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Off-Take Agreement tecknat med Panergy Biofuels GmbH
Mineral Invest International MII AB ingått ett s.k. Off-Take Agreement med det österrikiska företaget Panergy Biofules
GmbH (Panergy) om en total finansiering av 20 MUSD.
Huvudsakliga villkor
Avtalet som har träffats med Panergy avser en lånefinansiering om totalt 20 MUSD betalas ut i tre rater under 2013,
varav 5 MUSD i juni, 10 MUSD i juli samt 5 MUSD i augusti. Lånet ska återbetalas inom tre år genom att Panergy har
rättigheter att köpa 40 procent av den årliga guldproduktionen i Gold Crown LLC till ett pris av 925 USD/oz samt 10
procent av den årliga guldproduktionen i Gold Crown LLC till 20 procents rabatt jämfört med gällande
världsmarknadspris för guld. Om produktionskostnaderna för guldutvinningen överstiger avtalat pris skall parterna
omförhandla villkoren. Som säkerhet för lånet pantsätts bolaget Gold Crown LLC.
Panergy Biofuels GmbH i korthet
Panergy Biofuels GmbH ingår tillsammans med sina systerföretag ZnERGY (Zinc-Air Energy Systems) och Hybrid
Energy Africa i Global Energy Services GMHB. Koncernen har, utöver sin huvudsakliga verksamhet inom miljövänliga
bränslen och energikällor, sedan år 2005 gjort mindre till mellanstora investeringar i s k ”Junior Mining Companies” i
Afrika med ett tillfredställande resultat. Koncernen har därför under en längre tid sökt samarbeten eller s k ”Off-Take
Agreement” med fler ”Junior Mining Companies” med verksamhet i såväl Afrika som Europa eller Nordamerika varvid
Mineral Invest kom upp som ett mycket starkt alternativ av det som eftersökts.
Mineral Invests finansiella läge
Avtalet med Panergy innebär att styrelsen för Mineral Invest har mycket goda förhoppningar att kunna fullfölja sitt
åtagande att finansiera Gold Crown LLC till produktionsstart och reglera skuldförhållandet mellan Huakan International
Mining Inc. (Huakan) och Gold Crown LLC enligt tidigare utsänt press meddelande.
Mineral Invest har idag även fått besked att Amarant Mining Ltd (Amarant) och Alluvia Mining Ltd (Alluvia) nu har fått de
första delarna av sitt försenade kapital på plats och därigenom kommer att kunna fullfölja en mindre del sina åtaganden
till Mineral Invest omgående och övriga åtaganden under juli/augusti.
Sammantaget ger avtalet med Panergy och beskedet från Amarant och Alluvia en möjlighet för Mineral Invest att inom
kort reglera de skulder som bolaget ådragit sig pga det försenade kapitaltillskottet från Amarant och de försenade
lånelöftena från Alluvia. Styrelsen har med anledning av förseningarna av betalningarna notifierat motparterna med
begäran om kompensation för den eventuella skada som åsamkas Bolaget. Oaktat de finansieringsåtaganden som nu
finns från Panergy, Alluvia och Amarant kommer Bolaget arbeta vidare med parallella finansieringslösningar för att
ytterligare stärka och påskynda Bolagets utveckling.
Om den utlovade finansiella medel inte utbetalas enligt den plan som lagts fram av Panergy och Amarant/Alluvia ser
styrelsen för Mineral Invest en uppenbar risk att myndigheterna i DRC och Etiopien, pga eftersatta betalningar till
avtalsparter och överenskomna prospekteringsåtgärder ej utförts, kan komma att säga upp ingångna licens- och JVavtal samtidigt som Huakan kan komma att starta en legal process för att reglera överenskommet avtal.
Finansieringen ger Bolaget möjlighet att inom kort fortsätta aktiviteter i Gold Crown inför produktionsstart.
Avrapporteringen i samband med uppdatering av Gold Crown verksamhetens NI43-101 pågår och verifierar att tidigare
informerade malmtillgångar och guldhalter. Även prospekteringsaktiviteterna i DRC och Etiopien, som tidigare till följd av
årets svaga finansiella ställning blivit mer eller mindre stoppade, kan därmed återupptas.
Rådgivare
Rådgivare i samband med lånefinansieringen har varit Mangold Fondkommission AB.
För ytterligare information, vänligen kontakta
Andreas Hammerich, VD
Charlie Eldh, CFO
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Om Mineral Invest:
Mineral Invest är ett internationellt guldföretag inriktat på traditionell malmbrytning av guld samt guldprospektering. Bolaget äger idag Gold
Crown LLC i British Columbia, Kanada, som innehar rättigheter till det s k ”Greenwood Gold Project” innefattande totalt tre gruvfyndigheter.
Bolaget innehar därutöver en koncession och ett licensområde i Afrika. Koncessionen, med tillhörande prospekterings- och
exploateringsrättigheter, omfattar ett 1 442 km2 stort område i Kilo-Moto guldbältet i nordöstra DR Kongo. Licensområdet, med tillhörande
prospekteringsrättigheter, ligger i Moyale i södra Etiopien och omfattar en yta på 90 km2. Moderbolaget har sitt säte i Stockholm och
bolagets aktie är noterad på Aktietorget under kortnamnet MII. För mer information besök gärna www.mineralinvest.com.

