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SOTKAMO SILVER JATKAA INVESTOINTEJA HOPEAKAIVOKSEEN - SOPIMUS 

JAUHINMYLLYJEN TOIMITUKSESTA 

 

Sotkamo Silver on tehnyt sopimuksen Outotec (Finland) Oy:n kanssa jauhinmyllyjen 

toimittamisesta Hopeakaivos-projektiin, jota parhaillaan rakennetaan Kainuuseen. 

Myllyjen tuotantokapasiteetti on 450 000 tonnia malmia vuodessa. Outotec, joka on 

vastuussa toimituksesta, kuuluu maailman johtaviin kaivosteknologiayrityksiin. 

Sopimuksen mukaan rikastamon molemmat jauhinmyllyt toimitetaan rikastamolle 

Sotkamoon syksyllä 2018. Sopimuksen myötä yhtiö jatkaa investointeja 

Hopeakaivos-hankkeeseen ja yhdessä jo aloitettujen infrastruktuuri-investointien ja 

tuotantorakennuksen rakentamisen kanssa tavoitteena on aloittaa tuotanto 

alkuvuodesta 2019. 

Sopimus myllytoimituksista mahdollistaa entisen Blaikenin laitoksen muiden 

prosessilaitteiden mahdollisimman tehokkaan hyödyntämisen osana 

rikastamokokonaisuutta ja siten edullisimmat kokonaiskustannukset. Sopimus on yksi 

tärkeimmistä laitetoimitussopimuksista ja uusien myllyjen hankinnalla halutaan 

varmistaa korkea käyttöaste ja malmin optimaalinen rikastettavuus heti tuotannon 

aloituksessa 

"Tämän sopimuksen myötä yhtiö lisää investointeja Hopeakaivoksen rakentamiseen 

ja ne etenevät suunnitelmien mukaisesti. Yhtiö jatkaa investointejaan 

Hopeakaivoksen rakennushankkeeseen kassavarojensa turvin tavoitteena tuotannon 

käynnistäminen vuoden 2019 alussa. Yhtiöllä on edelleen meneillään rahoitukseen 

liittyviä keskusteluja ja neuvotteluja, tavoitteena on vahvistaa yhtiön kassavaroja 

ennen Hopeakaivoksen-tuotannon käynnistymistä”, sanoo tohtori Timo Lindborg, 

Sotkamo Silver AB:n konsernijohtaja. 

 

Tukholma, 8. päivä tammikuuta 2018 

Sotkamo Silver AB (julk) 

 

Nämä tiedot ovat sellaista tietoa, jonka Sotkamo Silver AB on velvollinen 

julkistamaan markkinoiden väärinkäyttöä koskevan EU: n asetuksen mukaisesti. 

Tieto on toimitettu julkistamista varten edellä mainittujen yhteyshenkilöiden 

välityksellä Tukholmassa, 8. tammikuuta 2018, kello 8.45.  



 

 

 

 

Kontaktihenkilö: Timo Lindborg, Sotkamo Silver AB:n konsernijohtaja, puh. 

+358 40 508 3 507. 

Viralliset pörssitiedotteet ovat ruotsin kielellä; käännetyissä versioissa saattaa olla 

eroja alkuperäiseen. 

 

Tietoa Sotkamo Silver AB:sta 

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa 

huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver 

omistaa hopeaa ja kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa ja sinkkiä sekä kultaa 

sisältäviä esiintymiä Norjassa. Yhtiön tärkein kehityshanke on Hopeakaivos projekti 

Sotkamossa. 

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja 

malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa 

kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa 

International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin 

hyväksymällä tavalla. 

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 päälistalla 

NASDAQ Helsingissä. 

ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910. 

Legal Entity Identifier (LEI) tunnus on 213800R2TQW1OZGYDX93. 

Lisää tietoa Sotkamo Silveristä verkkosivustolla www.sotkamosilver.com tai www.silver.fi 

Yhtiön lehdistötiedotteet ja taloudelliset tiedotteet jakaa Cision Sverige ja ne ovat saatavilla 

verkkosivustolla www.silver.fi 

http://www.silver.fi/

