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Viktiga händelser: 

• Guldproduktion var i linje med prognosen för oktober 2017 av 809,4 kg (26 023 oz), vilket 
innehöll 761,7 kg (24 487 oz) från Tardan och 47,8 kg (1 536 oz) från Solcocon. Guldhalten i 
2017 var i linje med minplanen – 2,36 g/t, (2016 - 4,04 g/t). Alluvialproduktion vid Solcocon 
återupptogs i 2017 och uppgick till 47,8 kg (1 536 oz) av guld. 

• Konsoliderade intäkter i 2017 var i linje med prognosen av 286,5 MSEK (33,5 MUSD) (2016 – 
371,6 MSEK (43,4 MUSD)).  

• Rörelseresultat var 19,8 MSEK (2,4 MUSD) jämfört med 131,9 MSEK (15,4 MUSD) i 2016.  
• EBITDA var 76,6 MSEK (9,0 MUSD) jämfört med 188,5 MSEK (22,0 MUSD) i 2016.  
• Det genomsnittliga realiserade guldpriset var 1 260 USD/oz (2016: 1 269 USD/oz). 
• Trots en väsentlig minskning av omsättningen och bruttovinst fokuserade Bolaget på 

kostnadskontroll och årets nettoresultat var nära att bryta jämn - nettoförlust på 2,2 MUSD. 
• Prospektering vid Solcocon fortsatte med ett bra resultat där 4 100 meter kärnborrning och 26 

000 kubikmeter grävningar gjordes, 4 800 prov tagits. En preliminär bedömning av 
prospekteringsresultatet indikerar 1,8 ton C2-resurser och 0,5 ton av P1. 
 

Nyemission av Teckningsoptioner – sista etappen av Finansieringen 2017 slutföras i 
mars 2018 

• Som annonserades i augusti 2017 nyemission av Teckningsoptioner är en del av 
Finansieringen 2017 som är möjligt att utöva mellan den 19 och 30 mars 2018 till ett pris 
mellan 2,50-3,50 kronor per aktie. Det totala antalet aktier som kan utfärdas är 57 miljoner 
(52% av vilka kommer att bytas ut för att minska aktieägarnas skuld). 

• Avkastning från teckning av Teckningsoptioner kommer att bidra till ytterligare finansiering 
av CIL-anläggningen vid Tardan och en undersökning vid Kara-Beldyr. 

 

Kommenterar resultaten sade Sergey Ustimenko, verkställande direktör: 

Bolagets medellångsiktiga strategi är inriktad på framgångsrik slutförande av byggandet av den nya 
fabriken i Tardan och leverans av den signifikanta förbättringen av finansiella resultat. Vi är nöjda 
med de framsteg som Auriant Mining har gjort under 2017 när Bolaget fullföljde viktiga steg för att 
förbereda sig och att utöva denna strategi till verklighet. Bolaget har omorganiserat balansräkningen 
genom genomförandet av en företrädeemission om 142,4 MSEK (18,0 MUSD) i ny kapital 
("Finansieringen 2017"). Vår huvudaktieägare Bertil Holdings, ett bolag som indirekt ägdes av 
styrelseledamot Preston Haskell, förvärvade nya aktier i utbyte mot en minskning av den konvertibla 
skulden på 74,5 MSEK (9,4 MUSD) och omstrukturerade villkoren för återstående aktieägare skuld – 
förfallodatumet förs till den 30 juni 2019 och räntan fortsätter att vara 2%. Bolaget refinansierade 
också sitt totala utestående banklån (35,4 MUSD i slutet av 2017) med VTB och lyckades minska 
räntan. Dessa initiativ har väsentligt förbättrat och stärkt Koncernens finansiella ställning. 
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Auriant blir förberedd för att bygga upp CIL-anläggningen vid Tardan, nyckelfärdig teknisk 
utrustning nu beställd och förskottsbetalningen gjord. Detta kommer att resultera i ökade 
guldåtervinningar från 60% till 92% med malm som levereras från Pravoberezhny-fyndigheten vid 
Tardan. Gruvverksamheten vid Tardan har avbrutits under de första 6 månaderna 2018 som 
förberedelse för denna byggfas och produktionen kommer att återupptas i juli 2018. Byggandet av 
Tardan CIL-anläggningen kommer att fortsätta under 2018, med lanseringen av den nya fabriken som 
förväntas i början av 2019 med årligt produktionsmål på 1 000 kg (cirka 32 tusen uns per år). 

Med förbehåll kommer Finansieringen 2017 att genomföras framgångsrikt genom nyemission av 
Teckningsoptioner i mars 2018, intäkterna kommer att tillämpas för att påbörja 
genomförbarhetsstudien och ingenjörsundersökning vid Kara-Beldyr och finansiering av CIL-
anläggningskonstruktion vid Tardan. 

 

Den fullständiga rapporten finns att läsa här.  

Detta kommer att följas på 28 februari  av en interaktiv webcast för analytiker och investerare med vd 
Sergey Ustimenko och finansdirektör Alexander Buchnev som kommer att presentera Auriant 
Mining:s resultat för 12 månader 2017 samt med en möjlighet att ställa frågor. 

Evenemanget börjar kl 11:00 CET (11:00 Stockholm, 13:00 Moskva, 10:00 London). 

De som vill delta i konferensen måste registrera sig genom att klicka här eller genom att öppna 

följande länk    

https://auriant.webex.com/auriant-en/onstage/g.php?MTID=ef12c71d8a0b74550fe212ae784ef5807 

 

 

För mer information, vänligen kontakta:  

Sergey Ustimenko, VD 
Tel: +7 495 109 02 82 
e-post: sergey.ustimenko@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.  

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.  
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Denna information är information som Auriant Mining AB är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen 
om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande, genom förmedling av kontaktpersonerna, 
som anges ovan, klockan 09:00 CET den 28 februari 2018. 

 
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.  
 

 


