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NORGE MINING LTD 

(“Norge Mining” eller “Selskapet”) 

 

Utnevnelse av prosjektdirektør  

 

Norge Mining, det norsk-britiske mineralleteselskapet som undersøker en forekomst av kritiske 

råmaterialer i Sørvest-Norge, kan med glede kunngjøre tiltredelsen til Tim Galusky, en svært erfaren 

prosjektleder, i den nye rollen som prosjektdirektør i Selskapet.  

Tim er utdannet innen byggeledelse ved Arizona State University i USA. Han har lang, internasjonal 

erfaring med å lede større kapitalkrevende prosjekter i bergindustrien fra konsept fase til utbygging 

og drift. De siste 25 årene har han vært med på over et titalls ulike prosjekter i både Nord-, Sentral-, 

og Sør-Amerika, samt i Afrika.  

I sitt forrige engasjement var Tim direktør for utvidelsesprosjekter i gullgruven til Equinox Gold’s Los 

Filos i Mexico. Der ledet han blant annet en utvidelse av en underjordisk gruve og utviklingen av et 

«karbon-i-utvasking»-prosessanlegg (eng: carbon-in-leach). Før dette var han prosjektleder ved 

Lindero-prosjektet i Argentina, et nytt gullprosjekt. Fra 2014-2017, var han prosjektleder ved Sierra 

Gorda Oxide-prosjektet, et stort kobberprosjekt i Chile. Andre nystartede prosjekter som Tim har 

jobbet med inkluderer Morenci Mine sitt Leach Project og Safford Leach prosjektene i Arizona, hvor 

han hadde rollen som byggeleder.  

I Norge Mining vil Tim sin rolle være å lede utviklingen av Bjerkreim leteprosjektet gjennom 

innledende og endelig mulighetsstudie, og følgelig gjennom planlegging, søknadsprosesser, utbygging 

og oppstart av Selskapets første gruve. Hans brede, internasjonal erfaring og kompetanse har gitt han 

en dyp innsikt i aspekter som går på miljø, bærekraft og samfunnshensyn i lete- og 

utvinningsprosjekter, som han vil tilføre Bjerkreim leteprosjektet.  

 

John Vergopoulos, administrerende direktør i Norge Mining sier: 

«Vi gleder oss over å kunne utnevne Tim Galusky som vår prosjektdirektør, en ny rolle som 

understreker framdriften i vårt letearbeid. Tim har tilegnet seg en betydelig internasjonal erfaring 

gjennom 25 år med prosjektledelse og konsulentarbeid. Han har en imponerende merittliste når det 

gjelder sikkerhet, kvalitet, og beste praksis, samt et sterkt engasjement til bærekraft. Dette er 

essensielt for å lykkes med utvikling av Bjerkreim leteprosjektet.» 

«Vi ser frem til å jobbe med Tim i fortsettelsen av våre planer om å bli en strategisk produsent av 

kritiske råmaterialer i Europa, med positive ringvirkninger lokalt, regionalt og nasjonalt.» 

 

For mediehenvendelser vennligst kontakt: 



 

Buchanan Communications     +44 (0) 20 7466 5000   

Mark Court / George Cleary     norgemining@buchanan.uk.com 

          

Om Norge Mining 

Norge Mining Ltd er et norsk-britisk naturressursselskap med fokus på mineralleting i Norge.  

Selskapets mineralressursestimater fra Bjerkreim leteprosjektet bekrefter forekomster i 

verdensklasse av de EU kritiske råmaterialene fosfat, vanadium, og titan. Hvor disse materialene 

kommer fra har en strategisk betydning i målet om å oppnå netto karbonnullutslipp. En forutsetning 

for dette er transparente forsyningskjeder.  

Norge Mining innehar 61 undersøkelsesrettigheter som utgjør mer enn 520 kvadratkilometer i 

Sørvest-Norge, gjennom sitt 100% eide datterselskap, Norge Mineraler AS. Selskapets 

undersøkelsesarbeid bygger på tidligere studier utført av Norges geologiske undersøkelse (NGU), og 

har startet med innledende mulighetsstudier.  

Selskapet ble stiftet i november 2018, og har hovedkontor i Storbritannia. Dets ambisjon er å bli en 

betydelig, bærekraftig og strategisk viktig lete- og utvinningsvirksomhet med fokus på kritiske 

råmaterialer. 

For ytterligere informasjon kan du besøke http://www.norgemining.com. 
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