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Fullständiga förslag till beslut inför  

Akobo Minerals AB (publ)s (”Bolaget”) extra bolagsstämma  
den 7 december 2021 

 
 
Punkt 6  
Val av styrelse  
 
Pir Invest Holding AS och Jorn Christiansen som representerar cirka 16,7 procent av aktierna 
och rösterna i Bolaget föreslår att stämman fattar beslut om att, intill tiden för nästa årsstämma, 
nyvälja Helge Rushfeldt till ny styrelseledamot i Bolaget. Det noteras att Hans Olav Torsen och 
Jorn Christiansen kvarstår som styrelseledamöter i Bolaget samt att Erik Haugane avgår som 
styrelseledamot i samband med stämman. 
 
Helge Rushfeldt är ägare och vd för Promin AS, ett norskt baserat konsultföretag inom gruv- 
och mineralindustrin. Helge har arbetat för många av Norges stora gruvor och 
mineralbearbetningsanläggningar, inklusive Titania AS (R&D department), Norwegian Talc 
AS (Produktionschef), Hustadmarmor AS (Development of new production line and Process 
Manager). Under ledning av Promin har Helge arbetat med flera prospekteringsprojekt och 
många projekt som går från prospektering, via finansiering till produktion, inklusive Nussir 
ASA i Nordnorge och Greenland Ruby på Grönlands västkust. Helge har arbetat mycket 
med rättigheter och tillstånd, avfallshantering, borrkampanjer, ESG (Environmental, Social 
and Governance), intressentengagemang, förstudier, resursmodeller och mineralförädling. 
Helge är också medförfattare till en nyutgiven bok om säkerhet, hälsa och miljö inom 
gruvindustrin. Helge innehar en Master of Science in Mineral Processing från Norges 
teknisk-naturvetenskapliga universitet (NTNU). 
 
 

Göteborg i november 2021 
Akobo Minerals AB (publ) 

Styrelsen 
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