Pressmeddelande
Stockholm den 31 oktober 2019

Auriant Mining AB (publ.)
CIL-anläggningen vid Tardan har avslutat testarbeten
Auriant Mining AB (publ) har slutfört testarbeten på större delen av utrustningen vid den nya CILanläggningen vid Tardan och börjat lasta anrikningssand på anläggningen som nästa steg mot full
produktion. Detta krävs för att säkerställa att den utrustning som ska bearbeta malmen fungerar innan man
börjar använda högkvalitetsmalm. Detta kommer att fortsätta i två veckor innan den kommersiella
produktionen påbörjas i mitten av november.
Malmen fortsätter att bevattnas genom lakningen, och produktionen från denna process under året
beräknas till 550 kg. Eftersom den kommersiella produktionen från CIL-anläggningen har försenats, har
den totala produktionsprognosen från Tardan minskat från 940 kg till mellan 700 kg och 750 kg. Bolaget
kommer att uppdatera investerarna igen i rapporten om finansiella resultat för tredje kvartalet den 29
november.
Tardan har ett tillräckligt reservlager med malm av hög kvalitet (5,2 g/t) för att förse CIL-anläggningen
med malm i 3 månader till dess att full produktion påbörjas. Därför förväntas produktionen under de första
månaderna 2020 vara högre än tidigare planerat. Produktionsprognosen för 2020 kommer att släppas i
december.
Videomaterial som visar framstegen för testarbetena kommer att publiceras på vår officiella Facebook-sida.
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Webbplats: 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.
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. Mangold Fondkommission är Certified Adviser till Auriant, för
mer information 08-503 015 50, e-mail CA@mangold.se eller besök 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,
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restriktioner. Ingenting i detta pressmeddelande ska anses utgöra ett erbjudande om att investera eller i övrigt handla i värdepapper i
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