett felaktigt sätt kan anmälan om 
teckning komma att lämnas utan beaktande, eller teckning 
komma att ske med ett lägre belopp. Betald likvid som inte 
ianspråktagits kommer i så fall att återbetalas. Endast en 
anmälningssedel	per	tecknare	får	inges.	Om	flera	anmäl-
ningssedlar av samma tecknare inges kommer endast den 
anmälningssedel som sist kommit EPB tillhanda att beaktas.

Information om utfallet av teckning i Företrädesemis-
sionen kommer att offentliggöras genom pressmeddelande 
omkring den 22 december 2011.

V I L L K O R  O C H  A N V I S N I N G A R
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MINERAL INVEST I KORTHET

Mineral Invest är ett internationellt guldföretag fokuserat på 
ytnära guldproduktion, guldprospektering samt handel med 
metaller och mineral i Afrika.

Bolagets projektportfölj innefattar licenser för två poten-
tiellt	stora	guldfyndigheter;	dels	ett	1	440	km2 stort område 
i Kilo-Moto-guldbältet i nordöstra DR Kongo som är ett 
av världens mest guldrika områden, dels ett 90 km2 stort 
område i Moyale i södra Etiopien.

affärsidé
Mineral Invests affärsidé är att bedriva ytnära guldproduk-
tion, guldprospektering samt handel med metaller och 
mineral i Afrika, och därigenom skapa värde för Bolagets 
aktieägare.

strategi
Mineral Invests strategi är att, bland annat med hjälp av 
Bolagets lokala nätverk, förvärva licenser för prospekte-
ring och mineralutvinning, främst av guld, i Afrika. Bolaget 
fokuserar på projekt där mineralutvinning och positiva kas-
saflöden	kan	åstadkommas	inom	12	månader,	t.ex.	genom	
exploatering av ytnära fyndigheter och anrikningssand från 
tidigare guldproduktion, vilket minskar Bolagets kapitalbehov 
och risk. 

Bolaget avser också att fastställa ytterligare mineraltill-
gångar och guldreserver, enligt JORC-koden eller motsva-
rande standard, för framtida gruvbrytning. När storskalig 
gruvbrytning	blir	aktuellt	avser	Bolaget	söka	finansiellt	och	
operationellt samarbete med större etablerade gruvföretag. 
Alternativt kan Bolaget på ett senare stadium komma att 
sälja delar av tillgångarna till större etablerade gruvföretag.

Mineral Invest avser även att bedriva viss handel med 
metaller och mineral, som komplement till sin huvudsakliga 
verksamhet.

Vision
Mineral Invests vision är att bli ett guldföretag i världsklass. 
Bolaget skall tillhöra de främsta i branschen när det gäller 
god långsiktig avkastning för aktieägarna och ansvarsta-
gande för människa, miljö och samhälle. 

Verksamhetsområden
Bolaget har tre huvudsakliga verksamhetsområden:

 ► Licensområdet i DR Kongo
 ► Licensområdet i Etiopien
 ► Handel med metaller och mineral (vilande)

Mineral Invest fokuserar nu på att, efter att guldproduktionen 
inletts i liten skala under oktober 2011, utöka guldproduktio-
nen i DR Kongo och att genomföra ett omfattande prospek-
teringsprogram på Bolagets licensområde i DR Kongo.

M I N E R A L  I N V E S T  I  K O R T H E T

Kilo-Moto
(Wanga)

Moyale

finansiella mål
Mineral Invest har som mål att på Bolagets licensområde 
i DR Kongo producera 625 kg guld under 2012. Detta mål 
gäller under förutsättning av att erforderliga investeringar 
i ett större antal mekaniska vaskningsanläggningar (sluice 
boxes) genomförs under 2012 samt att utrustningen drift-
sätts	enligt	plan.	Guldproduktionen	förväntas	i	huvudsak	
komma	dels	från	driftövertaganden	av	befintliga	gruvor	på	
Bolagets	licensområde,	dels	från	utvinning	av	guld	ur	befint-
liga tailings och alluviala fyndigheter på licensområdet.

För 2011 bedöms guldproduktionen uppgå till högst fem 
kg,	enbart	avseende	initial	produktion	av	guld	ur	befintlig	
anrikningssand, med potentiellt högre produktion om ett 
planerat	övertagande	av	den	befintliga	producerande	CAP-
gruvan skulle ske innan årsskiftet.

Mineral Invest har i dagsläget inte fastställt några mineral-
tillgångar enligt JORC-koden eller motsvarande standard. På 
längre sikt är Bolagets målsättning att under år 2013 kunna 
fastställa mineraltillgångar överstigande 1,5 miljoner oz guld 
enligt JORC-koden eller motsvarande standard, vilket är en 
målsättning som har tagits fram och överenskommits om i 
samråd med SOKIMO.

organisation
Mineral Invest International MII AB (publ) är moderbolag i 
koncernen och verksamheten bedrivs huvudsakligen i de 
olika dotterbolagen. De rörelsedrivande dotterbolagen, som 
huvudsakligen bedriver guldproduktion och mineralprospek-

MINERAL INVEST BEDRIVER SIN HUVUDSAKLIGA 
VERKSAMHET I DR KONGO OCH ETIOPIEN
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tering, utgörs av MII Congo AB SPRL (DR Kongo), Wanga 
Mining Company SPRL (DR Kongo), som är under bildande, 
samt	MGM	Gold	Mines	Plc	(Etiopien).

historik
Bolaget grundades 2007 under namnet Balkan Resources 
AB som ett helägt dotterbolag till Archelon Mineral AB. 
Bolagets affärsidé var att bedriva mineralutvinning i Serbien 
och Makedonien. Under 2008 avknoppades Balkan Resour-
ces från Archelon Mineral AB som ett privat onoterat bolag. 
I juni 2009 förvärvade Balkan Resources AB Mineral Invest 
Sverige AB genom en emission av egna aktier riktad till 
Mineral Invest Sverige AB:s aktieägare och byter i samband 
med förvärvet namn till Mineral Invest International MII AB 
(publ). Väsentliga punkter i Bolagets historiska utveckling 
redovisas nedan. 

 ► Mars 2007: Mineral Invest Sverige AB bildas med syfte 
att bedriva handel med metaller och mineraler i Afrika

 ► Juni 2009: Balkan Resources AB förvärvar Mineral 
Invest Sverige AB för 13,1 MSEK genom en emission av         
29 000 000 aktier i Balkan Resources riktad till Mineral 
Invest Sverige AB:s aktieägare

 ► Juli 2009: Balkan Resources AB byter namn till Mineral 
Invest International MII AB (publ) 

 ► Augusti 2009: Bolaget ingår avtal rörande prospektering 
och exploatering av fyndigheter i Moyale (Etiopien) med 
OSS Engineering Private Limited Company

 ► September 2009: Mineral Invests aktie tas upp till handel 
på Aktietorget 

 ► Oktober 2009: Mineral Invest genomför Bolagets första 
guldleverans inom handelsverksamheten

 ► November 2009: Mineral Invest genomför Bolagets första 
tantalitleverans inom handelsverksamheten

 ► December 2009: Provborrningar av Moyale-fyndigheten 
inleds. New Oak AB blir ny huvudägare i Bolaget

 ► Februari 2010: Beslut tas om utökat borrprogram i 
Moyale-fyndigheten med syfte att bekräfta resultat från 
tidigare studier

 ► April 2010: Bolaget omsätter 60 ton tantalitmalm i han-
delsverksamheten

 ► Maj 2010: Bolaget ingår ett joint venture-avtal med OSS 
Engineering Private Limited Company

 ► Juni 2010: Bolaget avslutar analys av prover från Moy-
ale-fyndigheten. Ytterligare prospektering krävs för att 
kunna utvärdera eventuella mineralfyndigheter i området

 ► Augusti 2010: Bolaget ingår avtal med SOKIMO rörande 
prospektering av guldfyndigheter i Kilo-Moto området i 
nordöstra DR Kongo

 ► September 2010: Bolaget beslutar att utöka borrpro-
grammet i Moyale-fyndigheten i Etiopien efter positiva 
flygmätningar

 ► December 2010: Nyemission av konvertibler tillför 
Bolaget	cirka	10,2	MSEK	för	finansiering	av	åtaganden	
under Bolagets prospekteringsavtal med SOKIMO 

 ► April 2011: Provresultat från anrikningssand och andra 
alluviala fyndigheter i Bolagets licensområde i DR Kongo 

visar höga guldhalter (uppemot 100 gram/ton) och indi-
kerar en potential att innehålla över 2 miljoner oz guld i 
ytnära fyndigheter inom licensområdet

 ► Maj 2011: Mineral Invest avslutar en företrädesemission 
som tillför Bolaget cirka 34,8 MSEK före emissionskost-
nader	för	finansiering	av	prospektering	samt	start	av	
guldproduktion i DR Kongo

 ► Juli 2011: Resultat från provtagningar i anrikningssand 
visar, enligt Bolagets egna beräkningar, på en antagen 
mineraltillgång på 415 kg guld inom området Tailings 1 
på Bolagets licensområde i DR Kongo

 ► Augusti 2011: Avsiktsförklaring ingås med SOKIMO om 
bildandet av ett joint venture-bolag för prospektering och 
utvinning av guld inom licensområdet i DR Kongo

 ► September 2011: Fred Boman väljs till ny styrelseord-
förande på extra bolagsstämma. Mineral Invest ingår 
joint venture-avtal med SOKIMO om bildandet av det 
gemensamägda bolaget Wanga Mining Company SPRL 
för prospektering och utvinning av guld inom ett 1 442 
km² stort licensområde i Kilo-Moto-guldbältet i nordöstra 
DR Kongo

 ► Oktober	2011:	Guldproduktion	i	DR	Kongo	inleds	och	
produktionsmålet för 2012 fastställs till 20 000 oz guld 
(cirka	625	kg).	Genomgång	av	historiska	borrdata	från	
Tendaogruvan påvisar lovande guldhalter. Fortsatta 
provtagningar i anrikningssand vid Tendaogruvan visar 
på ett indikativt innehåll om 998 kg guld med en snitthalt 
om 0,80 g/t inom ett 1,1 km² stort område. Bolaget kallar 
till extra bolagsstämma för att besluta om nyemission för 
att	finansiera	en	ökning	av	den	kommersiella	guldproduk-
tionen och en expansion av prospekteringsverksamheten 
i	DR	Kongo	samt	stärka	Bolagets	finansiella	ställning

 ► November 2011: Bolaget inleder förhandlingar om 
övertagande	av	den	befintliga	CAP-gruvan	på	Bolagets	
licensområde, ett öppet dagbrott som har en löpande 
guldproduktion på cirka 3-4 kg guld per dag enligt 
SOKIMO, som för närvarande driver gruvan. Till följd av 
förseningar i förhandlingarna om övertagandet av CAP-
gruvan samt försenade leveranser av produktionsutrust-
ning reviderades Bolagets produktionsmål för 2011 ner 
till högst fem kg

M I N E R A L  I N V E S T  I  K O R T H E T
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MARKNAdSÖVERSIKT1

utbud
Världens gruvbolag producerar varje år cirka 2 600 ton guld. 
Det går allt längre tid mellan att nya stora guldförekomster 
hittas och kommer i produktion samtidigt som reserverna i 
existerande gruvor utvinns i allt snabbare takt som resultat 
av	bl.a.	successivt	mer	effektiv	teknik.	Guldproduktionen	i	
världens gruvor är lägre än den årliga totala efterfrågan och 
den har minskat nästan kontinuerligt under en tioårsperiod. 
Bara under de senaste två åren har en måttlig ökning av 
gruvproduktionen	observerats	genom	att	befintliga	gruvor	
har kunnat öka sin produktion på grund av det höga guldpri-
set.

Underskottet har täckts av bl.a. utförsäljningar av guldre-
server från olika länders centralbanker samt återvinning.

Diagrammet till höger visar det totala guldutbudet under 
perioden 2000–2010 fördelat på gruvproduktion, försäljning 
från	officiella	källor	samt	återvinning	av	guldskrot.	De	senare	
posterna svarar för en betydande del av rådande utbud.

Centralbankerna blev nettoköpare av guld under 2010, 
efter att under 21 år varit nettoförsäljare. Dessutom mins-
kade utbudet av återvunnet guld något, vilket var överras-
kande då det normalt brukar öka med stigande guldpriser. 
Förklaringen till detta är att investerare i avvaktan på ännu 
högre pris behållit sitt guld. Det minskade utbudet tyder på 
att regeringar och institutioner tror på att guldpriset kommer 
att fortsätta öka.

Det	finns	idag	drygt	900	guldgruvor	i	drift	världen	över.	
Under stora delar av 1900-talet dominerades världens 
guldproduktion av Sydafrika som 1970 producerade 1 000 
ton guld. Även om andelen av världsproduktionen minskat 
är	Sydafrika	fortfarande	en	betydande	”guldnation”	med	
omkring 10 procent av den totala världsproduktionen. 
Guldproduktionen	i	Finland	uppgick	2009	till	cirka	5,7	ton	
och i Sverige till 6,3 ton.2 Kina är i dag det land i världen som 
producerar mest guld, följt av USA, Australien, Sydafrika och 
Ryssland.3

Halten guld varierar kraftigt i de malmer som bryts idag. 
Generellt	gäller	att	guldmalmer	som	bryts	under	jord	måste	
hålla cirka 3 gram guld per ton för att vara lönsamma medan 
dagbrottsmalmer kan ha lägre halter. Mycket av världens 
guld produceras i dagbrott som bryts på malmer med guld-
halter mellan 1 och 4 gram per ton. 

Produktionskostnaderna per ounce varierar kraftigt bero-
ende på om brytning sker i underjordsgruvor eller i dagbrott. 
Andra väsentliga faktorer som påverkar produktionskostna-
den per ounce är malmens guldhalt och produktionsvoly-
men.

Sydafrika är det land som har de största kända guldreser-
verna i obrutna malmer. På andra plats kommer Australien 
följt av Ryssland på tredje plats.

M A R K N A d S Ö V E R S I K T
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Guld: efterfrågan per källa
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efterfrågan
Efterfrågan på guld har under lång tid dominerats av 
smyckesindustrin. Emellertid har guld under de senaste åren 
fått en allt större betydelse som investeringsobjekt. Övriga 
användningsområden för guld utgör ungefär 10 procent av 
den totala efterfrågan.  

handel med guld
Den globala guldhandeln sker huvudsakligen direkt mellan 
olika marknadsaktörer. Handeln sker genom spottransak-
tioner och olika former av derivat. Huvudsakliga centra för 
handel är London, New York och Zürich. Främsta aktörer är 
centralbanker och gruvbolag. 

guldets prissättning
Guld	prissätts	i	USD	per	troy	ounce	(oz)	med	en	renhet	på	
lägst	995	fine,	motsvarande	cirka	23,9	karat.	Ett	oz	motsva-
rar	31,104	gram.	Guld	omsätts	på	en	global	marknad	och	
skiljer sig från andra metaller genom sin status som monetär 
tillgång.	Guld	har	genom	tiderna	utgjort	basen	för	olika	
valutasystem och har därför sällan prissatts som en vanlig 
råvara. Det var först efter Bretton-Woods-systemets fall 1971 
som fri prissättning av guld möjliggjordes.

Oväntade samhällshändelser återspeglas ofta i guldpri-
set.	Oro	för	stigande	inflation	är	en	annan	faktor	som	anses	
påverka guldpriset positivt. I osäkra tider betraktas guld som 
en	”säker”	investering.

Det genomsnittliga guldpriset under de senaste fem åren 
t.o.m. 31 oktober 2011 har varit cirka 1 030 USD/oz. De 
senaste	två	åren	har	det	emellertid	ökat	markant.	Genom-
snittspriset under 2010 t.o.m. 31 oktober 2011 uppgår till            
1 368 USD/oz, med ett medelpris hittills under 2011 på 1 544 
USD/oz.	Det	icke	inflationsjusterade	guldpriset	från	1975	
t.o.m. 31 oktober 2011 i USD framgår av diagrammet på 
föregående sida.

M A R K N A d S Ö V E R S I K T
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VERKSAMHETSBESKRIVNING

Verksamhetsbeskrivning
Mineral Invest har ingått avtal om prospektering och förvär-
vat	licenser	för	två	potentiella	guldfyndigheter;	dels	ett	1	442	
km2 stort licensområde i Kilo-Moto-guldbältet i nordöstra DR 
Kongo, dels ett 90 km2 stort licensområde i Moyale i södra 
Etiopien. 

Dr kongo
regionen och kilo-moto-guldbältet
Kilo-Moto-guldbältet är beläget i nordöstra DR Kongo i 
provinsen	Oriental,	cirka	2°30’0”N	om	ekvatorn.	Regionen	
har ett tropiskt klimat med ett landskap som varierar mellan 
regnskog	och	savanner.	Kibali-floden	rinner	från	öst	till	väst	

genom området från dess källa i bergen på gränsen mot 
Uganda.	Under	regnperioden	fylls	naturliga	bifloder	till	Kibali-
floden	och	bildar	reservoarer	för	den	torrare	delen	av	året.	
Den genomsnittliga temperaturen i regionen varierar mellan 
25-28°C med en nederbörd om cirka 1 700-2 200 mm per år. 
Året delas in i två torrperioder och två regnperioder med en 
kortare torrperiod från januari till mars, en kortare regnperiod 
från april till maj, en längre torrperiod från juni till augusti och 
en kort regnperiod från september till december. Regnpe-
rioderna karaktäriseras av kraftiga tropiska skyfall under 
kortare perioder, generellt under senare delen av dagen.

Kilo-Moto-guldbältet ligger cirka 550 km nordöst om 
Kisangani, det administrativa centrumet i Oriental-provinsen 
och cirka 160 km väster om gränsen mot Uganda. I området 
finns	ett	stort	antal	större	och	mindre	byar	med	invånarantal	

V E R K S A M H E T S B E S K R I V N I N G
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KARTA ÖVER GRÖNSTENSBÄLTEN OCH GULDFYNDIGHETER I NORDÖSTRA DR KONGO OCH TANZANIA1

1) Källa: Bolagets sammanställning utifrån offentl ig information från aktuella bolag, t.ex. hemsidor, årsredovisningar, presentationer och prospekt.
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från ett 100-tal personer upp till 10 000 invånare. Infrastruk-
turen i området är begränsad med ett fåtal större vägar 
som	sammanbinder	huvudorterna.	I	området	finns	ett	flertal	
flygplatser,	vilka	förbinder	regionen	med	Kisangani	och	Kins-
hasa. I Watsa ligger SOKIMO:s huvudkontor för regionen, 
vilket delas av bland andra Randgold Resources, SOKIMO, 
Mineral	Invest	och	AngloGold	Ashanti.

mineraltillgångar i kilo-moto-         
guldbältet1

Kilo-Moto-guldbältet är ett av världens mest guldrika 
områden och en del av det grönstensbälte som kommer från 
Centralafrikanska republiken och fortsätter in i Tanzania.

I Kilo-Moto-guldbältet har gruvdrift bedrivits sedan 
början av 1900-talet och historiskt har över 16 miljoner oz 
guld brutits från gruvor i regionen, främst i ytnära alluviala 
fyndigheter och relativt grunda dagbrott med oxiderad malm. 
Under 1950-talet nåddes den högsta produktionstakten i 
området då över 288 000 oz guld utvanns årligen. 

Den tidigare industriella gruvdriften under belgisk kontroll 
upphörde dock i samband med Belgiens tillbakadragande 
från landet 1960.2  Sedan landets självständighet från 
Belgien har endast begränsad gruvdrift skett i området, 
ofta av lokalbefolkning och med primitiva metoder, och med 
dagens mått är guldfälten i Kilo-Moto fortfarande relativt 
outforskade.

Flera stora internationella gruvbolag har dock etablerat 
verksamhet i DR Kongo under de senaste åren. Detta har 
resulterat i ökad stabilitet och säkerhet samt förbättrad infra-
struktur i regionen. Bolagens sociala engagemang har också 
möjliggjort byggnation av skolor och sjukhus. I takt med 
de ökande investeringarna i gruvdriften har även allt större 
mineraltillgångar upptäckts i området.

Inom 20 km från Mineral Invests licensområde ligger 
Randgold	Resources	och	AngloGold	Ashantis	Kibali	Gold	
Project, som är en av Afrikas största guldfyndigheter med 
malmreserver om 10 Moz guld och mineraltillgångar om 
drygt	18	Moz	guld.	Randgold	och	AngloGold	Ashanti	förvär-
vade	detta	gruvprojekt	(f.d.	Moto	Goldmines)	under	2009	för	

V E R K S A M H E T S B E S K R I V N I N G

1) Källa om inget annat anges: Bolagets sammanställning.
2) Källa: Royal Museum for Central Africa i Tervuren, Belgien.

Mineral Invest’s licensområde i nordöstra DR Kongo

1442

Kibali Gold	Project
0 10 20Moku Goldmines

GULD

JÄRNMineral Invest 
Wanga Mining Company

Kibali Gold Project

Moku
Gold-
mines

BESKRIVNING
Exploateringstillstånd           

Mineral 
Invest

KARTA ÖVER MINERAL INVESTS LICENSOMRÅDE I KILO-MOTO-GULDBÄLTET



2 6 m i n e r a l  i n v e s t  i n t e r n at i o n a l  m i i  a b  ( p u b l )

557 miljoner CAD. Därefter har de fastställda guldreserverna 
dubblerats och den planerade gruvproduktionen om cirka 
400 000 oz guld per år beräknas kunna påbörjas redan 
under 2013, vilket är cirka sex månader tidigare än planerat.

Mellan	Mineral	Invests	licensområde	och	Kibali	Gold	
Project	ligger	Moku	Goldmines,	och	något	längre	österut	
ligger Mwana Africa, som hittills har fastställt mineraltillgång-
ar	om	1,4	Moz	guld	och	AngloGold	Ashantis	Mongbwalu	
Project, som hittills har fastställt mineraltillgångar om 1,9 
Moz.

mineral invests licensområde i Dr 
kongo
Mineral Invests licensområde omfattar ett 1 442 km2 stort 
område i Kilo-Moto-guldbältet, som är beläget ca 20 km 
väster	om	Kibali	Gold	Project	och	omedelbart	väster	om	
Moku	Goldmines	licensområde.

På	Mineral	Invests	licensområde	finns	ett	flertal	f.d.	bel-
giska	koloniala	guldgruvor	och	ett	flertal	tailingshögar	med	
anrikningsmaterial från tidigare guldbrytning, som visat sig 

innehålla utvinningsbart guld.
På	området	finns	också	ett	omfattande	flodsystem	med	

potential	för	muddring,	s.k.	dredging,	av	flodbäddar	och	
flodbotten	med	syfte	att	utvinna	guld.	

 
Hittills utförda prospekteringsaktiviteter
Under 2009/2010 genomförde Bolaget preliminära geologis-
ka undersökningar och tog en större mängd prover i tailings, 
floder	och	flodbäddar	på	licensområdet.	Bolagets	geolo-
ger	identifierade	dessutom	ett	flertal	guldmineraliserade	
kvartsådror samt andra typer av mineraliserade bergarter.

Med detta som grund, tecknade Mineral Invest den 27 
augusti 2010 ett prospekteringsavtal med SOKIMO för 
licensområdet och har därefter genomfört ytterligare rekog-
noserande geologiska undersökningar under ledning av 
Mineral Invests chefsgeolog i DR Kongo Pavel Durnev och 
bolagets chefsgeolog Barrie W. Oakes.

Under hösten 2010 gick Bolagets geologer igenom 
SOKIMO:s arkivmaterial, inklusive gruvkartor och borrhåls-
sektioner från tidigare gruvdrift under 1940- och 50-talet. 

V E R K S A M H E T S B E S K R I V N I N G

aV mineral inVest genomförD Beräkning aV inDikatiVt gulDinnehåll i  tailings 1-3
tailings genomsnittlig Densitet area genomsnittlig Volym tonnage guldinnehåll

halt au (g/t)* (t/m3) m2 ha tjocklek (m) (m3) (t) kg oz

1 1,6 2,1 49 020 4,9 2,5 122 550 257 400 414 13 300

2 0,52 2,1 125 230 12,5 2,7 335 500 704 700 365 11 700

3 0,78 2,1 67 620 6,7 2,0 133 401 280 100 219 7 000

Totalt 0,83 241 870 24 591 504 1 242 100 998 32 000

*För beräkningen av genomsnitt l ig guldhalt har prov nr WT0019 i Tail ings 2 reducerats från 129,5 g/t t i l l  12,9 g/t för att den genomsnitt l iga halten inte skall bli 
missvisande hög.

Beräkningen är utförd per 2011-10-10.

DETALJKARTA ÖVER IDENTIFIERADE TAILINGSHÖGAR I LICENSOMRÅDETS SYDÖSTRA HÖRN
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Därtill	har	Bolaget	inhämtat	satellitbilder,	flygfoton	och	annan	
geologisk information från Royal Museum for Central Africa 
i Tervuren, Belgien. Detta material har bland annat påvisat 
guldhalter	inom	flera	meters	bredd	av	30	till	100	gram	per	
ton. 

Under april 2011 rapporterade Mineral Invest resultatet av 
rekognoserande provtagning av vittrade horisontala bergs-
formationer,	alluviala	flodbäddar	och	anrikningsmaterial	från	
tidigare gruvbrytning (s.k. tailings) utfört under februari-mars 
2011. Syftet med undersökningen var att påvisa var, hur och 
i vilken skala guldproduktion kan påbörjas. 

Baserat på de initiala geologiska aktiviteterna uppskat-
tade Pavel Durnev i april 2011 att potentialen av ytnära 
fyndigheter bör överstiga 2 miljoner oz guld inom konces-
sionsområdet. Potentialen av djupare liggande fyndigheter 
är hittills outforskade.

Därefter har Mineral Invest fortsatt med cirka 300 prov-
tagningar till ett djup av 0,7 - 5,6 m inom tre områden (T1, T2 
och T3), som sträcker sig över en begränsad areal av 1 km2 
vid Tendao-gruvan. 

Bolagets egna beräkningar, baserat på erhållna provtag-
ningsresultat, ger här en total mängd anrikningssand om 1,2 
Mt med en genomsnittlig guldhalt av 0,80 g/t, vilket repre-
senterar ett indikativt innehåll om 32 000 oz, motsvarande 
998 kg guld. 

Utöver systematisk provtagning har även ett representa-
tivt antal prov tagits med större mängd, vilka blivit föremål 
för	anriknings-	och	metallurgiska	tester	av	gruvkonsultfirman	
Wardell Armstrong International i syfte att optimera guldut-
vinningsprocessen.

Ovanstående beräkningar avser endast de tre områden 
med anrikningssand som hittills blivit föremål för provtag-
ningar och provtagningarna kommer att fortsätta till samtliga 
sandmagasin	vid	Tendao	är	undersökta.	Därtill	finns	fler	
fd gruvor inom licensområdet, vars sandmagasin också 
kommer att bli föremål för liknande provtagningskampanjer 
framöver.

Joint venture-avtal
Den 6 september 2011 har Mineral Invest genom dotterbola-
get MII Congo ingått ett joint venture-avtal med SOKIMO för 
prospektering, exploatering, utveckling och genomförande 
av gruvprojektet Wanga inom licensområdet (se angående 
SOKIMO-avtalet nedan). SOKIMO-avtalet sträcker sig över 
50 år och målsättningen är att kunna fastställa minst 1,5 
Moz guld enligt JORC-koden eller motsvarande standard 
inom 24 månader från det att avtalet undertecknades, vilket 
är en målsättning som har tagits fram och överenskommits 
om i samråd med SOKIMO.

