Pressmeddelande
Stockholm, den 15 januari 2016

Auriant Mining AB (publ.) tillkännager Denis Alexandrovs
avgång, uppdateringar för Chukotka Management Contract
samt tillkännager preliminära produktionsresultat för 2015
Höjdpunkter:
•
•
•
•
•

År 2015 ökade Tardans guldproduktion med 21% och uppgick till 817 kg (26 267 oz)
En genomsnittlig guldhalt på Tardan under 2015 var 3,03 g/t , vilket är en ökning med 76%
jämfört med halterna år 2014
Denis Alexandrov lämnar bolaget den 15:e januari
Sergey Ustimenko utses till VD för Auriant Mining AB
Chukotka managementavtal kommer att avslutas genom en ömsesidig överenskommelse som
träder i kraft den 18:e januari

2015 Produktionsuppdatering
Auriant Mining har uppnått sitt produktionsmål på Tardan och producerade 817 kg av hårdstens guld,
vilket är 21% mer än 2014. Genomsnittlig halt för 2015 på Tardan var 3,03 g/ton jämfört med 1,72 g/t
2014, en ökning med 76 %. Denna förbättring av grad samt nylanseringen av gravitationsanläggningen
har gjort det möjligt för företaget att öka Tardans produktion år 2015 och minska kostnaderna.
Auriant planerar för ytterligare ökning av halterna år 2016 upp till 20% samt att motsvarande öka
produktionen, som beräknas uppgå till 1 ton.
Vi fortsätter att arbeta med utveckling av Kara-Beldyr-projektet. I första halvåret 2016 räknar vi med
att ha reservberäkning som godkänts av GKZ (ryska statliga reservkommittén) och därefter att starta
konstruktion av gruvan och anläggningen.
Förändringar i ledningen
Auriant meddelar att Denis Alexandrov, som har varit VD sedan maj 2012, kommer att lämna företaget
den 15:e januari.
I en kommentar till detta, uttalade Lord Daresbury, ordförande i Auriant Mining: "Auriant tackar Denis
för det stora arbete han har gjort. Under hans ledning har företaget kommit långt. Vi önskar honom
lycka till i hans nya projekt ".
Sergey Ustimenko har utsetts till VD i bolaget. Sergey anslöt till Auriant i maj 2014 som CFO. Han är en
fullt kvalificerad CPA (2001) och har omfattande erfarenhet från finans och redovisning. Han har
tidigare verkat som CFO i stora ryska och internationella företag som sysslar med försäljning och
service av maskiner och utrustning, flygindustrin och finansiella tjänster. Dessförinnan var Sergey
finansiell controller på LUKOIL, det största privata ryska oljebolaget. Han har också 7 års erfarenhet
som revisor hos BDO, KPMG och Arthur Andersen.
Alexander Buchnev tilldelas positionen som tf CFO. Alexander har arbetat för Auriant sedan februari
2013. Han är en fullt kvalificerad ACCA och har omfattande erfarenhet inom finans: han har arbetat i
10 år med att leda revisions- och rådgivningsföretag, inklusive 8 år med Ernst & Young.

Förändringen i ledningen kommer inte utgöra någon negativ inverkan på Auriants omkostnader varken
för holdingbolaget, Auriant Mining AB, och inte heller på konsoliderad nivå.
Efter uppsägning av Mr. Alexandrovs anställning hos bolaget, kommer hans 556,326 intjänade
personaloptioner 2012/2017 serie III (med lösenpris 15 kronor) att förbli utlösningsbara fram till den
1:a juni 2017. Mr. Alexandrovs andra intjänade personaloptioner, inklusive 46,666 personaloptioner
2013 / 2018-serien I (med lösenpris 15 kronor) och 30.000 personaloptioner 2014/2019 serie I (med
lösenpris SEK 5,85) förblir utlösningsbara under 6 månader, det vill säga till och med den 16:e juli 2016
men inte senare. Dessutom kommer 92,721 teckningsoptioner 2012/2017 Serie I och 92,721
teckningsoptioner 2012/2017 series II att förbli utlösningsbara under perioden 1 juni 2016 till 1 Juni
2017 till ett lösenpris om 250 kronor Alla andra Mr. Alexandrovs aktieoptioner och teckningsoptioner
kommer förfalla med omedelbar verkan.
Uppdatering av Chukotka Management Contract
Auriant meddelar att Chukotka Management Contract (ett avtal om att förvalta och utveckla Valunisty
Mine LLC och Kanchalano-Amguemskaya Square LLC (KAP)) avslutas effektivt från den 18:e januari
genom ömsesidig överenskommelse. Auriant kommer att få en betalning på $2 100 000 i enlighet med
uppsägningsavtalen, inklusive ersättning för uppsägning. Den totala summan av avgiftsintäkter som
intjänats av Auriant enligt avtalet under 2015, uppgår till US$ 3,6 miljoner.

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Daresbury, Chairman on the Board
Tel: + 44 194 886 1900
e-mail: peter.daresbury@daresburyltd.co.uk

Sergey Ustimenko, CEO
tel: +7 495 660 22 20
e-mail: sergey.ustimenko@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 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.
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