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SOTKAMO SILVER: EXPORTKREDITNÄMNDEN HAR GODKÄNT ETT 
LÅNEGARANTIERBJUDANDE OM MAXIMALT 33,4 M€ INKL. RÄNTA 

 

Den svenska Exportkreditnämnden (EKN) har godkänt en lånegaranti om maximalt  
33,4 MEUR (ink. låneräntor) den 23 augusti för inköp av maskin- och processutrustning i ett 
avtal med Outotec (EPC kontrakt) vilka kan användas i Silvergruveprojektet. 

För att undvika tvivel, beslutet från EKN innebär inte att ett slutgiltigt finansieringspaket har 
nåtts. 

Baserat på EKNs positiva beslut genomför för närvarande en stor internationell kreditbank en 
kreditvärderingsprocess för finansieringen av Outotecs leveransavtal av maskin- och 
processutrustning. 

Det omfattande leveransavtalet av maskin- och processutrustning kan komma att öka 
kapitalinvesteringarna för Silvergruveprojektet, och om det implementeras kommer det ha 
bäring på ekonomin och återbetalningstiden av projektet. 

Vid sidan av detta arbetar Sotkamo Silvers styrelse med andra finansieringslösningar och 

utvärderar olika finansiella möjligheter för att hitta den bästa finansiella lösningen för Bolaget 

och dess aktieägare.  

“Jag är optimistisk om att Sotkamo Silver kan hitta ett vinn-vinn-alternativ bland det flertal 

finansieringslösningar som utvärderas av oss”, säger Dr Timo Lindborg, VD för Sotkamo 

Silver 

 

Stockholm den 24 augusti 2017 

Sotkamo Silver AB (publ) 

 
KONTAKTPERSON 

Timo Lindborg, VD för Sotkamo Silver AB, telefon +358 40 508 3507 
 
Denna information är sådan information som Sotkamo Silver AB är skyldigt att offentliggöra enligt 
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners 
försorg, för offentliggörande den 24 augusti kl.08:45 svensk tid. 

OM 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. 

Det finns 20 643 198 teckningsoptioner och var och en 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 NGM och finns tillgängliga 
på www.silver.fi. För ytterligare information kontakta: VD Timo Lindborg +46-8-304920 


