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Tillägg till prospekt

Detta dokument (”Tilläggsprospektet”) har upprättats av Auriant Mining AB (publ), org. nr 556659-4833
(”Auriant Mining” eller ”Bolaget”) i tillägg till det prospekt avseende Inbjudan att teckna aktier i Auriant
Mining AB (publ) som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 22 augusti 2017 (Finansinspektionens diarienummer 17-12384) och offentliggjordes samma dag (”Prospektet”). Tilläggsprospektet är
en del av, och ska läsas tillsammans med, Prospektet. De definitioner som finns i Prospektet gäller även för
Tilläggsprospektet.
Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av:
- Det offentliggörande som gjordes av Bolaget den 23 augusti 2017 och som finns tillgängligt på Bolagets
webbplats (www.auriant.com) där Bolaget publicerade uppdateringar om Solcocon-fyndigheten.
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Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella
instrument och godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 8 september 2017 (Finansinspektionens diarienummer 17-14608). Tilläggsprospektet offentliggjordes den 8 september 2017.
Tilläggsprospektet och Prospektet finns tillgängliga i elektroniskt format på Finansinspektionens (www.fi.se),
Bolagets (www.auriant.com) och Mangolds (www.mangold.se) webbplatser.
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Investerare som före offentliggörandet av detta Tilläggsprospekt har gjort en anmälan om eller på annat sätt
samtyckt till köp eller teckning av de värdepapper som omfattas av Prospektet har enligt 2 kap. 34 § lagen
(1991:980) om handel med finansiella instrument rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke till och
med den 12 september 2017 (det vill säga inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet). Återkallelse ska ske skriftligen till Mangold Fondkommission AB, ämne: Auriant Mining, Box 556 91,
102 15 Stockholm, Sverige eller via e-post till ta@mangold.se. Det datum för återkallelse som tas i beaktande
är det datum då posten stämplat brevet eller när e-posten inkommit till Mangold. Investerare som har
tecknat aktier genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Teckning som ej återkallas
kom-mer förbli bindande och om investerare önskar kvarstå som tecknare av aktier behöver denne ej vidta
några åtgärder.
Följande information i Tilläggsprospektet ska infogas efter sista stycket i verksamhetsbeskrivningen på
sidan 47 i Prospektet.

Tillägg till prospekt

Auriant Mining AB (publ.) publicerar uppdateringar om
Solcocon fyndigheten
SOLCOCON
Solcocon ligger i Zabaikalskyregionen i Ryssland. Licensområdet Staroverinskaya innehåller nästan 15,6 ton
guldreserver (C1+C2 GKZ (rysk klassificering)). Verksamheten vid Solcocon sattes i drift i 2015 och återupptogs under 2017.
ALLUVIAL PRODUKTION
Alluvial produktion vid Solcocon återupptogs i juni 2017. Guldproduktionsmål for 2017 är 61 kg med möjlighet att öka till en produktionsnivå på 100–150 kg/år guld i 2018 och 2019. Alluvial produktion vid Solcocon är helt utlagda och producerar en nettomarginal (efter mineralutvinningsskatt) till Auriant på 29%.
REKONSTRUERING AV SOLCOCONS PROSPEKTERINGSPROGRAM
Auriant Mining har återupptäckt prospekteringsprogram hos Solcocon som syftar till att öka malmbaserade
guldresurser lämpliga för CIL-bearbetning. Prospekteringsprogrammet kommer att finansieras med inkomster från alluvialproduktion och från uthyrning av gruvutrustning. Under 2017 fokuserar vi vår prospekteringsinsats på nordöstra flanken av Bogomolovskoe fyndigheten som prospektering i 2014 (både borrning och
grävningar) visat att detta område var ett lovande mål. Vi planerar att genomföra 5 000 m kärnborrning och
64 000 m3 grävningar. Borrprogrammet startades förra veckan. I grävningarna som redan har grävts ser vi
sulfidmineralisering som vanligtvis följer med guldmineralisering. Likheten av mineraliseringsstrukturerna
till de närliggande malmkropparna vid Solcocon och det tidiga borrprovet resulterar, vilket ger en indikation
på att vi kanske kan lägga till upp till 2 ton guld till Solcocons reserver som en följd av våra prospekteringsinsatser under 2017.

Målet för nästa år kommer att vara södra flanken av Bogomolovskoe fyndigheten som borrats också under
2014 och verkar det nästa mest lovande malmuppträdandet i Bogomolovskoe området.
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Finansiell rådgivare
och Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB
Engelbrektsplan 2
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Juridiska rådgivare
inom svensk juridik:
Westermark Anjou
Sergels torg 12
Box 16 030
103 21 STOCKHOLM
Telefon: 08-441 91 00
www.westermarkanjou.se
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inom rysk juridik:
CIS London & Partners LLP
6 Novaja Plosjtjad
109012 Moskva
Ryssland
Telefon: +44 20 7242 0484
www.cislondon.com
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Revisor
PwC Sverige
Torsgatan 21
113 97 STOCKHOLM
Telefon: 010-213 30 00
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