
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auriant Mining AB (publ.) 
Verksamhetsuppdatering för första halvåret 2013 

 

Viktiga händelser: 

 Produktionen för koncernen ökade med 220% jämfört med första halvåret 

2012  och uppgick till 249.5 kg (8 021 troy uns), inklusive 115 kg (3 698 uns) 

som har producerats i juni, vilket ligger inom ramen för 

produktionsprognosen för hela året, som ligger mellan 1 000 – 1 200 kg (32 

150 – 38 580 uns). 

 Renoveringar av högarna, anrikningsverket och krossningsanläggningen 

vid Solcocon är avslutade. Alla brytnings- och bearbetningsarbeten har 

startats om  i juni. 

 Prospekteringsborrningarna vid Tardan är nästan avslutade och en 

resursuppskattning kommer att erhållas i slutet av 2013. 

 Produktionssäsongen vid Zolotaya Borzya har påbörjats i förtid och 
överstiger för närvarande de uppsatta målen.   
 

Denis Alexandrov, VD i Auriant Mining AB, kommenterade resultatet "Produktionsresultatet för 
de första sex månaderna av 2013 var enligt våra förväntningar. Tardan presterade bra i 
förberedelserna för sommarsäsongen och både brytning och staplingsprestationerna överstiger 
tidigare uppsatta mål. Ny gruvutrustning är på väg för att påbörja strippningsarbeten under det 
kommande andra halvåret av 2013. 
Renoveringsarbeten vid Solcocon är avslutade och de första kilogramen guld producerades från 
den nya högen i slutet av juni. Guld från den alluviala verksamheten uppnår redan till hälften av 
vad som producerats under hela 2012. Koncernen är i full fart att möta produktionsmålet för 
året, vilket är  1 000 – 1 200 kg. 
Den senaste tidens nedgång i guldpriset fortsätter att ha negativ inverkan på vår 
resultaträkning. Nu när vi arbetar med att stegvis öka produktionen är produktionskostnaden 
per uns fortfarande hög,  men den kommer att sänkas när vi når full kapacitet. 
Produktionsvolymen kommer alltså att reducera kostnaderna under detta och nästkommande 
år. Vi fortsätter att fokusera våra ansträngningar på att få våra befintliga 
produktionsanläggningar att uppnå full kapacitet och att slutföra produktionsökningen under 
2015 som planerat. Dessutom har vi startat flera kostnadsnedskärningsåtgärder på alla våra 
gruvor och huvudkontoret. Dessa steg har noggrant övervägts för att uppnå uppsatta 
produktionsmålen och alla  kostnader kommer att reduceras till ett minimum. 2013 är året då vi 
lägger grunden för en lönsam verksamhet i framtiden. " 
 
Produktion 

Produktionsenhet 
Licens-
område FH 2013 FH2012 

  kg ounce kg ounce 

Malmbaserad    
   

Tardan (gravitation) Tardan - - 44 1,415 

Pressmeddelande 

Stockholm, den 15  juli 2013 

 



 

 

Tardan (lakning) Tardan 170.7 5,487 - - 

Solcocon 
 

7.4 237 34 1,093 

Summa 
 

178.1 5,73 78 
2,50
8 

Alluvial  Borzya 71.4 2,296 - - 

Summa   
249.5 8,02 78 

2,50
8 

 
Produktionen för de första 6 månaderna 2013 uppgick till 249.5 kg (8 021 uns) och utgör en 
betydande ökning på 220% jämfört med de första 6 månaderna av 2012. Merparten av ökningen 
kommer från Tardans lakningsanläggning. En annan bidragande orsak är den tidiga starten i år 
av den alluviala guldproduktionen. Solcocons verksamheten återupptogs i slutet av juni efter ett 
planerat stopp för grundliga renoveringar. Se avsnittet om Solcocon för mer information. 
 
