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REVISIONSBERATTELSE

Till årsstämman i African Diamond AB (publ)
Org.nr. 556962-8323

Rapport om årsredovisnÍngen
Jag har haft i uppdrag att utftira en revision av årsredovisningen ftir Afücan Diamond AB þubl) ftir
räkenskapsåret 201 5-0 1 -01 -- 201 5-12-31.

Styrelsens och verkställande dìrektörens ønsvør fiir årsredovísningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret fijr att upprätta en årsredovisning som
ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och ftir den intema kontroll som styrelsen och
verkställande direktören bedömer är nödvändig ftir att upprätta en årsredovisning som inte ir¡rehåller
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revísorns ønsvar
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av att jagutftirt revisionen enligt
International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. På grund av det fiirhållande som
beskrivs i stycket som anger grunden ftir attjag avstår från att uttala mig, harjag dock inte kunnat
inhämta tillräckliga och ändamålsenlíga revisionsbevis som grund for uttalanden i revisionsberättelsen.

Grund fiir øtt øvstå från uttalanden
En betydande andel av bolagets tillgångar utgörs av fordingar på dotterbolag. Beloppet är väsentlig och
några revisionsbevis har inte kunnat erhålls som gör att jagkan uttala mig om värdet av tillgången.

Inga uttølanden görs
Som en ftiljd av det ftirhållande som beskrivs i stycket "Grund ftir att avstå från uttalanden" kan jag inte
uttala mig om huruvida årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen, eller om den
ger en rättvisande bild av African Diamond AB (publ)s finansiella ställning per den 31 december 2075
eller av dess finansiella resultat ftir året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är forenlig
med årsredovisningens öwiga delar.

Som en ftiljd av det ftirhållande som beskrivs i stycket "Grund ftir att avstå från uttalanden" kan jag
varken till- eller avstyrka att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver att jag har haft i uppdrag att utftjra en revision av årsredovisningen har jaghaft i uppdrag att
utftira en revision av ftirslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller ftirlust och har utfort en

revision av styrelsens och verkställande direktörens ftirvaltning fiir Afücan Diamond AB (publ) for
räkenskapsåret 201 5-0 1 -01 -- 2015 -12-31.

Styrelsens och verkställønde direktörens ansvur
Det är styrelsen som har ansvaret für fürslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller forlust,
och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret fijr ftirvaltningen enligt
aktiebolagslagen. 
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Revísorns ansvør
Mitt ansvar är att med rirnlig säkerhet uttala mig om ftirslaget till dispositioner beträffande bolagets
vinst eller ffirlust på grundval av att jag utftirt revisionen enligt god revisionssed i Sverige och om
ftirvaltningen på grundval av min revision enligt god revisionssed i Sverige.

På grund av det ftirhållande som beskrivs i stycket nedan som anger grunden for attjag avstår från att

uttala mig, har jag inte kunnat inhämta tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis som grund ftir
mitt uttalande om ftirslaget till dispositioner i revisionsberättelsen.

Som underlag für mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver att jag haft i uppdrag att utftira en

revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och fijrhållanden i bolaget ftir att
kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningssþldig mot
bolaget. Jaghar även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har

handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att de

revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund ftir mitt uttalande.

Grundftir øtt øvståfrån uttølønde
Som framgår av min Rapport om årsredovisningen kan jag varken till- eller avstyrka att årsstämman

fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Inget uttalønde görs respektíve uttølande

Som en ftiljd av det forhållande som beskrivs i stycket "Grund für att avstå från uttalande" kan jag

varken till- eller avstyrka att årsstämman disponerar ftirlusten enligt ftirslaget i ftirvaltningsberättelsen.

Jag tillstyrker att årsstämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet

für räkenskapsåret.
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Förvaltn i ngsberättel se

Styrelsen och verkställande direktören African Diamond AB (publ) nedan "African Diamond" eller
"bolaget" avger följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret 2015.

Bolagsfakta

African Diamond AB (publ), bildades den 21 februari2014. Bolagets organisationsnummer är 556962-
8323. Styrelsens säte är Stockholm. Bolaget är publikt (publ).

