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NORGE MINING PLC 
(«Norge Mining» eller «selskapet») 

 

Publisering av selskapets rapport om bærekraft og samfunnsansvar 

Norge Mining plc, det engelsk-norske leteselskapet som utvikler en ressurs i verdensklasse av kritiske 

råmaterialer i Sørvest-Norge, er glade for å kunngjøre publisering av sin rapport om bærekraft og 

samfunnsansvar. 

Rapporten inkluderer alle selskapets miljø-, samfunns- og forretningsetiske forhold (ESG) for året som 

ble avsluttet 31 desember 2020, og gir alle interessenter en mulighet til å gjennomgå gruppens 

aktiviteter og prestasjoner. 

Norge Mining er forpliktet til en bærekraftig praksis og etablerer en rekke forpliktelser for å bringe 

sine prosesser og retningslinjer i samsvar med internasjonale retningslinjer som en del av strategien 

for å bygge et motstandsdyktig og robust gruveselskap. 

Selskapets rapport om bærekraft og samfunnsansvar for 2020 kan leses via denne koblingen: 

https://norgemining.com/wp-content/uploads/2021/11/Norge-

Mining_ResponsibleBusinessReport2020_Final_WEB.pdf 

Rapporten gir en oversikt over selskapet og et sammendrag av fremdriften i det spennende Bjerkreim 
lete- og undersøkelsesprosjektet, som fokuserer på de EU-kritiske råmaterialene vanadium, titan og 
fosfat. Ressursdata publisert tidligere dette året gir et totalt mineralressursestimat ved Bjerkreim lete- 
og undersøkelsesprosjektet på 1,79 milliarder tonn og et utforskningsmål på mellom 2,4 og 4,0 
milliarder tonn. 

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

«Som et naturressursselskap i de tidlige stadiene av letearbeidene, er vi i starten på en spennende 

reise mot gruvedrift og mineralbearbeiding. Vi anerkjenner derfor ansvaret dette prosjektet krever og 

vi er fast bestemt på å inkorporere sterke miljømessige, sosiale og forretningsetiske prinsipper i 

virksomheten vår fra starten av og å bruke innovasjon for å redusere fotavtrykket av aktivitetene våre. 

Vi er glade for å publisere vår første rapport om bærekraft og samfunnsansvar og ønsker kommentarer 

velkommen fra alle interessenter.» 

 

For mediehenvendelser, ta kontakt med: 

Buchanan Communications     +44 (0) 20 7466 5000   

Mark Court / James Husband     norgemining@buchanan.uk.com 
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Om Norge Mining plc 

Norge Mining er et engelsk-norsk naturressursselskap som fokuserer på mineralundersøkelser i 

Norge.  

Selskapets første mineralressursestimater fra Bjerkreim lete- og undersøkelsesprosjekt har bekreftet 
forekomster i verdensklasse av råvarene vanadium, titan og fosfat, som er svært viktige for EU (EU 
Critical Raw Materials). Disse materialene er påvist å være av betydelig strategisk betydning for å 
oppnå nullmålet i netto karbonutslipp, hvor en viktig forutsetning er åpenhet i forsyningskjeden. 

Norge Mining, som eier 61 utforskningslisenser som utgjør mer enn 520 kvadratkilometer i Sørvest-

Norge, gjennomfører for tiden et program for utforskningsarbeid som bygger på tidligere studier av 

Norges geologiske undersøkelse (NGU). Selskapets ambisjon er å bli en betydelig, bærekraftig og 

strategisk viktig utvinnings- 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 
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