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NORGE MINING PLC 

(«Norge Mining» eller «selskapet») 

 

Utnevner Bente Hagem som styremedlem  

Norge Mining plc, Anglo-Norwegians leteselskap som utvikler mineralressurser i verdensklasse i 

Sørvest-Norge, har gleden av å kunngjøre utnevnelsen av Bente Hagem, norsk forretningskvinne som 

styremedlem i selskapet fra 1.april. 

Hagem har bred erfaring fra nordiske og europeiske virksomheter. Hun har hatt lederstillinger i 

Nortura, Equinor og Statnett. Hagem har vært styreleder i ENTSO-E (en EU-organisasjon for 

Systemoperatører i Brussel), styreleder i Nord Pool Spot og medlem av flere andre styrer. Hagem har 

nylig jobbet med energipolitikk for EU-kommisjonen i Brussel.  

Oliver Baring, styreformann i Norge Mining, sier: «Jeg er glad for å kunne ønske Bente Hagem 

velkommen til styret i Norge Mining som styremedlem. Bente er en svært erfaren forretningskvinne 

med engasjement for bærekraft og kunnskap om EU, som vil være betydelige aktiva for Norge Mining. 

Bente vil bli med i selskapet i begynnelsen av april, og vi ser frem til perspektivet hun vil bringe når vi 

utvikler strategien vår for å bli en bærekraftig og strategisk viktig lete- og gruvevirksomhet i Norge». 

 «Jeg har jobbet i energisektoren og har erfaring med industriutvikling og verdiskaping sier Bente 

Hagem. Jeg tror utviklingen av vår mineralressursindustri gir en god mulighet til å skape verdier til 

fordel for alle interessenter, forutsatt at det gjøres bærekraftig. Norge Minings målmineraler – 

vanadium, titan og fosfat – er viktige på grunn av deres strategiske betydning for EU». 

 

For mediehenvendelser, ta kontakt med: 

 

Buchanan Communications     +44 (0) 20 7466 5000   

Mark Court / James Husband     norgemining@buchanan.uk.com 

          

 

Om Norge Mining plc 

Norge Mining plc er et britisk-norsk naturressursselskap som fokuserer på mineralleting i Norge.  

Selskapet eier 46 letelisenser, som utgjør mer enn 400 kvadratkilometer i Sørvest-Norge i et område 

som er kjent for å inneholde vanadium, titan, fosfat og gull. Norge Mining gjennomfører for tiden et 

program for letearbeid som bygger på tidligere studier fra Norges geologiske undersøkelse (NGU). 

Selskapets første mineralressursestimat, for Øygrei-området, har bekreftet en forekomst i 

verdensklasse av de EU-kritiske råstoffene vanadium, titan og fosfat. 



Ambisjonen til Norge Mining er å bli en betydelig, bærekraftig og strategisk viktig lete- og 

gruvevirksomhet med fokus på Norge.  

Selskapet ble stiftet i november 2018, har hovedkontor i Storbritannia og har et 100 % eid norsk 

datterselskap, Norge Mineraler AS. 

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til www.norgemining.com 

 

 

 

http://www.norgemining.com/

