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SOTKAMO SILVER AB  Pörssitiedote 9.7.2018 

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

 

 

SOTKAMO SILVER: HOPEAKAIVOKSEN PATOJEN RAKENTAMINEN JA 

AVOLOUHOKSEN MAANRAKENNUSTYÖT KÄYNNISTYVÄT 

 

Sotkamo Silver on allekirjoittanut sopimuksen maanrakennusliike E. Hartikainen Oy:n kanssa 

avolouhosalueen maanpoistotöistä ja rikastushiekka-altaiden ja niiden patojen 

rakentamisesta. Patojen tiivisrakenteisiin tarvittavat kalvorakenteet asentaa Kaitos Oy. Työt 

alkavat maanantaina 9. heinäkuuta. 

E. Hartikainen Oy on yksi johtavista maanrakennusurakoitsijoista ja luotettava pitkäaikainen 

yhteistyökumppani, jonka toiminnan vahvuutta kuvaavat korkeimmat saavutettavissa olevat 

luottoluokitukset. E. Hartikainen Oy toimi urakoitsijana myös aiemmin toteutetussa 

kaivosalueen tiestön rakentamisessa. 

Kaitos on johtava geosynteettien asiantuntija ja yhtiö on yksi Suomen suurimpia 

geosynteettisten tuotteiden maahantuojia. 

 

"Olen iloinen siitä, että olemme käynnistäneet maanrakennustyöt luotettavien ja osaavien 

yhteistyökumppaneiden kanssa, joilla on pitkäaikainen ja laaja kokemus maarakentamisesta 

ja patorakenteiden rakentamisesta. Rakentaminen etenee suunnitelmien mukaan 

aikataulussa tavoitteena aloittaa kaupallinen tuotanto alkuvuodesta 2019”, sanoo Timo 

Lindborg, Sotkamo Silver AB:n konsernijohtaja. 

 

Tukholma, 9. heinäkuuta 2018 

Timo Lindborg, konsernijohtaja. 

 

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

arvopaperimarkkinalain mukaan. Tieto on toimitettu edellä mainittujen yhteyshenkilöiden 

välityksellä julkistettavaksi 9. heinäkuuta 2018 klo 8.45 Ruotsin aikaa. 

Viralliset pörssitiedotteet ovat ruotsin kielellä. Käännetyissä versioissa saattaa olla eroja 

alkuperäiseen. 

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

puh. +358 40 508 3 507. 

 

Tietoa Sotkamo Silver AB:stä 

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

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

 


