
Monia Benbouzid föreslås att bli ny styrelseordförande för
Eurobattery Minerals AB
Aktieägare företrädande 20 procent av aktierna och rösterna i Eurobattery Minerals AB föreslår att Monia Benbouzid
väljs till ny styrelseledamot och styrelseordförande. Monia Benbouzid har haft en rad positioner inom både privat
näringsliv och offentlig sektor, bland annat som ansvarig för nya marknader på Clavister AB och i ett flertal uppdrag
inom Miljöpartiet. För närvarande är hon VP Marketing på Ab Nanol Technologies Oy. Monia har en magisterexamen i
internationell ekonomisk historia från Stockholms universitet.

Styrelsen för Eurobattery Minerals AB kommer inom kort att kalla till extra bolagsstämma den 17 december 2019  för att behandla
förslaget att välja Monia Benbouzid till ny styrelseledamot och styrelseordförande.

– ”Monia har haft höga positioner inom såväl näringsliv som offentlig sektor i EU, FN och Sverige. Hon har ett betydande
kontaktnät samtidigt som hon brinner för miljö- och hållbarhetsfrågan”, säger bolagets VD Roberto Garcia Martinez.

–”Samspelet mellan hållbar utveckling och resultatfokus är den enda vägen framåt! Jag vill vara med och leda Eurobatterys
utveckling mot att bli branschledande inom etisk utvinning. I dagens samhälle där konsumenten blir mer och mer informerade om
det totala miljöavtrycket är detta den rätta vägen framåt. Ett uppdrag som detta där jag kan bidra med min erfarenhet och delta i
framtidens elektrifiering är för mig oerhört spännande”, säger Monia Benbouzid.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto Garcia Martinez, VD

E-post: roberto@eurobatteryminerals.com

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 November 2019 kl. 10:00
CEST.

Om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals är ett gruv- och prospekteringsföretag som fokuserar på batterimineral såsom nickel, kobolt, koppar och
sällsynta jordartsmetaller. Verksamhet bedrivs uteslutande i Europa med fokus på Spanien och norra Sverige. Bolaget har en
bearbetningskoncession (gruvlicens) och åtta undersökningstillstånd för prospektering. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Augment Partners AB, e-post: info@augment.se, telefon: +46 8 505 651 72, är Bolagets Mentor.


