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MAWSONILTA TUTKINTAPYYNTÖ POLIISILLE KANSALAISJÄRJESTÖN TOIMINTATAVOISTA
Vancouver, Canada – Mawson Resources Limited (“Mawson”) tai (“Yhtiö”) (TSX:MAW) (Frankfurt:MXR)
(PINKSHEETS: MWSNF) kertoo, että se on pyytänyt poliisia tutkimaan, täyttävätkö tietyt Lapin luonnonsuojelupiiri
r.y.:n (“Järjestö”) äskettäin korkeimpaan hallinto-oikeuteen jättämän valituksen väitteet Suomen lain mukaan rikoksen
tunnusmerkistön.
Pääkohdat:


Pohjois-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi 21.5.2015 Järjestön tekemän valituksen kaivosviranomaisen (“TUKES”)
malminetsintälupapäätöksestä;



Järjestö valitti 18.6.2015 hallinto-oikeuden päätöksestä edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen (“Oikeus”);



Mawson teki 11.8.2015 tutkintapyynnön Rovaniemen poliisilaitokselle selvittääkseen, täyttävätkö tietyt
jatkovalituksen väitteet Suomen lain mukaan rikoksen tunnusmerkistön;
Mawsonin tekemä tutkintapyyntö koskee tiettyjä valituksen perusteena olevia väitteitä, ei valitusprosessia
sinänsä;
Järjestön valitus perustuu väitteeseen, että Mawson olisi tehnyt syväkairauksia ilman malminetsintälupaa Natura
2000 –alueilla. Tämä on totuuden vastainen väite. Mawson ei ole tehnyt lainkaan syväkairauksia Natura 2000 –
alueilla. Asia on helposti tarkistettavissa julkisista lähteistä;
Yhtiö on valituksen jättämisen jälkeen antanut Järjestölle useita mahdollisuuksia korjata korkeimmalle hallintooikeudelle esittämänsä väitteet;
Oikeuden tarkoituksellisen erehdyttämisen yrittäminenkin on Suomen lain mukaan rikos;
Nämä toimenpiteet eivät vaikuta Mawsonin voimassa olevan luvan mukaisesti kannettavalla laitteistolla tehtäviin
kairauksiin Palokkaan kultaesiintymällä.







“On poikkeuksellista, että malminetsintäyhtiö joutuu tekemään tutkintapyynnön kansalaisjärjestön toiminnan takia”,
toteaa Mawsonin toimitusjohtaja Michael Hudson. ”Mawson on nyt kuitenkin joutunut tilanteeseen, jossa sillä ei ole muita
mahdollisuuksia kuin puolustaa sekä omia että osakkeenomistajiensa ja sidosryhmiensä etuja. Totuuden vastaisten
väitteiden oikea laita on helppo tarkastaa julkisista lähteistä. Mawson on valituksen jättämisen jälkeen antanut Järjestölle
useita mahdolisuuksia väitteidensä korjaamiseen. Koska pyyntömme on jätetty huomiotta, vaikuttaa siltä, että Järjestön
tarkoituksena on vain viivästyttää Mawsonin tutkimuksia kaikin mahdollisin keinoin. Tutkintapyyntömme koskee tiettyjä
valituksen perusteena olevia väitteitä, ei valitusprosessia sinänsä. Järjestöllä on laillinen oikeus oikeus valittaa.”, Hudson
sanoo.
Järjestön valitus perustuu väitteeseen, että Mawson olisi kairannut 90 syväkairareikää, pituudeltaan yhteensä yli 8
kilometriä, ilman malminetsintälupaa Natura 2000 -alueilla. Tämä on totuuden vastainen väite. Mawson ei ole tehnyt
lainkaan syväkairauksia Natura 2000 –alueilla. Tieto on tarkistettavissa julkisista lähteistä.
Mawson hyväksyy täysin Suomen luonnonsuojeluliiton kiinnostuksen Yhtiön malmitutkimuksia kohtaan ja on pyrkinyt
luomaan hyvät suhteet Lapin luonnonsuojelupiiriin järjestämällä sen kanssa kuluneen vuoden aikana ainakin kahdeksan
tapaamista, kuukausittaisia tilannepäivityksiä ja maastokäyntejä. Näissä tapaamisissa Järjestölle on moneen kertaan
kerrottu Yhtiön toiminnasta ja siitä, mihin sen tutkimusohjelmat, myös kairauskohteet, sijoittuvat. Syväkairareikien sijainti
on helppo tarkistaa Mawsonin verkkosivuilta ja vahvistaa kaivosviranomaiselta, ja ympäristöviranomaisilla on hallussaan
hyväksytyt tutkimussuunnitelmat. Suomen lain mukaan oikeudelle annettavissa lausumissa on pysyttävä totuudessa.
Mawson on valituksen jättämisen jälkeen toiminut hyvässä uskossa tarjoten Järjestölle mahdollisuuden korjata
korkeimmalle hallinto-oikeudelle esittämänsä väitteet. Yhtiö on lähettänyt Järjestölle kaksi yksityiskohtaista tiedonantoa,
joissa kerrotaan Järjestön jatkovalituksessa olevista virheistä. Koska nämä esitykset on jätetty huomiotta, vaikuttaa siltä,

että Järjestön tarkoituksena on vain viivästyttää Mawsonin tutkimuksia kaikin mahdollisin keinoin. Asian tarkoituksellinen
pitkittäminen totuudenvastaisilla väitteillä johtaa muun muassa paikallisten työpaikkojen menetyksiin.
Mawsonin suomalaisen asianajajan mukaan oikeuden tarkoituksellisen erehdyttämisen yrittäminenkin on Suomen lain
mukaan rikos. Järjestö on pakottanut Yhtiön tilanteeseen, jossa sen on puolustettava sekä omia että osakkeenomistajiensa ja sidosryhmiensä etuja. Rakentava yhteistyö kaikkien sidosryhmien kanssa on Mawsonille erittäin tarkeää:
kaikkien osapuolten tulisi kuitenkin toteuttaa yhteistyötä avoimesti ja rehellisesti. Mawson jää odottamaan poliisin ja
tuomioistuimen ratkaisuja asiassa.
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About Mawson Resources Limited (TSX:MAW, FRANKFURT:MXR, PINKSHEETS:MWSNF)
Mawson Resources Limited is an exploration and development company. Mawson has distinguished itself as a leading Nordic Arctic
exploration company with a focus on the flagship Rompas and Rajapalot gold projects in Finland.
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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, 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, changes in world metal markets, changes in equity markets, planned drill programs and results varying
from expectations, delays in obtaining results, equipment failure, unexpected geological conditions, local community relations, dealings with nongovernmental organizations, delays in operations due to permit grants, 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.

