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Ledningsförändringar inom Northland 

 
Luxemburg, 1 juli 2013 – Northland Resources S.A. (OSE: NAUR, Frankfurt: 
NPK, Nasdaq OMX/First North: NAURo – tillsammans med dess dotterbolag, 
“Northland”, eller “Bolaget”) meddelar förändringar i ledningen av bolaget. 
 
I samband med flytten av huvudkontoret som tidigare meddelats genomför 
Northland Resources förändringar i ledningsgruppen. 
 
- När vi nu har tagit steget och flyttar hem Northland till Norrbotten, inklusive 
flertalet ledningsfunktioner, är det också naturligt att vi gör ett antal förändringar i 
ledningsgruppen. Detta återspeglar också den övergång från projekt till drift som 
Northland genomgått det senaste året. Det blir ett starkt team som nu kommer att 
leda Northland, säger Peter Pernlöf, tf VD. 
 
Följande förändringar genomförs och träder i kraft med omedelbar verkan:  
 

 Jonas Lundström blir nu vice VD med ansvar för Miljö, Hälsa, och 
Säkerhet samt Kommunikation inklusive Finansiell Kommunikation.   
 

 Hans Nilsson blir nu direktör för Marknad och Logistik. 
 

 Eva Johansson blir personaldirektör. 
 

 Johan Dagertun blir ställföreträdande COO och direktör för 
Affärsutveckling. 

 
Övrig personal i ledningsgruppen berörs ej. 

 
För mer information: 
Peter Pernlöf, tf VD: + 46 702 202 700 
Jonas Lundström, kommunikationsdirektör: +46 705 493 338 
Petter Brunnberg, IR, + 46 72 724 41 09  
 
Besök vår hemsida: www.northland.eu 
 
 
Northland är en producent av järnmalm med en portfölj av produktion, 
utvecklings- och prospekteringsprojekt i norra Sverige och Finland. Den första 
byggfasen av Kaunisvaara-projektet är färdig och drifttagningen startade i 
november 2012. Northland avser att producera ett höghaltigt och högkvalitativt 
järnmalmskoncentrat i svenska Kaunisvaara, där Bolaget har två fyndigheter, 
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Tapuli och Sahavaara, med magnetitmalm. Northland har ingått så kallade ”off-
take agreements” för hela produktionen från Kaunisvaara de kommande sju till tio 
åren. Bolaget förbereder även en lönsamhetsstudie (DFS) för Hannukainen-
projektet i Kolari i norra Finland. Hannukainen är en så kallad IOCG-fyndighet, 
vilket innebär att det utöver järnmalm även kan utvinnas guld och koppar. Bolaget 
förbereder även en DFS för Pellivuoma-fyndigheten som ligger 15 km från 
anrikningsverket i Kaunisvaara. 
 
 
Forward-Looking Information 
This announcement may include “forward-looking” information within the meaning of applicable securities 
laws. This forward-looking information can be identified by the use of forward-looking terminology, including 
the terms “believes”, “estimates”, “anticipates”, “expects”, “intends”, “may”, “will” or “should” or, in each case, 
their negative, or other variations or comparable terminology. This forward-looking information includes all 
matters that are expectations concerning, among other things, Northland’s ability to meet its continuous 
disclosure and MCTO obligations, the likelihood of Northland rectify its default under Canadian Securities 
laws, Northland’s results of operations, financial condition, liquidity, prospects, growth, strategies and the 
industry in which it operates. By their nature, forward-looking information involves risks and uncertainties 
because they relate to events and depend on circumstances that may or may not occur in the future. 
Readers are cautioned that forward-looking information is not a guarantee of future performance and that 
Northland’s actual results of operations, financial condition and liquidity, and the development of the industry 
in which it operates may differ materially from those made in or suggested by the forward-looking information 
contained in this press release. In addition, even if Northland’s results of operations, financial condition and 
liquidity, and the development of the industry in which Northland operates are consistent with the forward-
looking information contained in this press release, those results or developments may not be indicative of 
results or developments in subsequent periods. 