TAILINGSHÖGAR PÅ MINERAL INVESTS LICENSOMRÅDE
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Tailingsavtal
Den 6 september 2011 ingick även MII Congo och SOKIMO 
ett	avtal	(”Tailingsavtalet”)	i	syfte	att	reglera	villkoren	för	sam-
arbetet mellan parterna avseende exploatering av tailings 
från tidigare guldutvinning inom licensområdet.  Avtalet gäller 
under en period av fem år från undertecknandet. 

Enligt Tailingsavtalet förbinder sig SOKIMO att ställa 
samtliga tailings inom området till MII Congos förfogande, 
och MII Congo skall ha en exklusiv rätt att exploatera 
sådana	tailings	och	andra	artificiella	fyndigheter	inom	
området. MII Congo förbinder sig att tillhandahålla erforderlig 
finansiering,	utrustning,	teknologi,	arbetskraft	och	exper-
tis. MII Congo skall även inledningsvis utföra erforderliga 
arbeten och studier för en närmare utvärdering av guldinne-
hållet i fyndigheterna. Nettoresultatet av exploateringen skall 
fördelas med 65 procent till MII Congo och med 35 procent 
till SOKIMO.

Produktion
Mineral Invest har under oktober 2011 påbörjat guldproduk-
tion i DR Kongo genom mekaniserad vaskning i tvättrännor 
(s.k.	”sluice	boxes”)	i	den	anrikningssand	från	tidigare	gruv-
brytning som Bolaget har funnit i anslutning till Tendaogru-
van. Under slutet av 2011 och början av 2012 avser Bolaget 
att	utöka	produktionskapaciteten	med	fler	tvättrännor	samt	
att även utvinna guld i närliggande alluviala och elluviala 

fyndigheter.
Mineral Invest har också inlett förhandlingar med 

SOKIMO	om	övertagande	av	den	befintliga	CAP-gruvan,	
som är ett öppet dagbrott i den södra delen av Bolagets 
licensområde. SOKIMO innehar historiskt samtliga exploate-
ringstillstånd i Kilo-Moto-guldbältet och har under en längre 
tid bedrivit guldutvinning i ett antal gruvor i området, bl.a. på 
Mineral Invests licensområde, i samarbete med lokalbefolk-
ningen. Utvinningen bedrivs oftast i öppna dagbrott eftersom 
gruvnäringen är outvecklad och underkapitaliserad. För-
handling om övertagande av CAP-gruvan inbegrips under 
SOKIMO-avtalet, men ett separat avtal måste upprättas 
avseende övertagande av produktionsutrustning, infrastruk-
tur och personal. 

CAP-gruvan har enligt SOKIMO en löpande historisk 
guldproduktion om cirka 3-4 kg guld per dag från vittrad 
guldmalm (s.k. gossan) och drivs för närvarande genom 
SOKIMO. Mineral Invests ambition är att så snart möjligt ta 
över driftansvaret för gruvan, men tidpunkten för detta kan 
dock förskjutas på grund av det pågående valet i DR Kongo.

För 2011 bedöms guldproduktionen uppgå till högst fem 
kg,	enbart	avseende	initial	produktion	av	guld	ur	befintlig	
anrikningssand, med potentiellt högre produktion om ett 
planerat	övertagande	av	den	befintliga	producerande	CAP-
gruvan skulle ske innan årsskiftet.

CAP-GRUVAN, EN PRODUCERANDE DAGBROTTSGRUVA PÅ BOLAGETS LICENSOMRÅDE
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mineralutvinning och                          
produktionsmetoder
Dagbrott i ytnära fyndigheter
Mineral	Invest	utvärderar	ett	flertal	möjliga	arbetssätt	för	att	
bedriva effektiv mineralutvinning i dagbrott med relativt enkla 
metoder. Metoderna är i första hand utvinning av tidigare 
anrikningssand samt guldutvinning från elluviala och allu-
viala fyndigheter i öppna dagbrott. Bolaget utvärderar även 
muddring	av	floder.

Ny anrikning av tidigare deponerad anrikningssand
Mineral Invest ämnar bedriva mineralutvinning i dagbrott 
på	platser	där	anrikningssand	finns	på	licensområdet.	De	
platser	som	identifierats	härrör	från	belgisk	gruvdrift	fram	till	
1960. Med modern teknik och den kunskap som Bolagets 
medarbetare	besitter,	bedöms	det	finnas	goda	möjligheter	
att från denna anrikningssand utvinna guld som inte har 
tagits tillvara vid tidigare gruvdrift. Dessa områden exploate-
ras genom mekaniserad vaskning i tvättrännor eller genom 
kemisk urlakning.

Utvinning av alluviala och guldsandsfyndigheter 
En alluvial fyndighet är en ansamling av sediment bestående 
av grus, sand, gyttja och kemiska fällningar. Dessa ansam-
lingar	bildas	då	sediment	färdas	i	en	flod	eller	ström	och	
ansamlas	på	olika	platser,	exempelvis	i	en	flodkrök.	Alluvium	
kan	finnas	i	floden	eller	i	närliggande	flodslätter.	Tunga	mine-
raler såsom guld tenderar att sjunka till botten snabbare än 
lättare mineral som lera och grus. Som ett resultat av detta 
brukar	guld	och	tunga	mineraler	samlas	i	områden	av	floden	
där	flödet,	och	därmed	flodens	bärkapacitet,	är	nedsatt.	
Alluviala	guldfyndigheter	hittas	i	områden	i	och	utmed	floden	
där tyngre material har koncentrerats. Dessa områden kan 
exploateras genom muddring och vaskning.

Guldsandsfyndigheter	hittas	i	flodslätter	nära	strömmar	
och	floder.	Flodslätter	skapas	som	ett	resultat	av	historiska	
översvämningar	och	kan	även	utgöras	av	historiska	flodom-
råden	som	sedermera	fyllts	av	sediment.	Guld	och	tyngre	
mineraler	förflyttas	i	floden	på	samma	sätt	som	i	fallet	med	
alluviala	guldfyndigheter.	I	fallet	med	en	existerande	flod	där	
mineral	förflyttas	kontinuerligt	skapas	inga	nya	guldsands-
fyndigheter	förutom	vid	översvämningar.	Guldsandsfyndig-
heter exploateras genom utgrävning.

Utvinning av elluviala fyndigheter
Eluvium är en restprodukt som formas genom in situ-ned-
brytning av berggrunden varvid bergets olika beståndsdelar 
bryts ner på kemisk väg som ett resultat av att bergrunden 
utsätts för regn och rörelser i grundvattnet. Motstånds-
kraftiga mineraler koncentreras generellt i gränsområdet 
mellan	jord	och	berg.	Dock	kan	dessa	komma	att	förflyttas	i	
samband med rörelser i jorden, primärt framkallade av gra-
vitation. Elluviala guldfyndigheter förekommer där berggrun-
den	innehåller	höga	guldhalter.	Guldhalten	ökar	i	eluviala	
fyndigheter eftersom mindre motståndskraftiga mineraler 
bryts ner och förs bort.

Prospekteringsplan t.o.m. 2013
Målsättningen enligt SOKIMO-avtalet, vilken tagits fram 
och överenskommits om i samråd med SOKIMO, är att 
kunna fastställa minst 1,5 Moz guld enligt JORC-koden eller 
motsvarande standard inom 24 månader från det att avtalet 
undertecknades den 6 september 2011.

Prospekteringsaktiviteter under det fjärde kvartalet 
2011

 ► Slutföra provtagning och beräkning av mineraltillgångar 
i anrikningssand vid Tendao-gruvan i den sydöstra delen 
av licensområdet. SRK Exploration har engagerats för 
att	utfärda	en	oberoende	s.k.	Qualified	Person	Report	
avseende Tailings 1-3 i syfte att kunna rapportera en 
antagen mineraltillgång enligt JORC-koden eller motsva-
rande standard

 ► Fortsätta provtagning i potentiellt guldförande alluviala 
och palaeoalluviala fyndigheter i området kring Tendao-
gruvan

 ► Påbörja miljökonsekvensutredning

Planerade prospekteringsaktiviteter under 2012
 ► Geofysisk	flygmätning	(magnetisk	och	radiometrisk)	över	
hela licensområdet

 ► Digital	analys	av	högupplösta	satellit-	och	flygbilder	över	
licensområdet

 ► Dikning och grävning i de saprolitfyndigheter som ligger 
över de primära guldförande strukturerna vid Tendao-
gruvan

 ► Påbörja kärnborrning vid Tendao och närliggande fyndig-
heter för att fastställa mineraliseringens djupgående och 
längs förgreningar

 ► Uppföljning	av	satellittolkning	samt	geofysiska	flygmät-
ningar genom geokemisk provtagning och geofysiska 
undersökningar i marknivå

 ► Prospektering av andra historiska gruvområden, inklusi-
ve Mangabana-gruvan i den nordöstra delen av licens-
området, avseende anrikningssand, alluviala fyndigheter 
och primära guldförande mineraliseringar

 ► Dikning, grävning och kärnborrning av utvalda mål som 
identifierats	genom	geokemisk	provtagning	och	geofy-
siska undersökningar i marknivå

 ► Geokemiska	undersökningar	längs	större	floder	på	
licensområdet för att fastställa potentialen för muddring

 ► Fortsatt kärnborrning vid Tendao och närliggande fyn-
digheter samt uppskattning av mineraltillgångarna enligt 
JORC-koden eller motsvarande standard

Planerade aktiviteter under 2013
 ► Påbörja förberedande genomförbarhetsstudie för 
Tendao-fyndigheten

 ► Geoteknisk	undersökning	för	att	på	nytt	öppna	upp	
Tendao-gruvan och närliggande gruvor

 ► Slutföra miljökonsekvensutredning
 ► Definiera	kärnborrning	av	ytterligare	mineraltillgångar	
omkring andra historiska gruvområden

V E R K S A M H E T S B E S K R I V N I N G
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etiopien 
Mineral	Invest	äger	70	procent	av	dotterbolaget	MGM	
Goldmines	Plc,	som	innehar	en	prospekteringslicens	för	
ett 90 km2 område i det s.k. Adola-Moyale-guldbältet i 
södra Etiopien. Bolaget har nyligen ansökt om förnyelse 
av prospekteringslicensen. Enligt Bolagets bedömning har 
samtliga för förnyelsen nödvändiga handlingar och uppgifter 
lämnats i respektive bifogats ansökan. Bolaget förväntar sig 
att etiopiska myndigheter inom kort beslutar förnya prospek-
teringslicensen.

regionen
Moyale är beläget i Oromia-provinsen i södra Etiopien, på 
gränsen mot Kenya. Regionen är till viss del part av den 
etiopiska högplatån, beläget i genomsnitt mellan 1 400-           
1 600 meter över havet, vilket påverkar klimatet i Moyale. 
Medeltemperaturen i regionen varierar mellan 18-28°C bero-
ende på säsong. Området har relativt låg luftfuktighet och 
begränsad	nederbörd.	Regnperioderna	infinner	sig	mellan	
april-maj och oktober-november, medan övriga månader 
karakteriseras av torka och värme. 

Moyale ligger cirka 750 km söder om Addis Abeba, 
Etiopiens huvudstad, och Adama är administrativt centrum 
i provinsen. Den huvudsakliga transportleden i området är 
en etapp av den östafrikanska motorvägen, en del av den 
transafrikanska motorvägen mellan Kairo och Kapstaden, 
som går mellan Addis Abeba och Mombasa, Kenya. Den 
etiopiska delen av staden Moyale har cirka 25 000 invånare. 
I	regionen	finns	flera	större	och	mindre	byar	med	varierande	
befolkningsmängd.	I	Moyale	finns	en	flygplats	som	förbinder	
regionen med Addis Abeba.

historiskt kartlagda                            
mineraltillgångar i moyale
Förekomst av guld i Moyale rapporterades första gången 

1987, vilket föranledde det etiopiska gruvministeriet att låta 
Ethiopian	Institute	of	Geological	Surveys	(”EIGS”)	genomfö-
ra en omfattande prospektering av området i början av 1990-
talet. Totalt har de etiopiska myndigheterna investerat över 
7 MUSD (cirka 48,0 MSEK) för prospektering i Moyale-regi-
onen.	Bland	annat	har	EIGS	gjort	omfattande	utgrävningar,	
dikningar, tagit en större mängd jordprover samt provborrat 
25 hål om totalt 4 893 meter. Utifrån detta prospekterings-
arbete	har	EIGS	uppskattat	potentiella	mineraltillgångar	till	
totalt	cirka	800	000	oz	guld	i	fyra	mineraliserade	områden;	
Hassamte, Hararsam I, Hararsam II och Chamuk. Dessa 
fyndigheter	i	nedanstående	tabell	är	dock	inte	klassificerade	
enligt JORC-koden eller liknande standard.

mineral invests koncessioner i             
etiopien
Mineral Invest har ingått ett joint venture-avtal med det 
etiopiska bolaget OSS Engineering Plc avseende prospekte-
ring och mineralutvinning i Moyale. Prospekteringslicensen, 
för ett 90 km2 stort område i Moyale cirka 250 km söder om 
Etiopiens	största	guldgruva,	Lega	Dembi,	innehas	av	MGM	
Gold	Mines	Plc,	som	Mineral	Invest	äger	till	70	procent.	
Den resterande delen ägs av OSS Engineering Plc som är 
Mineral Invests lokala samarbetspartner.

Ovan karta visar Bolagets licensområde i Etiopien och 
de olika mineraliserade områdena, som diskuteras ovan, i 
relation till varandra.

Bolaget bedömer att områdena Hararsam II och Chamuk 
har bäst förutsättningar för lönsam mineralutvinning genom 
sina potentiellt stora mineraltillgångar i relativt ytnära läge. 

Prospektering
Under 2009 inledde Mineral Invest och den lokala partnern 
OSS Engineering Plc ett borrningsprogram i syfte att kom-
mersialisera guldfyndigheterna i Moyale. Målsättningen var 

V E R K S A M H E T S B E S K R I V N I N G

MOYALE ÄR BELÄGET I SÖDRA ETIOPIEN

Figure 1.2. Map showing location & access of the MGM Gold PLC Property area  
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Gräns för licensområdet

DETALJKARTA ÖVER BOLAGETS LICENS I  MOYALE
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att	definiera	de	mineraliserade	zonerna	Chamuk	och	Harar-
sam II med ett kärnborrningsprogram omfattande 600 meter. 
Det första borrhålet påbörjades den 26 november 2009. I 
syfte	att	verifiera	och	komplettera	EIGS	historiska	resultat,	
har Mineral Invest under 2010 genomfört ytterligare dikning, 
grävning samt provborrat åtta hål på Hararsam II (som inte 
provborrats tidigare) och två hål på Chamuk. Därtill har 
geofysiska	mätningar	genomförts	genom	överflygning	av	
hela området.

Resultaten av dessa undersökningar har gett okaraktäris-
tiskt enhetliga och låga värden, vilket har föranlett osäkerhet 
om den analytiska noggrannheten. Ytterligare prospekte-
ringsarbete måste därför genomföras innan Mineral Invest 
med	tillräckligt	stor	konfidens	kan	bekräfta	eller	ifrågasätta	
EIGS	historiska	resultat.

Baserat på en prospekteringsplan som skall tas fram 
under 2012 kommer prospektering att genomföras därefter 
för att bevisa eller utöka mineraltillgångar.

Aktiviteter under 2011
 ► Geofysiska	flygmätningar	har	indikerat	intressanta	ano-
malier i den norra delen av Haramsam II, vilket Bolaget 
har följt upp genom mätningar i marknivå

 ► Förnya licensen

Prioriteringar under 2012
 ► Utvärdera produktionsplan för ytnära fyndigheter 

information om mineraltill-
gångar, prospektering och       
förväntad livslängd
Bolaget har i dagsläget endast genomfört översiktlig pro-
spektering på Bolagets licensområden och kan därför inte 
presentera information om mineraltillgångar och malmre-
server enligt en internationellt accepterad standard (t.ex. 
JORC). 

Prospekteringspotentialen på Bolagets licensområden 
kan	av	samma	skäl	inte	kvantifieras,	men	bedöms	vara	bety-
dande med hänsyn till närliggande fyndigheters storlek. 

Förväntad livslängd i utvinningen avseende tailings och 
i	eventuella	övertagna	befintliga	gruvor	på	licensområdet	i	
DR	Kongo	kan	heller	inte	kvantifieras	med	hänsyn	till	den	
begränsade information som Bolaget i dagsläget har om den 

samlade mängden tailings och produktionen samt potentia-
len	i	befintliga	gruvor.

handel med metaller och           
mineral
Mineral Invest har historiskt bedrivit handel med guld, tantalit 
och kasseterit i Afrika. Tantalit och kasseterit är attraktiva 
mineraler att handla med då de förekommer i höga halter 
i malmen, vilket innebär att de är lönsamma att frakta utan 
någon ytterligare behandling än krossning och tvättning.

Under 2010 genomförde Bolaget kommissionsaffärer 
med guld och tantalit i DR Kongo och Dubai.
I januari 2011 återupptog Mineral Invest handeln med 
metaller och mineral och har genomfört kommissionsaffärer 
om 72 kg guld under det första kvartalet 2011. 

Bolaget avser att framöver fokusera på guldproduktion 
och prospektering i DR Kongo och Etiopien, och därigenom 
prioritera ned handeln med metaller och mineral.

V E R K S A M H E T S B E S K R I V N I N G

historiskt kartlagDa mineraltillgångar i moyale
område au (oz)1 snitthalt (g/t) cut-off (g/t) Beskrivning

Hassamte 34 144 3,49 0,1 Baserat på dikning/grävning

Hararsam I 15 136 -   0,1 -

Hararsam II 780 000 5,22 0,1 Baserat på dikning/grävning

Chamuk 36 064 -   1,0 Baserat på 18 borrhål

1)	Enligt	EIGS,	the	Ethiopian	Institute	of	Geological	Surveys.	Beräkningarna	är	utförda	mellan	1987	och	1994.

Mineralti l lgångarna presenteras på 100% basis. Mineral Invests andel av l icensen i Etiopien och ovanstående områden uppgår ti l l  70 procent.
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Malmreserver och mineraltillgångar är ett gruvföretags 
viktigaste tillgång. Framgångsrik prospektering leder till att 
malmreserver och mineraltillgångar utökas i högre takt än 
gruvproduktionen och därmed skapas långsiktig tillväxt.

Mineral Invest fokuserar på projekt där mineralutvinning 
och	positiva	kassaflöden	kan	uppnås	inom	12	månader,	t.ex.	
genom	muddring	av	floder	och	utvinning	av	ytnära	minera-
liseringar. Parallellt med detta bedriver Bolaget traditionell 
prospektering i syfte att fastställa mineraltillgångar och 
malmreserver för framtida gruvbrytning. Steget från inledan-
de prospektering till lönsam gruvdrift är normalt en lång och 
krävande process, som består av en lång kedja av händel-
ser. Något förenklat skulle processen kunna delas in i fem 
olika faser. För Mineral Invest ligger ett stort värdeskapande 
i att utveckla och driva projekten framåt genom dessa faser 
och ju närmre gruvproduktion projekten förs, desto större blir 
värdet på projekten.

från prospektering till              
gruvdrift 
fas 1
Bolagets geologer utvärderar äldre utförda undersökningar, 
mineraldatabaser, gamla gruvor och genomför inledande 
undersökningar, t ex geologisk kartering, geokemiska 
provtagningar och geofysiska mätningar. Enstaka rekogno-
serande kärnborrhål görs i syfte att hitta eller undersöka en 
mineralisering.

fas 2
När en intressant mineralisering har konstaterats utförs ett 
glest kärnborrprogram i syfte att undersöka mineralisering-
ens utbredning, ungefärligt tonnage och ungefärliga metall-
halter.

fas 3
Tätare kärnborrning i syfte att fastställa tonnage och halt-
beräkning	som	grund	för	klassificering	av	fyndigheten	som	
indikerad mineraltillgång. Samtidigt utförs inledande anrik-
ningstester och därefter en preliminär lönsamhetsstudie, 
miljökonsekvensbeskrivning, m.m.

fas 4
Ytterligare kärnborrning och utökade anrikningsförsök i 
syfte att öka säkerheten i mineraltillgångarna, beräkning 
av malmreserverna, slutlig lönsamhetsstudie, ansökan om 
miljötillstånd, m.m.

fas 5
Finansiering av gruvanläggning och start av gruvproduktion. 

När storskalig, mekanisk gruvbrytning blir aktuellt, avser 
Mineral Invest att söka operationellt samarbete med eta-
blerade gruvföretag, alternativt kan Bolaget på ett senare 
stadium komma att sälja delar av tillgångarna till etablerade 
gruvföretag.

klassificering av                         
mineraltillgångar och            
malmreserver1

SveMin, den svenska arbetsgivar- och branschföreningen 
för gruvor, mineral- och metallproducenter, har utgivit rekom-
mendationer avseende publiceringsstandard för företag 
som är engagerade i prospektering och mineralutvinning. 
SveMins rekommendationer baseras på de regler som CSA 
(Canadian Securities Administrators, den kanadensiska 
finansinspektionen)	kräver	att	gruv-	och	prospekteringsbo-
lag skall följa. Det kanadensiska policydokumentet National 
Instrument (NI) 43-101 beskriver utgångspunkterna och reg-
lerna för rapportering. Direktivet NI 43-101 rekommenderar 
användandet av den kanadensiska CIM-koden (Canadian 
Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum) för att beräkna 
och redovisa mineraltillgångar och malmreserver, men till-
låter också användandet av någon av följande standarder: 

 ► Den australiensiska JORC-koden (Joint Ore Reserves 
Committee)

 ► Den amerikanska SEC-koden (United States Securities 
and Exchange Commission)

 ► Den brittiska IMMM-koden (Institute of Materials, Mine-
rals & Mining)

 ► Den sydafrikanska SAMREC-koden (South African 
Mineral Resource Committee)

SveMin rekommenderar att all information från ett bolag 
som är medlem i någon av föreningarna direkt eller genom 
uppdrag skall följa något av ovanstående policydokument. 

O M  G R U V U T V E C K L I N G ,  M I N E R A L T I L L G Å N G A R  O C H  M A L M R E S E R V E R

OM GRUVUTVECKLING, MINERAL-           
TILLGÅNGAR OCH MALMRESERVER

Indikerade
mineraltillgångar

Kända
mineraltillgångar

Antagna
mineraltillgångar

Sannolika
malmreserver

Bevisade
malmreserver

Ökande 
grad av 

geologisk 
kännedom 

och
säkerhet 

Beaktande av gruvtekniska, metallurgiska, ekonomiska, 
marknadsrelaterade, legala, miljötekniska, sociala och 

regulatoriska faktorer

Mineraltillgångar Malmreserver

Prospekterings-
information

SAMBAND MELLAN MINERALTILLGÅNGAR OCH 
MALMRESERVER

1) Källa: SveMin och The Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum
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Syftet med rekommendationerna är att de skall fungera som 
riktlinjer för bolag i deras informationsgivning till investorer, 
media och aktiemarknaden. Rekommendationerna gäller 
för all typ information, såsom pressmeddelanden, bolagets 
hemsida, broschyrer, årsredovisningar och andra publika 
dokument.

mineraltillgångar
En mineraltillgång är en koncentration av fast oorganiskt 
eller fossilt organiskt material i jordskorpan i sådan form och 
i sådan kvantitet att det har rimliga utsikter att kunna utvin-
nas ekonomiskt.

Klassificering av mineraltillgångar
Mineraltillgångar	klassificeras	efter	stigande	geologisk	kän-
nedomsgrad i:

 ► Antagna mineraltillgångar
 ► Indikerade mineraltillgångar
 ► Kända mineraltillgångar

Antagna mineraltillgångar
En antagen mineraltillgång är den del av en mineraltill-
gång för vilken kvantitet och halt uppskattats utifrån geolo-
giska undersökningar, begränsad provtagning samt rimligt 
bedömda, men inte klarlagda, geologiska samband och halt-
samband. Bedömningen grundar sig på begränsad informa-
tion och provtagning inhämtad från t.ex. hällar, blottningar, 
jordavrymningar och borrkärnor. Den osäkerhet som präglar 
en antagen mineraltillgång gör att det inte kan förutsättas 
att den, eller delar av den, genom fortsatta undersökningar 
kan uppgraderas till indikerade eller kända mineraltillgångar. 
Säkerheten i bedömningen är otillräcklig för att medge en 
meningsfull ekonomisk värdering.

Indikerade mineraltillgångar
En indikerad mineraltillgång är den del av en mineraltillgång 
för vilken kvantitet, halt, densitet, form och fysiska egen-
skaper kan bedömas med en säkerhet som är tillräcklig 
för att den skall kunna utgöra underlag för tekniska och 
ekonomiska	beräkningar.	Klassificeringen	grundar	sig	på	
detaljerade undersökningar och tester av information samlad 
genom lämplig teknik från t.ex. hällar, jordavrymningar och 
borrkärnor.  

En	mineralisering	kan	klassificeras	som	indikerad	mine-
raltillgång	av	en	kvalificerad	person	när	kvalitet,	kvantitet	och	
fördelning av data är sådana att en rimlig tolkning av geolo-
gin och mineraliseringens kontinuitet kan göras. En indikerad 
mineraltillgång kan användas för en preliminär lönsamhets-
studie som kan utgöra underlag för utvecklingsbeslut.

Kända mineraltillgångar
En känd mineraltillgång är den del av en mineraltillgång för 
vilken bl.a. kvantitet, halt, densitet, form och fysiska egen-
skaper är så väl kända att de tillsammans med väl under-

byggda tekniska och ekonomiska parametrar kan användas 
som underlag för produktionsplanering och beräkningar av 
den ekonomiska bärkraften hos förekomsten. Bedömningen 
är grundad på detaljerade undersökningar och tester av 
information insamlad genom lämplig teknik från t.ex. hällar, 
jordavrymningar och borrkärnor. 

En	mineralisering	kan	klassificeras	som	en	känd	mineral-
tillgång	av	en	kvalificerad	person	när	kvalitet,	kvantitet	och	
fördelningen av data är sådana att tonnage och halter kan 
bedömas med god noggrannhet och att variationer i bedöm-
ningen inte väsentligt påverkar den potentiella ekonomiska 
bärkraften.	Denna	kategori	erfordrar	en	hög	konfidensnivå	
och förståelse av geologin samt de parametrar som kontrol-
lerar mineraliseringen.

malmreserver
En malmreserv är den ekonomiskt utvinningsbara delen av 
en känd eller indikerad mineraltillgång bekräftad genom en 
lönsamhetsstudie. Studien måste innehålla adekvat informa-
tion om gruvbrytning, anrikning samt metallurgiska, ekono-
miska och andra relevanta faktorer samt visa att en lönsam 
utvinning är möjlig vid rapporteringstillfället. En malmreserv 
inkluderar gråbergsinblandning och tar hänsyn till malm-
förluster. Termen malmreserv behöver inte nödvändigtvis 
betyda	att	anläggningar	för	utvinning	finns	på	plats	eller	att	
alla tillstånd har erhållits. Bedömningen skall dock vara att 
det är rimligt att tillstånd erhålls. 

