
	  

	  

 
 
 
 
 

 
 
Produktionsuppdatering för Q3, 2012 
Auriant Mining AB ("AUR" eller "Bolaget") offentliggör härmed sin produktionsuppdatering för det tredje 
kvartalet, som avslutades den 30 september 2012. Det fullständiga finansiella resultatet för denna period 
kommer att offentliggöras den 28 november 2012. 

Viktiga händelser 

• Kombinerad produktion av guld och guld ekvivalenter från Tardan, Solcocon och 
alluviala Borzya uppgick till 361 kg (11 606 oz) - en ökning med 15% jämfört med 9 
månader 2011 (315 kg eller 10 127 oz). 
• Per den 30 september 2012, uppgick de totala banklånen till 434 MRUB (ca 93,5 miljoner 
kronor). 
• 17 200 prover på Tardan och 5 000 prover på Uzhunzhul har samlats för geokemisk 
undersökning, 3 000 meter av produktions och prospekteringsborrningar har genomförts 
för att avgränsa de nuvarande reserverna. En ny kross köptes för Solcocon. 
• Återbetalning av lånen från ett företag kontrollerat av en huvudägare har förlängts till 
den 1 juni 2014. 
 
Personalförändringar 
 
• Vladimir Churin har anställts som som chefsgeolog för koncernen. 
•Sergey Shumilov har anställts som en ny chef för personal 
ochpersonalutvecklingsavdelning för koncernen. 
• Dmitry Stankov, COO för koncernen, har beslutat att lämna bolaget för att ägna sig åt 
andra karriärmöjligheter. 
 
Väsentliga händelser efter rapportdatum 
 
• AUR har fullgjort sina åtaganden för att kunna frigöra 81 miljoner ryska rubel (ca 17,5 
miljoner kronor) i banklån. 
• På bådeTardan och Solcocon har förberedelserna för vinterbevattning startat. 
 
Produktion 
 

Produktionsenhet 

Licens-
områd

e 

Produktion 
9m 2012 

(kg) 

Produktion 
9m 2011 

(kg) 
Produktion 

2011 (kg) 
Malm baserad 
produktion         

Tardan (gravitation) Tardan                    44                      65                   96    

Tardan (lakning) Tardan                 156                       -                      -      

Solcocon 
 

                   81                    193                238    

                    281                    258                334    

Alluvial         

Borzya                      80                      57                   76    

Summa                   361                    315                410    

i ounce   11 606 10 127 13 182 
 
Produktionen under 9 månader 2012 uppgick till 361 kg (315 kg). Den totala ökningen motsvarar ca 15% 
och till stor dels hänförs till att lakningen inletts på Tardan. 79% av det producerade guldet kommer från 
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bolagets kärnverksamhet – malmbaserad produktion. Även om den alluviala produktionen är helt 
outsourcad förblir AUR innehavaren av licensen. Bolaget uppskattar att den totala produktionen för hela 
året oförändrat kommer att ligga i nivå med 600 till 700 kg. 
 
Tardan 

    9m2012 9m2011 

Brytning       

Gråbergsproduktion T m3      256,6          194,4    

Bruten malm T ton        56,2          161,5    

Snitthalt g/ton          2,3    2,4  

Gravitation       

Kapacitet T ton        28,8            41,5    

Snitthalt g/ton          4,1              4,5    

Utbyte % 33% 35% 

Guldproduktion kg        44,0            65,0    

Höglakning       

Krossning       

Ton T ton      204,2            29,1    

Halt g/ton          2,0    1,4  

Högläggning       

Malm ton T ton      197,5              8,7    

Halt g/ton          1,8              1,5    

Avfall ton T ton        44,4              1,2    

Halt g/ton          3,6              4,2    

Guldproduktion kg      156,0                 -      

Lager       

Malm ton T ton        39,2    212,3  

Halt g/ton          1,6    1,47  

Avfall ton T ton      218,1    256,4  

Halt  g/ton          3,0    3,3  

    
 
 
Produktionen under 9 månader 2012 uppgick till 200 kg (65 kg). Som nämnts ovan, beror den ökade 
produktionen på uppstart av lakningsanläggningen. 
 
Under 3: e kvartalet 2012 lades ca 150 tusen ton malm och gruvavfall på hög, vilket innebär att vi har 
totalt 386,9 tusen ton malm under vätskebegjutning. Planen är att lägga till ytterligare 70 tusen ton malm 
fram till slutet av november, för att öka mängden malm under vätskebegjutning till 450 tusen ton. Detta 
kommer att  göra det möjligt för Tardan att uppnå produktionsmålet för året. För att öka hastigheten med 
att lägga malm på hög, har en ny mobiltransportör köpts och levereras till platsen. 
 
Den andra fasen av byggnationen av lakningsanläggningen har framgångsrikt startats den 24 augusti. Vi 
är i slutskedet av byggprojektet. 
 
