Lundingruppen bjuder in till en presentation av det nya gruvdistriktet Vicuña
Bolagen Josemaria Resources, Filo Mining och NGEx Minerals i Lundingruppen har tillsammans en
unik position i ett av världens mest intressanta nya gruvdistrikt, Vicuña, i Argentina.
Nu erbjuder vi en möjlighet att få en presentation av hela detta distrikt och den enorma potential för
produktion av koppar, guld och silver som vi ser där under många decennier framåt. Presentationen
genomförs av två av Lundingruppens mest seniora geologer: Neil O’Brien, tidigare VP Exploration för
Lundin Mining och Wojtek Wodzicki, vd för NGEx Minerals samt styrelseledamot i Filo Mining och
Josemaria Resources.

Datum: Onsdagen den 1 december, 2021
Tid: 18:00
Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70 i Stockholm (Lokal: New York)
Anmälan: e-post till reriksson@rive6.ch
Efter presentationen kommer en lättare förtäring att ta med erbjudas. Presentation kommer att genomföras på ett smittsäkert
sätt och vi ber därför alla med sjukdomssymptom att avstå från att komma.

Hittills har de tre bolagen i Lundingruppen (Josemaria, Filo Mining och NGEx Minerals) upptäckt
fyndigheter om 17 miljoner ton koppar, 29 miljoner ounce guld och 354 miljoner ounce silver i
Vicuña distriktet. Vi är övertygade om att detta bara är början och kommer därför att ytterligare
intensifiera arbetet med att utforska detta nya, betydande kluster av metallfyndigheter under de
kommande åren.
Det globala arbetet med att ställa om till en grönare energiproduktion accelererar nu snabbt. I och med
denna omställning kommer enorma mängder koppar att efterfrågas. En gyllene era för koppar har bara
börjat och lagom för att möta denna tidigare, aldrig skådade, efterfrågan på koppar erbjuder
Lundingruppens Filo Mining, Josemaria och NGEx en möjlighet som knappast dyker upp mer än en
gång under vår livstid.
Varmt välkomna den 1 december klockan 18:00 för en mycket spännande presentation av tre av
framtidsbolagen i Lundingruppen!

Robert Eriksson, The Lundin Group of Companies

