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SOTKAMO SILVER AB  Pörssitiedote 16.4.2018 

(NGM: SOSI; NASDAQ: SOSI1) Tukholma kello 8:45 

 

 

SOTKAMO SILVER UUDISTAA ORGANISAATIOTA 

 

Sotkamo Silver uudistaa organisaatiotaan vastaamaan Hopeakaivoshankkeen nykyvaihetta.  

Uuden organisaation vastuualueet ovat 16.4.2018 alkaen seuraavat: 

 

Arttu Ohtonen siirtyy nykyisestä tytäryhtiön toimitusjohtajan tehtävästä emoyhtiön Sotkamo 

Silver AB:n varatoimitusjohtajaksi. Lisäksi hänen päävastuualueenaan on Hopeakaivoksen ja 

tytäryhtiö Sotkamo Silver Oy:n ympäristö-, turvallisuus-, työhyvinvointi- sekä laatupäällikön ja 

vastuullisuuteen liittyvät tehtävät. 

Paul Johnsson jatkaa nykyisessä tehtävässään konsernin talousjohtajana. 

Arto Suokas on nimitetty Sotkamo Silver Oy:n toimitusjohtajaksi ja hän toimii myös 

Hopeakaivoksen johtajana. 

Erkki Kuronen siirtyy päägeologin tehtävästä kaivospäälliköksi. Hän toimii toimitusjohtajan 

varamiehenä. 

Pekka Veisto jatkaa nykyisessä tehtävässään Hopeakaivosprojektin projektipäällikkönä. 

 

”Olen varma, että laajan kokemuksen omaava uudelleen organisoitunut johtomme vie 

hanketta tehokkaasti eteenpäin ja koko konsernimme hallinto on nyt valmis vastaamaan 

rakentamisen ja myöhemmin tuotannon käynnistämisen tuomiin haasteisiin tehokkaasti", 

sanoo Timo Lindborg, Sotkamo Silver AB:n konsernijohtaja. 

 

Tukholma, 16. huhtikuuta 2018 

Timo Lindborg, konsernijohtaja. 

 

Kontaktihenkilö: Timo Lindborg, Sotkamo Silver AB:n konsernijohtaja, 

puh. +358 40 508 3 507. 

 

Nämä tiedot ovat sellaista tietoa, jonka Sotkamo Silver AB on velvollinen julkistamaan 

markkinoiden väärinkäyttöä koskevan EU:n asetuksen mukaisesti. Tieto on toimitettu edellä 

mainittujen yhteyshenkilöiden välityksellä julkistettavaksi 16. huhtikuuta 2018 klo 8.45 

Ruotsin aikaa. 

Viralliset pörssitiedotteet ovat ruotsin kielellä. Käännetyissä versioissa saattaa olla eroja 

alkuperäiseen. 
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Tietoa Sotkamo Silver AB:sta 

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla 

yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa hopeaa ja kultaa 

sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa ja sinkkiä sekä kultaa sisältäviä esiintymiä Norjassa. Yhtiön 

tärkein kehityshanke on Hopeakaivos projekti Sotkamossa. 

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja 

malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti 

hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial 

Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla. 

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 päälistalla NASDAQ 

Helsingissä. 

ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910. 

Legal Entity Identifier (LEI) tunnus on 213800R2TQW1OZGYDX93. 

Lisää tietoa Sotkamo Silveristä verkkosivustolla www.sotkamosilver.com tai www.silver.fi 

Yhtiön lehdistötiedotteet ja taloudelliset tiedotteet jakaa Cision Sverige ja ne ovat saatavilla 

verkkosivustolla www.silver.fi 

 