 
För att förbereda för produktion under 2013 har malmbrytningen omstartats som planerats. För 
närvarande utvärderar Tardan olika sätt att öka gråbergsbrytningen för att uppnå produktionsmålet för 
det kommande året. 
 
Under sommaren och början av september har ca. 17 200 prover insamlats på den större Tardan 
licensområdet för att lokalisera potentiella mål för prospekteringsborrning under 2013 och framåt. 
Dessutom har 2025 meter av prospekteringsborrning utförts på Kopto, Barsuchiy och Sorulug-Khem 
fyndigheterna. Det finns flera områden som ligger i nära anslutning till de aktuella fyndigheterna och som 



	  

	  

ses som potentiella områden för reservökning inom en snar framtid som kommer att utöka kapaciteten 
avlakningsanläggningen. 
 
Solcocon 
 

    9m2012 9m2011 

Brytnign       

Gråbergsproduktion T m3 457,6 508,8 

Bruten malm T ton 89,8     129,8 

Snitthalt g/ton  1,9     1,4 

Höglakning       

Krossning/stapling       

Ton T ton 106,5    185,8 

Halt g/ton 1,7    1,2 

Guldproduktion kg 81,4    193,0 

Lager       

Malm ton T ton 10,4    6,7  

Snitthalt g/ton 2,5    2,0 

Alluvial       

Gråbergsproduktion T m3 828,5    580,5 

Vaskad sand ton 61,7    99,7 

Guldproduktion kg 79,7    57,0 
 
 
Produktionen under 2012 uppgick till 81 kg (193 kg) eller -51% jämfört med motsvarande period 
föregående år. Som tidigare kommunicerats, är de främsta orsakerna till produktionsminskningen: dålig 
förberedelse av reserver, på grund av bristande produktionsprospekteringsborrningar som resulterade i 
utspädning av halter i bruten malm och upprepade haverier av en gammal kross som kräver konstant 
underhåll. Som ett resultat, ligger Solcocon för närvarande efter med planen avseende att lägga ny malm 
på hög och följaktligen i guldproduktion.  
 
Under 9 månaderna 2012, blev ca 106 tusen ton malm lagda på hög vilket totalt innebär att 150 tusen ton 
malm vätskebegjuts vid periodens slut. Under denna period, genomfördes ca 3 000 meter av 
produktionens prospekteringsborrningar för att avgränsa de nuvarande malmkropparna. I början av året 
fanns det en betydande brist på oxiderad malm. 
 
För att öka produktionen för året har 2 borriggar flyttats till fyndigheten i början av sommaren för att 
underlätta produktions- och prospekteringsborrningar. Dessutom har en ny kross köpts och 
installationen är nära att bli klar. För närvarande utvärderar bolaget möjligheterna att utöka sin 
verksamhet från malmbrytning till att omfatta krossning av malm under vintern. Detta kommer att 
möjliggöra för bolaget att börja lägga malm på hög så snart vädret tillåter det. Alla dessa åtgärder kommer 
att göra det möjligt för Solcocon att avsevärt öka produktionen under det följande året. 
 
Eftersom malmbrytning är AUR:s kärnkompetens, har det alluviala licensområdet lagts ut på en tredje 
part. AUR får endast en royalty från försäljningen, eftersom alla kostnader finansieras av partner-
företaget. Under de första 9 månaderna av 2012 uppgick den totala produktionen till 80 kg (57 kg) vilket 
innebär  en 40% ökning. Det övergripande målet för året ligger kvar på 100 till 120 kg. 
 
Uzhunzhul 
Ca 5 000 prover har samlats under sommaren och början av september för geokemisk analys. Resultaten 
från dessa analyser kommer att möjliggöra för bolaget att utveckla planer för prospekteringsborrning för 
de kommande åren. 
 
Kara-Beldyr 
Kara-Beldyr-licensområde är en samarbetsprojekt tillsammans med Centerra Gold. AUR äger 30% av 
andelar. Allt arbete utförs av samarbetspartnern. Nuvarande mineraltillgångar uppgår till 500 000 oz 
enligt NI 43-101. Borrningarna kommer att fortsätta under nästa år för att öka basen för 
mineraltillgångarna. 



	  

	  

 
För mer information, vänligen kontakta:  
 
Preston Haskell, Styrelseordförande 
tel: +46	  768	  905	  549 
E-post: preston.haskell@auriant.com 
 
Denis Alexandrov, Verkställande Direktör och styrelseledamot 
tel: +7	  985	  222	  66	  74 
E-post: denis.alexandrov@auriant.com 
 
Hemsida: www.auriant.com 
Twitter: @auriantmining 
 
Post- och besöksadress: Engelbrektsplan 2, 4tr 114 34 Stockholm  
 
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, Kara-Beldir 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.  
 
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 
erbjudandedokumentation, 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. 
 

 
 
 
 

	  