Huvudkontorets adress är African Diamond AB (publ), Engelbrektsgatan 7, 11432 Stockholm och
bolagets hem sida är www¿ftpandlamond. se

Verksamhetsöversilrt

African Diamond AB (publ) bedriver prospektering - och produktion av diamanter iAfrika.

Bolaget har ett flertal licenser för prospektering och produktion av diamanter i North West province i

Sydafrika, vilket ägs av Asimi Mining (Pty) Ltd (tidigare Pangea Diamonds (Pty) Ltd lillT4o/o. Asimi Minig
(Pty) Ltd ägs av African Diamond AB till 100 %.

Det helägda dotterbolaget Lobo Mining SARL i DRC innehar en maskinpark för utvinning av alluviala
diamanter samt avtal med lokala partners i den Demokratiska Republiken Kongo (DRC) som ger bolaget
rätt att prospektera och utvinna diamanter på två licenser i Kasai-provinsen i södra DRC.

Sammanfattning av väsentliga händelser 2015:

Bolaget har under det senaste verksamhetsåret fokuserat på att utveckla dess diamantprojekt i Sydafrika
för att skapa värden för bolagets aktieägare, efter att under den senare delen av 2014 genomfört en lyckad
småskalig testproduktion av diamanter inom bolagets projekt, Longatshimo, i DRC.

De huvudsakliga aktiviteterna under 2015 har utgjorts av diverse förberedelser relaterade till en planerad
produktion inom koncernens projekt i Bakerville och Harts River i Sydafrika.

Bolaget har under året ökat fokus på projekten i Sydafrika då dessa bedöms mycket intressanta av
bolagets styrelse. Som ett led i detta har African Diamond gjort en överenskommelse med en tidigare
minoritersägare i bolagets sydafrikanska dotterbolag Asimi Mining (Pty) Ltd om att förvärva deras andel
om 26 % i bolaget. Köpeskillingen uppgick till en symbolisk summa om 1 sydafrikansk Rand (ca 0,60
sEK).

Vidare har African Diamond överenskommit med en tidigare minoritersägare i sydafrikanska Asimi
Mining:s dotterbolag, lnnovage Resources, om att förvärva deras andel om 7 o/o i bolaget. Köpeskillingen
skall enligt överenskommelsen uppgå till 500 000 nyemitterade aktier iAfrican Diamond. Detta kommer att
resultera i att African Diamond efter genomfört förvärv och apportemission äger 74 % av lnnovage
Resources. De resterande 26 T":en ägs av en BEE-partner (Black Economic Empowerment), Tranter
Holdings. Ett delägande av en BEE partner är obligatorisk och lagstadgat i Sydafrika.

African Diamond har under året även arbetat med att sälja delar av bolagets projektportfölj i Sydafrika,
diskussioner med en potentiell köpare är pågående.

Nedan följer en sammanfattning av väsentliga händelser under 2015:

Bolaget har ökat sin ägarandel i dotterbolaget Asimi Mining (Pty) Ltd i Sydafrika till 100 % under
2015.

Bolaget har ingått ett avtal om att om att öka sin ägarandel i Asimi Mining:s dotterbolag lnnovage
Resources hil|74 o/o under 2015 att betalas genom en apportemission att betala med 500 000
aktier iAfrican Diamond. Affären förväntas slutföras under 2016.
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Bolaget har fått förlängt ett antal licenser i det av Asimi Mining 74 T" ägda dotterbolaget Upward
Spiral under 2015.

Bolaget har upptagit totalt 3 463 095 SEK i ett konvertibelt lån under 2015.

Väsentliga händelser efter utgången av verksamhetsåret:

Det ovan nämna lånet er i sin helhet konverterat till aktier till en konverteringskurs om 0,20 SEK
baserat på ett bemyndigande f rån årsstämman 2015. Som ett resultat av denna konvertering har
det under det andra kvartalet 2016 tillkommit 17 315 475 st nyemitterade aktier.

Bolaget har upptagit totalt 1 310 000 SEK i ett konvertibelt lån under inledningen 2016. Lånet
kommer i sin helhet att konverteras till aktier till en konverteringskurs om 0,20 SEK villkorat av
beslut på årsstämman. Som ett resultat av denna konvertering tillkommer 5 550 000 st
nyemitterade aktier.