Klassificering av malmreserver
Malmreserver indelas efter ökande kännedomsgrad i föl-
jande klasser:

 ► Sannolika malmreserver
 ► Bevisade malmreserver

Sannolika malmreserver
En sannolik malmreserv är den ekonomiskt brytbara delen 
av en indikerad, och i vissa fall känd mineraltillgång, bekräf-
tad genom minst en preliminär lönsamhetsstudie. Denna 
skall innehålla adekvat information om brytning, processtek-
nik, metallurgi, ekonomi och andra relevanta faktorer och vid 
rapporteringstillfället visa att utvinning är lönsam.

Bevisad malmreserv
En bevisad malmreserv är den ekonomiskt brytbara delen av 
en känd mineraltillgång, bekräftad genom minst en lönsam-
hetsstudie. Denna skall innehålla adekvat information om 
gruvbrytning, processteknik, metallurgi, ekonomi och andra 
relevanta faktorer som visar att utvinning är lönsam vid rap-
porteringstillfället.	En	bevisad	malmreserv	har	av	den	kvalifi-
cerade	personen	bedömts	ha	den	högsta	konfidensgraden.	
Denna term skall begränsas till de delar av fyndigheten där 
produktionsplanering pågår och där förändringar i bedöm-
ningen inte får väsentliga konsekvenser för den beräknade 
ekonomiska bärkraften.

O M  G R U V U T V E C K L I N G ,  M I N E R A L T I L L G Å N G A R  O C H  M A L M R E S E R V E R
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OM dEMOKRATISKA REPUBLIKEN KONGO1

O M  d E M O K R A T I S K A  R E P U B L I K E N  K O N G O

Demokratiska republiken Kongo, eller som det också kallas, 
Kongo-Kinshasa, är en stat i Centralafrika. Landet gränsar 
till Angola, Burundi, Centralafrikanska republiken, Repu-
bliken Kongo (Kongo-Brazzaville), Rwanda, Sydsudan, 
Tanzania, Uganda och Zambia. Landet har även en liten 
kustremsa	vid	Kongoflodens	mynning	mot	Atlanten,	endast	
37 kilometer lång. DR Kongo är Afrikas till ytan näst största 
och efter folkmängd fjärde största afrikanska staten.  

landets historia
Det första kända större riket i nuvarande DR Kongo var 
Kongoriket, som grundades omkring 1400 och levde kvar till 
slutet av 1800-talet, då det slutligen gick under i samband 
med den belgiska koloniseringen. Kung Léopold II av 
Belgien kolonialiserade landet 1870. Invånarna tvingades 
till slavarbete och landets tillgångar skövlades. Det uppstod 
emellertid internationella protester på grund av den omänsk-
liga behandlingen av den infödda befolkningen. Léopold 
tvingades 1908 träffa ett avtal med den belgiska staten om 
att Kongo, som varit hans privata egendom, istället skulle bli 
en belgisk koloni.

Belgiska Kongo saknade helt demokratiska institutioner 
och stod under total och direkt politisk kontroll av den bel-
giska regeringen. En del ekonomiska och sociala reformer 
genomfördes under perioden: Läkarstationer och sjukhus 
etablerades. Sömnsjukan utrotades. Järnvägar och annan 
infrastruktur byggdes upp. På 1950-talet var Kongos BNP 
högst i Afrika. Skolsystemet dominerades av den katolska 
kyrkan. 1954 öppnades det första universitetet i Kongo. 

1959 tvingas den belgiske kungen acceptera självstän-
dighet för Kongo. 1960 hölls parlamentsval och den 30 juni 
utropades landet som självständigt under namnet Republi-
ken Kongo. 

Den nya statsbildningen kastades omedelbart ut i en 
mångårig period av politisk oro och våldsamheter, varav 
Kongokrisen kom att bli en av de svåraste internationella 
konflikterna	på	1960-talet.	FN-interventionen	varade	fram	till	
år 1964 och hade inslag av svensk trupp.

1966	ändrades	landets	officiella	namn	till	Demokratiska	
republiken Kongo. 1971 ändrade landet åter namn, denna 
gång till Zaire. 

1990	utropade	president	Joseph	Mobutu	den	”tredje	
republiken”	och	aviserade	demokratiska	reformer.	Missnöjet	
växte och 1992 bröt kravaller ut, varefter följde etniska 
strider och bl a folkmordet i Rwanda. Joseph Mubutu 
jagades	i	landsflykt	1997.	Landet	återtog	namnet	DR	Kongo	
och Laurent Kabila blev president. Stridigheter fortsatte med 
militära styrkor från Angola, Zimbabwe, Namibia, Tchad och 
Sudan. En gemensam militärkommission bildades varvid 
alla utländska trupper förvisades ut ur landet och FN satte 
in fredsbevakande styrkor. Laurent Kabila mördades 2001 
varefter hans son Joseph Kabila utnämndes till statschef. 

En provisorisk författning antogs 2003 med stadgande 

om en samlingsregering under en period med i princip alla 
betydande politiska grupperingar representerade. Nya 
konflikthärdar	blossade	upp	i	Kongos	östra	provinser	mellan	
väpnade grupper som inte omfattades av fredsavtalet.

2005 antogs genom folkomröstning en ny författning som 
stadgade att presidenten ska utses i allmänna val för fem år 
och kunna omväljas en gång. Ledamöterna av parlamen-
tets båda kamrar skall också tillsättas genom allmänna val. 
Presidenten skall utse premiärminister på rekommendation 
av det parti som har en majoritet av parlamentets ledamöter. 
2006	höll	Kongo	sitt	första	demokratiska	val	med	flerparti-
system sedan självständigheten 1960, varvid Joseph Kabila 
efter en andra valomgång tillträdde som president.

Presidentval har hållits i DR Kongo den 28 november 
2011, och resultatet förväntas den 6 december.2

gruvlagstiftning3

Inledning
Den kongolesiska gruvlagen antogs genom lag nr 007/2002 
den	11	juli	2002	(”Gruvlagen”)	och	implementerades	genom	
dekret nr 038/2003 av den 26 mars 2003.

De viktigaste organen för reglering av gruvdrift i DR 
Kongo är:

 ► Republikens president som kan anta bestämmelser för 
implementering	av	Gruvlagen	genom	dekret,	på	eget	
initiativ eller på förslag från gruvministern, efter att ha 
inhämtat yttrande från direktoratet för geologi eller gruv-
registret.

 ► Gruvministern	med	befogenheter	att	genom	dekret	
bevilja, vägra och återkalla rättigheter till gruvdrift.

 ► Gruvregistret	under	överinseende	av	gruv-	och	finans-
ministrarna med uppgift att administrera tillståndsre-
gistrering, innefattande ansökningar samt registrering, 
återkallande och förfall av gruvrättigheter.

 ► Gruvdirektoratet	med	ansvar	för	inspektion	och	övervak-
ning av gruvdrift med avseende på arbetarskydd, säker-
het, produktion, transport, försäljning och sociala frågor.

 ► Miljödepartementet med ansvar för gruvmiljö med befo-
genheter att utforma bestämmelser angående miljöskydd 
och återställningsplan, miljökonsekvensbeskrivning och 
miljöplan.

Staten	äger	enligt	kongolesisk	grundlag	och	Gruvlagen	alla	
mineraltillgångar och kan bevilja privata lokala eller utländ-
ska parter rättigheter att undersöka och utvinna mineraltill-
gångar.

Prospekterings- och utvinningstillstånd
Prospekteringsverksamhet förutsätter prospekteringstill-
stånd och godkänd återställningsplan. Exploateringstillstånd 
förutsätter en miljökonsekvensbeskrivning och en miljöplan. 
Exploateringstillstånd erhålls inom högst 252 kalenderdagar 

1) Källa om inget annat anges: Wikipedia.
2) Källa: www.cnn.com.
3) Källa: Den kongolesiska advokatfirman Yav & Associates.
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efter ansökan. Innehavare av exploaterings- eller utvin-
ningstillstånd måste inom ramen för en miljöplan säkerställa 
medel för återställning av miljön efter avslutad verksamhet 
och ställa ekonomisk säkerhet för detta.

Gruvregelverket	ger	ursprungsbefolkning,	lagligen	
bosatta personer samt tidigare eller för närvarande diskrimi-
nerade befolkningsgrupper särskilt skydd. 

Varje person äger rätt att bedriva icke-hantverksmässig 
exploatering av mineraler under förutsättning av giltigt pro-
spekterings-	eller	exploateringstillstånd.	Gruvtillstånd	lämnas	
till den som först ansöker. Ansökningar om gruvdriftslicens 
för ett visst område, bestående av en avgränsad yta med 
obegränsat djup, registreras i kronologisk ordning.

Gruvministern	kan	i	undantagsfall	bjuda	ut	särskilda	
fyndigheter till anbudsförfarande. Innehavaren av en 
prospekteringsrätt måste för att upprätthålla rätten inleda 
prospektering inom sex månader eller utvecklings och bygg-
nadsarbeten inom tre år från dagen för prospekteringsrät-
tens utfärdande, och erlägga tillämplig avgift till gruvregistret. 
Om innehavaren av en prospekteringsrätt inte uppfyller 
dessa skyldigheter, kan han fråntas sin rätt. En innehavare 
är även skyldig att iaktta särskilda regler om bl.a. skydd 
av miljö, kulturarv, hälsa och säkerhet eller byggandet och 
planeringen av infrastruktur.

Utländska bolag som önskar exploateringstillstånd måste 
bilda ett kongolesiskt bolag med registrerat säte hos ett 
inhemskt gruvombud. Ett utländskt bolag som genom sitt 
kongolesiska bolag önskar exploateringstillstånd måste 
överföra minst fem procent av ägandet till staten. Sådant 
ägande skall vara skyddat mot utspädning.

Staten kan bevilja kompletterande markrättigheter till 
privata eller offentliga aktörer tillsammans med gruvdrifträt-
tigheter.	Gruvdrifträttigheterna	ger	dock,	under	förutsättning	
av tillstånd från guvernören i den ifrågavarande provinsen, 
rätt att på vissa villkor ianspråkta det markområde som 
omfattas av rättigheterna för utförandet av gruvverksamhe-
ten.

Innehavare av gruvrättigheter som gör mark olämplig för 
odling skall betala skälig ersättning till den som är bosatt på 
eller	i	övrigt	utnyttjar	marken.	Gruvrättighetsinnehavare	är	
också ansvarig för skador som orsakas av gruvdrift, även 
om den är godkänd.

Avgifter, royalties och skatter
Royalty utgår från det att exploatering inleds. Royalty beräk-
nas med utgångspunkt från försäljningspris med avdrag för 
transportkostnader, försäkrings- och marknadsföringskost-
nader. Royalty uppgår till 0,5 procent för järnmetaller, 2,0 
procent för icke-järnmetaller och 2,5 procent för ädelmetaller.

Skatt utgår med 30 procent beräknat på nettovinsten 
enligt gällande redovisnings- och skattelagstiftning.

Avgift utgår för prospekteringstillstånd med 0,02 USD 
(0,14 SEK) per hektar för det första året, 0,03 USD (0,21 
SEK) för det andra året, 0,035 USD (0,24 SEK) för det tredje 
året och 0,04 USD (0,27 SEK) för varje påföljande år. Mot-
svarande avgifter för exploateringstillstånd utgår med 0,04 
USD (0,27 SEK) per hektar för det första året, 0,06 USD 

(0,41 SEK) för det andra året, 0,07 USD (0,48 SEK) för det 
tredje året och 0,08 USD (0,55 SEK) för varje följande år.

En särskild ytavgift utgår för det antal ytenheter som 
innehas. För ett prospekteringstillstånd uppgår den årliga 
avgiften per ytenhet med till 2,55 USD (17,49 SEK) för de 
första två åren, 26,34 USD (180,64 SEK) för varje påföl-
jande år, 43,33 USD (297,16 SEK) för varje år under den 
första förnyelseperioden och 124,03 USD (850,60 SEK) för 
varje år under den andra förnyelseperioden. För exploate-
ringstillstånd är den årliga avgiften per ytenhet 424,78 USD               
(2 913,14 SEK) för ett vanligt exploateringstillstånd, 679,64 
USD (4 660,97 SEK) för en ytenhet anrikningssand och 
195,40 USD (1 340,05 SEK) för ett småskaligt exploate-
ringstillstånd.

Personal
Det	finns	vissa	restriktioner	och	begränsningar	för	gruvbo-
lag avseende användningen av inhemska och utländska 
anställda.	Gruvoperatörerna	får	ha	högst	fem	procent	utländ-
ska medarbetare anställda i ledande befattning och högst tio 
procent i andra befattningar. Vissa befattningar får uteslu-
tande innehav av kongolesiska medborgare. Utländska 
anställda är skyldiga att inneha arbetstillstånd, som typiskt 
sett är giltiga i perioder om två år och kan förnyas.

mineral invests sociala arbete i 
Dr kongo
Mineral Invest har under våren 2011 igångsatt ett antal 
lokala program för att stärka och aktivt deltaga i det utveck-
lingsarbete som det styrande byrådet föreslagit varandes det 
viktigaste för befolkningen i Wanga. Bl.a. har Bolaget initierat 
ett omfattande program för upprustning av den huvudväg 
med bivägar som leder fram till Wanga. 

Sedan Mineral Invest startade verksamheten i Wanga 
har Bolaget skapat arbetstillfällen för cirka 100 människor 
som	dagligen	erhåller	sin	inkomst	från	Bolaget.	De	flesta	av	
dessa arbetare är familjeförsörjare vilket i sin tur innebär att 
ett antal hundra personer tar del av dessa inkomster. Arbets-
styrkan består främst av dagarbetare som tjänstgör i tre 
arbetslag: ett lag som löpande genomför vägförbättringsåt-
gärder, ett lag som arbetar med prospektering och produk-
tion samt ett lag som tjänstgör i Bolagets camp. Vidare 
erhåller personalen numera, sedan de anställdes av Mineral 
Invest, dagligen mat på arbetsplatsen samt arbetskläder och 
viss sjukvård. Från att tidigare endast ibland ha erhållit lön 
erhåller man numera lön varje vecka. 

 I Kisangani som är provinshuvudstad i Oriental-provinsen 
sponsrar Mineral Invest också det lokala fotbollslaget Makiso 
med personlig utrustning i form av tröjor, byxor, benskydd 
och dylikt. 

O M  d E M O K R A T I S K A  R E P U B L I K E N  K O N G O
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FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANdRAG

I nedanstående avsnitt redovisas den historiska finansiella utvecklingen för Mineral Invest-koncernen för räkenskapsåren 
2008–2010 samt för perioden januari–september för 2010 och 2011. Informationen är hämtad från reviderade årsredo-
visningar, förutom information om perioden januari–september för 2010 och 2011, vilken har hämtats från Mineral Invests 
delårsrapport för januari-september 2011. Bolagets årsredovisningar är upprättade i enlighet med årsredovisningslagen och 
bokföringsnämndens allmänna råd. Delårsrapporter upprättas i enlighet med årsredovisningslagen och tillämpliga rekom-
mendationer från Redovisningsrådet samt uttalanden från Redovisningsrådets akutgrupp. Revisionsberättelsen för räken-
skapsåret 2010 avvek från standardutformningen, för mer information se sid. 59. Delårsrapporten för januari–september 
2011 har inte varit föremål för översiktlig granskning av Bolagets revisor. Informationen nedan skall läsas tillsammans med 
avsnittet ”Kommentarer till den finansiella utvecklingen” på sid. 39.

F I N A N S I E L L  U T V E C K L I N G  I  S A M M A N d R A G

koncernresultaträkning i sammandrag, ksek
1 jan-30 

sept 2011
1 jan-30 

sept 2010
1 jan-31 

dec 2010
1 jan-31 

dec 09
1 jan-31 

dec 2008
Nettoomsättning 132 1 878 1 892 1 947 -   
Övriga intäkter 43 -   -   -   -   
Råvaror och förnödenheter -1 -1 840 -1 840 -1 446 -29
Övriga externa kostnader -7 004 -29 378 -34 874 -4 928 -617
Personalkostnader -4 483 -1 008 -1 549 -1 488 -501
Övriga rörelsekostnader -8 -91 -91 -   -   
EBITDA -11 321 -30 439 -36 462 -5 915 -1 147
Avskrivningar och nedskrivningar -1 753 -4 402 -8 464 -14 -9
Rörelseresultat -13 074 -34 841 -44 926 -5 929 -1 156
Finansnetto 1 987 -169 -213 2 9
Resultat efter f inansiella poster -11 087 -35 009 -45 139 -5 927 -1 147
Periodens resultat -10 695 -33 600 -43 166 -5 927 -1 128

koncernbalansräkning i sammandrag, ksek
30 sept 

2011
30 sept 

2010
31 dec  

2010
31 dec 

2009
31 dec 

2008
Balansomslutning 64 220 32 260 35 255 40 984 2 786
Tecknat men ej inbetalt kapital -   -   -   10 145 -   
Immateriella anläggningsti l lgångar 30 814 19 517 18 313 22 063 1 990
Materiella anläggningsti l lgångar 1 311 304 817 53 57
Finansiella anläggningsti l lgångar 16 543 153 6 774 163 -   
Kortfristiga fordringar 7 814 1 210 2 915 4 105 160
Kassa och bank 7 737 11 076 6 436 4 455 579
Totalt eget kapital 50 013 26 710 15 958 34 549 2 218
Avsättningar 3 848 4 664 4 246 4 945 281
Långfristiga räntebärande skulder -   -   10 235 -   -   
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 021 172 3 628 479 59
Övriga kortfristiga skulder 1 338 714 1 188 1 011 228

koncernens kassaflödesanalys i  sammandrag, ksek
1 jan-30 

sept 2011
1 jan-30 

sept 2010
1 jan-31 

dec 2010
1 jan-31 

dec 2009
1 jan-31 

dec 2008
Kassaflöde från den löpande verksamheten -7 166 -19 183 -24 036 -8 703 -1 103
Kassaflöde från investeringsverksamheten -24 523 81 -9 942 -15 582 -1 756
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 32 989 25 722 35 958 28 161 2 930
Periodens kassaflöde 1 301 6 621 1 981 3 876 71
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F I N A N S I E L L  U T V E C K L I N G  I  S A M M A N d R A G

nyckeltal
1 jan-30 

sept 2011
1 jan-30 

sept 2010
1 jan-31 

dec 2010
1 jan-31 

dec 2009
1 jan-31 

dec 2008
Omsättningsti l lväxt -93% n/a -3% n/a n/a
Rörelsemarginal neg neg neg neg n/a
Nettomarginal neg neg neg neg n/a
Soliditet 78% 83% 45% 84% 80%
Räntebärande nettoskuld -7 737 -11 076 3 799 -4 455 -579
Nettoskuldsättningsgrad -0,2x -0,4x 0,2x -0,1x -0,3x
Avkastning på eget kapital neg neg neg neg n/a
Medelantal anställda 8 1 2 1 1

Data per aktie, sek
1 jan-30 

sept 2011
1 jan-30 

sept 2010
1 jan-31 

dec 2010
1 jan-31 

dec 2009
1 jan-31 

dec 2008
Resultat per aktie -0,08 -0,46 -0,58 -0,19 -0,09
Eget kapital per aktie 0,29 0,34 0,20 0,64 0,13
Utdelning per aktie -   -   -   -   -   
Genomsnitt l igt	antal	aktier	under	perioden	(tusental) 130 196 72 476 74 015 30 898 13 263
Antal utestående aktier vid periodens slut (tusental) 170 677 78 581 78 581 53 709 16 508
Aktiekurs vid periodens slut 1,66 2,95 1,24 3,05 n/a
Börsvärde vid periodens slut (KSEK) 283 324 231 813 97 440 163 812 n/a

nyckeltalsdefinitioner
eBitDa
Resultat före räntor, skatter, avskrivningar och nedskriv-
ningar.

rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av totala intäkter.

nettomarginal
Resultat efter skatt i procent av totala intäkter.

soliditet
Eget kapital dividerat med balansomslutningen vid slutet av 
den aktuella perioden.

räntebärande nettoskuld
Långfristiga och kortfristiga räntebärande skulder vid perio-
dens utgång med avdrag för likvida medel och kortfristiga 
placeringar vid periodens utgång.

nettoskuldsättningsgrad
Räntebärande nettoskuld vid periodens utgång i förhållande 
till eget kapital vid periodens utgång.

avkastning på eget kapital
Resultat efter skatt dividerat med genomsnittet av ingående 
och utgående balans av eget kapital för aktuell period.

resultat per aktie
Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier 
för perioden, före respektive efter utspädning.

eget kapital per aktie
Eget kapital vid periodens slut dividerat med utestående 
antal aktier vid periodens slut, före respektive efter utspäd-
ning.
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KOMMENTARER TILL dEN FINANSIELLA 
UTVECKLINGEN

1 januari-30 september 2011        
jämfört med 1 januari-30            
september 2010
omsättning och resultat
Nettoomsättningen uppgick till 132 KSEK (1 878) på grund 
av lägre omsättning från handelsverksamheten. 

De största kostnadsposterna var övriga externa kostna-
der (7 004 KSEK jämfört med 29 378 KSEK för januari-sep-
tember 2010, en minskning i huvudsak hänförlig till väsent-
ligt minskade konsultarvoden), där konsultarvoden utgjorde 
den största enskilda posten, och personalkostnader (4 483 
KSEK jämfört med 1 008 KSEK för januari-september 2010).

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 
-11 321 KSEK (-30 438). 

Rörelseresultatet uppgick till -13 074 KSEK (-34 840), 
vilket var en väsentlig förbättring jämfört med samma period 
2010, trots personalkostnaderna har ökat och att Bolaget nu 
sysselsätter ca 90 personer inom licensområdet i DR Kongo. 
Detta är delvis ett resultat av genomförda omstrukturerings-
åtgärder och styrelsens beslut att fokusera Bolagets resur-
ser på att utveckla Bolagets prospekteringstillgångar i DR 
Kongo, men därtill har Bolaget beslutat att aktivera direkta 
prospekteringskostnader i DR Kongo fram till produktions-
start.

Resultat	efter	finansiella	poster	uppgick	till	-11	087	KSEK	
(-35 009), vilket berodde på ett förbättrat rörelseresultat och 
positiv valutakursdifferens. 

Resultat efter skatt uppgick till -10 695 KSEK (-33 600) 
motsvarande -0,08 (-0,46) kr per aktie efter minoritetsin-
tresse. 

kassaflöde
Kassaflödet	från	den	löpande	verksamheten	uppgick	till									
-7 166 KSEK (-19 183). Minskningen berodde i huvudsak på 
ett förbättrat rörelseresultat jämfört med samma period 2010. 

Kassaflödet	från	investeringsverksamheten	uppgick	till	
-24 523 (81) KSEK. Detta avser dels en investering om                   
14 015 KSEK i Bolagets prospekteringstillgångar i DR 
Kongo, 738 (0) KSEK i materiella anläggningstillgångar i DR 
Kongo, dels att Bolaget har betalat ut de kvarvarande 1 305 
KUSD (8 950 KSEK) på låneåtagandet till SOKIMO om totalt 
2 305 KUSD (15 808 KSEK).

Kassaflödet	från	investeringsverksamheten	uppgick	till	
-24	523	KSEK	(81).	Kassaflödet	från	finansieringsverksam-
heten uppgick till 32 989 KSEK (25 722) och utgjordes av 
nyemissioner samt konvertering av ett konvertibelt lån om  
10 235 KSEK under april 2010.  

Sammanlagt	uppgick	periodens	kassaflöde	till	1	301	
KSEK (6 621). 

investeringar 
Bruttoinvesteringarna uppgick till 24 523 KSEK (-81). Inves-
teringar i immateriella anläggningstillgångar under perioden 
uppgick till 14 015 KSEK (0) och var hänförligt till prospekte-

rings- och utvärderingstillgångar i DR Kongo. Investeringar i 
materiella anläggningstillgångar uppgick till 738 KSEK (-81) 
och var i huvudsak hänförliga till köp av fordon och utrust-
ning för prospekteringsverksamhet i DR Kongo. Investering-
ar	i	finansiella	anläggningstillgångar	uppgick	till	9	770	KSEK	
(0) och var hänförliga till ett långfristigt lån till SOKIMO.

Balansräkning
Per 31 september 2011 utgjordes Mineral Invests balansräk-
ning av 48 669 KSEK anläggningstillgångar (19 974 för mot-
svarande datum föregående år) och 15 551 KSEK omsätt-
ningstillgångar (12 286 för motsvarande datum föregående 
år), för en total balansomslutning om 64 220 KSEK (32 260 
för motsvarande datum föregående år). 

Den största enskilda tillgångsposten var prospekterings- 
och utvärderingstillgångar som uppgick till 30 814 KSEK       
(19 517). 

Den största enskilda förändringen avsåg andra lång-
fristiga	finansiella	fordringar	som	ökade	från	153	KSEK	till										
16 543 efter att Bolaget betalat ut lån till SOKIMO i enlighet 
med prospekteringsavtalet.

2010 jämfört med 2009
omsättning och resultat
Omsättningen uppgick till 1 892 KSEK (1 947). Intäkterna 
var i sin helhet hänförliga till handel med metaller och 
mineral.

De största kostnadsposterna var övriga externa kostna-
der (34 874 KSEK jämfört med 4 928 KSEK för helåret 2009, 
en ökning i huvudsak hänförlig till väsentligt ökade konsult-
arvoden), där konsultarvoden utgjorde den största enskilda 
posten, och nedskrivningar (6 234 KSEK jämfört med 0 
KSEK för helåret 2009, till följd av avveckling av verksamhe-
ter under 2010).

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 
-36 462 KSEK (-5 915). Minskningen beror främst på ökade 
kostnader för prospektering i Moyale samt kostnader för 
uppbyggnad av verksamheten i Kilo-Moto. 

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -44 926 KSEK         
(-5 929). Minskningen beror, förutom ovan nämnda prospek-
teringskostnader, på en ökning av Bolagets avskrivningar. 

Resultat	efter	finansiella	poster	uppgick	till	-45	139	KSEK	
(-5 927) vilket berodde på ett försämrat rörelseresultat och 
ökade räntekostnader. 

Resultat efter skatt uppgick till -43 166 KSEK (-5 927) 
motsvarande -0,58 (-0,19) kr per aktie efter minoritetsin-
tresse. 

kassaflöde
Kassaflödet	från	den	löpande	verksamheten	uppgick	till	
-24 036 KSEK (-8 703) under 2010. Minskningen berodde i 
huvudsak på ett lägre rörelseresultat till följd av ökade kost-
nader för arbete relaterat till licensen i DR Kongo. Kostnads-
ökningen i kombination med låga intäkter från handel med 

K O M M E N T A R E R  T I L L  d E N  F I N A N S I E L L A  U T V E C K L I N G E N
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metaller	och	mineral	ledde	till	att	Bolagets	finansiella	ställ-
ning försvagades avsevärt under sommaren och inledningen 
av hösten. 

Kassaflödet	från	investeringsverksamheten	uppgick	till						
-9 942 KSEK (-15 582). 

Kassaflödet	från	finansieringsverksamheten	uppgick	
till 35 958 KSEK (28 161) och utgjordes av nyemissioner. 
Mineral Invest genomförde även en riktad konvertibelemis-
sion	om	10	235	KSEK	för	att	stärka	Bolagets	finansiella	
ställning. 

