Pressmeddelande
Stockholm, den 5 januari 2015

Auriant Mining AB (publ.) anser förvärv av optionsrätt
att köpa 50% av fem guldfyndigheter i Chukotka
Auriant Mining AB (publ.) och Aristus Holdings Ltd meddelade idag om att företagens styrelser har
godkänt en uppgörelse enligt vilken Aristus har gått med på att bevilja Auriant Mining AB en optionsrätt
att köpa en ägarandel på 50% i fem guldfyndigheter belägna i Chukotka Regionen i Ryssland, inklusive
Valunisty - en producerande guldgruva (nedan - projektet).
Som en del av denna affär, har företagen kommit överens om att LLC Auriant Management (ett ryskt
helägt dotterbolag till Auriant Mining AB (publ.)) kommer, vid mottagandet av relevanta godkännanden
från FAS, den ryska statliga antimonopolmyndigheten, ingå ett juridiskt bindande avtal med Aristus
Holdings Ltd för att förvalta och utveckla dessa fyndigheter under de kommande 3 åren. LLC Auriant
Management kommer att få en fast förvaltningsavgift på 1,2 miljoner amerikanska dollar per år och upp
till 2,4 miljoner amerikanska dollar årlig bonus kopplad till uppfyllandet av vissa produktions- och
finansiella mål. Parterna räknar med att teckna juridiskt bindande dokumentation inom Q1 2015. I början
av januari 2015 kommer LLC Auriant Management att tillhandahålla projektet med ett komplett utbud av
konsulttjänster.
Chukotka är ett produktivt guldproducerande område som beläget i Rysslands Fjärran Östern där ligger
flera guldgruvor i världsklass, inklusive Kinross Golds Kupol och Dvoinoye gruvor samt Polymetals
Mayskoye gruva.

Guldfyndigheter i Chukotka
Valunisty är en producerande guldgruva som producerade om cirka 750 kg guld och guldekvivalenter
under 2014. De C1 + C2 reserverna utgör 17,5 ton guld på en medelhalt 5,9 g / t samt 178 ton silver på en
medelhalt 59,6 g / t, vilket gör att de sammanlagda C1 + C2 reserverna motsvarar till cirka 20 ton guld.
Gruvan är en dagbrott, med en bruks kapacitet på 250 000 ton per år, och okomplicerat karbon i
lakningsprocess med guldåtervinningar på 95%. Tack vare tidigare begränsad prospektering finns det
goda förutsättningar för en ytterligare ökning av de reserverna vid fyndigheten.
Kanchalano-Amgguyemskaya Område (KAP) är ett 831 km2 licensområde, som omfattar flera
kända fyndigheter och prospekteringsplatser, inklusive Valunisty. I slutet av 2015 kommer en uppdaterad
reservberäkning att finnas med förväntan på att malmen kommer att bearbetas vid Valunisty
anläggningen.
Uteveem är ett 1 094 km2 licensområde som innehåller minst fem identifierade guld- och
silverprospekteringar. Ingen detaljerad undersökning har gjorts hittills.
Kayenmyvaam är ett 1 214 km2 licensområde som innehåller minst sex prospekteringsplatser. En
prospektering Arykvaam har haft en viss begränsad kärnborrning på 5000 m och en djupgrävning på
5900 m som har visat väsentliga guld- och silverresurser.
Mangazei är ett 641 km2 licensområde. Det tidiga prospekteringsarbetet har visat två typer av
mineralisering: porfyrkopparmineralisering och epitermisk guld- och silverådermineralisering.
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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) och två
prospekteringslicenser. Bolagets tillgångar bedöms omfatta knappt 1 330 000 troy ounce av
guldreserver enligt ryska standards (GKZ).
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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