
  

 

 

 

 

 
 

Auriant Mining AB publicerar sin delårsrapport 

för perioden 1 januari – 31 mars 2022 

 

Höjdpunkter 
Belopp inom parentes avser samma period föregående år. 

 Guldproduktion 216,7 kg / 6 967 oz (209,7 kg /6 743 oz) 

 Guldförsäljningen 288,2 kg /9 264 oz (180,0 kg /5 787 oz) 

 Konsoliderade intäkter 17,2 MUSD (10,6 MUSD) 

 Periodens resultat efter skatt 4,7 MUSD (1,7 MUSD) 

 EBITDA 9,9 MUSD (5,0 MUSD) 

 Nettokassaflöde från den löpande verksamheten 9,1 MUSD (4,5 MUSD) 

 Genomsnittligt försäljningspris för guld 1 861 USD/oz (1 830 USD/oz) 

 Den totala guldproduktionsprognosen 2022 är 800 - 830 kg guld  

 

Väsentliga händelser efter rapportperioden  

Årsstämman hölls den 10 maj 2022 beslutade att godkänna en lånefacilitet till Bolaget från 
aktieägaren GoMobile Nu AB, som är en närstående person, detta på i huvudsak följande villkor. 
Bolaget har ingått ett villkorat låneavtal med GoMobile Nu AB. Bolaget kommer att tillföras en 
lånefacilitet om upp till SEK 9 400 000. Lånefaciliteten kommer vara tillgänglig under perioden 
mellan den 10 maj 2022 och den 9 maj 2023 (tillgänglighetsperioden). Bolaget kommer ha rätt 
att under tillgänglighetsperioden låna medel genom ett eller flera avrop. På varje avropade 
lånebelopp ska Bolaget betala en årlig ränta om 6,5 procent per år och stand-by fee om 1,5 procent 
per år på den del av lånefaciliteten som inte avropats under tillgänglighetsperioden. Bolaget har 
rätt att när som helst säga upp tillgänglighetsperioden.  Återbetalning av avropade lån ska ske 
senast den 10 maj 2023, som alltså är förfallodag. På förfallodagen ska även sagda ränta jämte 
stand-by fee betalas. 

LLC Tardan Gold erhöll guldförsäljning- och exportlicens i maj 2022. 

 
Den fullständiga rapporten finns att läsa här. 

Detta kommer att följas av ZOOM-konferens för analytiker och investerare med Danilo Lange 

(VD), Vladimir Vorushkin (Ekonomichef) and Petr Kustikov (Operativ chef), som kommer att 

presentera Auriant Mining:s resultat för Q1 2022 samt med en möjlighet att ställa frågor.  

Evenemanget börjar kl. 13:00 CET (13:00 Stockholm, 14:00 Moskva, 12:00 London).  

 

Pressmeddelande  

Stockholm, den 31 maj 2022 

 

 

https://www.auriant.com/sw/investor-relations/#section-reports-and-releases


För att delta i ZOOM-konferensen tisdagen den 31 maj, vänligen skicka till e-post 

conf@auriant.com följande uppgifter: e-post, namn, företagsnamn. Vi kommer att skicka 

konferens-ID och lösenord via mail. 

Om du har några frågor kan du skicka dem till e-post: conf@auriant.com 

 

För mer information, vänligen kontakta:  

Danilo Lange, VD 

Tel: +7 495 109 02 82 

E-post: d.lange@auriant.com 

 

Företagsnamn: Auriant Mining AB  

Kortnamn: AUR  

ISIN-kod: SE0001337213  

 

Webbplats: www.auriant.com 

 

Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på prospektering och guldproduktion i Ryssland, 

främst i republiken Tyva, Zabaikalye och republiken Khakassia. Bolaget har för närvarande fyra licenser, inklusive 

två gruvor i drift (Tardan och Alluvial vid Staroverinskaya), 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 Nordic Exchange under 
beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.com. G&W Fondkommission är Certified Adviser till Auriant, för mer 
information 08-503 000 50, e-mail CA@gwkapital.se  eller besök www.gwkapital.se. 

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 den 31 maj 2022. 

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 el ler 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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