Sammanlagt	uppgick	periodens	kassaflöde	till	1	981	
KSEK (3 876).

investeringar 
Bruttoinvesteringarna uppgick till 9 942 KSEK (15 582). 
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar under peri-
oden uppgick till 2 168 KSEK (15 409) och var hänförligt till 
licensavgifter i DR Kongo. Investeringar i materiella anlägg-
ningstillgångar uppgick till 1 001 KSEK och var i huvudsak 
hänförliga till köp av utrustning för prospekteringsverksam-
het.	Investeringar	i	finansiella	anläggningstillgångar	uppgick	
till 6 774 KSEK (163) och var hänförliga till ett långfristigt lån 
till SOKIMO.   

Balansräkning
Per 31 december 2010 utgjordes Mineral Invests balans-
räkning av 25 904 KSEK anläggningstillgångar (22 279 för 
motsvarande datum föregående år) och 9 351 KSEK omsätt-
ningstillgångar (8 560 för motsvarande datum föregående 
år), för en total balansomslutning om 35 255 KSEK (40 984 
för motsvarande datum föregående år). 

Den största enskilda tillgångsposten var prospekterings- 
och utvärderingstillgångar som uppgick till 18 313 KSEK       
(22 063). 

Den största enskilda förändringen avsåg andra långfristi-
ga	finansiella	fordringar	som	ökade	från	163	KSEK	till	6	774	
efter att Bolaget betalat ut lån till SOKIMO i enlighet med 
prospekteringsavtalet.

2009 jämfört med 2008
omsättning och resultat
Omsättningen uppgick till 1 947 KSEK (0). Bolaget inledde 
verksamhet inom handel med metaller och mineral under 
2009 vilket förklarar omsättningsökningen. Intäkterna var i 
sin helhet hänförliga till handelsverksamheten.

De största kostnadsposterna var övriga externa kostna-
der (4 928 KSEK jämfört med 617 KSEK för helåret 2008, en 
ökning i huvudsak hänförlig till ökade konsultarvoden), där 
konsultarvoden utgjorde den största enskilda posten, och 
personalkostnader (1 488 KSEK jämfört med 501 KSEK för 
helåret 2008).

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 
-5 915 KSEK (-1 147). Minskningen beror främst på kostna-
der i samband med prospekteringsverksamhet och handel 

med metaller och mineral. 
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -5 929 KSEK          

(-1 156). Minskningen beror främst på kostnader i samband 
med prospekteringsverksamhet och handel med metaller 
och mineral. 

Resultat	efter	finansiella	poster	uppgick	till	-5	927	KSEK	
(-1 147) och resultat efter skatt uppgick till -5 927 KSEK      
(-1 128) motsvarande -0,19 (-0,09) kr per aktie.

kassaflöde
Kassaflödet	från	den	löpande	verksamheten	uppgick	till						
-8 703 KSEK (-1 103) under 2009. Minskningen berodde till 
del på ett lägre rörelseresultat och till del på ökning av de 
kortfristiga fordringarna.

Kassaflödet	från	investeringsverksamheten	uppgick	till	
-15 582 KSEK (-1 756). 

Kassaflödet	från	finansieringsverksamheten	uppgick	till	
28 161 KSEK (2 930) och utgjordes av nyemissioner och 
aktieägartillskott. 

Sammanlagt	uppgick	årets	kassaflöde	till	3	876	KSEK	
(71).

investeringar 
Bruttoinvesteringarna uppgick till 15 582 KSEK (1 756). 
De immateriella investeringarna på 15 409 KSEK (1 690) 
är främst hänförliga till investeringar i mineralkoncessioner 
i Etiopien. Investeringar i materiella anläggningstillgångar 
uppgick	till	10	KSEK	(66).	Investeringar	i	finansiella	anlägg-
ningstillgångar uppgick till 163 KSEK (0). 

Balansräkning
Per 31 december 2009 utgjordes Mineral Invests balansräk-
ning av 10 145 KSEK tecknat men ej inbetalt kapital (0 för 
motsvarande datum föregående år), 22 279 KSEK anlägg-
ningstillgångar (2 047 för motsvarande datum föregående år) 
och 8 560 KSEK omsättningstillgångar (739 för motsvarande 
datum föregående år), för en total balansomslutning om      
40 984 KSEK (2 786 för motsvarande datum föregående år). 

Den största enskilda tillgångsposten var prospekterings- 
och utvärderingstillgångar som uppgick till 22 063 KSEK       
(1 990). 

Den största enskilda förändringen avsåg prospekterings- 
och utvärderingstillgångar som ökade från 1 990 KSEK till 
22 063 efter att Bolaget förvärvat prospekteringstillgångar i 
Etiopien.

K O M M E N T A R E R  T I L L  d E N  F I N A N S I E L L A  U T V E C K L I N G E N
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finansiell ställning och             
kapitalstruktur
Mineral Invest hade per den 30 september 2011 inga ränte-
bärande skulder. Kassa och bank uppgick samtidigt till 
7 737 KSEK, vilket innebar att den räntebärande nettokas-
san per den 30 september 2011 var 7 737 KSEK. Eget 
kapital uppgick samtidigt till 50 013 KSEK, motsvarande en 
soliditet på 78 procent och en nettoskuldsättningsgrad på 

-0,2x. De totala skulderna uppgick per 30 september 2011 
till	14	207	KSEK,	vara	3	848	KSEK	var	klassificerade	som	
långfristiga skulder och 10 359 KSEK som kortfristiga.

Bolagets verksamhet och investeringar har historiskt 
finansierats	genom	nyemissioner	och	till	en	mindre	del	lån.	
Behov	av	extern	finansiering	bedöms	eventuellt	komma	att	
uppstå i samband med förvärv och vid större investeringar. 

Tabellerna nedan visar Bolagets eget kapital, skuldsätt-
ning och nettoskuldsättning per den 30 september 2011. 

EGET KAPITAL, SKULdER OCH ANNAN        
FINANSIELL INFORMATION
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eget kapital och skuldsättning, ksek 30 sept 2011

Kortfristiga skulder

Mot borgen -   

Mot säkerhet -   

Utan säkerhet 10 359

Summa kortfristiga skulder 10 359

Långfristiga skulder (ex. kortfristig del av långfristiga skulder)

Mot borgen -   

Mot säkerhet -   

Utan säkerhet 3 848

Summa långfristiga skulder 3 848

Eget kapital

Aktiekapital 6 827

Fria reserver 55 156

Balanserat resultat -10 695

Minoritetsintresse -1 275

Summa eget kapital 50 013

nettoskuldsättning, ksek 30 sept 2011

A. Kassa och bank 7 737

B. Likvida medel -   

C. Lätt realiserbara värdepapper -   

D. Summa likviditet (A+B+C) 7 737

E. Kortfristiga räntebärande fordringar -   

F. Kortfristiga finansiella skulder -   

G.	Kortfristig	del	av	långfristiga	räntebärande	skulder -   

H. Andra kortfristiga räntebärande skulder -   

I. Summa kortfristiga räntebärande skulder (F+G+H) -   

J. Netto kortfristig skuldsättning (I-E-D) -7 737

K. Långfristiga finansiella skulder -   

L. Finansiell leasing -   

M. Andra långfristiga räntebärande skulder -   

N. Långfristig skuldsättning (K+L+M) -   

O. Nettoskuldsättning (J+N) -7 737
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materiella                                     
anläggningstillgångar
Bolagets materiella anläggningstillgångar uppgick per 30 
september 2011 till 1 311 KSEK, och utgjordes i huvudsak 
av prospekteringsutrustning och fordon.

rörelsekapital
Mineral	Invests	befintliga	rörelsekapital	är	inte	tillräckligt	för	
de aktuella behoven under den kommande tolvmånaders-
perioden. Bolagets rörelsekapital bedöms, inklusive erhållen 
bridgefinansiering	i	avvaktan	på	genomförd	nyemission,	
vara tillräckligt till årsskiftet 2011/2012. Emissionslikviden 
från Företrädesemissionen bedöms netto efter emissions-
kostnader	och	återbetalning	av	bridgefinansiering,	inklusive	
beräknat	kassaflöde	från	Bolagets	guldproduktion	i	enlighet	
med Bolagets målsättning för 2012, vara tillräcklig för att 
tillgodose Bolagets betalningsförpliktelser under den kom-
mande tolvmånadersperioden. 

Underskottet i rörelsekapitalet, som beräknas till cirka 
72,7 MSEK, uppstod i samband med undertecknandet av 
SOKIMO-avtalet. Handlingsplanen för att återställa rörelse-
kapitalet är att genomföra Företrädesemissionen om 92,2 
MSEK under december 2011 samt till dess att Företräde-
semissionen	är	genomförd	uppta	ett	bryggfinansieringslån	
om 54 MSEK som återbetalas efter Företrädesemissionens 
genomförande, eller kvittas mot nyemitterade aktier. Om 
Företrädesemissionen skulle misslyckas, kommer Bolaget 
att försöka återställa rörelsekapitalet genom riktad nyemis-
sion	av	aktier,	men	skulle	även	detta	misslyckas	finns	risk	för	
att Bolaget måste ansöka om konkurs.

Pågående investeringar,        
framtida investeringar och      
investeringsåtaganden
Bolaget har under november 2011 investerat i fem meka-
niserade vaskningsrännor (sluice boxes) för att kunna öka 
Bolagets guldproduktion från tailings. Den totala investe-
ringen uppgår till totalt cirka 0,5 MSEK. Vid positivt utfall 
av denna investering planeras investeringar i ytterligare ett 
20-tal sluice boxes, vilket motsvarar en potentiell total inves-
tering	på	cirka	3,0	MSEK,	beroende	på	definitivt	antal	som	
införskaffas.	Dessa	investeringar	avses	finansieras	genom	
Företrädesemissionen.

Mineral Invest har i samband med SOKIMO-avtalets 
ingående iklätt sig ett antal skyldigheter avseende inves-
teringar,	vilka	beskrivs	nedan	i	avsnittet	”Åtaganden	under	
SOKIMO-avtalet”.	Dessa	åtaganden	avses	finansieras	dels	
genom Företrädesemissionen och dels genom beräknat 
löpande	kassaflöde.

I övrigt har Bolaget inte gjort några klara åtaganden om 
väsentliga framtida investeringar.

åtaganden under                       
sokimo-avtalet
SOKIMO	och	Mineral	Invest	Congo	AB	SPRL	(“MII	Congo”)	
ingick	den	6	september	2011	ett	joint	venture-avtal	(”SOKI-
MO-avtalet”).	Parterna	avser	enligt	SOKIMO-avtalet	bilda	
ett	joint	venture,	Wanga	Mining	Company	SPRL	(”WMC”),	
för prospektering, exploatering, utveckling och genomför-
ande	av	utvinningsprojektet	WANGA.	WMC	skall	ägas	till	65	
procent av MII Congo och till 35 procent av SOKIMO. 

SOKIMO:s andel i WMC får inte minskas genom nyemis-
sion eller annan ökning av aktiekapitalet, varför varje ökning 
av aktiekapitalet måste förenas med möjlighet för SOKIMO 
att teckna eller förvärva ytterligare aktier till ett nominellt 
belopp om en kongolesisk franc per aktie. 

MII	Congo	skall	enligt	avtalet	lånefinansiera	SOKIMO:s	
andel av WMC:s aktiekapital. Villkoren för lånet skall över-
enskommas särskilt. SOKIMO har ingen skyldighet att bidra 
till	finansieringen	av	WMCs	verksamhet.	Samtliga	kostnader	
för genomförbarhetsstudier och exploatering i enlighet med 
SOKIMO-avtalet skall bäras av MII Congo. När beslut har 
fattats att inleda ett exploateringsprojekt skall samtliga rättig-
heter till genomförbarhetsstudien övergå till WMC, varvid MII 
Congos kostnader för genomförbarhetsstudien skall aktive-
ras i WMC:s balansräkning och behandlas som aktieägarlån 
från	MII	Congo	till	WMC.	MII	Congo	svarar	även	för	finan-
sieringen av exploateringsprojekt genom en kombination av 
kapitaltillskott,	aktieägarlån	och	extern	finansiering.	Vidare	
skall samtliga MII Congos kostnader inom ramen för pro-
spekteringsavtalet	(se	avsnittet	”Prospekteringsavtal”	nedan)	
liksom MII Congos samtliga kostnader för exploateringspro-
jekt - såväl före som efter undertecknandet av SOKIMO-
avtalet - aktiveras som en skuld till MII Congo i WMCs 
balansräkning.	Samtliga	befintliga	och	framtida	aktieägarlån	
till WMC från MII Congo skall regleras av ett i förväg, särskilt 
överenskommet låneavtal. 

MII Congo har till SOKIMO betalat en överlåtelseavgift 
(s.k. Pas de Porte) om 3 000 000 USD (cirka 20,6 MSEK), 
varav 50 procent skall tillfalla den kongolesiska staten 
och 50 procent skall tillfalla SOKIMO, för överföringen av 
aktuella exploateringstillstånd till WMC. Från prospekte-
ringsavtalets upphörande och fram till start av kommersiell 
produktion, skall WMC månatligen till SOKIMO erlägga ett 
belopp om 80 000 amerikanska dollar. Vidare skall WMC, 
från exploateringsstart och fram till upphörandet av exploa-
teringsarbetena, årligen till SOKIMO erlägga en royalty om 
0,6 procent som beräknas på samma basis som gruvavgifter 
enligt kongolesisk gruvlagstiftning. 

I enlighet med SOKIMO-avtalet har MII Congo vidare 
lämnat ett lån om 500 000 USD (cirka 3,4 MSEK) till 
SOKIMO.

Den 27 augusti 2010 ingick SOKIMO och MII Congo 
ett	prospekteringsavtal	(”Prospekteringsavtalet”).	Avtalet	
utgör ett föravtal till SOKIMO-avtalet och genom avtalet 
lämnar SOKIMO, som innehar fem exploateringstillstånd för 
prospektering och utvinning av mineraler inom de aktuella 
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områdena, MII Congo en exklusiv rätt att utföra prospekte-
ringsarbeten för att fastställa fyndigheter av guld och andra 
mineraler inom de upplåtna områdena.

MII Congo har enligt Prospekteringsavtalet beviljat ett lån 
till SOKIMO om cirka 2 300 000 USD (cirka 15,8 MSEK) för 
regleringen av upplupna gruvavgifter till den kongolesiska 
staten.	Lånet	regleras	av	ett	särskilt	låneavtal	(”Låneavta-
let”),	som	föreskriver	en	marknadsmässig	ränta.	Dock	äger	
SOKIMO rätt till ett första räntefritt år. Lånet samt upplupna 
räntor skall betalas genom att MII Congo erhåller den utdel-
ning som SOKIMO har rätt att få ut från WMC till dess att 
lånet återbetalts, Dock skall hela lånebeloppet vara återbe-
talt senast fem år efter produktionsstart. Vid uppsägning av 
Låneavtalet eller Prospekteringsavtalet innan lånet är till fullo 
återbetalt skall SOKIMO återbetala lånet senast inom sex 
månader. 

Valutakurshantering
Mineral Invests operativa verksamhet är lokaliserad till DR 
Kongo och Etiopien, där de lokala valutorna är kongolesiska 
franc (CDF) respektive etiopiska birr (ETB). Av Bolaget 
producerat guld förväntas att säljas i USD, samtidigt som 
Bolagets kostnader i huvudsak förväntas vara i USD. Detta 
innebär att Mineral Invest i den operativa verksamheten 
bedöms	vara	begränsat	exponerat	för	valutakursfluktuatio-
ner.

Moderbolagets rapporteringsvaluta är SEK, medan 
dotterbolagens rapporteringsvaluta är USD avseende DR 
Kongo och ETB avseende Etiopien, vilket innebär att intäk-
ter, kostnader och balansposter i allt väsentligt redovisas i 
dessa valutor. Detta medför att Mineral Invest vid konsolide-
ring av koncernräkenskaperna är exponerat för valutakurs-
fluktuationer	avseende	USD	och	ETB	i	förhållande	till	SEK.

skattesituation 
Mineral Invest är, såvitt Bolaget känner till, för närvarande 
inte föremål för någon typ av skattemässig granskning.

återställningskostnader
Bolagets guldproduktion utgörs i dagsläget av produktion 
från	befintliga	tailings	samt	från	dagbrott	i	ytnära	fyndigheter.	
Inga återställningskostnader bedöms uppkomma i anledning 
av dessa verksamheter. Dock förväntas Bolaget bli skyldigt 
att sätta av belopp för återställningskostnader i takt med att 
Bolagets guldproduktion blir mer omfattande.

Väsentliga förändringar i      
Bolagets ställning
Inga väsentliga förändringar har inträffat vad gäller Mineral 
Invests	finansiella	ställning	eller	ställning	på	marknaden	
sedan Bolagets delårsrapport för perioden januari-septem-
ber 2011 offentliggjordes den 22 november 2011.

övrig information
Erik Penser Bankaktiebolag har anlitats av Bolaget som 
finansiell	rådgivare	och	emissionsinstitut	i	samband	med	
Företrädesemissionen som beskrivs i detta Prospekt. Erik 
Penser Bankaktiebolag äger inga aktier i Bolaget och har, 
utöver på förhand avtalad ersättning för sina tjänster, inga 
andra ekonomiska eller andra relevanta intressen i Företrä-
desemissionen.

Bolaget har ännu inte påbörjat guldproduktion i kommer-
siell skala och kan därför inte ge uppgift om tendenser avse-
ende produktion, försäljning, priser eller lager. Mineral Invest 
känner inte till några tendenser, osäkerhetsfaktorer, poten-
tiella fordringar eller andra krav, åtaganden eller händelser 
som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på Bolagets 
affärsutsikter under innevarande räkenskapsår.

Den 28 november 2011 hölls presidentval i DR Kongo. 
Valets utgång och relaterade händelser skulle kunna 
påverka Bolagets verksamhet i landet. Utöver detta känner 
Mineral Invest inte till några offentliga, ekonomiska, skatte-
politiska, penningpolitiska eller andra politiska åtgärder som, 
direkt eller indirekt, väsentligt påverkat eller väsentligt skulle 
kunna påverka Bolagets verksamhet.
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AKTIEN, AKTIEKAPITAL OCH                       
äGARSTRUKTUR

aktien och aktiekapital
Mineral Invests aktier har emitterats enligt svensk lag och 
är registrerade hos Euroclear i elektronisk form, med ISIN-
kod SE0003080241. Euroclear för även Bolagets aktiebok. 
Enligt Mineral Invests bolagsordning skall Bolagets aktieka-
pital uppgå till lägst 6 800 000 SEK och högst 27 200 000 
SEK och antalet aktier skall uppgå till lägst 170 000 000 
och högst 680 000 000. Aktiens kvotvärde är 0,04 SEK. 
Bolaget har endast ett aktieslag. Varje aktie berättigar till en 
röst vid Mineral Invests bolagsstämma och samtliga aktier 
har lika rätt till utdelning och överskott vid likvidation. Före 
Företrädesemissionens genomförande har Mineral Invest             
170 676 850 aktier utestående, motsvarande ett aktiekapital 
om 6 827 074 SEK. Förändringar av aktieägarnas rättigheter 
förutsätter ändring av bolagsordningen i enlighet med gäl-
lande lagstiftning. Aktieägare har företrädesrätt till teckning 
av nya aktier i samband med nyemission i Bolaget i enlighet 
med aktiebolagslagen (2005:551) om inte annat föreskrivs i 
emissionsbeslutet. Bolaget har inget innehav av egna aktier. 
Dock innehar Mineral Invests dotterbolag Mineral Invest 
Sverige AB sammanlagt 10 000 000 teckningsoptioner för 
säkerställande av Mineral Invests åtaganden enligt det inci-
tamentsprogram som antogs på årsstämma den 30 juni 2011 
(se	nedan	under	avsnittet	”Utestående	teckningsoptioner”).	
Mineral Invest-aktien är inte och har inte varit föremål för ett 
offentligt uppköpserbjudande eller dylikt erbjudande. 

aktiekapitalets förändring
Nedanstående tabell visar förändringen av aktiekapitalet och 
antal aktier i Mineral Invest sedan Bolagets bildande.

ägarstruktur
Mineral Invest hade enligt Euroclear 5 199 aktieägare per 
den 30 september 2011. Tabellen nederst på nästa sida 
visar Bolagets tio största ägare per den 30 september 2011. 
Såvitt styrelsen för Mineral Invest känner till, föreligger inte 
några aktieägaravtal eller andra överenskommelser mellan 
några av Mineral Invests aktieägare som syftar till gemen-
samt	inflytande	över	Bolaget.	Såvitt	styrelsen	för	Mineral	
Invest	känner	till	finns	inga	överenskommelser	eller	motsva-
rande avtal som kan komma att leda till att kontrollen över 
Bolaget förändras.

utestående teckningsoptioner
10 000 000 utestående optioner, berättigande till teckning 
av 11 400 000 aktier till en teckningskurs om 1,90 SEK per 
aktie. Beslut på årsstämma den 30 juni 2011. Kan utnyttjas 
för teckning av aktier under perioderna:

 ► 15-30 september 2011
 ► 15-31 december 2011
 ► 15-31 mars 2012
 ► 15-30 juni 2012
 ► 15-30 september 2012

A K T I E N ,  A K T I E K A P I T A L  O C H  ä G A R S T R U K T U R

aktiekaPitalets utVeckling
år händelse antal aktier aktiekapital, sek kvot-

förändring totalt förändring totalt värde, sek

2007 Nybildning 2 500 000 2 500 000 100 000 100 000 0,04

2008 Kontant nyemission 10 000 000 12 500 000 400 000 500 000 0,04

2008 Kontant nyemission 4 008 000 16 508 000 160 320 660 320 0,04

2009 Kontant nyemission 2 745 325 19 253 325 109 813 770 133 0,04

2009 Apportemission 29 000 000 48 253 325 1 160 000 1 930 133 0,04

2009 Kontant nyemission 5 455 661 53 708 986 218 226 2 148 359 0,04

2009 Kontant nyemission 520 450 54 229 436 20 818 2 169 177 0,04

2009 Kontant nyemission 2 562 692 56 792 128 102 508 2 271 685 0,04

2009 Kontant nyemission 3 640 961 60 433 089 145 638 2 417 324 0,04

2009 Kontant nyemission 6 679 412 67 112 501 267 176 2 684 500 0,04

2009 Kontant nyemission 7 116 935 74 229 436 284 677 2 969 177 0,04

2010 Utnyttjande av teckningsoptioner 600 000 74 829 436 24 000 2 993 177 0,04

2010 Kontant nyemission 3 751 279 78 580 715 150 051 3 143 229 0,04

2011 Konvertering av konvertibler 34 116 656 112 697 371 1 364 666 4 507 895 0,04

2011 Företrädesemission 57 979 479 170 676 850 2 319 179 6 827 074 0,04

2011 Föreliggande företrädesemission* 307 218 330 477 895 180 12 288 733 19 115 807 0,04

* Vid fullteckning och före utnyttjande av teckningsoptioner.
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 ► 15-31 december 2012
 ► 15-31 mars 2013
 ► 15-30 juni 2013

3 400 000 utestående optioner, berättigande till teckning 
av 3 876 000 aktier till en teckningskurs om 7,00 SEK per 
aktie. Kan utnyttjas för teckning av aktier under perioden              
2010-06-15 – 2012-05-31. Beslut på årsstämma den 11 maj 
2010.

300 000 utestående optioner, berättigande till teckning 
av 341 176 aktier till en teckningskurs om 0,88 SEK per 
aktie. Kan utnyttjas för teckning av aktier under perioden             
2009-12-01 – 2012-11-30. Beslut på extra bolagsstämma 
den 19 oktober 2009.

Om samtliga utestående teckningsoptioner utnyttjas för 
teckning av aktier, skulle detta innebära en utspädning på 
8,4 procent, beräknat på antalet utestående aktier i Bolaget 
innan Företrädesemissionen.

I övrigt har Mineral Invest inte emitterat några optionsrät-
ter eller konvertibla skuldebrev som fortfarande är utestå-
ende.

Bemyndiganden
Vid årsstämma den 30 juni 2011 bemyndigades styrelsen 
att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och före 
nästa årsstämma, besluta om emission av teckningsoptio-
ner, innebärande att totalt högst 8 000 000 nya aktier kan 
komma att utges. Teckningsberättigade i sådan emission av 
teckningsoptioner skall vara sådana samarbetspartners till 
bolaget som är verksamma inom gruvbranschen i de mark-
nader där bolaget är verksamt och som bedöms besitta för 
bolagets framtida utveckling viktig kompetens. Det belopp 
som skall betalas för varje teckningsoption skall motsvara 
teckningsoptionens marknadsvärde beräknat med tillämp-
ning av sedvanlig värderingsmodell (den s k Black & Scho-

les-formeln) utifrån volymviktad betalkurs på bolagets aktier 
och övriga under de fem handelsdagarna före styrelsens 
emissionsbeslut rådande marknadsförhållanden. Styrelsen 
har hittills inte utnyttjat det lämnade bemyndigandet.

utdelningspolicy och övrig            
information
Mineral Invest har hittills inte lämnat någon utdelning och har 
inte lagt fast någon utdelningspolicy. 

Beslut om vinstutdelning i svenska aktiebolag fattas av 
bolagsstämman. Utdelning får endast ske med ett sådant 
belopp	att	det	efter	utdelningen	finns	full	täckning	för	
Bolagets bundna egna kapital och endast om utdelningen 
framstår som försvarlig med hänsyn till de krav som verk-
samhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av 
det egna kapitalet samt Mineral Invests konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt (den så kallade försiktighets-
regeln). Som huvudregel får aktieägarna inte besluta om 
utdelning av ett större belopp än styrelsen föreslagit eller 
godkänt. Utdelning utbetalas normalt till aktieägare som ett 
kontant belopp per aktie genom Euroclear. Rätt till utdelning 
tillkommer den som på den av bolagsstämman fastställda 
avstämningsdagen är registrerad som innehavare av aktier 
i den av Euroclear förda aktieboken. Om aktieägare inte 
kan nås genom Euroclear kvarstår aktieägarens fordran på 
Bolaget avseende utdelningsbeloppet och begränsas i tiden 
endast genom regler om tioårig preskription. Vid preskription 
tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget. Varken aktiebolagslagen 
eller Bolagets bolagsordning innehåller några restriktioner 
avseende rätt till utdelning till aktieägare utanför Sverige. 
Utöver eventuella begränsningar som följer av bank eller 
clearingsystem i berörda jurisdiktioner, sker utbetalning till 
sådana aktieägare på samma sätt som till övriga aktieägare 
med hemvist i Sverige.
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aktieägare Per 2011-09-30
aktieägare antal aktier andel kapital och       

röster

Avanza Pension Försäkringsaktiebolaget 27 107 197 15,9%

New Oak AB 9 450 000 5,5%

Nordnet Pensionsförsäkring AB 8 684 888 5,1%

Victory Life & Pension Assurance Co 7 308 274 4,3%

Patrik Walle och bolag 6 857 666 4,0%

Danica Pension 5 240 759 3,1%

Sentat Event-Driven 4 823 168 2,8%

Harriette Broman 4 443 396 2,6%

Energize i Bromma AB 4 316 666 2,5%

JRS Asset Management AB 4 265 961 2,5%

övriga 88 178 875 51,7%

Summa 170 676 850 100,0%

Källa: Euroclear och Bolaget.
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handelsplats och                          
kursutveckling
Mineral Invests aktie handlas sedan den 16 september 2009 
på AktieTorget under kortnamnet MII. Diagrammet nedan 
visar Mineral Invests kursutveckling från den 3 januari 2011 
till och med den 31 oktober 2011. Sista betalkurs den 31 
oktober 2011 var 0,64 SEK, motsvarande ett börsvärde på 
cirka 109 MSEK. Fram till och med 31 oktober har det under 
2011 omsatts totalt 111 164 843 aktier, motsvarande en 
genomsnittlig omsättning per handelsdag på cirka 526 848 
aktier. 
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STyRELSE, LEdANdE BEFATTNINGS-      
HAVARE OCH REVISORER 

Nedan redovisas de personer som är styrelseledamöter, 
ledande befattningshavare och revisorer i Bolaget. 

styrelse
Mineral Invest har nedanstående styrelse bestående av sju 
ledamöter, varav Fred Boman är ordförande. 

fred Boman
Styrelseordförande sedan 2011.
Född: 1943
Utbildning: Bergsingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan, 
Stockholm, 1967.
Innehav i Mineral Invest: Inga aktier men rätt till teckningsop-
tioner enligt det incitamentsprogram som antogs på års-
stämma den 30 juni 2011.

