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MAWSONILLE NIMITETTY YMPÄRISTÖVASTAAVA 

Vancouver, Canada – Mawson Resources Limited (“Mawson”) tai (“Yhtiö”) (TSX:MAW) (Frankfurt:MXR) 
(PINKSHEETS: MWSNF) on nimittänyt ympäristöasiantuntija Noora Raasakan Yhtiön ympäristövastaavaksi Suomessa. 

Noora on koulutukseltaan metsätalousinsinööri, joka on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon alueidenkäytön 
suunnittelusta. Hänellä on vahva työkokemus suomalaisesta ympäristöhallinnosta ja ympäristö- ja luonnonsuojelulain-
säädännön soveltamisesta luonnonsuojeluun. Ennen Mawsonille siirtymistään Noora on toiminut Lapin elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskuksen (Lapin ELY-keskus) luonnonsuojeluyksikön projektipäällikkönä hankkeessa, jonka tavoitteena on 
Natura 2000 –alueiden välisten ekologisten käytävien ja biodiversiteetin kehittäminen. 

“Nooran nimitys antaa Mawsonille ainutlaatuisen mahdollisuuden laajentaa kestävän kehityksen mukaista työtämme ja 
nostaa se aikaisempaa korkeammalle tasolle Suomessa, toteaa toimitusjohtaja Michael Hudson. Nooralla on vahva tausta 
ekologian alalta ja hän tuo mukanaan yli 20 vuoden kokemuksen suomalaisesta ympäristöhallinnosta painottuen erityisesti 
biodiversiteetti- ja ekologiakysymyksiin. 

Monilla Mawsonin malminetsinnän aikaisessa vaiheessa tekemillä päätöksillä on pitkäaikaisia vaikutuksia. Tällä nimityksellä 
voimme tehdä kestävää tulevaisuutta todeksi ja luoda aktiivisesti taloudellista, ympäristövastuullista kasvua joka perustuu 
sosiaalisesti hyväksyttävälle käyttäytymiselle ja toiminnalle. Toivotamme Nooran tervetulleeksi uuteen toimeensa.” 

Ympäristövastaavana Noora laatii Yhtiön ympäristöperiaatteet yhdessä johdon kanssa ja vastaa ympäristöseurannan ja -
hallinnon suunnitelmista. Hän vastaa myös Mawsonin tutkimushankkeiden ympäristöriskien tunnistamisesta ja hallinnasta 
sekä varmistaa, että ympäristönäkökohdat huomioidaan tehokkaasti Yhtiön toiminnassa. Noora tekee tiivistä yhteistyötä 
paikallisyhteisöjen ja viranomaisten kanssa, hallinnoi konsulttitoimeksiantoja ja varmistaa, että ympäristökriteerit 
sisällytetään yhtiön malminetsintähankkeiden suunnitelmiin. Toimenkuva on keskeisen tärkeä Yhtiön malminetsinnässä, ja 
siihen sisältyy vastuu sen varmistamisesta, että Yhtiö täyttää kaikki sille asetetut ympäristövaatimukset aikataulussa ja 
kattavasti. 

Mawson Resources Limited (TSX:MAW, FRANKFURT:MXR, PINKSHEETS:MWSNF) 

Mawson Resources Limited  on kanadalainen malminetsintäyhtiö jonka merkittävin tutkimushanke on Rompas-Rajapalojen 
kultaesiintymä Ylitorniolla ja Rovaniemellä.  

The qualified person for Mawson's Finnish projects, Mr Michael Hudson, President & CEO for Mawson and Fellow of the Australasian 
Institute of Mining Metallurgy has reviewed and verified the contents of this release. 
 

 
On behalf of the Board,  
 
 
"Michael Hudson"   
Michael Hudson, President & CEO 
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Forward Looking Statement 
This news release contains forward-looking statements or forward-looking information within the meaning of applicable securities laws (collectively, 
"forward-looking statements").  All statements herein, other than statements of historical fact, including statements regarding anticipated 
exploration activities are forward-looking statements. Although Mawson believes that such statements are reasonable, it can give no assurance that 
such expectations will prove to be correct.  Forward-looking statements are typically identified by words such as: believe, expect, anticipate, intend, 
estimate, postulate and similar expressions, or are those, which, by their nature, refer to future events. Mawson cautions investors that any forward-
looking statements are not guarantees of future results or performance, and that actual results may differ materially from those in forward looking 
statements as a result of various factors, including, but not limited to, capital and other costs varying significantly from estimates, equipment failure, 
unexpected geological conditions, permitting, operational delays, environmental and safety risks, and other risks and uncertainties disclosed under the 
heading "Risk Factors" in Mawson's most recent Annual Information Form filed on www.sedar.com.  Any forward-looking statement speaks only as of 
the date on which it is made and, except as may be required by applicable securities laws, Mawson disclaims any intent or obligation to update any 
forward-looking statement, whether as a result of new information, future events or results or otherwise.  


