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SOTKAMO SILVER AB: SOTKAMO SILVER OY:S OMSTÄLLNINGSFÖRHANDLINGAR HAR 
AVSLUTATS 

Pressmeddelande: Stockholm den 7 oktober 2022, klockan 11:05 CET. 

 

De omställningsförhandlingar enligt samarbetslagen som inleddes den 5 september 2022 har 
avslutats. Omställningsförhandlingarna inleddes för att anpassa verksamheten till rådande 
allmänna ekonomiska och marknadsmässiga situationen. Förhandlingarna gällde bolagets 
samtliga personalgrupper, omfattande cirka 50 personer, i Finland. 
Omställningsförhandlingarna fördes i god samarbetsanda. 

Under omställningsförhandlingarna kom man överens om att driva anrikningsverket 
regelbundet, om Bolaget anser det rimligt på grund av t.ex. ovanligt höga elpriser. Dessutom 
har företaget startat ett program som syftar till att förbättra kostnadseffektiviteten i sin 
verksamhet. 

Permitteringar kommer att genomföras om bolagets ekonomiska eller produktionssituation så 
kräver, och deras maximala varaktighet kommer att vara 90 dagar per person. Permitteringar 
kan genomföras mellan oktober 2022 och slutet av april 2023. 

 

Stockholm den 7 oktober 2022 

Sotkamo Silver AB 

Mikko Jalasto, CEO 

 

 

Kontaktperson 

Mikko Jalasto, CEO, tel. +358 50 482 1689 

 

 

Denna information är sådan information som Sotkamo Silver AB är skyldigt att offentliggöra 
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. 
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 
den 7 oktober 2022, klockan 11:05 CET. 



 

 

De officiella börsmeddelandena ges på svenska och det kan finnas skillnader i de översatta 
versionerna. I händelse av skillnader gäller den svenska versionen.  

 

Om Sotkamo Silver AB 

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter med långt tagna hänsyn 
till människor och miljö. Bolaget äger Silvergruvan i Sotkamo, var produktionen började i mars 2019. 
Dessutom har företaget mineralrättigheter till mineralfyndigheter som innehåller ädelmetaller och 
basemetaller i Finland. 

Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den 
Europeiska Unionen. 

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Main Regulated Equity och SOSI1 på Nasdaq Helsinki. 

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

Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 213800R2TQW1OZGYDX93.  

Läs mer om Sotkamo Silver på www.silver.fi 

Företagets pressmeddelanden och finansiella meddelanden distribueras av Cision Sverige och finns 
på webbplatsen www.silver.fi 

http://www.silver.fi/
http://www.silver.fi/