Övriga uppdrag: Extern verkställande direktör för Metal 
Mines Sweden AB. Styrelseledamot för FHB Resources 
Aktiebolag och Beowulf Mining Plc. Styrelsesuppleant för 
Beowulf Mining AB.

Avslutade uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot för 
Metal Mines Sweden AB och Scandinavian Metals Inc.

hans fernberg
Styrelseledamot sedan 2009. 
Född: 1943
Utbildning: Bergsingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan, 
Stockholm, 1967.
Innehav i Mineral Invest: 720 964 aktier.

Övriga uppdrag: -
 
Avslutade uppdrag de senaste fem åren: Senior Advisor på 
Atlas Copco fram till 2008.

eric forssberg
Styrelseledamot sedan 2011.
Född: 1943
Utbildning: Bergsingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan, 
Stockholm, 1966. Teknologie licentiat i mineralberedning, 
Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, 1969. Teknologie 
doktor i mineralberedning, Kungliga Tekniska Högskolan, 
Stockholm, 1973.
Innehav i Mineral Invest: 125 000 aktier och rätt till teck-
ningsoptioner enligt det incitamentsprogram som antogs på 
årsstämma den 30 juni 2011.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande för Svenska Bergsman-
naföreningens Serviceaktiebolag. Styrelseledamot för Misec 
Mineral Industry Supplies and Engineering Consultants 
Aktiebolag.

Avslutade uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot 
för Svenska Bergsmannaföreningens Serviceaktiebolag 

och Minpro AB. Professor i mineralteknik vid Luleå Tekniska 
Universitet.

Peter nygren
Styrelseledamot sedan 2010.
Född: 1968
Utbildning: Marknadsekonom
Innehav i Mineral Invest: 9 450 000 aktier via New Oak AB, 
som Peter Nygren är delägare i.

Övriga uppdrag: Verkställande direktör och styrelsesupple-
ant	för	JRS	Group	AB.	Vice	verkställande	direktör	för	JRS	
Asset Management AB. Styrelseordförande för JRS Credit 
AB, JRS Securities AB och PetroAfrican Resources AB. Sty-
relseledamot för Centiljon Communication AB, Centiljon IT-
Consulting AB, JRS Holding AB, Möller & Partners 5 Holding 
AB, Möller & Partners Investment 5 AB, Pensum Aktiebo-
lag, PEQ AB, PEQ Invest 1 AB, PEQ Invest 1 Holding AB, 
PetroAfrican Resources Congo AB, Skellefteå Kontoret 2 
AB och Söderhamn Tönnebro 1:5 AB. Styrelsesuppleant för 
New Oak AB.

Avslutade	uppdrag	de	senaste	fem	åren:	Extern	firmateck-
nare för Erik Penser Finansrådgivning AB. Styrelseordfö-
rande för Pensum Norrland AB. Styrelseledamot för MÅBO 
Fastigheter i Skellefteå AB och Noran Center Aktiebolag. 
Styrelsesuppleant för JRS Assurance Management AB.

Bo rybeck
Styrelseledamot sedan 2010.
Född: 1935
Utbildning:	Professor,	medicine	doktor	och	docent,	Göte-
borgs Universitet.
Innehav i Mineral Invest: 25 000 aktier varav samtliga ägs 
via närstående.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot för Bo Rybeck Research 
Aktiebolag,	Green	Technology	Invest	GTech	AB	(publ),	
Ocean Dynamic Power Baltic Region AB och PetroAfrican 
Resources AB. Styrelseledamot och VD för Josab Hungary 
Kft.

Avslutade uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot för 
Josab International AB (publ).

Patrik sarin
Styrelseledamot sedan 2010.
Född: 1964
Utbildning: Byggteknisk utbildning
Innehav i Mineral Invest: 2 376 634 aktier via närstående.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande för Active Bygg i 
Stockholm AB, Aktiv Rörmontage Sverige AB och Salesgen 
AB. Styrelseledamot för 21st Century Mobile AB (publ), 
Be Ware Management AB, Competens Arbetsmarknad 
Sverige AB, Competens Holding AB, Competens Learning 
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Center Sverige AB, Competens Svetsutbildning Sverige 
AB, Competens Utbildning Sverige AB, Competensgruppen 
Samhällstjänster	Sverige	AB,	Elmi	Gruppen	AB,	Netmaker	
Consulting	Group	JJA	AB,	Pasa	Invest	AB	och	SecMaker	
AB.

Avslutade uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande 
för Paysystem Sweden AB och FEAB Isolerproffs AB. Styrel-
seledamot för FEAB Isolerproffs AB, Isolerservice i Stock-
holm AB, Feab Isolerproffs Syd AB, Paysystem Sweden AB 
och Secmaker Holding AB. Styrelsesuppleant för Aktiv Rör-
montage	Sverige	AB	och	SG	1009	Förvaltnings	i	Kista	AB.	

Patrik Walle
Styrelseledamot sedan 2010.
Född: 1967
Utbildning: Studier i ekonomi och ledarskap
Innehav i Mineral Invest: Totalt 6 857 666 aktier varav            
6 840 666 i eget namn och 17 000 via närstående.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande för Aprendiz Invest AB. 
Verkställande direktör och styrelsesuppleant för PLJ Walle 
Invest AB. Styrelseledamot för Ardbo Fastighet AB, PetroA-
frican	Resources	AB	och	R.	Ardbo	Golv	AB.	Styrelsesupple-
ant för Mineral Invest Sverige AB.

Avslutade uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot för 
CED (registrerat i Danmark).

ledande befattningshavare
Mineral Invest har nedanstående ledande befattningshavare, 
varav Jonas Eriksson är verkställande direktör och koncern-
chef. 

Jonas eriksson
VD och koncernchef sedan 2010. 
Född: 1969
Utbildning: Kurser i juridik och ekonomi, Stockholms univer-
sitet, 1994-1996.
Innehav i Mineral Invest: Totalt 1 750 000 aktier varav          
1 685 466 i eget namn och 64 534 via närstående samt rätt 
till teckningsoptioner enligt det incitamentsprogram som 
antogs på årsstämma den 30 juni 2011.

Övriga uppdrag: Extern verkställande direktör för PetroA-
frican Resources AB. Styrelseordförande för Mineral Invest 
Sverige AB. Styrelseledamot för Mineral Invest Congo AB 
SPRL,	MGM	Gold	Mines	Plc,	MII	Overseas	FZE	och	Mineral	
Invest Middle East FZE. Styrelsesuppleant för Forss & 
Wigart AB och PetroAfrican Resources Congo AB. Bolags-
man för RANSON CIBUS HB.

Avslutade uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot för 
Aktiebolaget Willfour Business Intelligence AB.

Peter thysell
Chief	Financial	Officer	(CFO)	och	vice	VD	sedan	2010.	
Född: 1970
Utbildning:	Civilekonom	med	inriktning	mot	finansiell	
ekonomi, ekonomisk styrning och International Business, 
Handelshögskolan i Stockholm, 1998.
Innehav i Mineral Invest: 400 000 aktier och rätt till teck-
ningsoptioner enligt det incitamentsprogram som antogs på 
årsstämma den 30 juni 2011.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot för Mineral Invest Sverige 
AB	och	Brf	Musketören	12.	Styrelsesuppleant	i	Uniq	Golf	AB.	

Avslutade	uppdrag	de	senaste	fem	åren:	CFO	för	Generic	
Sweden	AB	(publ)	och	styrelseledamot	för	samliga	Generic	
Sweden AB (publ):s dotterbolag.

Joachim andersson
Chief	Operating	Officer	(COO)	sedan	2007.	
Född: 1952
Utbildning: -
Innehav i Mineral Invest: 3 306 000 aktier via närstående 
och rätt till teckningsoptioner enligt det incitamentsprogram 
som beslutats men ännu inte genomförts.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande och verkställande 
direktör	för	Mineral	Invest	Congo	AB	SPRL	och	MGM	Gold	
Mines Plc. Styrelseledamot och verkställande direktör för MII 
Overseas FZE och Mineral Invest Middle East FZE.

Avslutade uppdrag de senaste fem åren: -

Bijou lombeya
Country Manager, DR Kongo
Född: 1978
Utbildning:	Diplome	d’Etat,	DR	Kongo,	1997-1998.	
Innehav i Mineral Invest: Inga aktier men rätt till teckningsop-
tioner enligt det incitamentsprogram som antogs på års-
stämma den 30 juni 2011. 

Övriga uppdrag: Verkställande direktör för Société 
d’Investissements	Miniers	SIM	SPRL.

Avslutade uppdrag de senaste fem åren: -

Barrie W. oakes
Chefsgeolog sedan 2010. 
Född: 1945 
Utbildning:	BSc	i	Hons	Geology,	Aston	University,	UK,	1969.	
MSc	i	Applied	Geology,	McGill	University,	Kanada,	1974.	
DIC	i	Geochemistry,	Imperial	College	London,	UK,	1984.	
PhD	i	Geochemistry,	London	University	Royal	School	of	
Mines, UK, 1984.
Innehav i Mineral Invest: 0 aktier. 
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Övriga uppdrag: - 

Avslutade uppdrag de senaste fem åren: Verkställande 
direktör	för	Ovoca	Gold	Plc	(registrerat	på	Irland)	och	Mikula	
Mining Ltd (registrerat i England).

Pavel Durnev
Chefsgeolog i DR Kongo sedan 2009.
Född: 1961
Utbildning:	Gruv-	och	geologiingenjör,	Moscow	Exploration	
Institute, 1985.
Innehav i Mineral Invest: 0 aktier.

Övriga uppdrag: - 

Avslutade uppdrag de senaste fem åren: Chefsgeolog 
och ledande befattningshavare för Polar Mining Company 
(registrerat i Ryssland). 

övrig information kring                    
styrelseledamöter och ledande 
befattningshavare
Styrelseledamöterna är valda för tiden intill slutet av års-
stämman 2012. Det har inte ingåtts några överenskom-
melser med större aktieägare, kunder, leverantörer eller 
andra parter enligt vilka några befattningshavare har valts in 
i	nuvarande	befattning.	Det	finns	inget	avtal	mellan	Bolaget	
eller något av dess dotterbolag och styrelseledamöter eller 
ledande befattningshavare om förmåner efter det att uppdra-
get avslutats. Vissa ledande befattningshavare har dock rätt 
till lön under viss tid efter uppsägning. För ytterligare infor-
mation	se	avsnittet	”Ersättningar	och	revisionsarvoden”.	Inte	
heller har någon styrelseledamot eller ledande befattnings-
havare åtagit sig begränsningar i sina möjligheter att avyttra 
sina innehav av aktier i Mineral Invest inom viss tid, mer än 
vad som framgår inom ramen för optionsprogrammen. Se 
avsnittet	”Bolagsstyrning”	för	mer	information.	

Ingen av Bolagets styrelseledamöter eller ledande befatt-
ningshavare har under de senaste fem åren, utöver vad som 
framgår nedan, dömts i bedrägerirelaterade mål, varit inblan-
dade i konkurs, konkursförvaltning eller likvidation som inte 
varit frivillig i egenskap av styrelseledamot, styrelsesupple-
ant	eller	verkställande	direktör.	Det	har	inte	funnits	och	finns	
inte någon anklagelse och/eller sanktion från myndighet 
eller yrkessammanslutning mot någon styrelseledamot eller 
ledande befattningshavare de senaste fem åren. Ingen 
styrelseledamot eller ledande befattningshavare har, utöver 
vad som framgår nedan, förbjudits av domstol att ingå som 
medlem i ett bolags förvaltnings-, lednings- eller kontrollor-
gan eller att ha ledande eller övergripande funktioner hos ett 
bolag de senaste fem åren.

Styrelseledamoten Patrik Sarin var tidigare styrelsesupp-
leant	för	SG	1009	Förvaltnings	i	Kista	AB,	som	försattes	i	
konkurs 2011 under Patrik Sarins tid som styrelsesuppleant.  
Styrelseledamoten Patrik Walle var tidigare styrelseledamot 

för CED (registrerat i Danmark), som försattes i konkurs 
2008 under Patrik Walles tid styrelseledamot. 

Bolagets COO Joachim Andersson dömdes 2001 till 
åtta års näringsförbud för grovt skattebrott med anledning 
av ej fullgjord momsbetalningsskyldighet för metallhandel. 
Joachim Andersson försattes 2003 i personlig konkurs med 
anledning av en idag avskriven skatteskuld.

Vidare har det konstaterats att det inte föreligger famil-
jeband mellan Bolagets styrelseledamöter och ledande 
befattningshavare. 

Det	föreligger	inte	några	potentiella	intressekonflikter	för	
styrelseledamöter eller ledande befattningshavare, det vill 
säga ingen styrelseledamot eller person i ledningsgruppen 
har något privat intresse som kan stå i strid med Bolagets 
utöver	det	som	nämns	ovan.	Som	angivits	ovan	har	ett	flertal	
styrelseledamöter och ledande befattningshavare ekono-
miska intressen i Mineral Invest genom aktieinnehav.

Samtliga styrelseledamöter och ledande befattnings-
havare nås via Bolagets adress, Skeppsbron 16, 111 30 
Stockholm.

revisor
På årsstämman den 11 maj 2010 valdes Mikael Ikonen och 
Ulf Strauss, båda verksamma vid Ernst & Young AB, till 
revisorer i Bolaget för tiden intill slutet av den årsstämma 
som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsva-
let. Mikael Ikonen är auktoriserad revisor och medlem i Far 
sedan 1996. Ulf Strauss är auktoriserad revisor och medlem 
i Far sedan 1990. Anledningen till bytet av revisorer var att 
Bolaget	under	2010	i	New	Oak	AB	fick	en	ny	större	ägare,	
och att New Oak AB – som har Ernst & Young AB som revi-
sorer – även önskade att detta skulle gälla för Bolaget. Bola-
gets tidigare revisorer var Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
AB, med Bo Åkerberg och därefter Martin Johansson som 
huvudansvarig revisor, som valdes på extra bolagsstämma 
den 15 december 2009 för en period om fyra år. Anled-
ningen till bytet till Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB var 
att Mineral Invest – med verksamheten i ett antal länder – 
behövde en mer internationellt orienterad revisor än tidigare. 
Dessförinnan var auktoriserad revisor Carl Magnus Kollberg, 
verksam vid KLN Revision AB, Bolagets revisor från dess 
grundande 2007.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har adress Tors-
gatan 21, 113 97 Stockholm, och KLN Revision AB (numera 
Moore Stephens KLN AB) har adress Lilla Bommen 4 A, 411 
04	Göteborg.
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BOLAGSSTyRNING

B O L A G S S T y R N I N G

Mineral Invest är ett svenskt aktiebolag som är noterat 
på AktieTorget i Stockholm. Styrningen av Mineral Invest 
grundas på de svenska aktiebolags- och årsredovisningsla-
garna, AktieTorgets regelverk, Bolagets bolagsordning samt 
andra relevanta regelverk.

styrningen av mineral invest-
koncernen
Aktieägarna utövar sin beslutanderätt på bolagsstämma, 
som är Bolagets högsta beslutande organ. Styrelsen och 
dess ordförande utses av årsstämman och Bolagets verk-
ställande direktör utses av styrelsen. Bolagets redovisning 
samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 
av Bolaget granskas av revisorer utsedda av årsstämman. 
Mineral Invest har för närvarande ingen valberedning, 

Förutom lagar och regler, tillämpar Mineral Invest interna 
styrinstrument såsom arbetsordning för styrelsen, instruktion 
för verkställande direktör och attestinstruktion. Koncernö-
vergripande styrdokument uppdateras och kommuniceras 
löpande.

Enligt bolagsordningen skall Bolagets styrelse bestå av 
lägst tre och högst tio ledamöter. Bolaget skall vidare ha en 
eller två revisorer eller en eller två revisionsbolag.

Svensk	kod	för	bolagsstyrning	(”Koden”)	är	inte	obligato-
risk för Mineral Invest – som bolag listat på AktieTorget – och 
Bolaget följer i dagsläget inte heller Koden.

Bolagstämma
årsstämma
Till årsstämmans uppgifter hör att välja styrelseledamöter 
och styrelseordförande, fastställa resultat- och balansräk-
ning, besluta om vinstdisposition och ansvarsfrihet för styrel-
sens ledamöter och Bolagets verkställande direktör, fast-

ställa arvoden till styrelsens ledamöter och revisorer samt i 
förekommande fall ändra bolagsordning och välja revisorer.

kallelse
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma 
där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att 
behandlas skall ske tidigast sex och senast fyra veckor före 
stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfär-
das tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i 
Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid 
tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett 
annonseras i Dagens Industri.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolags-
stämma, skall dels vara upptagna i utskrift eller annan 
framställning av hela aktieboken avseende förhållandena 
fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget 
senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. 
Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän 
helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton 
och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

styrelsen och dess arbete
Styrelsen är utsedd av Mineral Invests ägare för att ytterst 
svara för Bolagets organisation och förvaltningen av Bola-
gets angelägenheter. Vid det konstituerande styrelsemötet 
direkt efter årsstämman antar styrelsen en arbetsordning 
som närmare reglerar dess arbete och ansvar samt de sär-
skilda arbetsuppgifter som faller på styrelsens ordförande. 
Arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direk-
tören	framgår	av	dokumentet	”Instruktion	för	verkställande	
direktör”	som	styrelsen	fastställer	vid	samma	möte.	

Ordföranden leder styrelsens arbete och följer verk-
samheten genom en kontinuerlig dialog med verkställande 

styrelsen unDer 2010
ledamot invald mötesnärvaro 

under 2010
oberoende 

från Bolaget 
och ledningen

oberoende av 
större ägare

Mats Ekström, ordförande fr.o.m. april t.o.m. dec 2010 2010 8 av 8 Ja Nej

Bo Rybeck, ordförande fr.o.m. dec 2010 2010 1 av 1 Ja Ja

Hans Fernberg 2009 9 av 11 Ja Ja

Sven	Göran	Eriksson,	ledamot	t.o.m.	april	2010	 2009 3 av 3 Ja Ja

Bill Sundberg, ledamot t.o.m. maj 2010 2009 3 av 3 Ja Ja

Peter Nygren, ledamot fr.o.m. maj 2010 2010 7 av 8 Ja Nej

Patrik Sarin, ledamot fr.o.m. april 2010 2010 7 av 8 Ja Ja

Patrik Walle, ledamot fr.o.m. april 2010 2010 7 av 8 Ja Nej

Noel Mangan, ledamot t.o.m. sept 2010 2009 4 av 6 Ja Ja

Anil Agarwal, ledamot t.o.m. jan 2011 2009 7 av 11 Ja Ja

Christina Platts, ledamot fr.o.m. aug 2010 t.o.m. jan 2011 2010 5 av 6 Ja Ja
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direktören. Styrelsen får genom månatliga rapporter och vid 
styrelsemöten information om Mineral Invests ekonomiska 
och	finansiella	läge.	Inför	varje	styrelsemöte	går	ordföranden	
och verkställande direktören igenom de frågor som skall 
tas upp på mötet. Underlag för styrelsens behandling av 
ärenden skickas till ledamöterna cirka en vecka före varje 
styrelsemöte.

På styrelsemötena deltar förutom de ordinarie ledamöter-
na normalt även verkställande direktören och CFO från kon-
cernledningen. Koncernens CFO är styrelsens sekreterare. 
Andra personer ur koncernledningen och övriga tjänstemän 
är föredragande i särskilda ärenden. Styrelseledamöterna 
är alla oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsled-
ningen, och en majoritet är oberoende i förhållande till större 
aktieägare.

Styrelsen har inte inrättat några kommittér inom sig.
Närmare information om bland annat närvaro vid sam-

manträden	och	beroendeställning	finns	i	tabellen	nedan.
Styrelsen hade under 2010 åtta ordinarie och tre extra 

styrelsemöten. I början av varje år fastställer styrelsen ett 
antal teman som särskilt skall behandlas. Förutom genom-
gång av verksamheten, som görs vid varje styrelsemöte, 
behandlade styrelsen under 2010 bland annat följande:

 ► Februari: Bokslutskommuniké, årsredovisningen och 
ärenden till årsstämman.

 ► April: Delårsrapport för första kvartalet.
 ► Juni:	Förhandling	med	SOKIMO	i	DR	Kongo	och	finan-
sieringsfrågor.

 ► Augusti: Delårsrapport för andra kvartalet, avtalet med 
SOKIMO	i	DR	Kongo	och	finansieringsfrågor.

 ► November: Delårsrapport för tredje kvartalet, konvertibelt 
lån, tillsättande av ny VD i Bolaget och ledningsbyte i 
Etiopien.

 ► December: Firmateckning och fastställande av arbets-
ordning för styrelsen och VD-instruktion.

utvärdering av styrelsens arbete
Ordföranden säkerställer att styrelsen och dess arbete 
årligen utvärderas. Utvärderingen görs av styrelsen själv 
under ordförandens ledning. 

affärsstyrning
Styrning från styrelsen sker via verkställande direktören till 
de operativa enheterna. Inom organisationen delegeras 
ansvar och befogenheter inom tydliga ramar. Dessa ramar 
definieras	av	en	årlig	budget	som	är	nedbruten	per	enhet	
och Mineral Invests styrdokument. Till dessa dokument 
hör bland annat arbetsordning för styrelsen, instruktion för 
verkställande direktör och attestinstruktion. Därtill planeras 
bland annat informations- och kapitalmarknadspolicy samt 
redovisnings-, miljö- och säkerhetspolicy,  att tillkomma. 
Koncernövergripande styrdokument uppdateras och kom-
municeras löpande.

B O L A G S S T y R N I N G

ersättningar och öVriga förmåner 2010 (ksek)
lön styrelse-

arvode
övriga        

förmåner
Pensions-

kostnad
summa

Styrelseledamöter
Mats Ekström, ordförande fr.o.m. april t.o.m. dec 2010 0 0 0 0 0

Bo Rybeck, ordförande fr.o.m. dec 2010 0 0 0 0 0

Hans Fernberg 0 0 0 0 0

Sven	Göran	Eriksson,	ledamot	t.o.m.	april	2010	 0 0 0 0 0

Bill Sundberg, ledamot t.o.m. maj 2010 0 0 0 0 0

Peter Nygren, ledamot fr.o.m. maj 2010 0 0 0 0 0

Patrik Sarin, ledamot fr.o.m. april 2010 0 0 0 0 0

Patrik Walle, ledamot fr.o.m. april 2010 0 0 0 0 0

Noel Mangan, ledamot t.o.m. sept 2010 0 0 0 0 0

Anil Agarwal, ledamot t.o.m. jan 2011 0 0 0 0 0

Christina Platts, ledamot fr.o.m. aug 2010 t.o.m. jan 2011 0 0 0 0 0

Summa styrelseledamöter 0 0 0 0 0

Ledande befattningshavare
Michael Nilsson, VD t.o.m. dec 2010 450 0 0 0 450

Jonas Eriksson, VD fr.o.m. dec 2010 100 0 0 0 100

Övriga ledande befattningshavare 565 0 0 59 624

Summa ledande befattningshavare 1 115 0 0 59 1 174
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koncernledning
Koncernledningen består av verkställande direktören, CFO 
och COO. Koncernledningen sammanträder regelmäs-
sigt en gång per månad för att följa upp verksamheten och 
diskutera koncernövergripande frågor samt tar fram förslag 
till strategisk plan, affärsplan och budget som verkställande 
direktören förelägger styrelsen för beslut.

intern kontroll
Syftet	med	den	interna	kontrollen	av	den	finansiella	rappor-
teringen är att ge rimlig säkerhet avseende tillförlitligheten 
i	den	externa	finansiella	rapporteringen	och	säkerställa	att	
rapporterna är framtagna enligt god redovisningssed, till-
lämpliga lagar och förordningar samt övriga krav på note-
rade bolag. Styrelsen har det övergripande ansvaret för 
att koncernen har en effektiv intern kontroll. Verkställande 
direktören	ansvarar	för	att	det	finns	en	process	och	organi-
sation som säkerställer den interna kontrollen och kvaliteten 
i	den	interna	och	externa	finansiella	rapporteringen.

Inom Mineral Invest ansvarar CFO för att implementera 
processer och ramverk som säkerställer den interna kontrol-
len	och	kvaliteten	i	den	finansiella	rapporteringen	och	är	
föredragande på styrelsemöten vid frågor som gäller intern 
kontroll.

kontrollaktiviteter
Olika typer av kontrollaktiviteter utförs eller planeras att 
utföras löpande inom koncernen och inom alla delar av redo-
visnings- och rapporteringsprocessen. Kontrollaktiviteterna 
har som syfte att hantera kända risker samt att upptäcka 
och	korrigera	eventuella	fel	och	avvikelser	i	den	finansiella	
rapporteringen.

uppföljning
Det sker fortlöpande ett arbete med uppföljning, förbättring 
och utveckling av system, processer och kontroller inom 
koncernen.	Identifierade	förbättringsområden	i	samband	
med revisioner dokumenteras, analyseras och åtgärdas eller 
planeras att åtgärdas.

information och                       
kommunikation
All information skall kommuniceras på ett omdömesgillt, 
öppet och tydligt sätt.

ersättningar
styrelsen
På extra bolagsstämma den 1 september 2011 beslutades 
att styrelsearvode skall utgå totalt med 436 KSEK på årsba-
sis, fördelade i enlighet med följande: 136 KSEK per år till 
styrelsens ordförande och 50 KSEK per år till övriga styrel-

seledamöter. För räkenskapsåret 2010 utgick inget styrelse-
arvode efter beslut vid årsstämman den 11 maj 2010.

ledande befattningshavare
Ordinarie pensionsålder skall vara 65 år. Pensionsvillkor 
skall vara marknadsmässiga. Bolaget har aldrig haft några 
förmånsbaserade pensionsavtal, utan bolagets samtliga 
pensionsavtal	är	premiebaserade	(ITP1).	Det	finns	därmed	
inga avsatta eller upplupna belopp hos Mineral Invest eller 
hos dess dotterbolag för pensioner och liknande förmåner 
efter avträdande av tjänst. Den rörliga ersättningen är inte 
pensionsgrundande.

