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BOREAL UTSER DIREKTÖR THOMAS SÖDERQVIST
Vancouver, B.C., December 13, 2018. Boreal Metals Corporation (“Boreal” eller “Företaget”)
(TSXV:BMX) är glada att tillkännage utnämningen av Thomas Söderqvist som oberoende, ickeverkställande direktör från och med 1 januari, 2019. Herr Söderqvist är en gruvindustri med över 40
års erfarenhet inom gruvindustrin och är för närvarande vice VD för Boliden-koncernen ("Boliden")
med säte i Stockholm. Han har haft ledande befattningar i några av de viktigaste företagen i den
svenska gruvindustrin, inklusive Boliden och Sandvik Mining and Construction ("Sandvik"). Herr
Söderqvists omfattande kunskaper om den skandinaviska gruvindustrin och hans stora nätverk
kommer att ge en regional fördel till Boreal och stödja bolagets strategiska och prospekteringsmål.
”På styrelsens vägnar är jag glad att välkomna Thomas Söderqvist till Boreal. Vi fortsätter att bygga en
stark styrelse med en kombination av färdigheter och expertis som kommer hjälpa att uppnå
Företagets strategiska mål,” Säger Karl Antonius, Koncernchef och VD. ”Thomas har bred erfarenhet
inom Skandinavien med ett unikt nätverk och starka relationer med gruvindustrin som kommer bistå
Boreal då vi fortsätter att implementera vår utvecklingsstrategi.”
Herr Söderqvist påbörjade sin gruvkarriär vid 18-års ålder vid det svenska gruvbolaget Boliden, där han
jobbade som underjordsgruvarbetare. Han fortsatte, efter studier, med Boliden och arbetade sin väg
upp till underjordschef. Han gick till Sandvik och deltog aktivt i Sandviks köp av Tamrock vilket bildade
ett nytt globalt företag inom hårdbergsbrytning. Under sina år på Sandvik spenderade han fem år som
chef över den kanadensiska verksamheten baserad i Sudbury, Ontario. Han fortsatte sedan med att
överse Sandviks gruv- och byggverksamhet i norra, centrala, och östra Europa i sex år och blev
befordrad till Senior Vice President för Sandvik Mining and Construction. Söderqvist återgick till
Boliden 2012, då som General Manager för Skellefteåfällets gruvor, och blev efter fyra år befordrad till
Senior Vice President av Boldien baserad i Stockholm. Herr Söderqvist kommer från den 1 januari 2019
inneha en position som Senior Advisor till Bolidens VD på deltid.

Om Boreal Metals Corporation
Boreal är ett mineralprospekteringsbolag med fokus på upptäckter av zink-, koppar-, silver-, guld-,
kobolt- och nickelfyndigheter i de exceptionella historiska gruvdistrikten i Sverige och Norge. Bolaget
siktar på att upptäcka en ny ekonomisk mineralfyndighet i kända gruvdistrikt där de skett lite, eller
ingen, modern prospektering. Bolaget leds av en erfaren ledningsgrupp och ett tekniskt team, med
goda meriter inom mineralfynd, gruvutveckling och finansiering.

På Boreal Metals Corporations vägnar
Karl Antonius, VD
För mer information om Boreal, besök bolagets hemsida på www.borealmetals.com eller kontakta
Alexandra Woodyer Sherron på +1 604 922 8810 eller info@borealmetals.com.
Varken TSX Venture Exchange eller dess Regulation Services Provider (som definieras i stadgarna hos
TSX Venture Exchange) tar ansvar för dugligheten eller noggrannheten i denna utgåva.
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Varning angående framåtseende uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa uttalanden som kan anses vara "framåtblickande uttalanden".
Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och är generellt men inte alltid
identifierade av orden "förväntar", "planer", "förutse", "tror", "avsikt", "uppskattningar", "projekt",
"Potentiella" och liknande uttryck, eller att händelser eller villkor "kommer", "skulle", "kunde" eller
"borde" inträffa. Även om Boreal Metals Corporation anser att förväntningarna som uttrycks i sådana
framåtblickande uttalanden grundar sig på rimliga antaganden, är sådana uttalanden inte garantier för
framtida resultat, de är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer, och faktiska resultat eller realiteter kan
skilja sig väsentlig från de i framåtseende uttalanden. Sådana väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
innefattar, men är inte begränsade till, Boreal Metals Corporation förmåga att skaffa tillräckligt med
kapital för att finansiera sina förpliktelser enligt avtal om fastighetsoptioner, för att upprätthålla
mineraltillgångar och koncessioner i god ställning, att utforska och utveckla sina projekt, till återbetala sin
skuld och för allmänna rörelsekapitaländamål förändringar i ekonomiska förhållanden eller finansiella
marknader Boreal Metals Corporations förmåga att erhålla nödvändiga tillstånd och samtycke som krävs
för att undersöka, borra och utveckla projekten och, om den erhålls, för att få sådana tillstånd och
godkännanden i tid i förhållande till Boreal Metals Corporations planer och affärsmål för projekten. Boreal
Metals Corporations allmänna förmåga att borra testa sina projekt och hitta mineralresurser. om några
mineralresurser upptäcks eller förvärvas, bolagets förmåga att tjäna pengar på sådana mineralresurser,
och förändringar i miljö- och andra lagar eller förordningar som kan påverka bolagets verksamhet.
Framåtblickande uttalanden grundar sig på de rimliga övertygelser, uppskattningar och yttranden från
Boreal Metals Corporations ledning på det datum som uttalandena görs. Boreal Metals Corporation åtar
sig ingen skyldighet att uppdatera dessa framåtblickande uttalanden, om ledningens övertygelser,
uppskattningar eller åsikter eller andra faktorer bör ändras, med förbehåll för vad som krävs enligt lag.

