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Thor Åhlgren föreslås som styrelseledamot i Auriant 
Mining AB (publ) 

 

Den 9 december 2022 publicerade Auriant Mining AB (publ) en kallelse till extra 

bolagsstämma som äger rum den 28 december 2022. I kallelsen till stämma informerade 

valberedningen om att den nominerat Thor Åhlgren till bolagets styrelse.  

Valberedningens fullständiga redogörelse för val av ny styrelseledamot publiceras på bolagets 

hemsida den 14 december 2022. Valberedningen har beslutat att föreslå Thor Åhlgren, född 

1997, som ny styrelseledamot i Auriant Mining AB.  

Thor Åhlgren är svensk medborgare och har en civilingenjörsexamen i tillämpad matematik 

och en kandidatexamen i maskinteknik, båda från Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. 

Thor har tidigare arbetat med finansiella transaktioner som involverar gruvbolag som 

investeringsanalytiker och som corporate finance-analytiker. Thor är för närvarande 

styrelseledamot och verkställande direktör för Runaware Holding och arbetar med 

investeringar på Modelio Equity. Valberedningen har inte ansett att Thor Åhlgren är 

oberoende gentemot större aktieägare på grund av att han är son till Per Åhlgren, som är den 

största aktieägaren i GoMobile Nu AB, som äger 23,79 procent av aktierna i Auriant Mining 

AB (publ) per den 30 september 2022. Thor Åhlgren anses oberoende i förhållande till bolaget 

och bolagsledningen. 

Ytterligare information framgår av den fullständiga redogörelsen från valberedningen som 

kommer att publiceras på bolagets hemsida den 14 december. 

 



 

 

För mer information, vänligen kontakta: 
 

Danilo Lange, VD Tel: 

+7 495 109 02 82 

e-post: d.lange@auriant.com 
 

Företagsnamn: Auriant Mining AB 

Kortnamn: AUR 

ISIN-kod: SE0001337213 
 

Website: www.auriant.com 
 
 

Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på prospektering och guldproduktion i 

Ryssland, främst i republiken Tyva, Zabaikalye och republiken Khakassia. Bolaget har för närvarande fyra 

licenser, inklusive två gruvor i drift (Tardan och Alluvial vid Staroverinskaya), en prospekteringstillgång i ett 

tidigt skede och en prospekteringstillgång under utveckling. 

 
Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market under 

beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.com. G&W Fondkommission är Certified Adviser till Auriant Mining 

AB, för mer information besök www.gwkapital.se. 
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