Inga	avtal	finns,	utöver	vad	som	framgår	nedan,	mellan	
Bolaget och styrelseledamöter eller ledande befattningsha-
vare rörande ersättning efter uppdragets upphörande. VD 
och CFO har konkurrensklausuler intagna i sina anställ-
ningsavtal, som berättigar dem till viss kompensationser-
sättning under en period om maximalt sex månader efter 
uppsägning.

revisorer
Till revisorer och revisionsföretag har följande ersättningar 
utgått för revision och annan granskning enligt lagstiftning 
samt för rådgivning och annat biträde som föranleds av 
iakttagelser vid granskningen (Revisionsuppdrag). Ersätt-
ning har även utgått för övrig fristående rådgivning (Övriga 
uppdrag), vilken främst avser rådgivning i redovisnings- och 
skattefrågor.

incitamentsprogram
På årsstämman den 30 juni 2011 beslutades att anta ett 
teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram. Inom ramen 
för incitamentsprogrammet har 10 000 000 teckningsoptio-
ner tecknats av Mineral Invest Sverige AB och kan överlåtas 
till koncernens nuvarande och framtida ledande befattnings-
havare och övrig personal, inklusive personer verksamma 
i bolaget på konsultbasis, på marknadsmässiga villkor. Det 
belopp som skall betalas för varje teckningsoption skall 
motsvara teckningsoptionens marknadsvärde beräknat med 
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ersättningar till reVisorer 2010 (ksek)
ksek

Revisionsuppdrag
Ernst & Young AB 25

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 242

KLN Revision AB -   

Revisionsuppdrag
Ernst & Young AB 49

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB -   

KLN Revision AB -   

Summa 316
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tillämpning av sedvanlig värderingsmodell (den s k Black & 
Scholes-formeln) utifrån volymviktad betalkurs och övriga 
under de fem handelsdagarna före överlåtelsetidpunkten 
rådande marknadsförhållanden.

Teckningsoptionerna överlåtes till marknadspris och i 
övrigt på marknadsmässiga villkor, varför styrelsen bedömer 
att incitamentsprogrammet inte kommer att medföra redo-
visningsmässiga lönekostnader eller kostnader i form av 
sociala avgifter. Före eventuell omräkning enligt Företräde-
semissionen kan teckningsoptionerna utnyttjas för teckning 
av sammanlagt högst 11 400 000 aktier och därmed medföra 
en ökning av Bolagets aktiekapital med högst 456 000 SEK. 

Om samtliga utestående teckningsoptioner utgivna i 
anledning av incitamentsprogram utnyttjas för teckning av 
aktier, skulle detta innebära en utspädning på 6,3 procent, 
beräknat på antalet utestående aktier i Bolaget innan Före-
trädesemissionen.

Förvärv av teckningsoptioner i enlighet med incitaments-
programmet har ännu inte skett.

incitamentsProgram aVseenDe teckningsoPtioner
kategori högst antal deltagare högsta tilldelning / 

deltagare
högsta totala                     

tilldelning

VD och vice VD 2 3 000 000 5 000 000

Övrig ledning och nyckelpersoner 10 3 000 000 5 000 000

Summa 12 - 10 000 000

B O L A G S S T y R N I N G
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BOLAGSORdNING

B O L A G S O R d N I N G

§ 1 firma 
Bolagets	firma	är	Mineral	Invest	International	MII	AB	(publ).

§ 2 styrelsens säte 
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms län, Stockholms 
kommun.

§ 3 Verksamhet 
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att huvud-
sakligen exploatera georesurser med särskild inriktning på 
malmer och mineraler. Bolaget får därutöver bedriva handel 
med koncessioner och rättigheter inom råvarusektorn samt 
bedriva	handel	med	finansiella	instrument	såsom	aktier	och	
därtill relaterade värdepapper, obligationer och valutor, fast 
och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.

§ 4 aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 6 800 000 kronor och högst 
27 200 000 kronor.

§ 5 antal aktier m.m.
Antalet aktier skall vara lägst 170 000 000 och högst        
680 000 000.

§ 6 styrelse 
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio ledamöter.

§ 7 revisorer 
Bolaget skall ha en eller två revisorer med eller utan revi-
sorssuppleanter eller en eller två revisionsbolag.

§ 8 kallelse
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma 
där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att 
behandlas skall ske tidigast sex och senast fyra veckor före 
stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfär-
das tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i 
Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid 
tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett 
annonseras i Dagens Industri.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstäm-
ma, skall dels vara upptagna i utskrift eller annan framställ-
ning av hela aktieboken avseende förhållandena fem varda-
gar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 
12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämn-
da dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, 

midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla 
tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 9 årsstämma
Årsstämma hålls årligen inom sex (6) månader efter varje 
räkenskapsårs utgång och skall hållas i Stockholm.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behand-
ling:

 1) Val av ordförande vid stämman.
 2) Upprättande och godkännande av röstlängd.
	 3)	 Godkännande	av	dagordning.
 4) Val av en eller två justeringsmän.
 5) Prövning av om stämman blivit behörigen 
 sammankallad.
 6) Framläggande av årsredovisning och revisions-
 berättelse samt, i förekommande fall, koncern-
 redovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7) Beslut 
 a)  om fastställelse av resultaträkning och  
  balansräkning, samt, i förekommande fall,  
  koncernresultaträkning och koncern-
  balansräkning,
 b) om dispositioner beträffande bolagets  
  vinst eller förlust enligt den fastställda  
  balansräkningen,
 c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och  
  verkställande direktören.
 8) Bestämmande av antalet styrelseledamöter och,  
 i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisorer  
 och revisorssuppleanter som skall väljas på 
 stämman.
 9) Fastställande av arvoden åt styrelsen, och i 
 förekommande fall, revisorerna.
10) Val av styrelse och, i förekommande fall, styrelse 
 suppleanter, revisorer, revisorssuppleant eller 
 revisionsbolag.
11) Annat ärende som ankommer på stämman enligt  
 aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsre-
gister	enligt	lagen	(1998:1479)	om	kontoföring	av	finansiella	
instrument.

§ 11 räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara 0101-1231.

Denna bolagsordning har antagits på extra bolagsstämma 
den 21 november 2011.
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LEGALA FRÅGOR OCH ÖVRIG                     
INFORMATION

allmänt
Mineral Invest International MII AB, med organisationsnum-
mer 556737-6974, bildades i Sverige den 3 september 2007 
och registrerades vid Bolagsverket den 12 september 2007. 
Bolagets	nuvarande	firma	registrerades	vid	Bolagsverket	
den 20 juli 2009. Bolagets associationsform är aktiebolag 
och regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget är 
publikt och är anslutet till Euroclear. Styrelsens säte är 
registrerat i Stockholm. Bolaget skall enligt bolagsordning-
ens tredje paragraf bedriva exploatering av georesurser med 
särskild inriktning på malmer och mineraler samt därutöver 
bedriva handel med koncessioner och rättigheter inom råva-
rusektorn,	finansiella	instrument,	fast	och	lös	egendom	samt	
därmed förenlig verksamhet. Bolagets operativa verksam-
het	bedrivs	genom	de	två	dotterbolagen	MGM	Gold	Mines	
Plc och Mineral Invest Congo AB SPRL. Wanga Mining 
Company SPRL är under bildande och kommer därefter 
överta större delen av Mineral Invest Congo AB SPRL:s 
operativa verksamhet. . Därutöver har Bolaget ett antal dot-
terbolag som är under avveckling. Huvudkontorets adress är 
Skeppsbron 16, 111 30 Stockholm, telefon 08-456 40 40.

koncernstruktur
Mineral	Investkoncernens	struktur	beskrivs	i	figuren	nedan,	
med uppgift om koncernbolagens namn, säte och organisa-
tionsnummer, samt ägarandel avseende dotterbolag.

Väsentliga avtal
Joint venture-avtal samt                      
prospekteringsavtal
Joint venture-avtal (Kongo)
SOKIMO	och	Mineral	Invest	Congo	AB	SPRL	(“MII	Congo”)	
ingick	den	6	september	2011	ett	joint	venture-avtal	(”SOKI-
MO-avtalet”).	Parterna	avser	enligt	SOKIMO-avtalet	bilda	ett	
joint	venture,	Wanga	Mining	Company	SPRL	(”WMC”),	för	
prospektering, exploatering, utveckling och genomförande 

av	utvinningsprojektet	WANGA.	Bildandet	av	WMC	bedöms	
kunna ske under december 2011. WMC skall ägas till 65 
procent av MII Congo och till 35 procent av SOKIMO. 

SOKIMO:s andel i WMC får inte minskas genom nyemis-
sion eller annan ökning av aktiekapitalet, varför varje ökning 
av aktiekapitalet måste förenas med möjlighet för SOKIMO 
att teckna eller förvärva ytterligare aktier till ett nominellt 
belopp om en kongolesisk franc per aktie. 

Bolagsstyrning
WMCs styrelse skall bestå av fem personer, av vilka MII 
Congo utser tre och SOKIMO, så länge som SOKIMO:s 
ägarandel överstiger tio procent, två. Vid en ägarandel 
mellan fem och tio procent skall SOKIMO ha rätt att utse en 
styrelseledamot och vid en ägarandel understigande fem 
procent skall SOKIMO endast ha rätt att utse en observatör 
i styrelsen. 

MII Congo utser styrelsens ordförande, som dock inte 
skall ha utslagsröst. Ledningsgruppen skall bestå av fem 
medlemmar,	varav	MII	Congo	utser	VD,	finansdirektör	och	
exploateringsdirektör och SOKIMO utser vice VD samt CSR-
direktör.

Bolagsstämmobeslut fattas med enkel majoritet. Bolags-
stämman är beslutsför om aktieägare företrädande minst 
50 procent av aktierna är närvarande eller företrädda och 
- under förutsättning att SOKIMO:s andel av aktiekapitalet 
uppgår till minst 10 procent - om SOKIMO är närvarande 
eller företrätt.  På bolagsstämma i WMC har SOKIMO, under 
förutsättning att man äger mellan tio och 15 procent av 
aktierna, vetorätt i vissa frågor, bl a avseende nyemission till 
allmänheten samt upplösning eller likvidation av WMC.

Garantier
MII	Congo	lämnar	vissa	garantier	avseende	bl.a.	sin	finan-
siella ställning, frånvaron av avtal som strider mot SOKIMO-
avtalet samt frånvaron av tvister som berör MII Congo. 

SOKIMO lämnar vissa garantier avseende exploate-
ringstillståndens giltighet och frånvaron av krav och rättig-
heter för tredje man avseende exploateringstillstånden och 

L E G A L A  F R Å G O R  O C H  Ö V R I G  I N F O R M A T I O N

Mineral Invest International MII AB (publ)
Stockholm, Sverige

556737-6974

Mineral Invest Sverige AB
Stockholm, Sverige

556727-3130
100%

Mineral Invest Congo AB SPRL
Kinshasa, DR Kongo
NRC	KG/7758/M

92%

MGM Gold Mines Plc
Addis Abeba, Etiopien

EIA PC01/3425/10
70%

Wanga Mining Company SPRL
DR Kongo

under bildande
65%

MII Overseas FZE
Djibouti

193
100%

Archelon Makedonija d.o.o.e.l.
Makedonien
301 200 700

100%

Mineral Invest Middle East (FZE)
Sharjah, UAE
01-01-07789

100%

MGM Investments Inc.
Mauritius

-
100%

WGM Investments Inc.
Mauritius
093974
100%

Bolag under 
avveckling
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området. SOKIMO garanterar även att varken MII Congo 
eller WMC kan hållas ansvarigt för miljöskador som orsakats 
av SOKIMO:s tidigare verksamhet, eller artisanal (olaglig) 
gruvverksamhet, inom området.

Exploateringstillståndens giltighet
Exploateringstillstånden utfärdades till SOKIMO den 12 maj 
2007 och är giltiga under 7 år, dvs till och med den 12 maj 
2014. Enligt avtalet skall SOKIMO verka för att exploate-
ringstillstånden därefter förlängs.

SOKIMO skall överlåta exploateringstillstånden1 till WMC 
så att WMC blir exklusiv innehavare till exploateringstillstån-
den avseende området. Prospekteringsavtalet upphör i och 
med överföringen av exploateringstillstånden till WMC. 

Feasibility Study
MI Kongo skall utföra en genomförbarhetsstudie när 
identifiering	och	certifiering	av	projektområdet	visar	på	en	
guldförekomst	om	minst	1,5	Moz	guld.	Genomförbarhets-
studien beräknas ta i anspråk 24 månader från ingåendet 
av Prospekteringsavtalet, den 27 augusti 2010. För det fall 
ytterligare tid krävs för genomförbarhetsstudiens utförande, 
skall tidsfristen för dess slutförande senareläggas 12 
månader. Ytterligare förseningar av genomförbarhetsstu-
diens utförande kan medföra rätt för SOKIMO att säga upp 
avtalet.

På grundval av utförd genomförbarhetsstudie skall 
styrelsen i WMC besluta om att inleda exploatering. Om 
exploatering beslutas att inte inledas skall exploateringstill-
stånden återlämnas till SOKIMO, dock skall enligt avtalet 
exploatering inledas om utförd genomförbarhetsstudie visar 
på förutsättningar för en avkastning om lägst 20 procent, 
mätt som IRR (internal rate of return).

Finansiering
MII	Congo	skall	enligt	avtalet	lånefinansiera	SOKIMO:s	
andel av WMC:s aktiekapital. Villkoren för lånet skall över-
enskommas särskilt. SOKIMO har ingen skyldighet att bidra 
till	finansieringen	av	WMCs	verksamhet.	

Samtliga kostnader för genomförbarhetsstudier och 
exploatering i enlighet med SOKIMO-avtalet skall bäras av 
MII Congo. När beslut har fattats att inleda ett exploaterings-
projekt skall samtliga rättigheter till genomförbarhetsstudien 
övergå till WMC, varvid MII Congos kostnader för genomför-
barhetsstudien skall aktiveras i WMC:s balansräkning och 
behandlas som aktieägarlån från MII Congo till WMC. MII 
Congo	svarar	även	för	finansieringen	av	exploateringspro-
jekt genom en kombination av kapitaltillskott, aktieägarlån 
och	extern	finansiering.	Vidare	skall	samtliga	MII	Congos	
kostnader inom ramen för prospekteringsavtalet (se avsnittet 
”Prospekteringsavtal”	nedan)	liksom	MII	Congos	samtliga	
kostnader för exploateringsprojekt - såväl före som efter 
undertecknandet av SOKIMO-avtalet - aktiveras som en 
skuld	till	MII	Congo	i	WMCs	balansräkning.	Samtliga	befint-
liga och framtida aktieägarlån till WMC från MII Congo skall 

regleras av ett i förväg, särskilt överenskommet låneavtal. 

Avgifter och royalty
MII Congo har till SOKIMO betalat en överlåtelseavgift (s.k. 
Pas de Porte) om 3 000 000 USD (cirka 20,6 MSEK), varav 
50 procent skall tillfalla den kongolesiska staten och 50 
procent skall tillfalla SOKIMO, för överföringen av aktuella 
exploateringstillstånd till WMC. Såväl bildandet av WMC 
som överföringen av exploateringstillstånden bedöms kunna 
ske under december 2011. Från prospekteringsavtalets 
upphörande och fram till start av kommersiell produktion, 
skall WMC månatligen till SOKIMO erlägga ett belopp om                
80 000 USD (cirka 549 KSEK). Vidare skall WMC, från 
exploateringsstart och fram till upphörandet av exploate-
ringsarbetena, årligen till SOKIMO erlägga en royalty om 0,6 
procent som beräknas på samma basis som gruvavgifter 
enligt kongolesisk gruvlagstiftning. 

I enlighet med SOKIMO-avtalet har MII Congo vidare 
lämnat ett lån om 500 000 USD (cirka 3,4 MSEK) till 
SOKIMO.

Immateriella rättigheter
Alla data, programvara, information, know-how, metoder 
och tekniker som en part tillgängliggör för WMC förblir den 
partens exklusiva egendom med vissa undantag.

Överlåtelsebegränsningar
Överlåtelse av aktier får endast ske i enlighet med WMCs 
bolagsordning och SOKIMO-avtalet, och MII Congo har inte 
rätt att överlåta sina aktier innan genomförbarhetsstudien 
har färdigställts. Parterna äger rätt att överlåta aktierna i 
WMC till närstående bolag.

Före överlåtelse av aktier i WMC till tredje man har övriga 
parter förköpsrätt att förvärva aktierna på de villkor som 
erbjudits av tredje man. Förköpsrätten skall utövas inom 90 
dagar från mottagandet av erbjudande om förköp. Över-
låtelse av aktier till tredje man förutsätter att förvärvaren 
skriftligen förbinder sig att vara bunden av SOKIMO-avtalets 
samtliga bestämmelser. 

Avtalstid och uppsägning
Utom i fall av förtida uppsägning gäller avtalet under en 
period av 50 år från registreringen av WMC. Parterna förbin-
der sig att förlänga avtalstiden om, vid utgången av den ini-
tiala avtalstiden, projektet fortfarande är ekonomiskt exploa-
terbart.	I	det	fall	MII	Congo	eller	WMC	(i)	bryter	mot	avtalet;	
(ii) inte fullgör betalning av belopp som skall utgå enligt 
kongolesisk gruvlagstiftning eller det kongolesiska gruvregle-
mentet (iii) blir föremål för en konkurs- eller likvidationsansö-
kan eller (iv) blir föremål för krav från tredje man avseende 
utmätning av exploateringstillstånden, kan SOKIMO skicka 
en formell underrättelse om avtalsbrott. Även MII Congo kan 
skicka sådan formell underrättelse till SOKIMO om SOKIMO 
bryter mot sina åtaganden under avtalet. Om inte rättelse 
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sker inom 180 dagar från mottagandet av underrättelsen kan 
den part som inte bryter mot avtalet säga upp avtalet med 
fem dagars uppsägningstid.

Vid avtalets upphörande på grund av avtalsbrott är 
avtalsbrytande part skyldig att erbjuda sina aktier i WMC för 
inlösen till 75 procent av marknadsvärdet. 

MII Congo har även rätt att säga upp avtalet med 180 
dagars uppsägningstid om MII Congo bedömer att det är 
ekonomiskt omöjligt att bedriva fortsatt verksamhet på grund 
av rådande förhållanden. I sådant fall skall WMC likvideras 
och bolagets tillgångar (utom exploateringstillstånden enligt 
ovan) fördelas mellan aktieägarna.

Tvistelösning
Avtalet regleras av kongolesisk lag. Tvister skall lösas 
genom skiljeförfarande enligt ICC:s regler. Förfarandet skall 
äga rum i Paris. 

Avtal om tailings
Den 6 september 2011 ingick MII Congo och SOKIMO ett 
avtal i syfte att reglera villkoren för samarbetet mellan par-
terna avseende exploatering av anrikningssand från tidigare 
guldutvinning (s.k. tailings) inom licensområdet.  Avtalet 
gäller under en period av fem år från undertecknandet. 

SOKIMO förbinder sig att ställa samtliga tailings inom 
området till MII Congos förfogande, och MII Congo skall ha 
en exklusiv rätt att exploatera sådana tailings och andra arti-
ficiella	fyndigheter	inom	området.	MII	Congo	förbinder	sig	att	
tillhandahålla	erforderlig	finansiering,	utrustning,	teknologi,	
arbetskraft och expertis. MII Congo skall även inledningsvis 
utföra erforderliga arbeten och studier för en närmare utvär-
dering av guldinnehållet i fyndigheterna. Nettoresultatet av 
exploateringen skall fördelas med 65 procent till MII Congo 
och med 35 procent till SOKIMO.

Prospekteringsavtal
Den 27 augusti 2010 ingick SOKIMO och MII Congo ett 
prospekteringsavtal	(”Prospekteringsavtalet”).	Avtalet	
utgör ett föravtal till SOKIMO-avtalet och genom avtalet 
lämnar SOKIMO, som innehar fem exploateringstillstånd för 
prospektering och utvinning av mineraler inom de aktuella 
områdena, MII Congo en exklusiv rätt att utföra prospekte-
ringsarbeten för att fastställa fyndigheter av guld och andra 
mineraler inom de upplåtna områdena.

Exploatering av eventuella fyndigheter skall ske inom 
ramen	för	ett	joint	venture	(se	avsnittet	”Joint	venture-avtal	
(Kongo)”	ovan).	Prospekteringsavtalet	har	samma	giltig-
hetstid som exploateringstillstånden. SOKIMO förbinder 
sig att förnya tillstånden med ytterligare femton år. För det 
fall exploateringstillstånden av något skäl förlängs, förlängs 
även avtalets giltighetstid.

Vid bildandet av WMC är MII Congo skyldigt att i 
samband med att WMC förvärvar exploateringstillstånden 
betala en särskild avgift. Avgiftens storlek skall överenskom-
mas mellan parterna. 

MII Congo har enligt Prospekteringsavtalet beviljat ett lån 
till SOKIMO om cirka 2 300 000 USD (cirka 15,8 MSEK) för 

regleringen av upplupna gruvavgifter till den kongolesiska 
staten.	Lånet	regleras	av	ett	särskilt	låneavtal	(”Låneav-
talet”),	som	föreskriver	en	marknadsmässig	ränta,	dock	
att SOKIMO äger rätt till ett första räntefritt år. Lånet samt 
upplupna räntor skall betalas genom att MII Congo erhål-
ler den utdelning som SOKIMO har rätt att få ut från WMC, 
dock skall hela lånebeloppet vara återbetalt senast fem år 
efter produktionsstart. Vid uppsägning av Låneavtalet eller 
Prospekteringsavtalet innan lånet är till fullo återbetalt skall 
SOKIMO återbetala lånet senast inom sex månader. 

MII Congo förbinder sig genom avtalen att genomföra 
och bekosta alla kommande arbeten och studier i enlighet 
med gällande lagar och regler i DR Kongo, vårda samtliga 
anläggningar som ställs till förfogande samt betala samt-
liga avgifter, skatter och koncessioner till staten som avser 
området under hela avtalstiden. MII Congo förbinder sig 
också att genomföra rimliga byggnads- och reparations-
arbeten avseende infrastruktur och andra sociala projekt 
till förmån för den lokala befolkningen i enlighet med en 
plan som skall utarbetas av MII Congo tillsammans med 
SOKIMO, det kongolesiska gruvministeriet, berörda offent-
liga myndigheter och lokala myndigheter. SOKIMO förbinder 
sig bland annat att inte överlåta eller avyttra gruv- och mar-
krättigheterna gällande det inmutade området samt att inte 
inteckna, lämna garantier i eller upplåta servitut avseende 
de nämnda rättigheterna. Därutöver förbinder sig SOKIMO 
att vidta åtgärder för att bibehålla giltigheten av rättigheter-
na, förnya och ansöka om beviljande av nya utvinningsrätter 
för det inmutande området före respektive rättighets utgång 
samt att bevilja och försäkra MII Congo ett ostört och obrutet 
nyttjande av rättigheterna.

För att fullgöra skyldigheterna gällande lag förbinder sig 
SOKIMO samt MII Congo att uppdatera och anpassa gällan-
de miljökonsekvensbeskrivningar till MII Congos verksamhet 
eller WMCs verksamhet. Prospekteringsavtalet innehåller 
även bestämmelser om bland annat skydd för kulturarvet, 
sekretess och force majeure m.m. Prospekteringsavtalet 
styrs av kongolesisk rätt.

Joint venture-avtal (Etiopien)
Mineral	Invest	Sverige	AB	(”MI	Sverige”)	och	OSS	Engi-
neering	Private	Limited	Company	OSS	(”OSS”),	ett	privat	
etiopiskt bolag, ingick den 3 maj 2010 ett joint venture-avtal 
(OSS-avtalet). Parterna ingick den 20 augusti 2009 ett s.k. 
Exploration and Development-avtal, enligt vilket MI Sverige 
förvärvade 70 procent av en av OSS innehavd prospekte-
ringslicens i Moyale-området. 

Prospekteringslicensen överförs enligt OSS-avtalet till 
ett av parterna gemensamt bildat bolag under etiopisk lag, 
MGM	Etiopien,	vari	MI	Sverige	äger	70	procent	och	OSS	30	
procent. Kostnaderna för prospekteringslicensen fördelas 
efter ägandet under förutsättning att utspädning enligt OSS-
avtalet inte har skett. 

OSS	har	lämnat	ett	flertal	garantier	avseende	prospekte-
ringslicensen och miljöfrågor. Parterna har förbundit sig att 
hålla den andra parten (och övertagande part) skadeslös i 
ett	flertal	fall,	bland	annat	för	olika	typer	av	miljöskador	som	
parten (eller övertagande part) har orsakar.
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Avtalet ger parterna förköpsrätt. För det fall någon av 
parterna under förköpsperioden om 90 dagar vill sälja eller 
på annat sätt överlåta sin del av licensen eller avtalet, eller 
parts ägare vill sälja eller på annat sätt överlåta ett bestäm-
mande	inflytande	i	ägandet	av	parten,	skall	den	andra	parten	
äga rätt till förköp av den partens del i licensen eller avtalet. 
Överlåtande part skall erbjuda förköpsrätt på samma villkor 
som överlåtande part skulle vara villig att acceptera från 
tredje part. 

Prospekteringslicensen för Moyale-området skall förnyas 
innan 31 december 2011.

finansieringsavtal
Bolaget och Underwriting Capital I SICAV-SIF ingick den 
20	oktober	2011	ett	bryggfinansieringsavtal	om	54	000	000	
SEK. Lånet utbetalades den 27 oktober 2011.

Enligt avtalet skall Bolaget erlägga ränta på lånet om tio 
procent på lånebeloppet för den period som löper från utbe-
talningsdagen till och med den 31 december 2011.  Lånet 
löper längst till den 31 december 2011, men avses lösas i 
samband med genomförande av förevarande emission. 

Övriga villkor för lånet innefattar begränsningar i Bolagets 
möjlighet att lämna aktieutdelning, avyttra tillgångar eller 
uppta	annan	finansiering	utom	i	den	löpande	verksamheten.	
Bolaget får heller inte ställa säkerhet över sina tillgångar. 
Förtida uppsägning av lånet kan ske enligt sedvanliga 
uppsägningsgrunder som innefattar att Bolaget kommer på 
obestånd, inleder ackordsförhandlingar eller stäms av övriga 
borgenärer.

tvister
Bolaget eller något av dess dotterbolag kan bli inblandade i 
tvister och rättsliga förfaranden samt kan således bli föremål 
för ersättningskrav och andra anspråk. 

Sedan 2010 föreligger en tvist mellan Bolaget och den 
tidigare lokala företagsledningen i det etiopiska dotterbolaget 
MGM	Gold	Mines	PLC.	Grunden	för	tvisten	är	att	den	tidiga-
re lokala företagsledningen brustit i sin förvaltning av bolaget 
och att redovisningshandlingar för 2010 har bortförts eller 
förstörts. Bolaget har bland annat framställt krav mot den 
tidigare verkställande direktören om 30 000 USD (cirka 206 
KSEK). Sedan början av 2011 pågår en parallell tvist med 
den	tidigare	verkställande	direktören	för	MGM	Gold	Mines	
PLC, som framställt krav på ersättning om cirka 95 000 USD 
(cirka 652 KSEK) avseende uppsägning och eventuell lön 
under uppsägningstiden. 

Styrelsen kan inte lämna några garantier varken för att 
Bolaget kommer att återfå förlorade redovisningshandlingar 
eller erhålla ersättning enligt framställda anspråk eller vid 
vilken tidpunkt eventuella belopp kan komma att tillfalla 
Bolaget.

