Pressmeddelande
Stockholm, den 30 oktober 2014

Auriant Mining AB (publ.) tillkännager förvärv av 70%
av Kara-Beldyr
Auriant Mining AB (publ.) är glad att meddela om slutförandet av borrnings- och
prospekteringsprogram vid Kara-Beldyr (Republiken Tyva, Ryssland) och om lyckosamt
avslutat förvärvet av de utestående 70 % av aktierna i Kara-Beldyr från Kanadas Centerra Gold
Inc. Detta kommer att medföra Auriant Mining ett 100% ägande i den Kara-Beldyr fyndigheten.
Som ersättning för denna transaktion kommer Auriant Mining betala till Centerra Gold en
royalty i form av NSR (Net Smelter Return) om 3,5 % på
mineralproduktion från Kara-Berdyr i framtiden.
Auriant mining ingått ett joint venture - avtal år 2008 med Centerra Gold Inc. om att utforska
och utveckla Kara-Beldyr fyndighet och därmed tjänat in ett 70% ägande i Kara Beldyr i utbyte
mot att bidra till prospekteringsprogram. I 2012 presenterade Centerra en preliminär
resursbedömning enligt NI 43-101 av 289 000 uns av angivna resurser och 211 000 uns av
antagna resurser vid den Kara Beldyr fyndigheten. Under 2014 avslutades prospekteringen och
en ny reservberäkning kommer att lämnas till GKZ för godkännande i slutet av året, med en
förväntade godkännande under Q1 2015.
Lord Daresbury, styrelseordförande i Auriant talade: "Jag är särskilt glad att kunna tillkännage
detta förvärv. Tillsammans med våra partner i Centerra har vi spenderat cirka 11 miljoner USD
över 6 år på att utforska den spännande Kara-Beldyr fyndigheten. Som ett resultat av våra
gemensamma ansträngningar har vi identifierat en stor guldfyndighet, i samma region där våra
Tardan gruvan är placerad. Kara-Beldyr kommer att ha fler reserver än vad som finns nu i
Tardan, och har potential att öka kraftigt bolagets guldproduktion. Med tanke på vår närvaro i
regionen, har Auriant Mining de bästa förutsättningarna att utnyttja denna fyndighet och vi
räknar med att uppnå en betydande förvaltnings samarbete med våra Tardan drift. Vår nästa
uppgift blir att slutföra lönsamhetsstudien med målet att starta byggandet år 2016"
För mer information, vänligen kontakta:
Max Yacoub, Investeringschef, Auriant Mining AB,
Tel: +7 495 660 2220
E-post: max.yacoub@auriant.com
Företagsnamn: Auriant Mining AB
Kortnamn: AUR
ISIN-kod: SE0001337213
Website: www.auriant.se
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) 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 1 330 000 troy ounce av
guldreserver enligt ryska standards (GKZ).
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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