
Ägare föreslår ändringar i Eurobattery Minerals styrelse
Ägare som representerar 44 procent av aktiekapitalet i Eurobattery Minerals AB (NGM; “BAT”), ett tillväxtbolag inom gruv- och
prospekteringsbranschen med visionen att hjälpa Europa att bli självförsörjande på etiska batterimineraler, föreslår Roberto García Martínez
och Jan-Olof Arnbom för omval till företagets styrelse. Samtidigt föreslås Henrik Johannesson till ny styrelsemedlem och styrelseordförande
och ersätter nuvarande styrelseordförande Monia Benbouzid som inte ställer upp för omval

Roberto García Martínez är VD för Eurobattery Minerals och har varit medlem av företagets styrelse sedan 2019. Han har över 25 års erfarenhet på
internationell nivå inom gruvindustrin. Under sin karriär har han arbetat både med den teoretiska och praktiska sidan av prospekterings- och
gruvindustrin. Han har varit direktör och vd för stora gruvkoncerner i Afrika (2006- 2018). Roberto har jobbat med företagsstrategier, marknadsföring,
mining M & M och prospekteringshantering. Roberto är juris doktor och har även kandidatexamen i ekonomi samt industriell psykologi.

Jan-Olof Arnbom har varit styrelsemedlem i Eurobattery Minerals sedan 2018. Jan Olof var bland annat enhetschef för Sveriges Geologiska
Undersökning under perioden 2007-2017. Jan Olof har även arbetat som geokonsult med olika uppdrag vid flera konsultbolag, bl.a. Bjerkings
ingenjörsbyrå, SGAB och IVL Svenska Miljöinstitutet. Hans har en filosofie licentiat i geologi från Uppsala universitet.

Henrik Johannesson föreslås som ny styrelsemedlem och styrelseordförande för Eurobattery Minerals. Henrik har mer än 20-års erfarenhet av
internationellt ledarskap som bland annat omfattar ett antal nyckelpositioner i ledningsgruppen för Oriflame Cosmetics. Henrik har ansvarat för stora
organisationer med fler än 600 medarbetare inom försäljning, marknadsföring, finans, IT, drift, HR med fullt budgetansvar på flera kontinenter samt
fokus på tillväxt och bearbetning av nya marknader. För närvarande är Henrik en aktiv investerare med engagemang i företag med varierande inriktning;
antidoping (sport), teknik och digitala plattformar, telekom, gym och hälsotillskott. Henrik har också ett förflutet som jurist på advokatbyrån Vinge med
fokus på företagsförvärv. Henrik har en examen i juridik från Lunds universitet, har studerat ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm samt genomfört
executive-utbildning vid Harvard Business School. 

Valet av styrelse kommer att ske på Eurobattery Minerals årsmöte den 17 juni kl 10.00 på advokatbyrån Bird & Bird med kontor på Norrlandsgatan 15 i
Stockholm. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez, 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 16 juni 2020 kl 10:00 CEST.

Kort 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 Finland, Spanien och norra Sverige. Bolaget har två bearbetningskoncessioner (gruvlicenser)
och åtta undersökningstillstånd för prospektering. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, email: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor


