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FÖRHANDLINGARNA MED TRAXYS FORTSÄTTER  

 

Traxys har nu erhållit alla efterfrågade rapporter från sina konsulter gällande Sotkamo Silvers 

Silvergruveprojekt (Projektet), och har nått de slutliga stadierna i sin due diligence. För att 

kunna fullfölja sin granskning har Traxys begärt in slutliga uppdateringar och kompletterande 

information gällande (i) den teknologi Sotkamo avser att använda för att anrika malmen till 

koncentrat och även (ii) sammansättningen av den ledningsgrupp som kommer att vara 

ansvarig för konstruktion och den dagliga driften av gruvan.  

Traxys är fortfarande intresserade av Projektet, och så snart den sista efterfrågade 

informationen har erhållits och utvärderats, kommer Traxys styrelse att besluta om eventuell 

deltagande i finansieringen, i allt väsentligt i linje med de tidigare överenskomna detaljerna i 

det Icke Bindande Avtalet som undertecknades den 23 januari 2017. 

 

Stockholm 1 juni 2017 

 

Sotkamo Silver AB 

Timo Lindborg, VD 

 

Sotkamo Silver AB (publ): 

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten 

bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger mineralfyndigheter, som 

innehåller silver och guld i Finland, och zink och guld i Norge. Bolagets huvudprojekt är 

Silvergruveprojektet i Sotkamo kommun. 

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- 

och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt 

accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial 

Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen. 

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1 på NASDAQ OMX Helsinki. 

ISIN-nummer för Sotkamo Silver ABs aktier är SE0001057910. 

ISIN-nummer för teckningsoptioner av serie 2016/2017 är SE0008373880. 

Teckningsoptionen ger rätt att teckna en aktie för 4 kronor i augusti 2017. 

Legal Entity Identifier (LEI) nummer:  213800R2TQW1OZGYDX93. 

Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi 

Företagets pressreleaser och finansiella rapporter distribueras via Cision Sverige och finns tillgängliga 

på www.silver.fi  
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