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Билтен на Еуромакс 
мај 2014 

Поминаа неколку месеци од нашето последно ажурирање бидејќи напорно работевме на 

завршувањето на ПФС и на основањето на нашата нова компанија за истражување.  ПФС за 

Иловица беше изменета за да се вклучат далеку поголемите ресурси од категоријата измерени 

и означени кои беа објавени на крајот на четвртиот квартал од 2013 година. Оригиналната ПЕА 

се засноваше на изведени минерални ресурси од 140 милиони тони, а за да го поткрепиме тоа, 

во август 2013 година објавивме И+О минерални ресурси од 180 милиони тони.  После 

дополнителното дупчење, сега имаме дефинирано И+О минерални ресурси од 240 милиони 

тони со содржина од 70,87 тони злато и 498.951 тони бакар, импресивно зголемување од 30% 

на тонажата без загуба на содржината во споредба со објавата од август 2013 година.  Сите 

технички студии поврзани со ПФС за Иловица се завршени и се разгледуваат од страна на 

квалификуваните лица на Еуромакс, а резултатите треба да се објават во јуни.  Ја искористивме 

оваа прилика за подлабоко вклучување на локалните инженерски и услужни компании за да се 

погрижиме за соодветно вклучување на локалните трошоци во нашата ПФС.  

Исто така, го објавивме и завршувањето на едно важно корпоративно преструктуирање со 

продажбата на нашите проекти во Бугарија и основањето на нова самостојна компанија за 

истражување во Бугарија. Овој важен чекор ни овозможува да ги фокусираме нашите напори на 

проектот Иловица, движејќи се кон критичната фаза на  ДФС/ДП (детално проектирање), каде 

веруваме дека се наоѓа вистинската и испорачлива вредност на компанијата, притоа сѐуште 

задржувајќи го талентираниот клучен персонал за било какво зголемување на интересот за 

истражување.  

Ни претставува задоволство да го поддржуваме селото Иловица и да даваме значајни 

придонеси за неговиот развој онаму каде што можеме за придобивка на пошироката заедница.  

Во тој контекст, ни претставува задоволство да го спонзорираме селото во поставувањето на 

нови поплочени патеки, инсталацијата на улично осветлување, подобрувањето на одводниот 

систем и уредувањето на тревни површини.  Ова е дел од многу поголема програма за развој 

вклучувајќи го и новиот плоштад и неодамнешното отворање на сосема нова училишна 

спортска сала кое беше прикажано на националните телевизии, а на церемонијата 

присуствуваа премиерот Груевски и министерот за образование. 

 

Добродојдовте во мајскиот билтен. 

Нашите билтени се објавуваат секој 

месец директно на нашата веб-страница 

и до нив може да се пристапи преку 

следниот линк:  

http://www.euromaxresources.com/invest

ors/newsletters.aspx 

 

>   

Премиерот Груевски и министерот за 

образование присуствуваа на настан во 

Иловица  одбележувајќи го отворањето 

на новата училишна спортска сала 

>   

Најнови активности: 

>   
Иницијативите на техничкиот комитет 

вклучуваат и посета на институтот за 

металургија и рударство во Бор, Србија 

>   
Завршено корпоративно 

преструктуирање и основање на нова 

компанија за истражување во Бугарија 

>   

Еуромакс Ресоурцес беше спомната од 

страна на премиерот во неодамнешната 

политичка кампања 
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Фудбалскиот тим на училиштето Св. Кирил и Методиј на 

церемонијата по повод отворањето на новата спортска сала 

ИЛОВИЦА 

Додека проектната работа се 

фокусираше на инженерските студии 

за ПФС, работата исто така продолжи 

и на терен. Собирањето податоци за 

основните студии за животна 

средина продолжи и целата опрема 

за мониторинг беше проверена за да 

се потврди непреченото работење. 

Пролетта е битен период за нас за да 

се осигуриме дека сезонските 

промени во областите како што се 

врнежите и екологијата се точно 

евидентирани во нашите основни 

студии. 

Последните клучни иницијативи на 

ТСК (техничкиот советодавен 

комитет) вклучуваат посета на 

институтот за рударство и 

металургија во Бор, Србија за да се 

разговара за полуиндустриската 

проба за ДФС и инженерските 

студии. 

Минатиот месец се одржаа општи 

избори во Македонија за избирање 

претседател и членови на 

парламентот при што владејачката 

партија ВМРО-ДПМНЕ ја задржа 

поддршката од мнозинството.  Бевме 

почестени што бевме спомнати од 

претседателот Иванов и премиерот 

Груевски како дел од нивните 

истакнати политички кампањи кои 

беа емитувани на национално ниво, 

нагласувајќи дека Еуромакс ќе стане 

значаен работодавец и инвеститор во 

земјата, со нашето напредување кон 

изградбата. 

 

По назначувањето на Стив Шарп за 

член на Почесниот одбор на 

Македонија 2025, бевме навистина 

задоволни што слушнавме за 

понатамошното зајакнување на 

врските помеѓу Канада и Македонија 

со неодамнешното присуство на 

канадскиот амбасадор Роман Вашчук 

на приемот на кој домаќин беше 

Македонија 2025.  Настанот, одржан 

во главниот град Скопје, беше во 

корист на една образовна 

иницијатива за поддршка на 

македонските менаџери и 

претприемачи за развивање на 

нивните бизниси во Македонија и за  

зајакнување на економијата. 

Со нетрпение го очекуваме 

отпочнувањето со работа на новата 

македонска веб-страница и нашата 

нова корпоративна презентација која 

е во процес на целосна преработка за 

да ги вклучи резултатите од ПФС и да 

се фокусира на следната фаза на 

развој. 

На крај, особено сме обѕирни за 

неодамнешните поплави во Србија и 

Босна и продолжуваме внимателно 

да ја следиме ситуацијата.  Тимот на 

Еуромакс би сакал да ја изрази 

својата поддршка за акциите на ОН  

и македонската влада за помошта 

што веќе ја пратија, која вклучува  

хуманитарна помош, медицински 

тимови, пумпи за вода, ќебиња и 

други ресурси.  

Контактирајте со нас 
Euromax Resources 
Fifth Floor, 12 Berkeley St, 
London, W1J 8DS 
E: info@euromaxresources.co.uk 
T: +44(0)20 3667 2970  
www.euromaxresources.com 
_ 
Поставете прашање на ГИД на: 
http://www.euromaxresources.com/about-us/ask-the-ceo.aspx  

 

Церемонијата по повод отворањето на новата училишна 

спортска сала во Иловица беше многу добро посетена 

Информациите содржани во овој билтен се точни, како и датумот на билтенот, но можат да бидат заменети со 
подоцнежните откривања или околности. Ве молиме погледнете ја страницата за Одрекување од одговорноста на веб-
страницата на Euromax за целосните услови кои се применуваат за вашето користење на овој билтен. 

“Направена  е редовна проверка на опремата за мониторинг на 

прашината за да се осигури дека опремата работи непречено” 

- Драги Пелтечки, рударски инженер 

http://www.euromaxresources.com/

