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Tardan produktion ökade med 2% upp till 673 kg (21.637 oz) enligt målet.
Den totala produktionen vid Solcocon minskade med 16% till 406 kg (13.053 oz) på grund
av lägre guldhalter och en nedgång i alluvial produktion.
Den totala produktionen för 2014 uppgick till 1,079 kg (34.689 oz) enligt målet, men
minskade med 5,5% jämfört med föregående år.
Ett betydande framsteg i företagsutvecklingen, inklusive förvärvet av Kara-Beldyr.

Denis Alexandrov, VD i Auriant Mining AB, kommenterade resultatet: "År 2014 fortsatte vi att fokusera
oss på vår tillväxtstrategi med målet att bli en medelstor guldproducent. Trots fortsatt
marknadsturbulensen och oväntade nedgången i guldhalten som påverkade negativt vår produktion i
år, jag är nöjd med företagets framgång under 2014."
Tardangruva
Vi ökade våra Tardan reserver med 65% upp till 8755 kg (281 oz) med guldhalten på upp till 4,1 g/t och
avsevärt förbättrade kvaliteten på dessa reserver. Nu klassificeras 82% av våra Tardan reserverna som
kategorin C1 jämfört med 63% förra året.
Vi förbättrade halten vid Tardan och kunde återuppta gravitationsanläggningen vilket ger oss möjlighet
att öka produktionen och minska kostnaderna vid Tardan i 2015. Den genomsnittliga Q4 halten
utgjorde 2,06 g / t jämfört med 1,63 g / t under 2013, en ökning med 26%. Vi förväntar oss en
ytterligare förbättring av halten under hela 2015.
Kara-Beldyr
Vi har ökat vår andel i samriskbolaget Kara Beldyr upp till 100% genom att förvärva 70% av aktierna i
Centerra Gold för en NSR (Net Smelter Return) royalty på 3,5% av framtida produktion från denna
guldfyndighet. Enligt tidigare joint-venture avtal, hade Centerra avslutade omfattande prospektering.
Fyndigheten ligger i Republiken Tyva, ca 166 km från vår Tardan gruva och har massor av synergier
med vår befintliga verksamhet. För närvarande slutför vi reservrapporten som kommer att överlämnas
till myndigheterna för godkännande under det första kvartalet 2015. Vårt nästa steg i utvecklingen av
Kara-Beldyr kommer bli att slutföra en genomförbarhetsstudie och att starta byggnation år 2016. Jag
tror att Kara-Beldyr kommer att kunna bidra avsevärt till Auriant Minings produktion under de
kommande 4-5 åren.
Chukotka avtal
I januari 2015 tillkännagav vi ett avtal med Aristus Holdings Ltd enligt vilket 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. Dessutom
efter att ha fått godkännande från myndigheterna, kommer vi ingå ett juridiskt bindande avtal med
Aristus om att förvalta och utveckla dessa fyndigheter under de kommande 3 åren och att få
förvaltningsavgifter för det.
Denna affär är ett utmärkt tillfälle för Auriant Mining att förvärva en producerande gruva och en rejäl
bidrag av prospekteringstillgångar i en av de mest spännande guldgruvregioner, där de flesta av de
ryska stora guldgruvorna i världsklass bedriver redan sin verksamhet. Samtidigt kommer
förvaltningsavtalet med Aristus Holdings Ltd säkerställa att Auriant får en ny inkomstkälla för de
kommande 3 åren som avsevärt kommer att bidra till den nedersta raden.
Framtidsutsikt
Den kraftiga devalveringen av rubeln i slutet 2014 var ett problem för de flesta företag som är
verksamma i Ryssland. Vi tror att på kort sikt effekten på Auriant Mining kommer att vara positiv
eftersom våra intäkter är denominerade i US-dollar och de flesta av våra kostnader är denominerade i
rubel, vilket innebär att våra tillverkningskostnader (i US-dollar) kommer att minska avsevärt, även om
de flesta av våra skulder är i amerikanska dollar. Vi förväntar oss att denna situation kommer att
fortsätta under hela 2015.
Den senaste positiva effekten av svaga rubel på företagets verksamhet förbättrar vår framtidsutsikt men
samtidigt är ett föremål för makroekonomiska osäkerheter, och kan fortsätta att visa kortsiktig
volatilitet innan vi når en stabil jämvikt. Företaget kommer att följa noga utvecklingen och rapportera
regelbundet till aktieägarna om dessa och andra operativa utvecklingen.
Vår huvudfokus för 2015 är att vända företagets resultat från förlust till vinst. För att uppnå ett så
ambitiöst mål, kommer vi att fokusera oss på gruvdriftens högre lönsamhet per ounce, nedsättningen
av allmänna och administrativa kostnader, minskningen av räntekostnader genom omstruktureringen
av skulden till aktieägare och genomförandet av Chukotka förvaltningsavtal. Alla dessa initiativ,
tillsammans med devalveringen av rubeln, bör göra det möjligt för Auriant att uppnå lönsamheten i
2015.
Lord Daresbury, ordförande i Auriant Mining AB, talade: "Även om 2014 var
ledningsgruppen för närvarande positionerat bolaget starkt för utveckling
förvärvet av Kara-Beldyr, med Tardan som närmar sig full kapacitet och
förvaltningsavtal för tillgångar i Chukotka, tror jag att Auriant befinner sig
lyckas."
Den fullständiga rapporten finns att läsa här
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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 1 300 000 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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