Erbjudande om deltagande i
nyemission för Delta Minerals AB
25 april – 11 maj 2016

Ett miljöprojekt i det mineralrika Filippinerna

Några ord från VD
Delta Minerals har tagit ytterligare ett stort steg i utvecklingen av bolaget. Den 14 april 2016 undertecknades ett
samarbetsavtal med Chahaya Shipping & Trading Co. PTE
LTD, Singapore, som accepterat vår Master Plan.
Vi genomför nu en garanterad nyemission för att säkerställa
planens finansiering. Nästa steg är att påbörja utbyggnaden
av verksamheten för att kunna börja leverera 1 miljon ton
fyllnadssand per år. Chahaya presenterar nu vår plan för
köpare i Singapore. Anbudsförfrågan för sandleveranser sker
kontinuerligt, så vi står med stor sannolikhet snart inför ett
skarpt läge.
Bolaget har arbetat intensivt de senaste månaderna för att
färdigställa en Master Plan. Mätningar i flodmynningen har
genomförts för att planera logistiken i detalj. En ö i flodmynningen har identifierats för lagring av fyllnadssand i direkt
närhet till ankringsområdet för de stora Panamax-båtarna.
Ett större område för sandlagring på den östra sidan har
identifierats. Initialt kommer vi att ha något högre kostnader,
men allt eftersom logistiken byggs ut blir verksamheten mer
kostnadseffektiv.
Fyllnadssanden är den stora produkten och de andra är beroende av produktionen av fyllnadssand. Det är därför viktigt
att leveranser av fyllnadssand genomförs. Delta Minerals
påverkas mindre av de tidigare nedgångarna för järnmalmspriset pga bolagets mycket låga produktionskostnader för
magnetit (järnmalm). Den nedåtgående trenden för järnmalmspriset verkar nu ha vänt och de sista månaderna har
priset istället stigit kraftigt till mer normala nivåer.

Erbjudandet i sammandrag
Emissionsvillkor

4 aktier av serie A eller B ger 		
rätt att teckna 1 aktie av serie B

Teckningstid

25 april – 11 maj 2016

Teckningskurs

0,50 kronor

Maximalt antal
31 796 464
B-aktier				
Emissionsbelopp

ca 15,9 MSEK

Antal aktier
före emissionen

127 185 856 st

Handel med
teckningsrätter

25 april – 9 maj 2016

Myndigheterna i Singapore har fastställt tre geografiska
områden i Sydostasien, från vilka fyllnadssand levereras.
Det område som Filippinerna tillhör har ökat sin andel och
en fortsatt ökning förväntas ske. Skälet är att förhindra rovdrift på sand i de närliggande länderna som t ex Indonesien.
Delta Minerals är ett av de få bolag i Filippinerna, som har
alla nödvändiga tillstånd på plats för utvinning av sand och
bolaget är strategiskt placerat på Filippinerna.
Även andra länder i regionen har fått upp ögonen för Delta
Minerals produkter och affärsidé, och vi har stora förhoppningar om att kontakterna med potentiella kunder vidareutvecklas.
Förutom försäljningen av magnetit och fyllnadssand har
bolaget tagit fram kompletterande produkter. En av dessa
produkter är s k slime, en restprodukt som huvudsakligen
består av lera för produktion av tegelstenar.
Delta Minerals är ett av de få globala miljöprojekten som
bidrar till en förbättrad miljö och samtidigt är kommersiellt
lönsamt.
Vi gör nu en emission för att finansiera och därmed påskynda utbyggnaden.
Vi hoppas att du vill investera i denna verksamhet som är till
gagn för miljön och lokalbefolkningen i Filippinerna.
Thomas Lundgren, VD
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Delta Minerals AB är ett på AktieTorget noterat publikt svenskt miljöbolag med rättigheter att genomföra projekt i Filippinerna
med stöd av lokala/regionala myndigheter. Företaget bedriver verksamhet i floddeltan i norra/nordvästra Filippinerna för utvinning
av mineraler och sand genom att förbättra miljön.
Utförlig information kring emissionen finns tillgängligt på www.deltaminerals.se, www.eminova.se (tel 08-684 211 00) och www.aktietorget.se.