Härutöver är varken Bolaget eller något av dess dotterbo-
lag part i någon tvist eller annat rättsligt förfarande som kan 
få	väsentligt	negativ	inverkan	på	Mineral	Invests	finansiella	
ställning och resultat. Bolaget känner inte heller till någon 
sådan omständighet, utöver ovan angivna tvister, som 
befaras kunna leda till tvist eller annat rättsligt förfarande 

som skulle kunna få betydande negativa effekter på Mineral 
Invests	finansiella	ställning	och	resultat.

miljöfrågor
Koncernen följer gällande miljökrav och lagar från myndighe-
ter och innehar erforderliga tillstånd för sin verksamhet. För 
ytterligare information om miljöfrågor hänvisas till avsnittet 
”Miljökrav	och	andra	myndighetskrav”	på	sid.	10.		

Styrelsen bedömer att Koncernen även i övrigt uppfyl-
ler gällande regler och bestämmelser samt har erforderliga 
tillstånd med avseende på den bedrivna verksamheten. Vid 
framtida utvinning ur andra mineralfyndigheter än tailings 
kan dock ytterligare miljötillstånd komma att krävas.

försäkringssituation
Bolaget och dess dotterbolag har idag endast ett begränsat 
försäkringsskydd för in verksamhet. I den utsträckningen så 
är möjligt till rimliga villkor avser Bolaget att teckna komplet-
terande försäkringsskydd som är adekvat med hänsyn till 
omfattningen och arten av Koncernens verksamhet.

transaktioner med närstående
transaktioner med närstående bolag 
Bolagets	dotterbolag	finansieras	av	Bolaget	genom	aktie-
ägartillskott i den mån de ännu inte uppnått positivt kassa-
flöde.	Aktieägartillskotten	avser	huvudsakligen	rörelsekapital	
för att täcka löpande operativa kostnader. 

Bolaget mottog under 2010 två räntefria lån om 800 000 
SEK respektive 300 000 SEK från huvudägaren New Oak 
AB. Lånen har sedermera återbetalats. 

Bolaget ingick den 1 juli 2011 ett avtal med PetroAfri-
can Resources Congo AB SPRL, som bland andra ägs av 
styrelseledamöterna Bo Rybeck och Patrik Walle, ledande 
befattningshavare Jonas Eriksson, Joachim Andersson och 
Bijou Lombeya samt den största aktieägaren New Oak AB. 
Avtalet avser allokering av gemensamma kostnader för 
lokal och anställda samt andra omkostnader i Demokratiska 
republiken Kongo. De årliga kostnaderna beräknas uppgå till 
cirka 50 000 USD (cirka 343 KSEK) för vilka Bolaget enligt 
avtalet ansvarar till 70 procent.

Société	d’Investissements	Miniers	SIM	SPRL	(”SIM”),	
som bland andra ägs av Bijou Lombeya, har utfört konsult-
tjänster på uppdrag av Bolaget, innan MII Congo etable-
rades under 2010. Konsulttjänsterna reglerades i ett avtal 
mellan SIM och Bolaget av den 13 juli 2009, enligt vilket SIM 
förvärvade mineral för Bolagets räkning samt SIM biträdde 
vid diskussioner med kongolesiska myndigheter och statligt 
ägda gruvföretag. För utförda konsulttjänster utgick enligt 
avtalet 20 000 USD per månad (cirka 137 KSEK) och sam-
manlagt cirka 250 000 USD (cirka 1,7 MSEK). 

Huvudägaren New Oak AB, där styrelseledamoten Peter 
Nygren är delägare, har ingått avtal med Bolaget om att 
tillsammans med aktieägaren och styrelseledamoten Patrik 
Walle solidariskt garantera 50 procent av Företrädesemissio-
nen,	se	avsnittet	”Emissionsgarantier”	nedan.	
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transaktioner med närstående             
personer
Bolaget har en löneskuld till Jonas Eriksson avseende 
konsultarvode för 2010. Under det senaste året har Bolaget 
delvis reglerat denna löneskuld genom utbetalning av               
733 000 SEK till Jonas Eriksson, via Forss & Wigart AB. 
Återstående del av Bolagets löneskuld till Jonas Eriksson 
uppgår till 586 500 SEK.

Under det senaste året har utbetalning avseende 
konsultarvode, för perioden januari till april 2010, om totalt           
185 000 USD (cirka 1,3 MSEK) gjorts till Joachim Anders-
son,	via	Green	Africa	Mining	Ltd	och	dotterbolag	till	Bolaget.

emissionsgarantier
Bolaget ingick den 20 oktober 2011 ett emissionsgaranti-
avtal	med	Underwriting	Capital	I	SICAV-SIF	(”Underwriting	
Capital”)	med	adress	2,	Boulevard	Konrad	Adenhauer,	
L-1115 Luxemburg respektive med aktieägarna New Oak AB 
med	adress	Birger	Jarlsgatan	14,	114	34	Stockholm	(”New	
Oak”)	och	Patrik	Walle	med	adress	Sjöbackastigen	6,	151	
39 Södertälje. Emissionsgarantierna omfattar för vardera av 
New Oak och Patrik Walle respektive Underwriting Capital 
50 procent av den del av förevarande nyemissionen som 
inte tecknas med eller utan företrädesrätt.

Aktier som tilldelas Underwriting Capital i enlighet med 
emissionsgarantin avses betalas genom kvittning mot 
Underwriting	Capitals	fordran	enligt	ovan	angivna	bryggfi-
nansieringsavtal. Tilldelning av aktier enligt emissionsgaran-
tierna sker först till New Oak och Patrik Walle och, när New 
Oaks och Patrik Walles hela emissionsgarantier ianspråk-
tagits, till Underwriting Capital. För emissionsgarantin utgår 
ersättning om tio procent av det garanterade beloppet, dock 
att ersättningen till New Oak och Patrik Walle skall minskas 
med den del av deras emissionsgaranti som motsvarar 
deras aktieinnehav. New Oak och Patrik Walle är solidariskt 
ansvariga för samtliga förpliktelser enligt sitt emissionsga-
rantiavtal. För mer information, se tabell nederst på sidan.

historisk finansiell                     
information
Mineral Invests årsredovisningar för räkenskapsåren 2008, 
2009 och 2010 har granskats av Bolagets revisorer och revi-
sionsberättelser utan avvikelse från standardformuleringar 
har avgivits för räkenskapsåren 2008 och 2009. Revisions-
berättelsen för räkenskapsåret 2010 avvek från standardfor-
muleringar i avseendet att den innehöll följande noteringar: 

”Vilket	framgår	av	förvaltningsberättelsen	saknas	p	g	a	

en pågående tvist grundbokföringen i ett väsentligt utländskt 
koncernbolag. Avsaknaden av bokföring och därmed avsak-
nad av rapportering från det utländska koncernbolaget har 
medfört att vi ej kunnat granska koncernens räkenskaper i 
den omfattning som föreskrivs enligt god revisionssed och 
det har därmed ej gått att få bekräftat att koncernredovis-
ningen har upprättats på korrekta underlag. 

Bolagets resultatutveckling är negativ och har fortsatt 
att vara negativ efter räkenskapsårets utgång och bolagets 
likviditet är svag vilket kan påverka bolagets möjlighet att 
bedriva verksamheten vidare under kommande 12 månader. 
Bolagets fortsatta verksamhet kan därigenom komma att 
kräva	kapitaltillskott	om	inte	ett	positivt	kassaflöde	från	verk-
samheten uppnås under 2011. Det får för närvarande anses 
osäkert	i	vilken	utsträckning	sådan	finansiering	kan	erhållas	
eller	positivt	kassaflöde	kan	uppnås,	vilket	har	betydelse	för	
bedömningen av bolagets förmåga till fortsatt drift. 

I	moderbolagets	balansräkning	finns	upptaget	aktier	i	dot-
terbolag om 13,7 mkr. Vi har under vår revision inte kunnat 
inhämta tillräckliga revisionsbevis för att bedöma värdet av 
denna tillgångspost beroende på avsaknad av grundbokfö-
ring och rapportering från utländskt koncernbolag. Värdet 
utgör en väsentlig del av moderbolagets balansräkning.

På grund av ovanstående brister i koncernredovisningen 
samt osäkerheter i värdering kan vi inte uttala oss om 
huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen har 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en 
rättvisande bild av bolagets och koncernens resultat och 
ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Vi 
kan inte heller uttala oss om huruvida förvaltningsberättelsen 
är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisning-
ens övriga delar samt vi kan varken till- eller avstyrka att års-
stämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen 
för moderbolaget och för koncernen samt disponerar vinsten 
i	moderbolaget	enligt	förslaget	i	förvaltningsberättelsen.”

handlingar som hålls                   
tillgängliga för inspektion
Bolagsordning för Mineral Invest, årsredovisning och 
revisionsberättelse för räkenskapsåren 2008, 2009 och 
2010, delårsrapport för perioden januari–september 2011 
och annan av Mineral Invest offentliggjord information som 
hänvisas	till	i	detta	Prospekt	finns	under	hela	Prospektets	
giltighetstid att tillgå i elektronisk form på Bolagets hemsida 
www.mineralinvest.com. Handlingarna tillhandahålls även 
efter förfrågan på Mineral Invests huvudkontor, Skeppsbron 
16, 111 30 Stockholm, på ordinarie kontorstid under varda-
gar. 
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emissionsgarantier
Part äger antal 

aktier
garanterat 

belopp (sek)
motsvarar 

antal aktier
andel av 

garantin
ersättning 

(sek)

Underwrit ing Capital I SICAV-SIF -   46 082 750 153 609 165 50% 4 608 275

New Oak AB och Patrik Walle solidariskt 16 307 666 46 082 750 153 609 165 50% 3 727 661

Summa 16 307 666 92 165 499 307 218 330 100% 8 335 936
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SKATTEFRÅGOR I SVERIGE

Nedan sammanfattas vissa skatteregler som kan komma att aktualiseras av Företrädesemissionen. Sammanfattningen 
vänder sig till aktieägare som är obegränsat skattskyldiga i Sverige. Sammanfattningen är inte avsedd att vara uttömmande 
och omfattar inte situationer där aktierna innehas av handelsbolag eller som lagertillgång i näringsverksamhet. Vidare 
behandlas inte de särskilda reglerna om skattefri kapitalvinst (inklusive avdragsförbud vid kapitalförlust) och utdelning i 
bolagssektorn som kan bli tillämpliga då aktieägare innehar aktier eller uniträtter som anses vara näringsbetingade. Inte 
heller behandlas de särskilda regler som gäller för så kallade kvalificerade aktier i fåmansföretag. Särskilda skattekonsekven-
ser kan uppkomma också för andra kategorier av aktieägare, såsom investmentföretag, investeringsfonder och personer som 
inte är obegränsat skattskyldiga i Sverige. Innehavare av aktier och uniträtter rekommenderas att inhämta råd från skatte-
rådgivare avseende de skattekonsekvenser som kan uppkomma i varje enskilt fall, inklusive tillämpligheten och effekten av 
utländska regler och skatteavtal.

Beskattning vid avyttring av 
aktier
fysiska personer
För fysiska personer och dödsbon beskattas kapitalvinster i 
inkomstslaget kapital. Skattesatsen är 30 procent. 

Kapitalvinst respektive kapitalförlust vid avyttring av aktier 
beräknas normalt som skillnaden mellan försäljningsersätt-
ningen, efter avdrag för försäljningsutgifter, och omkost-
nadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet för samtliga aktier av 
samma slag och sort beräknas gemensamt med tillämpning 
av genomsnittsmetoden. För marknadsnoterade aktier får 
omkostnadsbeloppet alternativt bestämmas enligt scha-
blonmetoden till 20 procent av försäljningsersättningen efter 
avdrag för försäljningsutgifter.

Kapitalförluster vid avyttring av marknadsnoterade aktier 
är fullt avdragsgilla mot skattepliktiga kapitalvinster samma 
år på andra marknadsnoterade aktier och delägarrätter utom 
andelar i sådana investeringsfonder som innehåller endast 
svenska fordringsrätter (räntefonder). Kapitalförlust som 
inte kan kvittas på detta sätt får dras av med 70 procent 
mot övriga inkomster i inkomstslaget kapital. Uppkommer 
underskott i inkomstslaget kapital medges skattereduktion 
mot kommunal och statlig inkomstskatt samt mot statlig fast-
ighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. Skattereduktion 
medges med 30 procent av den del av underskottet som inte 
överstiger 100 000 SEK och med 21 procent av resterande 
del. Underskott kan inte sparas till senare beskattningsår.

Juridiska personer
Aktiebolag beskattas för alla inkomster i inkomstslaget 
näringsverksamhet med en skattesats om 26,3 procent. 
Beräkning av kapitalvinst respektive kapitalförlust sker på 
samma sätt som för fysiska personer enligt vad som anges 
ovan. Avdrag för kapitalförluster på aktier medges normalt 
endast mot kapitalvinster på aktier och andra delägarrät-
ter. En kapitalförlust kan även, om vissa villkor är uppfyllda, 
kvittas mot kapitalvinster i bolag inom samma koncern, 
under förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger mellan 
bolagen. Kapitalförlust som inte har kunnat utnyttjas ett visst 
år får sparas och dras av mot kapitalvinster på aktier och 
andra delägarrätter under efterföljande beskattningsår utan 

begränsning i tiden. Om aktierna utgör näringsbetingade 
andelar gäller särskilda regler.

utnyttjande och avyttring av 
uniträtter
För aktieägare som utnyttjar erhållna uniträtter för förvärv av 
nya aktier utlöses ingen beskattning. Anskaffningsutgiften för 
aktierna utgörs av erlagt pris (emissionskursen). 

För aktieägare som avyttrar erhållna uniträtter skall 
kapitalvinst tas upp till beskattning. Uniträtter som grundas 
på innehavet av aktier i Bolaget anses anskaffade för noll (0) 
SEK. Hela försäljningsersättningen efter avdrag för försälj-
ningsutgifter skall således tas upp till beskattning. Omkost-
nadsbeloppet för de ursprungliga aktierna påverkas inte.

För uniträtter som förvärvas på annat sätt utgör vederla-
get omkostnadsbeloppet för dessa. Utnyttjande av inköpta 
uniträtter för förvärv av nya aktier utlöser ingen beskattning. 
Uniträtternas omkostnadsbelopp skall i detta fall medräknas 
vid beräkning av omkostnadsbeloppet för förvärvade aktier.

Beskattning av utdelning
För fysiska personer och dödsbon beskattas utdelning 
på aktier i inkomstslaget kapital med en skattesats om 30 
procent. Preliminär skatt avseende utdelning innehålls av 
Euroclear eller, för förvaltarregistrerade innehav, av förvalta-
ren. Bolaget ansvarar inte för att eventuell källskatt innehålls. 

För aktiebolag beskattas utdelning i inkomstslaget 
näringsverksamhet med 26,3 procent. Om aktierna utgör 
näringsbetingade andelar gäller särskilda regler.

aktieägare som är begränsat 
skattskyldiga i sverige
För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige 
utgår normalt svensk kupongskatt om 30 procent på utdel-
ning från svenska aktiebolag. Denna skattesats är dock i 
allmänhet reducerad genom skatteavtal mellan Sverige och 
andra länder för undvikande av dubbelbeskattning. Kupong-
skatten innehålls vid utdelningstillfället av Euroclear, eller 
för förvaltarregistrerade innehav, av förvaltaren. I de fall 30 
procent kupongskatt innehålls vid utbetalning till en person 
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som har rätt att beskattas enligt en lägre skattesats eller 
kupongskatt annars innehållits med för stort belopp, kan 
återbetalning begäras hos Skatteverket före utgången av det 
femte kalenderåret efter utdelningstillfället.

Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och 
som inte bedriver verksamhet från fast driftställe i Sverige 
beskattas normalt inte i Sverige för kapitalvinster vid avytt-
ring av aktier och andra delägarrätter. Aktieägare kan dock 
bli föremål för beskattning i sin skatterättsliga hemvist. Enligt 
en särskild regel kan fysiska personer som är begränsat 
skattskyldiga i Sverige bli föremål för svensk beskattning vid 
avyttring av vissa värdepapper om de vid något tillfälle under 
det kalenderår då avyttringen sker eller vid något tillfälle 
under de tio närmast föregående kalenderåren varit bosatta 
i Sverige eller stadigvarande vistats här. Tillämpligheten 
av	regeln	är	dock	i	flera	fall	begränsad	genom	skatteavtal	
mellan Sverige och andra länder för undvikande av dubbel-
beskattning.

S K A T T E F R Å G O R  I  S V E R I G E



6 2 m i n e r a l  i n v e s t  i n t e r n at i o n a l  m i i  a b  ( p u b l )

VILLKOR FÖR MINERAL INVESTS          
TECKNINGSOPTIONER AV SERIE 2012

V I L L K O R  F Ö R  M I N E R A L  I N V E S T S  T E C K N I N G S O P T I O N E R  A V  S E R I E  2 0 1 2

definitioner
I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som 
angivits nedan.

”aktie”	 	 aktie	i	bolaget;

”bankdag”		 dag	som	inte	är	söndag	eller	annan		allmän	
  helgdag eller som beträffande betalning av 
  skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag 
	 	 i	Sverige;

”bolaget”	 	 Mineral	Invest	International	MII	AB	(publ),	
	 	 organisationsnummer	556737-6974;

”marknadsnotering”	 notering	av	aktie	i	bolaget	på	reglerad	marknad	
  eller handelsplattform inom Europeiska 
	 	 Ekonomiska	Samarbetsområdet;

”teckningsoption”	 rätt	att	teckna	ny	aktie	mot	betalning	i	pengar	
	 	 enligt	dessa	villkor;

”teckning”	 	 sådan	teckning	av	aktier	i	bolaget	med	utnyttjande	
  av teckningsoption som avses i 14 kap 
	 	 aktiebolagslagen;

”teckningskurs”	 den	kurs	till	vilken	teckning	av	nya	aktier	med	
	 	 utnyttjande	av	teckningsoption	kan	ske;

”Euroclear”	 Euroclear	Sweden	AB	eller	annan	central		
  värdepappersförvarare.

Teckningsoptioner
Antalet teckningsoptioner uppgår till högst 136 541 480. 

Teckningsoptionerna skall registreras av Euroclear i ett avstämnings-
register	enligt	4	kap	lagen	(1998:1479)	om	kontoföring	av	finansiella	
instrument, till följd varav inga teckningsoptionsbevis kommer att utges.

Teckning
Teckningsoptionsinnehavare skall äga rätt att från och med den 1 april 
2012 till och med den 30 april 2012, eller den tidigare dag som följer av 
avsnitt 7, för varje teckningsoption teckna en ny aktie i bolaget till en 
teckningskurs om 35 öre per aktie.

Som framgår av avsnitt 7 kan omräkning ske av dels teckningskursen, 
dels det antal nya aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning 
av.

Teckning kan endast ske av det hela antal aktier, vartill det sammanlag-
da antalet teckningsoptioner berättigar, som en och samma teckningsop-
tionsinnehavare samtidigt önskar utnyttja.

Anmälan om teckning skall ske genom skriftlig anmälan till bolaget, 
varvid det antal aktier som önskas tecknas skall anges. Anmälan är 
bindande och kan inte återkallas av teckningsoptionsinnehavaren. Inges 
inte anmälan om teckning inom i första stycket angiven tid, upphör all rätt 
enligt teckningsoptionerna att gälla.

Betalning
Vid anmälan om teckning skall betalning för tecknade aktier omedelbart 
erläggas i pengar. Betalning skall ske till av bolaget anvisat konto.

Införing i aktieboken
Teckning verkställs genom att de nya aktierna interimistiskt registreras 
på avstämningskonton. Sedan registrering hos Bolagsverket ägt rum, blir 
registreringen på avstämningskonton slutgiltig. 

Utdelning på ny aktie
Aktie som tillkommit på grund av teckning medför rätt till vinstutdelning 
första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast 
efter det att teckning verkställts.

Omräkning
Beträffande den rätt som skall tillkomma teckningsoptionsinnehavare i 
de situationer som anges nedan skall följande gälla:

A.	Genomför	bolaget	en	fondemission,	skall	teckning,	där	anmälan	om
teckning görs på sådan tid att den inte kan verkställas senast på 
tionde vardagen före bolagsstämma som beslutar om emissionen, 
verkställas först sedan stämman beslutat om denna. Aktier, som 
tillkommit på grund av teckning som verkställs efter emissionsbeslutet, 
registreras interimistiskt på avstämningskonto, vilket innebär att de 
inte har rätt att deltaga i emissionen. Slutlig registrering på avstäm-
ningskonto sker först efter avstämningsdagen för emissionen.

 Vid teckning som verkställs efter beslutet om fondemission 
tillämpas en omräknad teckningskurs liksom ett omräknat antal aktier 
som varje teckningsoption ger rätt att teckna. Omräkningen utföres av 
bolaget enligt följande formler:

omräknad teckningskurs  =
föregående teckningskurs × antalet 
aktier före fondemissionen
antalet aktier efter fondemissionen

 

omräknat antal aktier som  
varje teckningsoption  
berättigar till teckning av  =

föregående antal aktier som varje 
teckningsoption berättigar till teckning 
av × antalet aktier efter fondemis-
sionen
antalet aktier före fondemissionen

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och det omräknade 
antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna fastställs av 
bolaget snarast möjligt efter bolagsstämmans beslut om fondemission 
men tillämpas först efter avstämningsdagen för emissionen.

B.	Genomför	bolaget	en	sammanläggning	eller	uppdelning	av	aktierna,
skall punkt A äga motsvarande tillämpning, varvid som avstämnings-
dag skall anses den dag då sammanläggning respektive uppdelning, 
på bolagets begäran, sker hos Euroclear.

C.	Genomför	bolaget	en	nyemission,	med	företrädesrätt	för	aktieägarna
att teckna nya aktier, skall följande gälla beträffande rätten till delta-
gande i emissionen för aktie som tillkommit på grund av teckning med 
utnyttjande av teckningsoption:

1. Beslutas emissionen av styrelsen under förutsättning av 
bolagsstämmans godkännande eller med stöd av bolagsstämmans 
bemyndigande, skall i beslutet om emissionen anges den senaste 
dag då teckning skall vara verkställd för att aktie, som tillkommit 
genom teckning med utnyttjande av teckningsoption, skall medföra 
rätt att deltaga i emissionen.

2. Beslutas emissionen av bolagsstämman, skall teckning - som 
påkallas på sådan tid att teckningen inte kan verkställas senast på 
tionde vardagen före den bolagsstämma som beslutar om emis-
sionen - verkställas först sedan bolaget verkställt omräkning enligt 
denna punkt C tredje sista stycket. Aktier, som tillkommit på grund 
av sådan teckning, upptas interimistiskt på avstämningskonto, vilket 
innebär att de inte har rätt att deltaga i emissionen.

Vid teckning som verkställs på sådan tid att rätt till deltagande i 
nyemissionen inte uppkommer tillämpas en omräknad teckningskurs 
och ett omräknat antal aktier som belöper på varje teckningsoption. 
Omräkningen utföres av bolaget enligt följande formler:
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omräknad teckningskurs  =

föregående teckningskurs × aktiens 
genomsnittliga marknadskurs under 
den i emissionsbeslutet fastställda 
teckningstiden (aktiens genomsnitts-
kurs)
aktiens genomsnittskurs ökad med 
det på grundval därav framräknade 
teoretiska värdet på teckningsrätten

 

omräknat antal aktier som  
varje teckningsoption  
berättigar till teckning av  =

föregående antal aktier som varje 
teckningsoption berättigar till teckning 
av × (aktiens genomsnittskurs ökad 
med det på grundval därav framräk-
nade teoretiska värdet på tecknings-
rätten)
aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs skall anses motsvara genomsnittet av det för 
varje handelsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den 
under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för aktien vid 
marknadsnotering. I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället 
den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan 
notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräk-
ningen.

Det teoretiska värdet på teckningsrätten framräknas enligt följande 
formel:

teckningsrättens värde  =

det antal nya aktier som högst kan 
komma att utges enligt emissions-
beslutet × (aktiens genomsnittskurs 
minus emissionskursen för den nya 
aktien)
antalet aktier före emissionsbeslutet

Uppstår härvid ett negativt värde, skall det teoretiska värdet på teck-
ningsrätten bestämmas till noll.

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och omräknat antal 
aktier fastställs av bolaget två bankdagar efter teckningstidens utgång 
och skall tillämpas vid teckning som verkställs därefter.

Om bolagets aktier inte är föremål för marknadsnotering, skall omräk-
nad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställas i enlighet med 
i denna punkt C angivna principer av en oberoende värderingsman 
utsedd av bolaget. Omräkningen skall ha som utgångspunkt att värdet 
av teckningsoptionerna skall lämnas oförändrat.

Under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal 
aktier fastställts, verkställs teckning endast preliminärt, varvid det antal 
aktier som varje teckningsoption före omräkning berättigar till teckning 
av upptas interimistiskt på avstämningskonto. Dessutom noteras 
särskilt att varje teckningsoption efter omräkning kan berättiga till 
ytterligare aktier. Slutlig registrering på avstämningskontot sker sedan 
omräkningarna fastställts. Om bolaget inte är avstämningsbolag verk-
ställs teckning genom att de nya aktierna upptages i aktieboken som 
interimsaktier. Slutlig registrering i aktieboken sker sedan omräkning-
arna fastställts.

D.	Genomför	bolaget	en	emission	av	teckningsoptioner	eller	konvertibler,	
med företrädesrätt för aktieägarna, skall beträffande rätten till delta-
gande i emissionen för aktie som utgivits vid teckning med utnyttjande 
av teckningsoption bestämmelserna i punkt C äga motsvarande 
tillämpning.

Vid teckning som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i emis-
sionen inte uppkommer tillämpas en omräknad teckningskurs och ett 
omräknat antal aktier som belöper på varje teckningsoption.

Omräkningen utföres av bolaget enligt följande formler:

omräknad teckningskurs  =

föregående teckningskurs × aktiens 
genomsnittliga marknadskurs under 
den i emissionsbeslutet fastställda 
teckningstiden (aktiens genomsnitts-
kurs)
aktiens genomsnittskurs ökad med 
teckningsrättens värde

 

omräknat antal aktier som  
varje teckningsoption  
berättigar till teckning av  =

föregående antal aktier som varje 
teckningsoption berättigar till teckning 
av × (aktiens genomsnittskurs ökad 
med teckningsrättens värde)
aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i punkt C 
angivits.

 Teckningsrättens värde skall anses motsvara genomsnittet av 
det för varje handelsdag under teckningstiden framräknade medeltalet 
av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för teck-
ningsrätten vid marknadsnotering. I avsaknad av notering av betalkurs 
skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. 
Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i 
beräkningen.

 Den enligt ovan omräknade teckningskursen och omräknat 
antal aktier fastställs av bolaget två bankdagar efter teckningstidens 
utgång och skall tillämpas vid teckning som verkställs därefter.

 Om bolagets aktier inte är föremål för marknadsnotering, skall 
omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställas i enlig-
het med i denna punkt D angivna principer av en oberoende värde-
ringsman utsedd av bolaget. Omräkningen skall ha som utgångspunkt 
att värdet av teckningsoptionerna skall lämnas oförändrat.

 Vid teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad 
teckningskurs och omräknat antal aktier fastställts, skall bestämmel-
serna i punkt C sista stycket äga motsvarande tillämpning.

E. Skulle bolaget i andra fall än som avses i punkt A - D lämna 
erbjudande till aktieägarna att, med företrädesrätt enligt principerna i 
13 kap 1 § första stycket aktiebolagslagen eller bolagsordningen, av 
bolaget förvärva värdepapper eller rättighet av något slag eller besluta 
att, enligt ovan nämnda principer, till aktieägarna utdela sådana värde-
papper eller rättigheter utan vederlag (erbjudandet), skall vid teckning 
som påkallas på sådan tid att därigenom erhållen aktie inte medför rätt 
till deltagande i erbjudandet tillämpas en omräknad teckningskurs och 
ett omräknat antal aktier som belöper på varje teckningsoption.

