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NORGE MINING PLC 

(«Norge Mining» eller «selskapet») 

 

Utnevner operasjonsdirektør (Chief Operating Officer) for Norge Mineraler AS  

Norge Mining plc, det engelsk-norske leteselskapet som utvikler en mineralressurs i verdensklasse i 

Sørvest-Norge, har gleden av å kunngjøre utnevnelsen av Monika Øksnes som operasjonsdirektør hos 

Norge Mineraler AS, selskapets norske datterselskap. 

Monika, som har en mastergrad i geovitenskap fra Universitetet i Bergen, begynte i Norge Mineraler i 

juni 2020, og begynte å jobbe på minerallete- og undersøkelsesprosjektet. I november 2020 ble 

Monika operasjonsleder (Operations Manager), en rolle hvor hun ledet åpningen av Norge Mineralers 

kontor i Egersund.  

I sin rolle som operasjonsdirektør er Monika ansvarlig for Norge Minings operasjonelle aktiviteter i 

Norge, inkludert lete- og undersøkelsesprogrammet og samfunnskontakt. Monika er en del av teamet 

på Egersund-kontoret, som inkluderer økonomidirektør (Chief Financial Officer) Jenny Kvilhaug Tuen 

sammen med geologer og andre ansatte. 

John Vergopoulos, administrerende direktør (Chief Executive Officer) i Norge Mining, sa:  

«Jeg er glad for at Monika nå er operasjonsdirektør i vårt norske datterselskap, Norge Mineraler. I 

tillegg til å være utdannet geolog, er Monika enestående på prosjektledelse og samfunnskontakt. Vi 

er svært fornøyde med styrken på teamet i Norge Mineraler, og jeg ser frem til å jobbe med dem for 

å oppfylle ambisjonen vår om å bli en bærekraftig og strategisk viktig lete- og gruvevirksomhet.» 

 

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 er et engelsk-norsk naturressursselskap som fokuserer på mineralutvinning i Norge.  

Selskapet eier 46 utvinningslisenser, 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 lete- og undersøkelsesprogram, og bygger på tidligere studier fra Norges geologiske 

undersøkelse (NGU). Selskapets første mineralressursestimater fra Bjerkreim Exploration Project har 

bekreftet forekomster i verdensklasse av råvarene vanadium, titan og fosfat, som er svært viktige for 

EU (EU Critical Raw Materials). 



Norge Minings ambisjon 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. 

For ytterligere informasjon, besøk www.norgemining.com 

 

 

 

http://www.norgemining.com/

