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NYHETSBREV augusti 2018 till investerare

I februari fick företaget lån om 360 000 kronor förmedlat av Naventure Nordic. 
Verksamheten startade med ett uppdrag att krossa sten i samband med utveckling av ett 
markområde i Abuja. Det gav tidiga intäkter som möjliggjorde ytterligare investeringar. 

Vad har hänt? Investeringar, Positiva händelser, utmaningar
Yahaya Yunana, ägare av företaget, skriver i maj 2018:
”Företaget har köpt de flesta maskinerna som behövs och har nu en konkurrenskraftig 
produktionslinje.
Kontraktet inleddes i mars och uppstart av produktionen i maj 2018.
Största utmaningarna är
 -att hantera våra skulder till leverantörer innan företaget börjar få intäkter (full produktion). 
-behov av att ytterligare öka långsiktigt kapital för att finansiera viktig extrautrustning och 
inhyrning av maskiner/fordon för att maximera kapaciteten innan intäkterna kommit igång.

I slutet på juli förmedlades ytterligare lån på 500 000 kronor till företaget.

Från augusti har företaget som mål att säkerställa hållbar krossning, utnyttja egen och inhyrd 
maskinutrustning effektivt genom att köra dem så länge det är dagsljus. Det är känsligt för 
produktionen om någon maskin behöver repareras därför behövs ett lager av reservdelar för 
att minska underhållstid, speciellt för sekundärkrossen.

I mitten av augusti kom en rapport vad som hänt senaste månaden.
• ”Produktionsflödet har blivit jämnare och mera kontinuerligt tack vara att vi 

använt oss av två grävmaskiner. Tidigare så fick en grävmaskin alternera 
mellan att lasta lastbilen och matning av krossen.

• Vi har arbetat upp ett lager på cirka 2500 ton produktion och kommer att 
fakturera senare under nästa vecka, när vi producerat ytterligare material.

• Vi har hittat en grävmaskin för köp som vi tror vi kommer att bli nöjda med 
och vi är nu i förhandlingar med ägarna. Vi har fått vetskap om en dumper 
och vi planerar att resa 4 timmar bort för att inspektera / förhandla, för att 
framöver säkra medel för inköpet.

• På affärsutvecklingssidan har vi fått en begäran om krossning av 40 000 ton 
för ett vägtrafikprojekt i Tarabas östra delstat. Vi har ett preliminärt möte 
planerat för att besöka platsen och för att hjälpa oss att förstå de operativa 
och logistiska frågorna, före vi startar några kommersiella diskussioner. 

• Vi har också fått positiva indikationer från våra förundersökningar i Liberia, 
via en Navigatörs-kontakt, där produkterna säljs till 61% högre pris än i 
Nigeria. Det finns inga omedelbara planer, men vi kommer framöver att 
studera förutsättningarna och möjligheterna till lönsamhet där, mot bakgrund
av risker och arbete i utlandet på lång sikt.”



Naventure har regelbunden kontakt med Yahya Yunana för information och coachning.

I mitten på augusti gjordes den första återbetalningen i det lån som förmedlades till Tafauti 
Infrastructure Nigeria Ltd i januari.
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