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Добродојдовте во јануарскиот билтен
Продолжуваме со нашата работа на деталниот финансиски модел и фокусирани сме
на финализирање на деталните капитални трошоци и на единичните трошоци за
оперативните трошоци за проектот Иловица. Во Србија, неодамна објавивме
ветувачки резултати од дупчењето за целната област Меденовац на север од
концесиската област КМЦ. Минерализацијата се протега повеќе од 400 метри во
вертикала и најмалку 300 метри во должина и ќе ја разгледаме можноста да го
истражиме целосниот обем на минерализираната зона преку идни кампањи за
дупчење.

Исто така, би сакале да му честитаме на Стив Шарп, претседател и ГИД на Еуромакс
за поканата да се придружи на почесниот одбор на Македонија 2025. Групата е
посветена на унапредување на економскиот развој на Македонија преку
подобрување на можностите за бизнис во земјата и поттикнување на добри
корпоративни практики. Повеќе информации за Македонија 2025 можете да најдете

Најнови активности:

на http://www.macedonia2025.com/.
Нашиот информативен центар во Иловица продолжува да работи добро и да биде

Завршено е поднесувањето на
техничкиот извештај за
неодамнешното ажурирање на
ресурсите за проектот Иловица.

место каде граѓаните од локалната заедница можат да наминат и да постават

Во Бугарија бевме домаќини на
Божиќната забава на Terramax
гео-клубот.

разбирањето на нашиот проект во секоја фаза на неговиот развој, а притоа ги земаме
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Објавени се конечните резултати од
дупчењето за 2013 година во Србија.

>

прашања за проектот. Заедно со нашиот македонски тим продолжуваме да
промовираме активна соработка со заедницата за да можеме да го поттикнеме

предвид и одговараме на сите загрижености и барања кои нашите чинители можат
да ги имаат.

>
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Нашите билтени се објавуваат секој
месец директно на нашата вебстраница и до нив може да се
пристапи преку следниот линк:
http://www.euromaxresources.com/inv
estors/newsletters.aspx

Минатиот месец нашиот информативен центар го посетија голем број локални
жители и локални фирми. Исто така добивме прашања преку телефон, е-пошта и
преку порталите на социјалните мрежи, а неодамна назначивме нов член на
персоналот, Вера Ѓоргиева, за да го подобриме нашето присуство на локално ниво и
нашиот капацитет да се справиме со овие барања за информации. Вера исто така е
дипломиран машински инженер и ние ѝ посакуваме добредојде во нашиот тим.
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Нашите тимови и технички консултанти

Проектот продолжува да напредува

се вратија на терен вршејќи проверка

преку процесот за добивање на

на сета опрема што неодамна ја

сертификат за комерцијално откритие.

инсталиравме како дел од нашата
тековна програма за мониторинг на

Минатиот месец ни беше задоволство

животната средина.

што бевме домаќини на Божиќната
забава на локалниот гео-клуб во

Опремата што беше инсталирана во

нашиот информативен центар при што

последните неколку месеци

беа поделени божиќни подароци и

продолжува да работи добро, а исто

децата уживаа во празничниот ручек.

така напреднавме и во обучувањето на
нашите техничари за спроведување на
редовни проверки за одржување со
цел да се намалат било какви грешки
„Мерачите за мониторинг на протокот на водата
во потоците продолжуваат да работат добро“
- Драги Пелтечки, рударски инженер

во податоците. Нашите експерти за
вода беа исто така на терен за да го
потврдат напредокот на програмата за
мониторинг на хидрогеолошките
параметри. Освен осумте мерачи
фризби, исто така имаме во функција и
инструмент за следење на честичките
од прашина и сензор за сончево
зрачење.

„Редовните теренски посети од страна на нашите тимови за
животна средина и социјални аспекти обезбедуваат непречено
функционирање на сите наши програми за мониторинг.“
– Елизабета Стоева, администратор на информативниот центар

Утврдена е значителна
минерализирана зона на обоени
метали (видете го соопштението за
јавност од 17 јануари 2014 година) и
компанијата ќе дефинира соодветна

сретнаа со претставници на Државниот

оваа година, планираме дупчење за

завод за статистика за да разговараат

проширување за да ги истражиме овие

за тоа кои податоци во моментот се на

отворени области.
КОРПОРАТИВНО
На крајот од минатиот месец го
завршивме симнувањето на нашите

средби со претставници на
македонските компании за снабдување
со електрична енергија за да
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идентификувана претходната година.

зависност од буџетите за истражување

Исто така имавме дополнителни

http://www.euromaxresources.com/about-us/ask-the-ceo.aspx

на минерализацијата со обоени метали

претставници на компанијата се

во знаењето.

Поставете прашање на ГИД на:

во Меденовац наменета за тестирање

Минерализацијата е отворена и, во

за да се пополнат било какви празнини

Euromax Resources
Fifth Floor, 12 Berkeley St, London, W1J 8DS
E: info@euromaxresources.co.uk
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минатогодишната програма за дупчење

Како дел од нашите социјални студии,

црти понатамошната потребна работа

Контактирајте со нас

Овој месец ги објавивме резултатите од

програма за работа за оваа година.

располагање и да ја изложат во кратки

Магливо утро во Иловица

KMЦ

разговараме за нашите потреби за
електрична енергија за проектот и за да
ја идентификуваме најсоодветната

акции од OTCQX.
Обновените ресурси објавени на
почетокот од минатиот месец беа
покриени од Edison Research и
неодамна го поднесовме техничкиот
извештај во врска со обновувањето на
ресурсите.

приклучна точка за предложениот
далновод.
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.
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