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Total guldproduktion för de 6 månaderna 2015 var 235 kg (7 540 oz), vilket är
37% mindre än under motsvarande period föregående år (372 kg (11 969 oz)). Detta
berodde främst på avsaknaden av alluvial produktion under de första 6 månaderna 2015
(115 kg under det första halvåret 2014).
Guldproduktion vid Tardan ökade en aning till 232 kg (7 431 oz), jämfört med 229
kg (7 362 oz) under det första halvåret 2014.
Volymen av gråbergsproduktion vid Tardan ökade med 82%, jämfört med det
första halvåret 2014 och uppgick till 208 000 ton.
Guldhalten vid Tardan ökade betydligt till 2,46 g / t, jämfört med 1,55 g / t under det
första halvåret 2014.
Bolaget har lämnat en reservrapport för Kara-Berdyr till GKZ för godkännande och
räknar med att tillkännage resultaten av denna rapport under tredje kvartal 2015.

"Vår Tardan gruva utvecklades väl under det första halvåret 2015 och volymen av malm och guldhalter
ökade kraftigt. Vi fullföljde också en reservrapport för Kara Beldyr tillsammans med en ekonomisk
bedömning och överlämnade dem till GKZ. Resultaten kommer vi att meddela vid mottagandet av
godkännande från GKZ, som förväntas finnas under tredje kvartal 2015.
Det centrala målet för Auriant i år är att uppnå lönsamhet, och därför koncentrerar vi oss på de
projekten som bidrar maximalt till att uppnå detta mål. Vi har alltså fattat ett beslut om att upphäva
tillfälligt malmproduktionen vid Solcocon. Statusen av gruvan är under skötsel och underhåll och vi hyr
ut en viss utrustning för att täcka underhållskostnader. Vi har också engagerat entreprenörer att utföra
ett begränsat prospekteringsarbete, vilket bör göra det möjligt för oss att förbättra kvaliteten på de
reserverna och ge oss en möjlighet att överväga att starta malmproduktion.
År 2015 lade vi vår alluviala guldproduktion vid Solcocon på is. På grund av de geologiska
förhållandena kommer den alluviala sanden djupare och malmkroppen blir smalare. Detta kräver mer
avrymningsarbete i år, i syfte att återuppta produktionen nästa år. Detta arbete fortsätter att läggas ut
på entreprenad till en extern entreprenör och inte kommer att kräva någon finansiering från oss.
Som meddelade vi tidigare i år, har ett förvaltningsavtal för guldmineraltillgångar i Chukotka
undertecknats och vi har redan fått intäkter under det första halvåret 2015 om 1 miljon USD.
Vi räknar med att vi kommer att bryta mindre uns i 2015, men högre halter kommer att säkerställa
lönsamhet i verksamheten. Nu, när Tardans prestanda uppnår målet, och vi har visat en framgång i
förvaltningen av gruvdriften vid Valunisty, kan vi koncentrera våra ansträngningar på den framtida

utvecklingen av bolaget ", kommenterade verkställande direktören Denis Alexandrov resultatet för det
första halvåret 2015.
Den fulständiga rapporten finns att läsa här
För mer information, vänligen kontakta:

Denis Alexandrov, VD
Tel: +7 495 660 22 20
e-post: denis.alexandrov@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 januari 2015
förvaltar bolaget fem guldtillgångar i Chukotka, inklusive en gruva i drift Valunisty. 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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