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Pressmeddelande den 4 juni 2014 
 

 
Förändringar i Dannemora Minerals ledningsgrupp 
 
Personal- och informationschefen i Dannemora Mineral AB, Yvonne Gille, har meddelat att hon slutar 
sin anställning i bolaget i sommar för att gå i pension.  
 
Som tillförordnad HR-direktör utses nuvarande personalhandläggaren Malin Eriksson. Hon tillträder 
den 9 juli 2014 och ersätter också Yvonne Gille i bolagets ledningsgrupp. Bolagets ekonomichef, 
Niklas Kihl, övertar från och med 1 juli 2014 ansvaret för bolagets IR-funktion. 
 
- Jag vill tacka Yvonne Gille för hennes betydande bidrag i arbetet med att bygga upp en verksamhet 
helt från grunden till en idag fungerande organisation med över 100 anställda, säger Ralf Nordén, VD 
för Dannemora Mineral AB. 

 
 
För ytterligare information kontakta: 
 
Ralf Nordén, VD och koncernchef 
Tel 070 937 4891 
Ralf.norden@dannemoramineral.se 
 
 
Niklas Kihl, ekonomichef 
Tel 073 079 7363 
Niklas.kihl@dannemoramineral.se 
 
 
 

Dannemora Mineral AB är ett gruv- och prospekteringsbolag, vars huvudsakliga verksamhet är 
gruvdriften i Dannemora järngruva. Vidare har Bolaget för avsikt att genomföra prospektering för att 
öka järnmalmsbasen lokalt och regionalt i ett flertal områden i Uppland där sannolikheten för att finna 
nya brytvärda förekomster bedöms som god.  
 
Dannemora Mineral utgörs, förutom av moderbolaget Dannemora Mineral AB, av de helägda 
dotterbolagen Dannemora Magnetit AB, inom vilket verksamheten vid Dannemoragruvan bedrivs och 
Dannemora Iron Ore Development AB vars verksamhet omfattar koncernens prospektering och 
Dannemora Förvaltnings AB med ansvar för fastighetsbeståndet. 
 
Bolagets viktigaste tillgång är järnförekomsterna i Dannemoragruvan och verksamheten riktas för 
närvarande i huvudsak mot brytningen av dessa.  
 
Bolaget är noterat på NASDAQ OMX First North, Stockholm och Oslo Axess. Bolagets Certified 
Advisor på First North är Remium Nordic AB.   
 
Bolagets oberoende kvalificerade person är bergsingenjör Thomas Lindholm, Geovista AB, Luleå. 
Lindholm är kvalificerad som Kompetent Person på det sätt som definieras i JORC-koden baserat på 
utbildning och erfarenhet av prospektering, gruvdrift och uppskattning av mineralresurser för järn, bas- 
och ädelmetaller. 

 

mailto:Ralf.norden@dannemoramineral.se
mailto:Niklas.kihl@dannemoramineral.se

