
  

 

 

 

 

 
 

Auriant Mining AB (publ.) 
tecknar Chukotka optionsavtal 

 
 

Auriant Mining AB (publ.) har nöjet att meddela att bolaget har tecknat ett optionsavtal med Aristus 

Holding Ltd. om köp av en 50% ägarandel i fem guldtillgångar belägna i Rysslands Chukotka-regionen, 

inklusive en producerande gruva, Valunisty.  Avtalet undertecknades i linje med beslut av bolagens 

styrelser som publicerades tidigare i januari 2015. 

Enligt villkoren i optionsavtalet, har Auriant Mining rätt men inte skyldighet, att köpa en 50 % 

ägarandel i Aristus guldtillgångar i Chukotka till priset av US $ 32,5 mln senast den 31 december 2015. 

Auriant Management LLC (ett helägt dotterbolag till Auriant Mining AB) har förvaltat Aristus 

guldtillgångar i Chukotka sedan januari 2015. Bolaget har förvaltningsavtal med anslutna till Aristus: 

Valunisty Mine LLC och Kanchalano-Amguemskaya Square LLC (KAP). Dessutom utför Auriant 

Management konsulttjänster till Nord-Östra Mining and Geological Company (licensinnehavare för 

Kayenmyvaam anläggning), North Underlag LLC (licensinnehavare för Uteveem), och Mangazei LLC. 

"Detta optionsavtal är en bra tillväxtmöjlighet för Auriant Mining, vilken bidrar sådana tillgångar som 

Valunisty, en gruva verksam vid full kapacitet för närvarande, och en rejäl pipeline av 

prospekteringstillgångar i Chukotka-regionen, där flera gruvor i världsklass  ligger ", kommenterade 

optionsavtalet Denis Alexandrov, vd till Auriant, 

Chukotkas guldegenskaper 

Valunisty är en producerande guldgruva som producerade 500 kg guld under första halvåret  2015. C1 

+ C2 guldreserver utgör 17,5 ton vid en medelhalt på 5,9 g/t och 178 ton silver vid en medelhalt på 59,6 

g/t, vilket motsvarar 20 ton av guld av  C1 + C2 guldreserverna totalt. Gruvan är ett dagbrott, med en 

slagkapacitet på 250 000 ton per år, och enkel karbon i lakningsprocess med guldåtervinning på 95%. 

Tack vare begränsad tidigare prospektering, finns det goda förutsättningar för en ytterligare ökning av 

reserverna på fyndigheten. 

Kanchalano-Amgguyemskaya Area (KAP) är ett 831 km2  licensområde, som innehåller flera 

kända fyndigheter och guldprospekteringar, inklusive Valunisty. 

Uteveem är ett 1094 km2 licensområde som innehåller minst fem identifierade silver- och 

guldprospekteringar. Ingen detaljerad undersökning har gjorts hittills. 

Kayenmyvaam är ett 1214 km2 licensområde som innehåller minst sex guldprospekteringar. På en 

guldprospektering Arykvaam har utförts en relativt begränsad kärnborrning av 5000 m och 5900 m  

Mangazei är ett 639 km2 licensområde. Ett tidigare  prospekteringsarbete har visat två typer av 

mineralisering: koppar-porfyr och epitermiska guld-  och  silver vener. 

 

Pressmeddelande  

Stockholm, den 17 september 2015 

 

 



 

För mer information, vänligen kontakta:  

 

Denis Alexandrov, VD 

Tel: +7 495 660 22 20 

e-post: denis.alexandrov@auriant.com 

 

Företagsnamn: Auriant Mining AB  

Kortnamn: AUR  

ISIN-kod: SE0001337213  

 

Website: www.auriant.com 

Twitter @auriantmining  

 

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

Zabaikalskiy regionen och republikerna Khakassia och Tyva. Bolaget har för närvarande fyra licenser, inklusive två gruvor i 

drift (Tardan och Solcocon), en prospekteringstillgång i ett tidigt skede och en prospekteringstillgång under utveckling. 

Bolagets tillgångar i slutet av december 2014 bedöms omfatta enligt rysk standard (GKZ) 829 500 troy uns av 

guldreserver (1 oz = 31,1 g) i kategorierna C1 och C2 och 500 000 troy uns enligt NI 43-101 standard . Sedan januari 2015 

förvaltar bolaget fem guldtillgångar i Chukotka, inklusive en gruva i drift Valunisty.  

Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på First North Premier vid NASDAQ OMX Nordic Exchange under 

beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.com. Mangold Fondkommission är Certified Adviser till Auriant, för mer 

information 08-503 015 50 eller www.mangold.se.  

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Auriant Mining ABs (”AUR”) 

nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k ”forward looking 

statements” om AURs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande 

ord som ”kan komma”, ”avser”, ”planerar”, ”förväntar”, ”uppskattar”, ”tror”, ”bedömer”, ”prognostiserar” och liknande uttryck. Sådana 

uttalanden reflekterar företagsledningens för AUR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. 

Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) 

förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari AUR har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska 

informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) AURs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering 

för att bedriva sin verksamhet som en ”going concern”, iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika 

intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen RUR/USD. Mot bakgrund av de 

många risker och osäkerheter som existerar i varje guldprospekterings- och guldproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den faktiska 

framtida utvecklingen för AUR komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. AUR påtar sig ingen 

ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.  

 

Detta pressmeddelande får inte, vare sig direkt eller indirekt, offentliggöras, publiceras eller distribueras, i eller till USA, Australien, Japan, 

Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Ingenting i 

detta pressmeddelande ska anses utgöra ett erbjudande om att investera eller i övrigt handla i värdepapper i Auriant Mining AB (publ). De 

tilltänkta emissionerna kommer inte att rikta sig till personer med hemvist eller som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya 

Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan 

erbjudandedokumentation, registreringsåtgärd eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag. Inga värdepapper kommer att 

registreras enligt United States Securities Act från 1933, någon motsvarande lag i någon delstat i USA, eller enligt någon provinslag i Kanada, 

och inte heller enligt tillämplig lag i annat land.  
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