Risker

Bolagets verksamhet är utsatt för ett antal risker och osäkerheter som löpande övervakas och
analyseras. Nedan presenteras Bolagets huvudsakliga risker och osäkerheter så som de identifierats
av styrelsen och hur Bolaget hanterar dessa risker.

Teknisk och geologisk risk

I Bolagets nuvarande utvecklingsskede sker prospektering och utvårdering av outvecklade
diamanttillgångar. Den operationella risken ser olika ut i bolaget olika verksamheter. Den huvudsakliga
risken i prospekterings- och utvärderingsfas är att det arbete och de investeringar som African
Diamond AB genomför inte resulterar i kommersiella diamantfyndigheter.

Diamantpris

Diamantpriset spelar en avgörande rollför Bolaget eftersom inkomst och lönsamhet beror och kommer
att bero på det víd varje tidpunkt gällande priset. Avsevärt lägre diamantpriser skulle minska förväntad
lönsamhet i projekt och kan innebära att projekt bedöms som olönsamma även om fynd påträffas.
Lägre diamantpriser kan också minska det industriella intresset för Bolagets projekt avseende
utfarmningar och försäljning av tillgångar.

Tillgång ti ll utrustning

En operationell risk är tillgång på utrustning i Bolagets projekt. I synnerhet under prospekteringsfasen
av ett projekt är bolaget beroende av avancerad utrustning såsom anrikningsanläggningar,
grävmaskiner etc. Brist på denna utrustning kan innebära svårigheter för Bolaget att fullfölja projekt.

M¡r¡ö

Diamantproduktion kan vara miljökänsligt. Miljölagstiftningen reglerar bland annat kontrollav vatten-
och luftföroreningar, avfall, tillståndskrav och restriktioner för att bedriva verksamhet i miljökänsliga
områden. Miljöregleringarna förväntas bli än mer rigorösa i framtiden med följden att kostnaderna för
att uppfylla dessa med största sannolikhet kommer att öka.

Nyckelpersoner

African Diamond är beroende av ett antal nyckelpersoner, varav vissa grundat bolaget och tillika utgör
bolagets nuvarande större aktieägare och styrelseledamöter. Personerna är viktiga för en
framgångsrisk utveckling av Bolagets verksamhet. African Diamond försöker aktivt hålla en optimal
balans mellan beroendet av nyckelpersoner och metoder att bibehålla dessa.
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Licenser

African Diamonds direkta intressen hålls genom avtal med värdländer såsom licenser eller
produktionsdelningsavtal. Dessa avtal är ofta tidsbegränsade och det finns inga garantier för att
avtalsperioden kan förlängas när en tidsgräns nås.

Finansiellrisk

Bolaget utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika finansiella risker klassilicerade antingen
som valutarisk eller likviditetsrisk. Riskerna övervakas och analyseras kontinuerligt av styrelse och
ledning. Målsättningen är att minimera eventuella negativa effekter på bolagets finansiella
ställning.

Valutarisk

Bolagets är exponerad mot fluktuationer i valutamarknaden då förändringar i valutakurser kan påverka
resultat, kassaflöde och eget kapital negativt. Valutarisken påverkar bolaget genom transaktionsrisker
och omräkningsrisker.

Transaktionsrisker

Transaktionsrisker uppstår i kassaflödet då fakturering eller kostnader för fakturerade varor och
tjänster ej sker i den lokala valutan.

Likviditets- och kapitalrisk

African Diamond har sedan grundandet varit helt eget kapitalfinansierat och då Bolaget inte
producerat några vinster har finansiering skett genom nyemissioner. Ytterligare kapital kan komma att
behövas för att finansiera African Diamond AB:s verksamhet och/eller till förvärv av ytterligare licenser
Den huvudsakliga risken är att det kan komma att ske iett marknadsläge som är mindre gynnsamma.

Kommentar till den finansiella utvecklingen under 2015

Jämförelsetaliform av föregående års siffror anges genomgående itexten nedan inom parantes 0.

Omsättning

lnget av Bolagets projekt bedriver vid utgången av verksamhetsåret någon produktion och redovisar
följaktligen ingen omsättning. Det ligger i verksamhetens natur att den under långa perioder endast
utgörs av prospektering och utveckling av projekt mot en tänkt produktionsstart i framtiden. Det finns
inga garantier avseende när och att en sådan produktion av diamanter kan påbörjas.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet under 2015 uppgick till -2 722 508 SEK C2 985 804) och är hänförbara till kostnader
för bolagsledning samt administration isamband med utvecklingen av bolagets diamantprojekt.

