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Total guldproduktion för 9 månader 2014 minskade med 11,6% jämfört med
samma period föregående år och var 746 kg (23 984 uns).
Gråbergsproduktion vid Tardan ökade med 69% och bruten malm med 22%.
Gråbergsproduktion vid Solcocon ökade med 59% och malmstapling med 54%.
Borzya produktion uppgick till 254 kg och uppnådde sitt mål för året.
Reviderad produktionsprognos för 2014 är 1 100 kg.

Denis Alexandrov, VD i Auriant Mining AB, kommenterade resultatet: " Alla nyckeltal för vårt
flaggskepp Tardan gruvan har förbättrats i enlighet med planerat. Gruvdrifts volymer för både avfall
och malm har nått de nödvändiga målnivåerna, och vi har närmat oss till de djupare, och rikare
malmkropparna. Detta har gett oss möjlighet att starta gravitationsanläggningen i oktober där den
rikare malmen bearbetas, vilket gör att en återvinningsgrad blir på upp till 40% av guldet.
Gravitationsanrikningssand kommer därefter användas vidare i höglaknings drift . Krossnings och
staplings volymerna har ökat så väl och med bidrag av en tredje krossningsmaskin, vilken vi kan stapla
mer och finare med, ska materialet resultera förbättrade återvinningar i framtiden. Övergripande är
Tardan kvar på rätt spår och vi är nöjda med dess prestanda."
"Även om halter i Solcocon malm har förbättrats gradvis, är de fortfarande under förväntningar. För att
minska kostnader under de vintermånaderna har vi inlett ett tillfälligt upphörande av gruvdrift samt av
krossnings och staplings verksamhet. Bevattning av högarna kommer att fortsätta under hela
vinterperioden. Framöver kommer vi att behöva utveckla en bättre förståelse för de komplexa
malmkropparna på Solcocon i syfte att kunna förbättra planeringen för brytning och bearbetning. "
" Den Borzya alluviala verksamheten vid Solcocon har utförts enligt planerat, och har redan överskridit
sitt årliga mål. Främst på grund av bristfällig Solcocon malm har vi sänkt vår produktionsprognos för
året med 200 kg "

Den fullständiga rapporten finns att läsa här

För mer information, vänligen kontakta:
Max Yacoub, Investeringschef, Auriant Mining AB,
Tel: +7 495 660 2220
E-post: max.yacoub@auriant.com
Website: www.auriant.se
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) och två prospekteringslicenser, varav en, KaraBeldir LLC är ett joint venture med en stor kanadensisk guldproducent Centerra Gold Inc. Bolagets tillgångar
bedöms omfatta knappt 1 000 000 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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