Pressmeddelande
Stockholm, den 15 november 2021

LLC “Tardan Gold” krävs att
utföra en ytterligare betalning av
avfallsavgift för 2019 och 2020
Idag har Bolagets dotterbolag LLC Tardan Gold (”Dotterbolaget”) mottagit en begäran från den
ryska statens tillsynstjänst av Naturskyddsinspektionen (Rosprirodnadzor) om att utföra en
ytterligare betalning av avfallsavgift med ett belopp på 80 104 953 RUB (likvärdigt till cirka 1 100
936 USD) inom 10 dagar. Begäran avser placering av gråbergsavfall från Pravoberezhnyfyndigheten på malmlager belägna vid gruvan under 2019 och 2020. Enligt de ryska
bestämmelserna klassas gråberg som ”avfall”, vilket innebär ett krav från RPN att erhålla en kvot
för dess förvaring i malmlager. Underlåtenhet att erhålla en kvot resulterar i tillämpningen av en
multiplikationskoefficient, vilket leder till en högre betalning av avfallsavgift än normalt.
Dotterbolaget har lämnat in till RPN den dokumentation som krävs för att erhålla kvoten för
framtida perioder. Dotterbolaget räknar dock med att en avfallsavgift för 2021, som förfaller i april
2022, också kommer att beräknas med multiplikationskoefficienten av samma skäl. Detta skulle
resultera i en tilläggsbetalning för 2021 på cirka 80 MRUB. Dotterbolaget kommer att diskutera
med RPN en betalningsplan för att delbetala tilläggsbeloppen under en längre period.
Dotterbolaget har vidtagit organisatoriska åtgärder för att förhindra sådana brister i framtiden.
Styrelsen konstaterar att trots den tekniska klassificeringen av gråberg som ”avfall” är frågan rent
dokumentär och har ingen miljöpåverkan.
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Webbplats: www.auriant.com
www.facebook.com/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 Alluvial vid Staroverinskaya), en prospekteringstillgång i ett tidigt skede och
en prospekteringstillgång under utveckling.

Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på First North Premier vid NASDAQ Nordic Exchange under
beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.com. G&W Fondkommission är Certified Adviser till Auriant, för mer
information 08-503 000 50, e-mail CA@gwkapital.se eller besök www.gwkapital.se.
Denna information är information som Auriant Mining AB är skyldig att offentliggöra i enlighet med EUförordningen om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande, genom förmedling av
kontaktpersonerna, som anges ovan, klockan 11:50 den 15 november 2021.

