
  

 

 

 

 

 
Auriant Mining AB (publ.) 

Delårsrapport för perioden januari - mars 2013 
 

Finansiella händelser: 

 

 Total guldproduktion var på 372 kg för första halvåret 2014 och ökade 
med 49% jämfört med första halvåret 2013 

 Produktionen vid Tardan ökade med 34% och med 176 % samt 61 % för 
respective Solcocon malm och alluviala jämfört med samma period 2013 

 Tardananläggningen ökade reserverna genom en tillsättning av 
ytterligare 2,517 kg guld vid Barsuchiy (Tardananläggningen) 

 

 

Koncernensproduktion 

Produktionsenhet Licensområde FH1 2014 FH1 2013 

  kg oz Kg oz 

Malmbaserad 
  

 
 

 

Tardan (gravitation) Tardan 0 0 0 0 

Tardan (lakning) Tardan 229 7,362 170,7 5,487 

Solcocon Staroverenskaya 28,1 903 7,4 237 

  
    

Alluvial 
  

  
 

 

Borzya Staroverenskaya 115,2 3,704 71,4 2,296 

Summa 
 

372,3 11,969 249,5 8,020 

 

Denis Alexandrov, VD i Auriant Mining AB, kommenterade resultatet "Vi är nöjda med utvecklingen av 

våra gruvor. Trots att merparten av vår produktion förekommer i den andra halvan av året, visade vi en 

frisk tillväxt på guldproduktionen på 49% under de första 6 månaderna, och övergripande är vi på rätt 

väg att uppfylla årets mål. Jag är glad att kunna meddela om godkännande av de statliga 

myndigheterna av ytterligare 2,5 ton reserver för Tardananläggningen, som kommer att förlänga 

gruvans livslängd vid Tardan med minst två år till. Samtidigt har vi flera andra potentiella avvikelser 

vid Tardananläggningen, som vi kommer att fortsätta att utforska för att lägga till fler reserver i 

Pressmeddelande  

Stockholm, den 21 juli 2014 

 

 



framtiden, särskilt Pravoberezhny och Bai-Syut avvikelser. Under resten av året kommer vi att fokusera 

våra prospekteringsinsatser på geofysisk prospektering för att identifiera borrnings mål för nästa år." 

 

 

Tardan produktion 

  
FH1 2014 FH1 2013 

Brytning       

Gråbergsproduktion 000 m3 1,265 909.1 

Bruten malm 000 t 114  92.4 

Snitthalt g/t 1.55 1.5 

Gravitation 
   

Kapacitet 000 t 0 0 

Snitthalt g/t 0 0 

Utbyte % 0 0 

Producerat guld kg 0 0 

Höglakning 
   

Krossning 
 

 
 

Malm 000 t 123.6 82 

Halt g/t 1.57 2.0 

Stapling 
 

 
 

Malm 000 t 123.6 82 

Halt g/t 1.57 2.0 

Slagg 000 t 19.9 47.8 

Halt g/t 2.9 3.5 

Producerat guld kg 229 107.7 

Lager 
   

Malm 000 t 3.8 73.9 

Halt g/t 1.47 1.3 

Slagg 000 t 30.7 213.6 

Halt g/t 2.73 2.99 

 



Ökningen av produktion vid Tardan pågår enligt plan. Kvaliteten på bruten malm fortsätter att vara 

lägre än geologiska betyg, och som en följd av det bryts mindre malmkroppar med lägre kvaliteter 

medan stripping verksamhet fortsätter att nå de högre malmkropparna. Under de första 6 månaderna 

av året har flera åtgärder vidtagits för att höja produktiviteten, inklusive, inköp av en ny Sandvik 

krossmaskin för att öka krosskapaciteten; uppgraderingar och nya anskaffningar till gruvflottan; och 

den tidiga starten av förberedande aktiviteter för vinterbevattning.  

Nya reserver vid Tardan  
 
Den 22 april 2014 redovisade Auriant Mining ett resultat av sitt borrprospekteringsprogram vid Tardan 
och Tardan anläggningen och rapporterade ytterligare 937 kg guld vid Tardanfyndigheten i den tidigare 
meddelanden, samt resultaten av borrprospekteringsarbete vid Barsuchy skickades in till 
myndigheterna.  

