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NUSSIR INNGÅR LANGSIKTIG AVTALE OM SALG AV KOBBER
Nussir ASA har i dag inngått en avtale om salg av all planlagt produksjon av kobberkonsentrat fra
gruven de første ti år med opsjon på forlengelse. Det tyske smelteverket Aurubis AG vant
konkurransen som følge av gode kommersielle vilkår, finansiell soliditet samt miljømessige
forhold knyttet til deres drift. Aurubis er en av verdens største kobberprodusent med hovedkontor i
Hamburg. Selskapet setter søkelys på det «grønne skiftet» og vektlegger ren produksjon og
resirkulering av kobber.
«Dette er norgeshistoriens største kobbersalgsavtale og vi er svært tilfredse med avtalen som gir
oss gode og forutsigbare inntekter i overskuelig framtid. Avtalen vil bidra positivt til
finansieringen fra banker og investorer. Aurubis har vurdert og verdsatt vårt rene kobberkonsentrat
og planlagt helelektrisk produksjon med null CO2 utslipp, noe som har gitt oss god uttelling på
pris», sier administrerende direktør Øystein Rushfeldt. Avtalen er gjenstand for behandling av
begge selskapers styrer.
Fakta om Nussir ASA:
- Kobbergruven Nussir ligger i Repparfjord i Hammerfest kommune.
- Kontrakten er på minimum ti år og er den største for salg av kobber i norsk historie.
- Gruven er planlagt til å bli den første helelektrifiserte gruven i verden, helt uten CO2
utslipp.
NUSSIR ENTERS INTO A MEMORANDUM OF UNDERSTANDING FOR LONG TERM
SALE OF COPPER
Nussir ASA has entered into a memorandum of understanding for the sale of the full copper
concentrate production for the first ten years from the Nussir mine in Finnmark, with an option to
extend. The German smelter Aurubis AG won the fierce competition based on having the best
commercial conditions, its financial solidity, and its focus on environment factors. Aurubis is
among the world’s largest copper smelters headquartered in Hamburg. It emphasizes the
importance of moving towards the “green” economy, with a clean production cycle and
encourages recycling of copper.
“We are very pleased with our planned association with Aurubis and the terms fully recognize the
high quality of the concentrate to be produced by Nussir. This is a positive step forward towards
the financing of the development of the mine and in creating a new significant European copper
producer. As part of the agreement Aurubis appreciates and valued Nussir’s plan for fully
electrified production without any CO2 emission.” says CEO Øystein Rushfeldt.
Facts about Nussir ASA:
-

The copper mine is in Repparfjord, in the municipality of Hammerfest
The Memorandum of Understanding is for ten years and it is the largest copper contract in
Norwegian history
The mine will be the world’s first fully electrified mine
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