Tillgångar, skulder och eget kapital

Värdet av moderbolagets anläggningstillgångar uppgick på bokslutsdagen den 31 december 2015 till
7 206 826 (4723 808) SEK och utgörs av aktier och fordringar på dotterbolagen.
Omsättningstillgångarna i uppgick på bokslutsdagen den 31 december 2015ïi|92270 (125770)
SEK. Bolaget hade på balansdagen likvida medelom 68 896 (101 063) av vilka 50 000 SEK är
deponerade hos Euroclear.

Det totala egna kapitalet för bolaget är 1 760 571 (4 482 989) SEK. Totala skulder för uppgick på
balansdagen till 5 552 328 (366 589) SEK och utgörs av upplupna arvoden tillstyrelseledamöter samt
ett konvertibelt lån om totalt 3 463 095 SEK. Samtliga långivare har förbundit sig att konvertera denna
skuld resulterande i att denna skuld kommer att kvittas bort mot aktier senast vid årsstämman för
20't6.
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Konvertibelt lån 2015

Bolaget har upptagit totalt 3 463 095 SEK i ett konvertibelt lån under 2015. Lånet kommer i sin helhet
att konverteras till aktier till en konverteringskurs om 0,20 SEK villkorat av beslut på årsstämman. Som
ett resultat av denna konvertering tillkommer 17 315 475 sl nyemitterade aktier medförande en
utspädning för befintliga ägare om totalt 18 %

Aktiekapital

Moderbolagets aktiekapital uppgick den 31 december 2015 till 1 999 947,50 kronor, fördelat på
79 997 900 st aktier. Varje aktie har ett kvotvärde om 0,025 kronor och varje aktie berättigar till en
röst. Alla aktier äger samma rätt till andel iAfrican Diamond AB (publ):s tillgångar och vinst och till
eventuellt överskott vid likvidation. Aktiekapitalet skall lägst uppgå till kronor 1 601 626 och högst
kronor 6 406 504, fördelat på lägst 64 065 060 aktier och högst 256 260 240 aklier.

Aktiekapitalets utveckl ing

Datum Händelse
Antal
aktier

Aktie-
kapital

Kvot- % av totalt
värde antalaktier

20't4-02-21

20't4-09-24

2014-10-28

Bolagets grundande

Kvittningsemission

Kvittningsemission

22702340
41 362720
1 s 932 840

567 558,50

1 034 068,00

398 321,00

o,025

0,025

0,025

28,40/o

51,7yo

19,9V"

79 997 900 1 999 947,50

Agande
(antalaktier)

100,0%
Aktieägande

Namn
Agande

Land o/o

ABK Villmarkshytta AS

Renud lnvest AS

Tony Saetre

Altro lnvest AB

Erik Lindberg

NOR

NOR

NOR

SWE

NOR

7 345 000

6 500 000

5 832 840

5 395 000

4 520 000

9,18/"
9,130/"

7,290/o

6,74"/o

5,65"/o

Ovriga 50 405 060 63,010/o

Totalt 79 997 900 l00o/o
Källa: Euroclear Sverige, VPS Norge

Ovan lista visar de 5 största aktieägarna per utgången av 2015. Bolaget har totalt ca 5 700 aktieägare.

Kassaflöde

Årets kassaflöden från den löpande verksamheten år för Bolaget -3 506 728 SEK (-7 3423541.
Bolaget är i uppstartsfasen finansierat av lån och emittering av aktier. Kassaflödet från
finansieringsverksamheten har i huvudsak under året använts för aü täcka kostnader för
företagsledning, administration samt har en betydande del använts för utlåning till dotterbolag för
investeringar i utvecklingen av diamantprojekt iden Demokratiska Republiken Kongo. Likvida medel
vid årets slut uppgick till 69 TSEK (101).

lnvesteringar

Bolaget har investerat ca 11 TSEK i andelar i dotterbolag samt lånat ut ca 2 508 278 (4 699) SEK till
dotterbolag i Afrika för finansiering av i prospektering och utveckling av Bolagets projekt under 2015.

