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BOREAL STÄRKER VERKSTÄLLANDE LEDNINGSGRUPP
Vancouver, B.C., April 16, 2019. Boreal Metals Corp. (“Boreal” eller “Bolaget”) (TSXV:BMX)
är glada att kunna meddela att styrelsen har utsett Patricio Varas till verkställande direktör.
Varas, vid sidan av, Karl Antonius, som fortsätter att hålla positionen som bolagets
koncernchef, har varit central i skapandet och det offentliga bolagets utveckling till ett
framgångsrikt prospekteringsbolag, sedan dess start 2016.
”Boreal fortsätter sin fokuserade strategi för att prospektera efter basmetaller i exceptionella,
historiska gruvdistrikt i Skandinavien. Denna företagsstrategi utnyttjar boreals ledningsgrupps
omfattande och beprövade erfarenhet inom utforskning, identifiering, upptäckter av
ekonomiskt lönsamma fyndigheter. Som en del av denna strategi är vi glada att tillkännage en
förstärkning av vår ledningsgrupp”, säger Karl Antonius, Koncernchef.
Varas har över 30 års erfarenhet inom gruvindustrin, han har byggt en imponerande
meritlista inom prospektering, fynd, operativ och ledande erfarenhet. Varas är en
professionell geovetenskapsman med omfattande och mångsidig teknisk erfarenhet inom
upptäcker av ekonomiska fyndigheter, till exempel Santo Domingo Sur IOCG fyndigheten i
Chile, Milestone P-karbonat fyndigheten i Saskatchewan, och diamantgruvan Diavik i NWT.
Varas kommer att leda Boreals tekniska kommité som inkluderar Rodney Allen, en regional
VMS-expert tidigare i Boliden, Dan McNeil, bolagets VP Exploration, och våra tekniska
rådgivare Eric Jensen och David Maher, från vår strategiska partner EMX Royalty Corp.
(”EMX”), som samlar exeptionell teknisk kunskap för att styra Boreals
prospekteringsinsatser.
Boreal är nöjda att tillkännage utnämningen av Alexandra Woodyer Sherron till rollen som
Vice President Corporate Development. Hon kommer fortsätta att uppfylla sina roller som
finansdirektör och företagsekreterare. Woodyer Sherron ger en omfattande erfarenhet från
projektutvärdering som investmentsbank, M & A, joint ventures, företags- och
projektfinansiering, tillsammans med implementering av företagstillväxt och strategisk
planering.
Boreal är också nöjda att tillkännage att Donald Mosher har anslutit sig till koncernledningen
som Vice President Capital Markets. Mosher tar med 30 års erfarenhet av kanadensiska
kapitalmarknader till Boreal-teamet, inklusive strategisk marknadsföring,
aktieägarkommunikation, mediaförbindelser och kapitalinsamling.
Boreal är vidare glädjande att tillkännage att de har behållit tjänsterna hos Renmark
Financial Communications Inc. ("Renmark") för att bidra med sina mediarelaterade
aktiviteter.
”Vi är nöjda att kunna meddela att vi har valt Renmark för att förstärka Boreals profil i
finanssamhället och förbättra vårt företags synlighet. Vi valde Renmark eftersom dess
standarder och metoder passar bäst med det budskap som vi önskar kommunicera med den
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investerande allmänheten på grund av deras omfattande erfarenhet av att arbeta med
gruvindustrin,” säger Patricio Varas, VD.
Med tanke på de tjänster som ska tillhandahållas kommer de månadsenliga avgifterna som
Boreal ådragit sig att bli en kontant ersättning på upp till $ 8 000. Renmark har inget direkt
eller indirekt intresse i Boreal eller dess värdepapper, eller någon rätt eller avsikt att förvärva
ett sådant intresse.
Om Boreal Metals Corp.
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. Företaget siktar på att upptäcka nya ekonomiska mineralfyndigheter 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
Patricio Varas, 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.
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.