Tardan 

    FH1 2013 FH1 2012 

Brytning    
  

Gråbergsproduktion 000 m3 909.1 185 

Bruten malm 000 ton 92.4 55.5 

Snitthalt g/t 1.5 2.3 

Höglakning    
 

Krossning    
 

Malm 000 ton 82 82.9 

Halt g/t 2.0 1.5 

Högläggning    
 

Malm 000 ton 82 76 

Halt g/ton 2.0 1.4 

Avfall 000 ton 
47.8 14.6 

Halt g/t 3.5 3.4 

Summa kg 170.7  

Gravitation    
 

Kapacitet 000 ton - 28.8 

Snitthalt g/ton - 4.1 

Utbyte % - 33% 

Summa kg - 44 

Summa production 
Tardan 

kg 170.7 44 

Lager    
 

Malm 000 ton 73.9 171.2 

Halt g/t 1.3 1.4 

Halt 000 ton 213.6 250.1 

Grade g/t 2.99 2.1 

 
Liksom i det första kvartalet, kom all produktion vid Tardan från lakningsverksamheten. 
Sammanlagt uppgick produktionen till 170.7 kg (5 487 uns) en ökning med ca 288% jämfört 
med 6 månaders produktion för 2012. Det bedrevs ingen produktionen vid den gravitativa 
kretsen, då Tardan fortsätter att ackumulera tillräckliga mängder av höghaltig malm. 
 
I år har strippningsarbeten påbörjats vid Tardan vid malmkroppen nr 1 och bolaget förväntar att 
den blir en källa för malm för minst två års produktion. Detta, och en begränsad gruvdrift under 



 

 

2012, ökade mängden av gråbergsbrytning (724 000 ton vs 185 000 ton) och malmbrytning (92 
4000 ton vs 55 500 ton). Som en följd av detta kommer en del av årets gråbergsbrytning att 
utföras för att säkra 2014 års malmproduktion. För att klara ökade produktionsvolymer, köpte 
Tardan ytterligare 5 tyngre truckar en frontlastare och en bulldozer som är planerade att 
anlända i juli-augusti. Dessutom, så fortsätter sprängnings- gråbergs- och 
malmbrytningsentreprenörer att arbeta på platsen för att påskynda tillredning av malm. 
 
Krossningen är kvar på 2012 års nivåer eller ca 82 000 ton, medan stapling av malm och 
gruvavfall steg till ca 130 000 ton, en ökning med 43%. 
 
Entreprenörerna fortsätter prospekteringsborrningar både på sidorna av Tardan-fyndigheten 
och inom det större Tardan-området. Bolaget planerar att fortsätta borrningarna under hela 
sommaren och resultaten kommer att finnas tillgängliga i slutet av 2013. 
 
Solcocon 

    FH1 2013 FH1 2012 

Brytning      

Gråbergsproduktion 000 m3 228 475.9 

Bruten malm 000 ton 104  54.1 

Snitthalt g/t  1.7 1.4 

Höglakning   
 

 

Krossning/staplin
g   

 

 

Malm 000 ton 45.5 
 
13.7 

Halt g/t 1.6 1.3 

Guldproduktion kg 7.4 34 

Lager   
 

 

Malm 000 ton 99 5.9 

Halt g/t 1.64  1.3 

Alluvial   
 

 

Guldproduktion kg 71.4 0 

 
Så som har kommunicerats tidigare, genomgick Solcocon en stor renovering av sina 
produktionsanläggningar: lakningsbädden byggdes om från grunden och nya högar håller på att 
bli staplade, krossningsanläggningarna uppgraderades och lakningsanläggningen renoverades. 
Samtliga uppgraderingar har slutförts som planerat och produktionen har startas om i juni. 
 
Totalproduktionen för 6 månader sjönk med ca 78% till 7.4 kg (237.4 uns). Detta var en 
planerad minskning för att kunna slutföra renoveringar och uppgraderingar för att öka 
kapaciteten. Å andra sidan, den alluviala verksamheten återupptogs i april med 71.4 kg (2 296 
uns) av alluvialt guld producerat. 
 
Koncernen bekräftar produktionsmålen för Solcocon på 300-350 kg (9 600 – 12 800 ounce) för 
året. 
 
Det lägre malm:gråbergsförhållandet på nuvarande malmkroppar resulterade i en minskning av 
malmtransportvolymerna (228 000 ton vs 475 900 ton) och en ökning av bruten malm (104 
000 ton vs 54 100 ton). Krossad och staplad malm ökade med 232% till 45 500 ton, med 99 000 
ton malm kvar i malmlagret som kommer att  staplas i juli - augusti. 
 
 
För mer information, vänligen kontakta:  
 
Max Yacoub, Investeringschef 



 

 

tel: + 7 495 660 20 20 

E-post: max.yacoub@auriant.com 

 
Hemsida: www.auriant.com 

Twitter: @auriantmining 

 

Post- och besöksadress: Engelbrektsplan 2, 4tr 114 34 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 Kanada, och inte heller enligt tillämplig lag i annat land. 
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