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SOTKAMO SILVER AB   Pressmeddelande den 24 september 2018 

(NGM: SOSI; NASDAQ: SOSI1)  Stockholm, 8.45 

 

 

 

SOTKAMO SILVER: FÖRETAGSLEDNINGEN TILL SILVERGRUVAN ÄR 

KOMPLETT  

 

B. Eng. Jarmo Huuskonen kommer börja som chef för anrikningsverket med början den 1 

november 2018. Han är förnärvaranade produktionsingenjör på anrikningsverket vid 

Pyhäsalmi gruvan. Jarmo har arbetat vid gruvan i Pyhäsalmi sedan 1999. Han har en lång 

erfarenhet vilken innefattar byggnation av anrikningsverk, processautomation och ledning av 

produktionen vid verket. 

Jarmo Huuskonens start i Sotkamo Silver Oys gruvorganisation kommer göra 

företagsledningen vid silvergruvan komplett. Företagsledningen består av verkställande 

direktör Arto Suokas, chefsgeolog och gruvchef Erkki Kuronen, Jarmo Huuskonen, chef för 

hälsa miljö och säkerhet (HSEQ) Arttu Ohtonen och ekonomichef Jarmo Repo. 

BBA Jarmo Repo, 48, började arbeta som ekonomichef på Sotkamo Silver Oy den 1 juni 

2018. Han har arbetat med ekonomiadministration sedan 2000, senast som controller vid 

Pyhäsalmi Mine Oy sedan 2009. 

Silvergruveorganisationen har ytterligare kompletterats: 

Lic.Sc.(Tech) Eine Pöllänen har utsetts som projektledare för malmsorteringsprojektet. Hon 

började sin anställning den 13 augusti 2018. Eine har ett gediget kunnande och erfarenhet 

av att driva och hantera utvecklingsprojekt, senast vid Kainuun Etu Oy.  

MSc in geology, Ida Eriksson har utsetts till gruvgeolog. Hon kommer starta den 15 oktober 

2018 och kommer senast från en tjänst som gruvgeolog vid Pamplo guldgruva i Endomines 

Oy vilken påbörjades 2012.  

B.Eng. Jari Alapartanen har utsetts till gruvförman och kommer börja den 1 oktober, 2018. 

Han har varit gruvförman vid Dragon Minings Orivesi gruva sedan 2011.  

B.Eng. Marko Romppanen har utsetts till gruvdesigner. Han kommer börja den 22 oktober 

2018. Innan han anslöt sig till Silvergruvans team, har han tidigare varit gruvdesigner vid 

Bolidens Kylylahti koppar- och guldgruva han har varit där sedan 2011. 

"Vi välkomnar varmt våra nya anställda till Bolagets personal. De för med sig en stark 

kompetens inom varierande områden av gruvproduktion och utveckling av gruvdrift. Att de 

börjar i Bolaget kommer stärka och öka möjligheten att ta silvergruvan in i produktionsfasen i 

tid och vidare utveckla Bolaget", säger Timo Lindborg, VD för Sotkamo Silver AB 

 

Stockholm den 24 september 2018 

Timo Lindborg, VD 
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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 lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående 

kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 september 2018 kl. 8.45 svensk tid. 

 

De officiella börsmeddelandena ges på svenska och det kan finnas skillnader i de översatta 

versionerna. I händelse av skillnader gäller den svenska versionen. 

 

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 Helsinki.  

ISIN-nummer för Sotkamo Silver AB:s aktier är SE0001057910. 

Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 213800R2TQW1OZGYDX93. 

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

 


