Билтен на Еуромакс
јули 2014

Добродојдовте во јулскиот билтен.
Со задоволство го објавуваме неодамнешното лансирање на сосема нова и
двојазична локална веб-страница која има за цел да ја зајакне комуникацијата со
сите наши чинители. Веб-страницата , која е изработена со цел да обезбеди најнови
информации за проектот Иловица на македонски и на англиски јазик, домаќин е на
сите наши најнови соопштенија за печат за проектот Иловица, како и нашите билтени
и презентации. Веб-страницата исто така им овозможува да поставуваат прашања за
проектот и на оние кои не се во можност да го посетат нашиот локален
информативен центар. За нас значаен е отворениот дијалог со сите наши чинители и

ги охрабруваме читателите
за да дознаат повеќе да ја
посетат
www.euromax-ilovitza.mk .
Исто така, секојдневно и

Најнови активности:

топло ги пречекуваме
посетителите во нашиот
информативен центар каде

се дискутира за сите аспекти
>

Лансирана е сосема нова и двојазична вебстраница – Ве молиме посетете ја
www.euromax-ilovitza.mk

на развој на проектот. За нас
добредојдена е можноста
постојано и целосно да ги

>

Во тек е изградбата на нов селски плоштад
во село Иловица.

информираме членовите на локалната заедница за нашите планови за развој како и
да дискутираме за резултатите од нашата предфизибилити студија која неодамна

>
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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/investors
/newsletters.aspx

беше објавена. Во Македонија, објавувањето на резултатите од ПФС уживаше
огромна покриеност од страна на медиумите, и тоа како од печатените, така и од
страна на онлајн вестите, а исто така се емитуваше и на две национални телевизии –
24 вести и МТВ и на еден локален канал – ТВ Вис.
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Во Иловица моментално се гради нов училиштен двор, проект кој е
поддржан од страна на Еуромакс.

По отворањето на нова спортска сала за

состанок во Скопје. Г-дин Панов е

локалното училиште, во процес на

професор по истражување на

градење е и нов влез и нов училиштен

факултетот за рударство и геологија

двор – Ве молиме видете ги

при штипскиот универзитет и е добро

фотографиите (лево). Завршните детали

познат експерт за површинска

на овој проект вклучуваат изградба на

експлоатација. Исто така, со

пристапни патеки од бетонски плочки и

задоволство потврдуваме дека тој ќе се

тревни површини. Оваа изградба е

приклучи на ТСК како постојан член на

поддржана од страна на Еуромакс и ќе

тимот давајќи непосреден придонес и

биде завршена во текот на наредните

со нетрпение очекуваме да работиме

недели. Работата околу изградбата ја

со него.

врши локален изведувач, селото ќе
добие значително поубав лик што ќе

Мониторингот на површинските води
минатиот месец вклучи, собирање на

биде од корист за пошироката

30 примероци од површинските и од

заедница.

подземните води кои беа испратени на
По објавувањето на ПФС резултатите на

анализа во лабораторијата во Велика

5-ти јуни 2014 година, со задоволство

Британија – ова е завршено на

потврдуваме дека техничкиот извештај

тримесечна основа како дополнение на

усогласен со NI 43-101 во однос на ПФС

мониторингот на дождомерите и

и првичните резерви руда за проектот е

протокот на реките кои се вршат

поднесен во SEDAR, а исто така е

секојдневно.

достапен и за разгледување на вебНашата компанија за истражување во

страницата на компанијата

Бугарија беше доста зафатена овој

www.euromaxresources.com

месец со дупчење од 3.600 метри, над
Тестирање на примероци на вода земени од еден од бунарите во
селото Иловица.

Нашиот македонски технички тим се

900 метри раскопи и подготовка на над

подготвува за започнување со работа

1.120 примероци, притоа ставајќи на

на терен во врска со претстојната ФС.

карта над 4 километри квадратни.

Во меѓувреме корпоративниот
технички тим составува покани за
добивање понуди за склучување на
договори за инженеринг во врска со

Во меѓувреме во Србија бевме
почестени што канадскиот амбасадор
Роман Вашчук покани претставници на
Еуромакс да му се придружат на први

ФС.

јули на приемот во Белград по повод
Поглед од запад накај ридот каде е лоцирано наоѓалиштето Иловица.

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

Состаноците на нашиот технички

одбележувањето на Денот на Канада.

советодавен комитет (ТСК) се одвиваат
добро и презадоволни бевме што
Зоран Панов беше во можност да
присуствува на последниот наш

_

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