Omräkningen skall utföras av bolaget enligt följande formler:

omräknad teckningskurs  =

föregående teckningskurs × aktiens 
genomsnittliga marknadskurs under 
den i erbjudandet fastställda anmäl-
ningstiden (aktiens genomsnittskurs)
aktiens genomsnittskurs ökad med 
värdet av rätten till deltagande i erbju-
dandet (inköpsrättens värde)

 

omräknat antal aktier som  
varje teckningsoption  
berättigar till teckning av  =

föregående antal aktier som varje 
teckningsoption berättigar till teckning 
av × (aktiens genomsnittskurs ökad 
med inköpsrättens värde)
aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i punkt C 
angivits.
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För det fall att aktieägarna erhållit inköpsrätter och handel med dessa 
ägt rum, skall värdet av rätten till deltagande i erbjudandet anses 
motsvara inköpsrättens värde. Inköpsrättens värde skall härvid anses 
motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under anmälnings-
tiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta 
och lägsta betalkursen för inköpsrätterna vid marknadsnotering. I 
avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den som slutkurs 
noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig 
betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen.

För det fall aktieägarna inte erhållit inköpsrätter eller eljest sådan 
handel med inköpsrätter som avses i föregående stycke inte ägt rum, 
skall omräkning av teckningskursen och antal aktier ske med tillämp-
ning så långt som möjligt av de principer som anges i denna punkt E, 
varvid följande skall gälla. Om notering sker av de värdepapper eller 
rättigheter som erbjuds aktieägarna, skall värdet av rätten till delta-
gande i erbjudandet anses motsvara genomsnittet av det för varje 
handelsdag under 25 handelsdagar från och med första dag för note-
ring framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och 
lägsta betalkursen vid affärer i dessa värdepapper eller rättigheter vid 
marknadsplatsen, i förekommande fall minskat med det vederlag som 
betalats för dessa i samband med erbjudandet. I avsaknad av notering 
av betalkurs skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå 
i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs 
skall inte ingå i beräkningen. Vid omräkning av teckningskursen och 
antal aktier enligt detta stycke, skall nämnda period om 25 handelsda-
gar anses motsvara den i erbjudandet fastställda anmälningstiden 
enligt denna punkt E.

Om notering inte sker av de värdepapper eller rättigheter som erbjuds 
aktieägarna, skall värdet av rätten till deltagande i erbjudandet så 
långt möjligt fastställas med ledning av den marknadsvärdesföränd-
ring avseende bolagets aktier som kan bedömas ha uppkommit till 
följd av erbjudandet.

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och omräknat antal 
aktier fastställs av bolaget snarast möjligt efter det att värdet av rätten 
till deltagande i erbjudandet kunnat beräknas och skall tillämpas vid 
teckning som verkställs efter det att sådant fastställande skett.

Om bolagets aktier inte är föremål för marknadsnotering, skall omräk-
nad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställas i enlighet med 
i denna punkt E angivna principer av en oberoende värderingsman 
utsedd av bolaget. Omräkningen skall ha som utgångspunkt att värdet 
av teckningsoptionerna skall lämnas oförändrat.

Vid teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad teck-
ningskurs och omräknat antal aktier fastställts, skall bestämmelserna i 
punkt C sista stycket äga motsvarande tillämpning.

F.	Genomför	bolaget	en	nyemission	eller	emission	av	teckningsoptioner
eller konvertibler, med företrädesrätt för aktieägarna, äger bolaget 
besluta att ge samtliga innehavare av teckningsoptioner samma 
företrädesrätt som enligt beslutet tillkommer aktieägarna. Därvid skall 
varje innehavare av teckningsoptioner, oaktat sålunda att teckning inte 
verkställts, anses vara ägare till det antal aktier som innehavaren av 
teckningsoptioner skulle ha erhållit, om teckning verkställts efter den 
teckningskurs som gällde vid tidpunkten för beslutet om emission.

Skulle bolaget besluta att till aktieägarna rikta ett sådant erbjudande 
som avses i punkt E, skall vad i föregående stycke sagts äga mot-
svarande tillämpning, dock att det antal aktier som innehavaren av 
teckningsoptioner skall anses vara ägare till i sådant fall skall faststäl-
las efter den teckningskurs som gällde vid tidpunkten för beslutet om 
erbjudande.

Om bolaget skulle besluta att ge innehavarna av teckningsoptioner 
företrädesrätt i enlighet med bestämmelserna i denna punkt F, skall 
någon omräkning enligt punkt C, D eller E av teckningskursen och det 
antal aktier som belöper på varje teckningsoption inte äga rum.

G.	Beslutas	om	utdelning	till	aktieägarna	innebärande	att	dessa	
erhåller utdelning som, tillsammans med andra under samma 
räkenskapsår utbetalda utdelningar, överstiger 15 procent av aktiens 
genomsnittskurs under en period om 25 handelsdagar närmast före 
den dag då styrelsen för bolaget offentliggör sin avsikt att till bolags-
stämman lämna förslag om sådan utdelning, skall, vid teckning som 
påkallas på sådan tid att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till 
erhållande av sådan utdelning, tillämpas en omräknad teckningskurs 
och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att 
teckna. Omräkningen skall baseras på den del av den sammanlagda 
utdelningen som överstiger 15 procent av aktiernas genomsnittskurs 
under ovan nämnd period (extraordinär utdelning). 

 Omräkningen utföres av bolaget enligt följande formler:

omräknad teckningskurs  =

föregående teckningskurs × aktiens 
genomsnittliga marknadskurs under 
en period om 25 handelsdagar räknat 
från och med den dag då aktien 
noteras utan rätt till extraordinär 
utdelning (aktiens genomsnittskurs)
aktiens genomsnittskurs ökad med 
den extraordinära utdelning som 
utbetalas per aktie

 

omräknat antal aktier som  
varje teckningsoption  
berättigar till teckning av  =

föregående antal aktier som varje 
teckningsoption berättigar till teckning 
av × (aktiens genomsnittskurs ökad 
med den extraordinära utdelning som 
utbetalas per aktie)
aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs skall anses motsvara genomsnittet av det för 
varje handelsdag under respektive period om 25 handelsdagar fram-
räknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta 
betalkursen för aktien vid marknadsnotering. I avsaknad av notering 
av betalkurs skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå 
i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs 
skall inte ingå i beräkningen.

 Den enligt ovan omräknade teckningskursen och omräknat 
antal aktier fastställs av bolaget två bankdagar efter utgången av ovan 
angiven period om 25 handelsdagar räknat från och med den dag då 
aktien noteras utan rätt till extraordinär utdelning och skall tillämpas 
vid teckning som verkställs därefter.

 Om bolagets aktier inte är föremål för marknadsnotering och 
det beslutas om kontant utdelning till aktieägarna innebärande att 
dessa erhåller utdelning som, tillsammans med andra under samma 
räkenskapsår utbetalda utdelningar, överstiger 100 procent av 
bolagets resultat efter skatt för det räkenskapsåret och 15 procent av 
bolagets värde, skall, vid teckning som påkallas på sådan tid att däri-
genom erhållen aktie inte medför rätt till erhållande av sådan utdel-
ning, tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal 
aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna. Omräkningen skall 
baseras på den del av den sammanlagda utdelningen som överstiger 
100 procent av bolagets resultat efter skatt för räkenskapsåret och 
15 procent av bolagets värde och skall utföras i enlighet med i denna 
punkt	G	angivna	principer	av	en	oberoende	värderingsman	utsedd	av	
bolaget.

Vid teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad teck-
ningskurs och omräknat antal aktier fastställts, skall bestämmelserna i 
punkt C sista stycket äga motsvarande tillämpning.

H. Om bolagets aktiekapital minskas med återbetalning till aktieägarna,
vilken minskning är obligatorisk, tillämpas en omräknad teckningskurs 
och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att 
teckna.
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Omräkningen utföres av bolaget enligt följande formler:

omräknad teckningskurs  =

föregående teckningskurs × aktiens 
genomsnittliga marknadskurs under 
en period om 25 handelsdagar räknat 
från och med den dag då aktien 
noteras utan rätt till återbetalning 
(aktiens genomsnittskurs)
aktiens genomsnittskurs ökad med 
det belopp som återbetalas per aktie

 

omräknat antal aktier som  
varje teckningsoption  
berättigar till teckning av  =

föregående antal aktier som varje 
teckningsoption berättigar till teckning 
av × (aktiens genomsnittskurs ökad 
med det belopp som återbetalas per 
aktie)
aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i 
punkt C.

Vid omräkning enligt ovan och där minskningen sker genom inlösen 
av aktier, skall i stället för det faktiska belopp som återbetalas per 
aktie ett beräknat återbetalningsbelopp användas enligt följande:

beräknat återbetalningsbe-
lopp per aktie  =

det faktiska belopp som återbe-
talas per inlöst aktie minskat med 
aktiens genomsnittliga marknadskurs 
under en period om 25 handelsda-
gar närmast före den dag då aktien 
noteras utan rätt till återbetalning 
(aktiens genomsnittskurs)
det antal aktier i bolaget som ligger till 
grund för inlösen av en aktie minskat 
med talet 1

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i 
punkt C.

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och omräknat antal 
aktier fastställs av bolaget två bankdagar efter utgången av den första 
ovan angivna perioden om 25 handelsdagar och skall tillämpas vid 
teckning som verkställs därefter.

Vid teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad teck-
ningskurs och omräknat antal aktier fastställts, skall bestämmelserna i 
punkt C sista stycket äga motsvarande tillämpning.

Om bolagets aktiekapital skulle minskas genom inlösen av aktier med 
återbetalning till aktieägarna, vilken minskning inte är obligatorisk, 
men där, enligt bolagets bedömning, minskningen med hänsyn till 
dess tekniska utformning och ekonomiska effekter är att jämställa med 
minskning som är obligatorisk, skall omräkning av teckningskursen 
och antal aktier ske med tillämpning så långt möjligt av de principer 
som anges i denna punkt H.

Om bolagets aktier inte är föremål för marknadsnotering, skall omräk-
nad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställas i enlighet med 
i denna punkt H angivna principer av en oberoende värderingsman 
utsedd av bolaget. Omräkningen skall ha som utgångspunkt att värdet 
av teckningsoptionerna skall lämnas oförändrat.

I.	Genomför	bolaget	åtgärd	som	avses	i	punkt	A	-	E,	G	eller	H	och	skulle,
enligt bolagets bedömning, tillämpning av härför avsedd omräknings-
formel, med hänsyn till åtgärdens tekniska utformning eller av annat 
skäl, inte kunna ske eller leda till att den ekonomiska kompensa-
tion som innehavarna av teckningsoptioner erhåller i förhållande till 

aktieägarna inte är skälig, skall bolaget, förutsatt att bolagets styrelse 
lämnar skriftligt samtycke därtill, genomföra omräkningen av teck-
ningskursen	och	antalet	aktier	på	sätt	bolaget	finner	ändamålsenligt	i	
syfte att omräkningen av teckningskursen och antalet aktier leder till 
ett skäligt resultat, dock att sådan omräkning inte får utfalla till nackdel 
för teckningsoptionsinnehavare.

J. Vid omräkning enligt ovan skall teckningskurs avrundas till helt tiotal
öre, varvid fem öre skall avrundas uppåt, samt antalet aktier avrundas 
till två decimaler.

K. Äger aktieägare (majoritetsaktieägaren) ensam eller tillsammans med
dotterföretag aktier representerande så stor andel av samtliga aktier 
i bolaget att majoritetsägaren, enligt vid var tid gällande lagstiftning, 
äger påkalla tvångsinlösen av återstående aktier och offentliggör 
majoritetsägaren sin avsikt att påkalla sådan tvångsinlösen, skall 
bolaget, för det fall att sista dag för teckning enligt avsnitt 3 infaller 
efter det att sådan avsikt offentliggjorts, fastställa en ny sista dag för 
påkallande av teckning (slutdagen). Slutdagen skall infalla inom 60 
dagar från offentliggörandet av denna avsikt.

 Efter det att slutdagen fastställts skall, oavsett vad som 
i avsnitt 3 sägs om tidigaste tidpunkt för påkallande av teckning, 
innehavare av teckningsoptioner äga rätt att påkalla teckning fram 
till slutdagen. Bolaget skall senast fyra veckor före slutdagen genom 
skriftligt meddelande erinra de kända innehavarna av teckningsoptio-
ner om denna rätt samt att teckning inte får påkallas efter slutdagen.

 Om majoritetsägaren påkallat tvångsinlösen och överens-
kommelse om inlösen inte kunnat träffas får enligt 22 kap 26 § 2 st 
aktiebolagslagen teckning inte ske förrän inlösentvisten har avgjorts 
genom dom eller beslut som vunnit laga kraft. Om teckningstiden 
enligt avsnitt 3 löper ut dessförinnan eller inom tre månader därefter 
har innehavare av teckningsoption ändå rätt att utnyttja teckningsop-
tionen under tre månader efter det att avgörandet vann laga kraft.

L. Äger ett svenskt aktiebolag samtliga aktier i bolaget och avser 
bolagets styrelse att upprätta en fusionsplan enligt 23 kap 28 § 
aktiebolagslagen, skall bolaget, för det fall att sista dag för teckning 
enligt avsnitt 3 infaller efter det att sådan avsikt föreligger, fastställa en 
ny sista dag för påkallande av teckning (slutdagen). Slutdagen skall 
infalla inom 60 dagar från det att sådan avsikt förelåg eller, om offent-
liggörande av sådan avsikt skett, från offentliggörandet.

Efter det att slutdagen fastställts skall, oavsett vad som i avsnitt 3 
sägs om tidigaste tidpunkt för påkallande av teckning, innehavare 
av teckningsoptioner äga rätt att påkalla teckning fram till slutdagen. 
Bolaget skall senast fyra veckor före slutdagen genom skriftligt med-
delande erinra de kända innehavarna av teckningsoptioner om denna 
rätt samt att teckning inte får påkallas efter slutdagen.

M. Skulle bolagsstämman godkänna fusionsplan enligt 23 kap 15 § 
aktiebolagslagen, eller samtliga aktieägare i deltagande bolag under-
teckna fusionsplan i enlighet med fjärde stycket i nämnda paragraf, 
varigenom bolaget skall uppgå i annat bolag, får teckning inte därefter 
påkallas.

Senast två månader innan bolaget tar slutlig ställning till fråga om 
fusion enligt ovan, skall de kända innehavarna av teckningsoptioner 
genom skriftligt meddelande underrättas om den avsedda fusionen. 
I meddelandet skall en redogörelse lämnas för det huvudsakliga 
innehållet i den avsedda fusionsplanen samt skall optionsinnehavarna 
erinras om att teckning inte får påkallas sedan slutligt beslut fattats om 
fusion eller sedan fusionsplanen undertecknats av aktieägarna.

Skulle bolaget lämna meddelande om avsedd fusion enligt ovan, skall 
innehavare av teckningsoptioner, oavsett vad som i avsnitt 3 sägs 
om tidigaste tidpunkt för påkallande av teckning, äga rätt att påkalla 
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teckning från den dag då meddelandet lämnats om fusionsavsikten, 
förutsatt att teckning kan verkställas senast på tjugonde dagen före 
den bolagsstämma vid vilken fusionsplanen skall godkännas respek-
tive före den dag då aktieägarna undertecknar fusionsplanen.

N. Skulle bolagsstämman godkänna delningsplan enligt 24 kap 17 §
aktiebolagslagen, varigenom bolaget skall delas genom att samtliga 
bolagets	tillgångar	och	skulder	övertas	av	ett	eller	flera	andra	bolag,	
får teckning inte därefter påkallas.

Senast två månader innan bolaget tar slutligt ställning till fråga om 
delning enligt ovan, skall de kända innehavarna av teckningsoptioner 
genom skriftligt meddelande underrättas om den avsedda delningen. 
I meddelandet skall en redogörelse lämnas för det huvudsakliga inne-
hållet i den avsedda delningsplanen samt skall optionsinnehavarna 
erinras om att teckning inte får ske, sedan slutligt beslut fattats om 
delning eller sedan delningsplanen undertecknats av aktieägarna.

Skulle bolaget lämna meddelande om avsedd delning enligt ovan, 
skall innehavare av teckningsoptioner, oavsett vad som i avsnitt 3 
sägs om tidigaste tidpunkt för teckning, äga rätt att påkalla teckning 
från den dag då meddelandet lämnats, förutsatt att teckning kan 
verkställas senast på tjugonde vardagen före den bolagsstämma vid 
vilken delningsplanen skall godkännas respektive före den dag då 
aktieägarna undertecknar delningsplanen.

O. Beslutas att bolaget skall träda i likvidation får, oavsett 
likvidationsgrunden, teckning inte därefter påkallas. Rätten att påkalla 
teckning upphör i och med likvidationsbeslutet, oavsett sålunda att 
detta inte ha vunnit laga kraft.

Senast två månader innan bolagsstämma tar ställning till fråga om 
bolaget skall gå i frivillig likvidation, skall de kända innehavarna av 
teckningsoptioner genom skriftligt meddelande underrättas om den 
avsedda likvidationen. I meddelandet skall intagas en erinran om att 
teckning inte får påkallas, sedan bolagsstämman fattat beslut om 
likvidation.

Skulle bolaget lämna meddelande om avsedd likvidation enligt ovan, 
skall innehavare av teckningsoptioner, oavsett vad som i avsnitt 3 
sägs om tidigaste tidpunkt för påkallande av teckning, äga rätt att 
påkalla teckning från den dag då meddelandet lämnats, förutsatt att 
teckning kan verkställas senast på tionde vardagen före den bolags-
stämma vid vilken frågan om bolagets likvidation skall behandlas.

P. Oavsett vad under punkt K - O sagts om att teckning inte får påkallas
efter utgången av ny slutdag vid tvångsinlösen eller fusion, godkän-
nande eller undertecknande av fusionsplan eller delningsplan eller 
beslut om likvidation, skall rätten att påkalla teckning åter inträda för 
det fall tvångsinlösen, fusionen eller delningen inte genomförs eller att 
likvidationen upphör.

Q. För den händelse bolaget skulle försättas i konkurs, får teckning inte
 därefter påkallas. Om emellertid konkursbeslutet häves, får teckning 
återigen påkallas.

Särskilt åtagande av bolaget
Bolaget förbinder sig att inte vidtaga någon i avsnitt 7 ovan angiven 
åtgärd som skulle medföra en omräkning av teckningskursen till belopp 
understigande akties kvotvärde.

Meddelanden
Meddelanden rörande dessa optionsvillkor skall tillställas varje teck-
ningsoptionsinnehavare och annan rättighetshavare som är antecknad 
på konto i bolagets avstämningsregister.

ändring av villkor
Bolaget äger rätt att besluta om ändring av dessa optionsvillkor i den 
mån lagstiftning, domstolsavgörande eller myndighets beslut så kräver 
eller om det i övrigt, enligt bolagets bedömning, av praktiska skäl är 
ändamålsenligt eller nödvändigt och teckningsoptionsinnehavares rät-
tigheter inte i något hänseende försämras.

Sekretess
Varken bolaget eller Euroclear får obehörigen till tredje man lämna 
uppgift om teckningsoptionsinnehavare.

Bolaget äger rätt att erhålla följande uppgifter från Euroclear om teck-
ningsoptionsinnehavares konto i bolagets avstämningsregister:

(a) teckningsoptionsinnehavares namn, personnummer eller annat 
					identifikationsnummer	samt	postadress,	och
(b) antal teckningsoptioner.

Force majeure
I fråga om de på bolaget eller Euroclear enligt dessa villkor ankomman-
de åtgärderna gäller att ansvarighet inte kan göras gällande mot bolaget 
eller Euroclear för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, 
svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, 
bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet ifråga om 
strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om bolaget vidtar eller är 
föremål	för	sådan	konfliktåtgärd.

Varken bolaget eller Euroclear är inte skyldigt att i andra fall ersätta 
skada som uppkommer, om bolaget respektive Euroclear varit normalt 
aktsamt. I intet fall ansvarar bolaget eller Euroclear för skada som består 
indirekt förlust.

Föreligger hinder för bolaget respektive Euroclear att vidta åtgärd enligt 
dessa villkor på grund av omständighet som anges i första stycket, får 
åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört.

Tillämplig lag och forum
Svensk lag gäller för dessa teckningsoptioner och därmed samman-
hängande rättsfrågor. Tvist i anledning av dessa optionsvillkor skall 
avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans 
eller sådan annan domstol som Bolaget skriftligen godkänner.
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BRANSCHSPECIFIKA BEGREPP OCH             
FÖRKLARINGAR

B R A N S C H S P E C I F I K A  B E G R E P P  O C H  F Ö R K L A R I N G A R

Anomali
Kemiskt eller fysikaliskt mätvärde som avviker från normal-
värdet. Kan orsakas av förhöjda halter av malmmineral. 

Anrikningsverk
Anläggning som genom mekanisk och/eller kemisk behand-
ling av malm utvinner och framställer koncentrat av de 
värdefulla mineralerna.

Au
Kemisk beteckning för guld (grundämne).

Basmetaller
De vanligast förekommande metallerna, exempelvis koppar, 
bly, zink, nickel och aluminium.

Cash cost
Vanligt	mått	för	att	ange	en	gruvas	kassaflödespåverkande	
kostnader omräknade till amerikanska dollar (genomsnitts-
kurs för mätperioden). Används för att jämföra gruvans 
kostnadsposition i förhållande till andra gruvor.

Cut-off
Den lägsta halt under vilken ekonomiskt lönsam brytning 
sannolikt inte kan ske och som mineraliseringar måste ha för 
att inkluderas i beräkningar av mineraltillgångar.

dagbrott
Brytningsmetod	för	ytnära	fyndigheter.	Gråberget	avlägsnas	
och malmen bryts direkt vid dagytan.

diamantborrning
Undersökningsmetod där man borrar upp cylinderformade 
kärnor av berg – kallas även kärnborrning.

Feasibility study
Lönsamhets- och genomförbarhetsstudie. En studie med 
tillräcklig noggrannhet för att kunna ligga till grund för inves-
teringsbeslut.

Fyndighet
Tecken på en malmmineralisering.

Fältprospektering
Prospektering i nya områden. Förknippad med högre kost-
nader jämfört med gruvnära prospektering.

Geofysisk mätning
Mätning av berggrundens fysikaliska egenskaper (t ex mag-
netiska, elektriska, elektromagnetiska, gravimetriska).

Geofysisk flygmätning
Mätning av berggrundens fysikaliska egenskaper (t ex mag-
netiska, elektriska, elektromagnetiska, gravimetriska) utförd 
från luften.

Geokemisk provtagning
Provtagning av jord eller berg för kemisk analys

Geologisk kartering
Kartläggning av berggrunden.

Gossan
Vittrad guldmalm.

Gruvnära prospektering
Prospektering	i	anslutning	till	befintliga	gruvor.	Nya	fynd	nära	
befintliga	gruvor	innebär	kortare	tid	från	fynd	till	gruvproduk-
tion	eftersom	infrastruktur	redan	finns	på	plats.

Gråberg
Ekonomisk term för berg som, till skillnad från malm, är 
ofyndigt.

Grönstensbälte
Geografiskt	område	med	metamorfa	vulkaniska	och	sedi-
mentära bergarter, vanligtvis inom en prekambrisk sköld.

Kvartsåder
En kvartsformation spridd genom berggrunden.

LBMA
London Bullion Market Association. Internationell marknad 
som sköter daglig prissättning av ädelmetaller.

LME
London Metal Exchange. Internationell marknad där icke-
järnmetaller köps och säljs. Handeln på LME används som 
grund för den dagliga prissättningen av metaller över hela 
världen. Håller även lager med de metaller som handlas.

Malm
Ekonomisk term för mineral, bergart eller annan beståndsdel 
av berggrunden som är lönsam att bryta för utvinning av 
metaller eller andra värdefulla ämnen.

Malmreserver
De delar av en mineraltillgång som kan brytas och förädlas 
med beaktande av företagets lönsamhetskrav och med 
hänsyn tagen till faktorer som gråbergsinblandning och 
andel metall som kan utvinnas i anrikningsprocessen. Malm-
reserver delas in i två kategorier: sannolik malmreserv och 
bevisad malmreserv.



6 8 m i n e r a l  i n v e s t  i n t e r n at i o n a l  m i i  a b  ( p u b l )
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Mekaniserad vaskning
Mekaniserad teknik att utvinna små korn av metall, t.ex. 
guld,	ur	ett	finkornigt	material	genom	att	skölja	materialet	
med vatten.

Metallhalt
Den genomsnittliga mängden av värdefulla metaller i ett ton 
malm, uttryckt som gram per ton för ädelmetaller och som 
procentuell andel för andra metaller.

Metallinnehåll
De mängder av exempelvis zink, koppar, bly, guld och silver 
som	finns	i	koncentrat.

Metallkoncentrat
Kallas även slig. Metallkoncentrat är resultatet av separering 
genom anrikningsprocesser av ekonomiskt värdefulla mine-
raler i en malm från dem som saknar ekonomiskt värde.

Mineral
Ett naturligt bildat fast oorganiskt ämne ofta med bestämd 
kemisk sammansättning och vanligen med en bestämd 
kristallform.

Mineralisering
En ansamling av mineraler i berggrunden.

Mineraltillgång
En i berggrunden förekommande ansamling av mineraler, ur 
vilka en kommersiell utvinning kan komma att ske. Mineral-
tillgångar delas in i tre kategorier: antagen mineraltillgång, 
indikerad mineraltillgång och känd mineraltillgång.

Ounce (oz.)
Mätenhet för guld (egentligen troy ounce) motsvarande 
31,104 gram.

Prospektering
Sökandet efter naturråvaror, t ex mineral eller petroleum. 
Mineral Invests prospektering är inriktad på sökandet efter 
brytvärda fyndigheter av guld.

Provborrning
Borrning av en serie borrhål.

Rekognoserande provtagning
En preliminär och relativt glest utförd provtagning med 
huvudsakligt syfte att ge en preliminär orientering om var 
på ett större område som det kan vara värt att senare utföra 
mer detaljerad provtagning.

Smältverk
Anläggning där metallråvaran, metallkoncentrat eller sekun-
därmaterial, bearbetas för att avskilja metaller från orenheter 
med hjälp av reaktioner vid höga temperaturer.

Tailings eller Anrikningssand
En primär förekomst som varit föremål för utvinning av guld 
en gång. Halten är således lägre än i primära förekomster 
och	ingående	kvarvarande	guld	är	mer	finkornigt.

Underjordsgruva
Gruva	där	brytningen	av	malm	sker	med	hjälp	av	tunnlar	
under jord. Brytningsmetoderna i underjordsgruvor är igen-
sättningsbrytning och skivpallbrytning.

Utbyte
Den procentuella andel av mängden av en viss metall i en 
malm som utvunnits i anrikningsprocessen.

ädelmetaller
Metaller som är mer sällsynt förekommande i jordskorpan 
än basmetaller och i högre grad betraktas som tillgångsslag 
för	investeringar	av	finansiella	aktörer.	De	vanligast	förekom-
mande ädelmetallerna är guld, silver, platina och palladium. 
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