Bolaget är glada att tillkännage ett godkännande från den Territoriella Reserver Kommissionen i 
Krasnoyarsk om klassificeringen av 466 tusen ton malm och 2,517 kg guld som C1 reserver, och ett 
officiellt erkänt öppnande av Barsuchy som en guldfyndighet.  

 

 

Geologisk karta över Tardan anläggningen  

 

 
  

 

Barsuchy ligger på vänstra stranden av Bai-Syut flod, 4 km nordost om Tardanfyndigheten. De 

metallurgiska egenskaperna hos Barsuchymalmen liknar den vid Tardan, och vi förväntar oss att 

bearbeta Barsuchymalmen vid Tardangruvan i en snar framtid.  

 

 

Totala reserver vid Tardan och Tardan anläggningen  

Ett resultat av det slutliga godkännandet från myndigheterna av de totala reserverna vid Tardan och 

Targan anläggningen enligt följande:  

 



 

Fyndighet C1  C2 C1+C2 

 
Ore, 

000 t 
Au, 
g/t 

Au, kg 
Au, 
000 
oz 

Ore, 
000 t 

Au, 
g/t 

Au, 
kg 

Au, 
000 
oz 

Ore, 
000 t 

Au, 
g/t 

Au, kg 
Au, 
000 
oz 

Tardan 1,335 3,5 4,661 150 325 4,8 1,565 50 1,660 3,7 6,226 200 

Tardan 
anläggningen 

466 5,4 2,517 81 - - - - 466 5,4 2,517 81 

Summa 1,801 4 7,178 231 325 4,8 1,565 50 1,801 4,8 8,743 281 

 

 

 

Barsuchy geologisk karta med guldavvikelser i jordmån  

 

 

Ett nästa steg efter godkännandet av de nya reserverna på Barsuchiy blir att slutföra en 

genomförbarhetsstudie och en gruvplan och få en tillstånd från regeringen att bryta. Bolaget planerar 

att starta gruvdrift vid Barsuchy under 2016.   



 

Barsuchy tvärsnitt  

 
 

 
 

 
 



Barsuchy längdsnitt (med reservberäkning)  

 
 

 

  



 

Solcocon produktion 

    H1 2014 H1 2013 

Brytning       

Markavröjning 000 m3 234 228 

Bruten malm 000 t 82,1 104 

Snitthalt g/t 0,94 1,7 

Höglakning 
 

 
 

Krossning / Stapling 
 

 
 

Malm 000 t 49,6 45,5 

Halt g/t 0,83 1,6 

Producerat guld kg 28,1 7,4 

Lager 
 

 
 

Malm 000 t 41,5 99 

Halt g/t 1,12 1,64 

Alluvial 
 

 
 

Markavröjnig 000 m3 607,4 n/a 

Vaskad sand 000 m3 124,2 n/a 

Producerat guld kg 115,2 71,4 

Producerat guld, totalt kg 143,3 78,8 

 

Den Solcocon verksamheten har förbättrats och den totala guldproduktionen ökade med 82% jämfört 

med första halvåret 2014 och nästan tre gånger för malm guld. Däremot är vi bekymrade över att nå vår 

årliga produktionsmålen eftersom gruv betyg är lägre än förväntat. Vi påbörjade brytning av nya 

malmkroppen med en annan morfologi där de lägre klasserna ligger på ytan och med högre betyg - på 

djupet. Detta kommer att medföra en ökning av prospekteringsborrning för att förstå malmkroppen 

bättre.  

 

För mer information, vänligen kontakta:  

Max Yacoub, Investeringschef  
tel: +7 495 660 22 20 E-post: max.yacoub@auriant.com 

 

Företagsnamn: Auriant Mining AB  
Kortnamn: AUR ISIN-kod: SE0001337213  

Hemsida: www.auriant.com 

Twitter: @auriantmining 

 

mailto:max.yacoub@auriant.com
http://www.auriant.com/


Post- och besöksadress: Tulegatan 2A, 113 58 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  

 

 