övriga upplysn¡ngar

Aktien

Bolaget avser att ansöka om notering på lämplig marknadsplats i Sverige under 2016-2017



Utdelning

Styrelsen och verkställande direktören i African Diamond AB (publ) kommer att föreslå årsstämman att
ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2015.

Årsstämma 2016

Bolagets årsstämma kommer att hållas den 30 juni i Stockholm. Tid, plats samt styrelsens och
aktieägarnas förslag kommer att läggas upp på bolagets hemsida www.africandiamond.se
i god tid innan.

Personal

Organisationen har inga heltidsanställda. Den verkställande direktören är kontrakterad på
konsultbasis. Alla tjänster utförs i nuläget av externa konsulter och entreprenörer då bolaget bedömer
detta vara en mer fördelaktig lösning under den initiala utvecklingsfasen av bolagets projekt.

Ställda säkerheter och försäkringssituation

Bolaget har en ställt säkerhet avseende en bankgaranti till Euroclear om 50 TSEK.

Förslag till disposition av fritt eget kapitalför African Diamond AB (publ)

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

(SEK) 2015
Overkursfond
Balanserade medel
Årets resultat

5 468740
-2 985 699
-2722 418

Fritt eget kapital -239377

Styrelsen föreslår att till årsståmmans förfogande stående medel disponeras så att i ny räkning
överförs underskottet om -239 377 SEK.
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Resultaträkning

(SEK} Not
Feb-dec

2015 2014
Rörelsens íntäkter
Nettoomsättning
Summa intäkter

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

0

-2722508 -2 985 804

0

2

Rörelseresultat

Räntenetto

-2722508 -2 985 804

90 105

Resultat före skatt

Skatt

-2722418 -2 985 699

00

Periodens resultat -2722418 -2 985 699
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Balansräkning

(SEK) Not 2015 2014-12-31

Tilloånqar
Anläggningstill gångar
Fi nans iel la anläg g n i ng sti I lgångar
Andelar i koncernföretag 3

4

13 803
7 206826

25 269
4 698 539Lån fordran dotterbol

Summa anläggningstillgångar

Omsättningsti Ilgångar
Övriga omsättningstillgångar
Kassa & bank

7 220629 4723808

23374
68 896

24707
101 063

Summa omsättningstillgångar 92270 125770

Summar tillgångar 7 312 899 4 849 578

Eqet Kapital och skulder
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Arets resultat

1 999 948 1 999 948

5468740 5468740
-2 985 699
-2722 4',t8 -2 985 699

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Konvertibelt lån 2015

5

tl

1 760 s71 4 482 989

37 500
2 051 733
3 463 095

366 589

Summa kortfristiga skulder 5 552 328 366 589

Summa eqet kapitaloch skulder 7 312 899 4 849 578

Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

Förändring Eget Kapital

(sEK) Aktiekapital Overkurs-
fond

50 000
lnga

50 000
lnga

Balanserat
resultat

inklusive
resultat för

perioden

Totalt Eget
Kapital

Bolagets grundande 2014-02-21 567 559 567 559

Nyemission
Erhållna aktieägarti llskott
Ârets Resultat

1 432 389 4 239 267
1 229 473

-2 985 699

5 671 656
1 229 473

-2 985 699

2014-12-31 1 999 948 5 468 740 -2 985 699 4 482 989
-2722418 -2722 418Resultat

Eqet Kapital 2Oi 5-1 2-31 1 999948 5468740 -5 708117 1 760571
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Kassaf lödesanalys

(sEK)
Jan-dec

2015
Feb-dec

2014

Periodens rörelseresultat
Netto erhållna/betalda räntor

-2722508
90

-2 985 804
105

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändri ngar av rörelsekapital

Föråndring av fordringar dotterbolag
Förändringar rörelsef ordrin gar
Förändring av rörelseskulder

-2722 418 -2 985 699

-2508287
1 333

1 734 110

-4 698 538
-24707

366 590
Kassaflöden från den löpande verksamheten

Kassaflöden från investeringsverksamheten

Emission av konvertibelt lån

-3495262 -7 342354

-25270

3 463 095 7 468 687

Periodens kassaflöde -32167 101 063

Likvida medelvid periodens början 101 063 0

Likvida medel vid periodens slut 68896 101 063

Nyckeltal och aktiedata

2015-12-31 2014-12-31
Räntabilitet på totalt kapital (%)

