Pressmeddelande
Stockholm, den 22 januari 2016

Auriant Mining AB (publ.) tillkännager
ledningsförändringar

Auriant Mining AB (publ) har nöjet att meddela följande ledningsförändringar som: Vladimir Churin
kommer återigen att ta en positionen som chefsgeolog och Marina Baykalova utsetts till
tillförordnad personaldirektör.
Vladimir Churin har mer än 30 års erfarenhet som guldprospekteringsgeolog. Han började på
Auriant Mining i 2012. Hans tidigare erfarenheter inkluderar befattningar som chefsgeolog för
Altynalmas i Kazakstan (2011-2012), utforskningschef vid Oxus Resources i Uzbekistan (2010-2011)
och biträdande chef vid den Ryska Federala Geologiska Byrån i Republiken Burjatien (2009-2010).
Dessutom verkade han som prospekteringschef vid Severstal Resurs (numera känt som Nordgold, en
större rysk guldproducent), Ilmenit (en mindre guldproducent i Sibirien) och Kinross Gold. Vladimir
utexaminerades från Leningrad Mining Institute med en masterexamen i geologi med inriktning på
prospekteringsgeologi.
Marina Baykalova har mer än 20 års erfarenhet inom HR. Från och med 2012 har Marina varit
personaldirektör för Tardan gruva. Dessförinnan arbetade hon som chef för personalavdelningen vid
Solvay ferronickelgruvan i Guatemala, vice verkställandedirektör på HR företaget "Gips konkret", chef
för personalavdelningar i olika bolag inom gruvindustrin, biltillverkning och banksektorn. Hon
utexaminerades från Krasnojarsk Polytechnic Institute med en ingenjörsexamen, och Moskvas Finance
Institute med en examen i management.
Sergey Shumilov (som hade varit personaldirektör sedan 2012) och Igor Pashkov (som hade varit
chefsgeolog sedan april 2015) har lämnat bolaget. De förändringarna i ledningen kommer att ha en
positiv effekt på Auriant:s omkostnader.
Efter avsked av herr Shumilov, hans intjänade optioner, nämligen 66 666 personaloptioner 2013/2018
serie I (med lösenpris 15 SEK) och 20 000 personaloptioner 2014/2019 serie I (med lösenpris 5,85
SEK) förblir utnyttjas under 6 månader, det vill säga förrän den 16 juli 2016 men inte senare. Alla andra
Shumilov:s personaloptioner har förfallit med omedelbar verkan.
Pashkov:s personaloptioner har ännu inte intjänade och således har löpt ut vid hans avsked.
För mer information, vänligen kontakta:
Sergey Ustimenko, VD
Tel: +7 495 660 22 20
e-post: 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.

Detta pressmeddelande får inte, vare sig direkt eller indirekt, offentliggöras, publiceras eller distribueras, i eller till USA, Australien, Japan,
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