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PRODUKTION

Produktionsenhet 3 månader 2017 3 månader 2016 Avvikelse

 kg* oz kg* oz kg oz %

Malmbaserad     

Tardan (gravitation) 16 504 48 1 531 -32 -1 027 -67%

Tardan (lakning) 95 3 061 95 3 073 0 -12 0%

Total guldproduk-
tion 111 3 565 143 4 604 -32 -1 039 -23%

*Avrundat till närmaste belopp.

VIKTIGA HÄNDELSER

• Total guldproduktion under 3 månader 2017 var 110,9 kg (3 565 oz), en 
minskning med 22,6% jämfört med 143,2 kg (4 604 oz) under 3 månader 
2016. 

• Lakningsanläggning produktion vid Tardan var 95,2 kg (3 061 oz) och 
förblev oförändrad jämfört med samma period 2016.

• Guldhalten i den brutna malmen under 3 månader 2017 var 3,47 g/t, en 
planerad minskning på 33% som uppnåddes under föregående period 
(5,19 g/t).

• In 2016 levererade vi malm till gravitationsanläggningen från övre hor-
isonter av Barsuchy-fyndighet. På djupare horisonter hade vi mindre 
volymer malm som var lämpliga för bearbetning på gravitationsan-
läggningen och lägre halten i dem malm. Som förväntats, minskningen 
av volymer och halten resulterade till lägre produktion på gravitation-
sanläggningen jämfört med första kvartalet 2016.

• På grund av sen vår började malm stapling senare i första kvartalet 
2017 än in 2016. Detta ledde till en ökning av malmbalans i lagret med 
86% jämfört per den 31 mars 2016. 

• Vi är fortsatt engagerade i vårt tidigare produktionsmål för 2017 - 1 
ton. Under 2017 kommer vi att fokusera vidare på lakningsanläggning 
produktion för att kompensera för sänkt gravitationsanläggningen pro-
duktion.



Auriant Mining AB (AUR) 
är ett svenskt gruvbolag med 
inriktning på prospektering 
och guldproduktion i Ryss-
land, främst i Zabaikalskiy 
regionen och republikerna 
Khakassia och Tyva. Bola-
get har för närvarande fyra 
licenser, inklusive en gruva 
i drift (Tardan), en pros-
pekteringstillgång i ett tidigt 
skede och två prospektering-
stillgångar  under utveckling. 

Sedan den 19 juli 2010 
handlas Auriants aktier på 
First North Premier vid 
NASDAQ OMX Nordic 
Exchange under beteck-
ningen AUR. Läs mer på 
www.auriant.com. Mangold 
Fondkommission är Certi-
fied Adviser till Auriant, för 
mer information 08-503 015 
50 eller www.mangold.se. 

Denna information är in-
formation som Auriant 
Mining AB är skyldig att 
offentliggöra i enlighet 
med EU-förordningen om 
marknadsmissbruk (MAR). 
Informationen lämnades 
för offentliggörande, genom 
förmedling av kontaktper-
sonerna, som anges ovan, 
klockan 10:00 CET den 27 
april 2017.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Au-
riant 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 guldproduk-
tionsbolag 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, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller 
delvis är föremål för legala restriktioner. Ingenting i detta pressmeddelande ska anses utgöra ett erbjudande om att 
investera eller i övrigt handla i värdepapper i Auriant Mining AB (publ). De tilltänkta emissionerna kommer inte att 
rikta sig till personer med hemvist eller som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, 
Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedoku-
mentation, registreringsåtgärd eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag. Inga värdepapper kommer 
att registreras enligt United States Securities Act från 1933, någon motsvarande lag i någon delstat i USA, eller 
enligt någon provinslag i Kanada, och inte heller enligt tillämplig lag i annat land. 

TARDAN

3 månader 
2017

3 månader 
2016 Avvikelse

Brytning  

Gråbergsproduktion 000 m3 739 638 101 16%

Bruten malm 000 tonnes 47 64 -17 -27%

Snitthalt g/t 3,47 5,19 -1,72 -33%

Gravitation      

Kapasitet 000 tonnes 15 20 -5 -25%

Snitthalt g/t 4,72 8,60 -3,88 -45%

Utbyte % 22% 28% -6% -21%

Guldproduktion kg 16 48 -32 -67%

Höglakning      

Malm och gruvavfall 
staplade*

000 tonnes 3 21 -18 -86%

Halt g/t 2,62 3,80 -1,18 -32%

Guld i malm staplade* kg 9 78 -69 -88%

Guldproduktion* kg 95 95 - -

Lager per den 31 
mars

 

Malm* 000 tonnes 52 28 24 86%

Halt g/t 3,09 3,65 -0,56 -15%

Slagg* 000 tonnes 46 37 9 25%

Halt g/t 4,50 5,44 -0,94 -17%

Guld i malm och 
slagg*

kg 368 303 65 21%

 

*Avrundat till närmaste belopp.