Räntabilitet på eget kapital (%)

Soliditet (%)
Resultat per aktie (kr)
Eget kapital per aktie (kr)
Totalt antal aktier
Genomsnittliqt antal aktier

-37,4y"
-156,70/o

23,9/o
-0,03

0,02
79 997 900
79 997 900

-61,6/"
-66,6/o

92,40/o

-0,04
0,06

79 997 900
33367 3M
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Noter

Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper

Redovisni ngsprinciper

Årsredovisningen har för första gången upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR
201 2:1 Arsredovisn ing och koncernredovisn in g (K3).

Värderingsprinciper

-Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

-Ovríga titlgångar, avsättningar och skulder

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om ¡nget annat anges
nedan.

-lntäktsredovÍsning

lnkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas

-Tjänster

lntäkter från konsulttjänster intäktsredovisas när tjänsterna tillhandahålls.

-lnkomstskatt

Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och
den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt värderas till
det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.

-Fordringar och skulder i utländskvaluta

Monetära fordringar och skulder i utländsk valuta har räknats om till balansdagens kurs.

Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller omräkning av monetära poster redovisas i

resultaträkningen det räkenskapsår de uppkommer, antingen som en rörelsepost eller som en
finansiell post utifrån den underliggande affärshändelsen.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras kassa- och
ban ktíllgodohavanden.

Nyckeltalsdef initioner

Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till
balansomslutningen.

Avkastning påt totalt kapital
Rörelseresultat med tillägg för ränteintäkter, i procent av genomsnittlig balansomslutning.

Avkastning påt eget kapital
Resultat efter finansiella poster i förhållande till genomsnittligt eget kapital och obeskattade reserver
(med avdrag för uppskjuten skatt).
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Not 2. Rörelseresultat

I dagsläget utförs allt arbete avseende bolaget av konsulter som arbetar åt African Diamond. Bolaget
köper in och vidarefakturerar tjänster relaterade till bl a management services, administration,
redovisning, skatterådgivning, försäljning, produktionsteknik, geologi, prospektering etc.

De framtida intäkterna beräknas komma från diamantproduktion genererade i dotterbolagen. I nuläget
finns ingen intäktsgenererande verksamhet. Kostnader för verksamheten är i huvudsak relaterade till
testproduktion, utveckling och teknik.

Not 3. Andelar i koncernföretag

Andelar i koncernföretaq 20f5 2014
Ackum ulerade anskaff n ingsvärden
Likvidation dotterbolag Efidium Ltd

25269 25269
11 466

Redovisat värde vid årets slut

Dotterbolaq

13803 25269

Agande Bokfört värde
AsimiMining Ltd (Pty)
Lobo Mining SARL

1OOT"

100%
I

13 795
Summa

Not 4. Fordringar på dotterbolag

(sEK)

f3 803

2015 2014
lngående fordran
Periodens utlåning

4 698 539
2508287 4698539

Utgående redovisade fordran dotterbolag 7 206 826 4 698 539

Not 5. Ovriga kortfristiga skulder

2015 2014
Skuld Ole Weiss
Skuld Tony Saetre
Skuld Erlend D Henriksen

178 333 24314
850 000

1 023400 342275
Totalt 2 051 733 366 589

Not 6. Konvertibelt lån 2015

Bolaget har upptagit totalt 3 463 095 SEK i ett konvertibelt lån under 2015. Lånet kommer i sin helhet
att konvefteras till aktier till en konverteringskurs om 0,20 SEK villkorat av beslut på årsstämman. Som
ett resultat av denna konvertering tillkommer 17 315 475 st nyemitterade aktier medförande en
utspädning för befintliga ägare om totalt 18 %.
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Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman den 30 juni 2016 för fastställelse.

Stockholm den 20 juni 2016

African Diamond AB (publ)

Erlend Dunér Henriksen
Styrelseledamot

Tony Saetre
Styrelseledamot

revisor

Svein Breivik
Styrelseledamot - ordförande

Min revisionsberättelse har lämnats den 21 juni2016. Vøv+ "-r¿-*{"fu 'al--r¿aÅA þ"ttt'T
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