
Eurobattery Minerals kvalificerat för EU-projekt om hållbar
gruvnäring
Eurobattery Minerals AB (NGM; “BAT”); ett tillväxtbolag inom gruv- och prospekteringsbranschen med visionen att hjälpa Europa att bli självförsörjande på
etiska batterimineraler, meddelar idag att företaget har införlivats som medlem att delta i projektet S3-MINE, som är ett projekt grundat och av, och med fullt
stöd från, EU.

Eurobattery Minerals är en av de utvalda medlemmarna i S3-MINE-projektet och kan ansöka om finansiellt stöd från en fond som är avsatt för detta projekt.
Inledningsvis är det Eurobattery Minerals prospekteringsområde för sällsynta jordartsmetaller och vanadin i Fetsjön i norra Sverige som deltar i projektet,
även om fler projekt kan komma att inkluderas framåt. Fetsjön ligger i Västerbotten som är en av de prioriterade regionerna för S3-MINE-projektet.

– Att säkra tillgången till hållbara batterimineraler till den europeiska bilindustrin är helt nödvändigt för att klara av omställningen till eldrift. Därför är det
mycket uppmuntrande att EU arbetar så målmedveten för att stödja denna förändring, säger Roberto García Martínez, vd för Eurobattery Minerals.

Det främsta målet med S3-MINE är att utveckla och genomföra pilotprojekt inom gruvnäringen vid tio olika anläggningar i sex EU-länder för att visa på
möjligheter med att införa innovativ digital teknik i hela gruvans livscykel. Syftet är att öka effektiviteten, valmöjligheten och lönsamheten i gruvans drift,
samtidigt som miljöpåverkan likväl som hälso- och säkerhetsproblem minimeras.   

Projektet stöds och finansieras av EU-kommissionen. Ansvarig för projektet är den ideella forskningsstiftelsen ICAMcYL, (International Center in Advanced
Materials and raw materials of Castilla y León). Besök deras webbplats www.icamcyl.com/en.

– Som en leverantör av etiska och helt spårbara batterimineraler från Europa är vi fast beslutna att ha en viktig roll i omställningen till en mer hållbar
transportindustri och vi är väldigt glada över att vara en del av detta projekt, säger Roberto García Martínez.

Efter att ha kvalificerat sig till projektet är nästa steg ett inledande projektmöte i september 2020 som kommer att tydliggöra arbetsprocesser och nästa
steg.

Mer information om projektet finns på https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/mining-industry

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.
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