
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          06 de julho de 2022 

 

Mudança de Direção 

 

A Savannah Resources plc anuncia que David Archer vai deixar o cargo, com efeito imediato, após quase 

nove anos como CEO.  Será sucedido interinamente por Dale Ferguson, o Director Técnico da Empresa, 

enquanto a Empresa progride na procura de um novo Director Executivo a tempo inteiro. 

 

Matthew King, Presidente comentou: "A liderança de David tem contribuído para um progresso substancial 

da Savannah até ao momento, enquanto procuramos levar o Projecto Lítio do Barroso para a frente na 

produção.  Estamos gratos pelo seu compromisso, e ele deixa a Savannah numa posição de força.  

Apresentamos-lhe os nossos agradecimentos e os nossos melhores votos". 

 

"Dale Ferguson traz uma riqueza de conhecimentos técnicos e um forte historial global de colocação de 

minas em produção. Ele tem estado envolvido no projecto desde o início e é membro integral da direcção há 

nove anos e agora espero trabalhar ainda mais de perto com ele na sua nova função. Dale também tem um 

forte interesse financeiro na Companhia, tanto directamente como através da sua participação como 

segundo maior accionista da Empresa, a Slipstream Resources Investments, que ascende a 2,94% do capital 

social emitido da Savannah". 

 

David Archer comentou "Tem sido uma honra ter liderado a Savannah durante os últimos nove anos e 

gostaria de agradecer a todos os que contribuíram para o nosso progresso e sucesso até agora. Estou 

extremamente orgulhoso por deixar a Empresa e o Projecto Lítio do Barroso bem posicionado para ser um 

importante fornecedor europeu desta matéria-prima estratégica. Vou abandonar a empresa com uma 

equipa muito forte para executar a próxima fase da Savannah e desejo a todos muito sucesso e, como 

accionista empenhado a longo prazo, estarei a acompanhar de perto o futuro da Savannah". 

 

Ao aceitar a nomeação provisória, Dale Ferguson disse: "Estou encantado por me ter sido solicitado para 

preencher o cargo de Director Executivo interino e ajudar a Empresa a alcançar a sua próxima fase de 

desenvolvimento. Estarei cada vez mais sediado em Portugal e Londres para progredir no licenciamento, 

assuntos comerciais, e concluir o processo em curso para nomear um líder sénior em Portugal.  Temos uma 

excelente equipa, que estamos actualmente em processo de expansão e estou ansioso por trabalhar muito 

de perto com todos eles". 



 

 

Informação Regulamentar 

Este anúncio contém informação privilegiada para efeitos da versão britânica do regulamento de abuso de 

mercado (EU No. 596/2014), uma vez que faz parte do direito interno do Reino Unido em virtude da Lei 

2018 ("UK MAR") da União Europeia (Withdrawal). 

 

Savannah Resources - Enabling Europe’s energy transition. 

 

 
**FIM** 

 

Siga @SavannahRes no Twitter 

Siga Savannah Resources no LinkedIn 
 

Para mais informações por favor visite www.savannahresources.com ou contacte: 

 

Savannah Resources PLC  

Dale Ferguson, CEO 

  

Tel: +44 20 7117 2489  

SP Angel Corporate Finance LLP (Nominated Advisor) 

David Hignell/ Charlie Bouverat 

  

Tel: +44 20 3470 0470 

  

finnCap Ltd (Joint Broker) 

Christopher Raggett/ Tim Redfern  

 

RBC Capital Markets (Joint Broker)  

Farid Dadashev/ Jamil Miah 

  

Tel: +44 20 7220 0500  

WH Ireland Limited (Joint Broker) 

Jessica Cave/ Ben Good/ Darshan Patel (Corporate Finance) 

Aimee McCusker (Corporate Broking) 

  

Tel: +44 20 7220 1666 

  

Camarco (Financial PR) 

Gordon Poole/ Emily Hall  

Tel: +44 20 3757 4980 

 

Sobre a Savannah 

A Savannah é proprietária do Projecto Lítio do Barroso, localizado no Norte de Portugal, que contém o 

recurso de espodumena de lítio mais significativo da Europa Ocidental. Com um Estudo de Âmbito positivo 

que delineou um projeto mineral convencional e operação de concentração produzindo 175.000t de 

concentrado de espodumena por ano, a Savannah está a avançar no desenvolvimento e licenciamento 

ambiental do Projeto Lítio do Barroso. A Empresa está cotada e regulamentada na AIM e as ações ordinárias 

da empresa estão também disponíveis no Quotation Board da Frankfurt Stock Exchange (FWB) sob o 

símbolo FWB: SAV, e na Börse Stuttgart (SWB) sob o código “SAV”. 

Tel: +44 20 7653 4000 



 

 


