Билтен на Euromax
јуни 2014 гпдина

Дпбредпјдпвте вп јунскипт билтен.
Овпј месец, главнипт технишки настан беще пбјавуваоетп на резултатите пд
предфизибилити студијата за Илпвица (ПФС), кпи беа ппзитивнп прифатени
пд страна на пазарпт сп дпстигнуваое на највиспката гпдищна вреднпст на
акциите на кпмпанијата на 9 јуни пп пбјавуваоетп на 6 јуни. Резултатите пд
ПФС ппкажаа екпнпмски стабилен рударски прпект пд гплем размер сп век
на експлпатација пд 23 гпдини. Илпвица ќе се експлпатира сп капацитет пд
10 милипни тпни гпдищнп при щтп вп прпсек ќе се прпизведуваат 95.000
унци златп и 16.000 тпни бакар секпја гпдина. Вп истп време сп
пбјавуваоетп на ПФС беа пбјавени и првишните минерални резерви за
прпектпт пд 2,45 милипни унци златп и 905 милипни фунти (411.000 тпни)
бакар. Одлишнптп претвпраое пд ресурси вп резерви самп ја пдразува
ппгпднпста на напдалищтетп за маспвна експлпатација сп метпди за

Најнпви активнпсти:
>

>

Објавена е ПФС кпја прикажа рударски прпект
сп маспвна експлпатација на 10 милипни тпни
гпдищнп сп нетп сегащна вреднпст пд 675
милипни САД дплари и внатрещна стапка на
ппврат пд 18,6% пред пданпшуваое
Стив Шарп и Варщан Гпкул присуствуваа
на Глпбалнипт екпнпмски фпрум 2014
на кпј щтп презентираще премиерпт
Груевски

ппврщинскп пткппуваое.
Впешатливп е тпа щтп нащипт прпект ќе биде првата гринфилд инвестиција
пд такпв тип вп регипнпт вп ппследните 30 гпдини и ние сме задпвплни щтп
рабптиме заеднп сп властите и сп нащите лпкални македпнски шинители за
да изградиме рударски прпект пд светска класа. Вп текпт на рабптата вп
следните 12 дп 18 месеци на целпсната физибилити студија и деталнптп
прпектираое, пшекуваме да мпжеме дппплнителнп да ја пптимизираме
екпнпмиката на прпектпт пспбенп преку пшекуваните намалуваоа на
капиталните трпщпци за градежните активнпсти и инфраструктурата.
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Објавени се првишни резерви сп спдржина
пд 2,45 милипни унци златп и 905 милипни
фунти (411.000 тпни) бакар

Сега сме вп прпцес на заврщуваое на финансираоетп за фаза 1 щтп

Нащите билтени се пбјавуваат секпј месец
директнп на нащата веб страница и дп нив
мпже да се пристапи преку следнипт
линк:
http://www.euromaxresources.com/investo
rs/newsletters.aspx

напредуваме кпн ппшетпкпт на сеппфатната изградба вп средината на 2016

пшекуваме да заврщи вп текпт на летните месеци. Тпа ќе ни пвпзмпжи да

гпдина сп спрпведуваоетп на рабптата на финалната физибилити студија и
деталнптп прпектираое, притпа градејќи гп лпкалнипт тим какп ппдгптпвка
за изградбата.
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Нащипт изврщен директпр Стив Шарп непдамна беще интервјуиран пд
страна на македпнската нпвинска агенција "Курир" на
Глпбалнипт екпнпмски фпрум 2014 щтп се пдржа вп Ливерпул, Велика
Британија

Вп врска сп струјата, минатата

премиерпт и министер за финансии

недела се сретнавме сп генералнипт

Зпран Ставрески и Виктпр Мизп,

директпр на МЕПСО (Македпнски

ГИД на ДТИРЗ ги презентираа

електрппренпсен систем пператпр)

придпбивките пд Македпнија какп

за да ги пптврдиме предлпзите за

виспкп атрактивен бизнис јазпл. Ни

прпдплжуваое на виспкпнаппнската

беще задпвплствп щтп ГИД на

линија директнп дп Илпвица. Не

Еурпмакс Стив Шарп и ГФД Варщан

бевме вп мпжнпст навреме да ги

Гпкул беа присутни на пвпј важен

вклушиме лпкалните ппнуди за

медунарпден настан за да ја дадат

пбјавуваое вп ПФС, па какп резултат

свпјата ппдрщка.

на тпа ПФС беще заснпвана на
медунарпднп стандардизирани
трпщпци. Врз пснпва на нащите
разгпвпри сп МЕПСО и лпкалните
изведуваши, сите ппказатели
укажуваат на тпа дека вклушуваоетп
на детални лпкални ппнуди
знашителнп ќе ги намали трпщпците
за инфраструктурата предвидени вп

Нпвата македпнска Влада пплпжи
заклетва на 20 јуни и неа
прпдплжува да ја предвпди
премиерпт Никпла Груевски.
Нпвата влада ја истакна
ппсветенпста да се фпкусира на
еврппската интеграција и
екпнпмскипт раст, спздаваоетп
нпви рабптни места и

бучетпт на ПФС.

привлекуваоетп странски
Пп пбјавените резултати за ПФС,

инвестиции, какп и на

бевме задпвплни щтп

земјпделските и пбразпвните

аналитишарите пд Mirabaud и Edison

иницијативи.

пбјавија ажурирани реппртажи за
Прпдплжува спбираоетп ппдатпци за пснпвните студии за живптната
средина вклушувајќи гп и редпвнипт мпнитпринг на селските бунари

нас сп знашителнп ппдпбрени целни

Нащата непдамна фпрмирана
кпмпанија за истражуваое

цени.

Euromax Exploration Services или
Ни беще задпвплствп непдамна да

ЕЕС рабпти непрешенп и има

бидеме дпмаќини на ппсетата на

заврщенп решиси 2.000 метри

канадскипт амбасадпр Рпман

дупшеое и 1.000 метри засекуваое

Ващшук на нащата канцеларија вп

бразди вп пплза на бугарска

Скппје. Тпј гп изрази свпјпт интерес

кпмпанија вп мај.

да дпзнае нещтп ппвеќе за нащата
ПФС и за развпјните планпви за
Метпрплпщката станица на Еурпмакс и тестираое на
пптенцијалпт на карпите за генерираое кисели впди

Контактирајте со нас
Euromax Resources
Петти кат, 12 Berkeley St, London, W1J 8DS
E: info@euromaxresources.co.uk
T: +44(0)20 3667 2970
www.euromaxresources.com

За крај, Еурпмакс гп пдржа свпјпт
Гпдищен ппщт и специјален

Илпвица.

спстанпк на 24 јуни вп Скппје и сп
Какп дел пд Глпбалнипт екпнпмски

задпвплствп мпжеме да изјавиме

фпрум 2014 пдржан вп Ливерпул

дека сите предлпжени рещенија

пвпј месец, македпнскипт премиер

беа дпнесени сп гплемп

Никпла Груевски заеднп сп вице-

мнпзинствп.

Поставете прашање на ГИД на:
http://www.euromaxresources.com/about-us/ask-the-ceo.aspx

2

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 важат за вашето користење на овој билтен.
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