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Copperstone utser Frida Keskitalo till CFO
Copperstone Resources AB (publ) (”Copperstone” eller ”Bolaget”) utser Frida Keskitalo till CFO. Hon 
tillträder tjänsten den 1 april 2023. Frida Keskitalo har under sitt yrkesverksamma liv till största del 
arbetat på LKAB där hon innehaft ett flertal befattningar inom ekonomi och redovisning samt 
chefsroller inom drift, underhåll och logistik.

“Vi ser mycket fram emot att Frida Keskitalo ansluter till vårt team. Hon har en bred och gedigen 
kompetens från ekonomistyrning och redovisning inom gruvverksamhet. Det i kombination med hennes 
övriga erfarenheter från seniora operativa roller gör att hon kommer ha väldigt mycket att bidra med i 
den fas Copperstone nu går in i. Vi önskar henne varmt välkommen”, säger VD Henrik Ager i en 
kommentar.

Om Frida Keskitalo
Frida Keskitalo är född 1979 och är utbildad civilekonom vid Handelshögskolan vid Umeå universitet. 
Hon startade sin karriär på LKAB i Kiruna 2005 och har därefter haft ett antal roller inom LKAB varav 
ett flertal i ledande positioner. Hon har bland annat arbetat som redovisningsekonom, 
bokslutsansvarig för LKAB Moderbolag samt verksamhetscontroller inom enheten ”Försäljning & 
Logistik”. Hon kommer närmast från en roll som Sektionschef drift och underhåll inom LKAB 
Malmtrafik AB Terminal.

För mer information, vänligen kontakta Henrik Ager (VD)  eller henrik.ager@copperstone.se
.info@copperstone.se

BOLAGET I KORTHET
Copperstone Resources AB är ett bolag som nu skalar upp till att bli ett modernt och ansvarsfullt 
producerande gruvbolag genom återöppnandet av Viscariagruvan i Kiruna. Fyndighetens höga 
kopparhalt, bedömda mineraltillgångar, geografiska placering samt ett växande team av expert ger 
goda förutsättningar för Copperstone att bli en viktig leverantör av kvalitativ och ansvarsfullt 
producerad koppar – en metall som har en helt central roll i Sveriges och Europas klimatomställning 
mot ett elektrifierat samhälle. Utöver Viscaria-gruvan innehar Copperstone ett antal andra 
bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Arvidsjaur (Eva, Svartliden, Granliden) och 
Smedjebacken (Tvistbogruvan) – samtliga i Sverige. Moderbolagets aktie handlas på Nasdaq First 
North Growth Market (ticker COPP B). Augment Partners är bolagets Certified Adviser, info@augment.
se, +46 8 604 22 55.
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