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SOTKAMO SILVER AB  Pressmeddelande den 20 september 2019 

(NGM: SOSI; NASDAQ: SOSI1)  Stockholm, 8.45 

 

 

SOTKAMO SILVER STÄRKER SILVERGRUVANS ORGANISATION 

 

Meddelande i Stockholm den 20 september 2019, kl. 8,45 

Sotkamo Silver Oy stärker organisationen av Silvergruvan med följande utnämningar: 

Mikko Sopanen (M.Sc., ekonomi) har utsetts till dotterbolagets Sotkamo Silver Oys 

ekonomichef. Mikko har tidigare arbetat i ledande befattningar inom ekonomisk 

förvaltning och finansiering, både iriskkapitalbolag och industrin bland annat i 

Singapore och Kina. Han kommer till Sotkamo Silver från PricewaterhouseCoopers 

Oy, där han har arbetat inom ekonomiska konsultering. Mikko kommer att börja den 

23 september 2019. 

Max Forsman (M.Sc., geologi) har utsetts till chef för gruvdrift och geologi. Han 

kommer att ansluta sig till företaget den 7 oktober 2019. Max har över tjugo års 

erfarenhet från både underjordisk gruvdrift och dagbrott samt prospektering. Före 

Max ansluter sig till Sotkamo Silver har han arbetat som avdelningschef vid Boliden 

FinnEx Oy som ansvarig för prospektering i Outokumpu-området. 

Kristian Colpaert, (Civilingenjör) kommer att börja som metallurg i anrikningsverket 

den 1 oktober 2019. Hans huvudansvarsområde kommer att vara att förbättra och 

säkerställa prestandan och utvecklingen av anrikningsprocessen. Före Kristian 

ansluter sig till Sotkamo Silver har han arbetat inom process- och gruvindustrin i 

FoU-positioner, senast på Pöyry Oy. 

"Efter att ha uppnått full produktionskapacitet redan under ramp-upp perioden är det 

värdefullt att vi har kunnat stärka Silvergruvans organisation då den normala 

produktionen startar. Jag välkomnar varmt de nya medlemmarna i vår organisation till 

Sotkamo Silver," säger Timo Lindborg, VD  

 

Stockholm den 20 september 2019 

Timo Lindborg, CEO 

 

Kontaktperson 

Timo Lindborg, VD för Sotkamo Silver AB, telefon +358 40 508 3507 

 

De officiella meddelandena ges på svenska och det kan finnas skillnader i de 

översatta versionerna. 
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Om Sotkamo Silver AB (publ) 

 

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. 

Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger 

mineralfyndigheter, som innehåller silver, guld och volfram i Finland och Sverige, samt zink 

och guld i Norge. Bolagets huvudprojekt är producerande Silvergruva i Sotkamo kommun.  

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för 

publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa 

mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. 

Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de 

antagits av den Europeiska Unionen. 

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1 på NASDAQ Helsinki.  

ISIN-nummer för Sotkamo Silver AB:s aktier är SE0001057910.fi 

Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 213800R2TQW1OZGYDX93. 

Företagets pressreleaser och finansiella rapporter distribueras via Cision Sverige och finns 

tillgängliga på www.silver.fi 


