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SOTKAMO SILVER NEUVOTTELEE HOPEAKAIVOKSEN RAHOITUKSESTA

Sotkamo Silver neuvottelee suuren kansainvälisten rahoituslaitoksen ja Ruotsin
vientiluottoviraston (Swedish Export Credit Agency ECA) kanssa kattavasta
rahoituspaketista. Tavoitteena on rahoittaa Outotecin teknologia- ja
prosessilaitetoimitussopimus (EPC) ja mahdollistaa täten kaivoksen rakentaminen ja
tuotannon käynnistyminen.
Keskustelu rahoituksen ehdoista on alistettu Ruotsin vientiluottoviraston (ECA)
takauspäätökselle. Käytävät keskustelut eivät ole sitoumus tai tarjous sitoutumisesta
toimitussopimukseen tai rahoitukseen.
Seuraava askel on ja Ruotsin vientiluottoviraston (ECA) hallituksen takauspäätös. Päätös
tehdään aikaisintaan 23. elokuuta.

"Teknisen Raportin ja siihen kuuluvan Feasibility Studyn julkaisemisen jälkeen yhtiö käy
useita eri rahoituskeskusteluja. Nämä ovat ilmaus markkinoiden arviosta Hopeakaivoshankkeen laadusta. Valmistelemme rinnakkain useita eri rahoitusvaihtoehtoja tämän
merkittävän kansainvälisten rahoituslaitoksen ja Ruotsin vientiluottoviraston lisäksi", sanoo
tohtori Timo Lindborg, Sotkamo Silver AB:n konsernijohtaja,

Tukholma, 16. päivä elokuuta 2017
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 klo 8:45 CET, 16.
elokuuta 2017.
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 NASDAQ OMX
Helsingissä.
ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.
Sarjan 2016/2017 merkintäoptioiden ISIN-koodi on SE0008373880, kaupankäyntitunnus on SOSI TO4
NGM Equity pörssissä Tukholmassa ja SOSI1EW116 NASDAQ Helsinki pörssissä.
Merkintäoptio antaa oikeuden merkitä yhden osakkeen 4 kruunulla (noin 0,43 €) elokuussa
2017. http://www.silver.fi/sivu/fi/tietoa_optioannista/
Legal Entity Identifier (LEI) tunnus: 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

