Уверлива испорака…
Билтен – ноември, 2014 година

Добродојдовте во ноемврискиот билтен
Бевме многу зафатени овие неколку месеци по објавувањето на нашиот последен билтен бидејќи напорно
работевме на финализирањето на договорот за продажба на злато однапред со Royal Gold кој со задоволство го
објавивме на 21 октомври. Финансирањето е важна пресвртница за Еуромакс и за проектот – собравме 175 милиони
САД долари обезбедувајќи 15 милиони САД долари за дефинитивната физибилити студија и деталното проектирање
и 160 милиони САД долари за покривање на капиталните трошоци. Ова значи декa сме во можност да обезбедиме
околу 32% од вкупниот капитал кој ни е потребен за изградбата на проектот. Важноста на финансирањето
предизвика интерес и каj меѓународниот и кaj македонскиот печат, а повторената снимка на интервјуто на нашиот
ГИД на канадскиот канал за вести BNN може да се види овде: http://www.bnn.ca/Video/player.aspx?vid=475087.
Вакво ниво на публицитет е важно не само за Еуромакс туку и за Македонија. Важно е што договорот за продажба
на злато однапред исто така го придвижува останатиот дел од нашиот план за финансирање – сега работиме на
обезбедувањето на дополнителни 215 милиони САД долари должничко финансирање од виш ранг како и на
обезбедување наем за опрема со вредност до 25 милиони САД долари. Обврската преземена од страна на Royal
Gold следеше по детална проценка од аспект на технички, правни и прашања поврзани со животната средина и е
потврда и за проектот Иловица и за Македонија како високо атрактивна дестинација за инвестирање.
Со задоволство објавуваме дека нашиот ГИД Стив Шарп беше поканет да учествува на панел сесија која беше дел од
настанот „Инвестирај во Македонија“ кој беше одржан на 14 октомври во Лондон. Настанот, кој беше организиран
во партнерство со Forbes, ја претстави Македонија како место наклонето за бизнис за британските компании и ги
нагласи многуте придобивки од водењето бизнис таму. Главен говорник на настанот беше премиерот Груевски кој
предводеше делегација од економскиот тим на македонската влада.

Медиуми
Погледнете ја повторената
снимка од видеото на
интернет со нашиот ГИД на
Самитот за скапоцени
метали 2014:
http://www.gowebcasting.com/6036

Новини

Настани

Договор со Royal Gold за
продажба на злато однапред Нашиот ГИД учествуваше на
во вредност од 175 милиони панел сесија на
САД долари
неодамнешниот настан
„Инвестирај во Македонија“

Нашиот тим на менаџери неодамна присуствуваше на овогодишниот Самит за скапоцени метали во Цирих каде
нашиот ГИД Стив Шарп беше задоволен што можеше да ја презентира корпоративната презентација со нов изглед и
што имаше можност подетално да разговара со голем број на институционални инвеститори за нашиот
неодамнешен договор за продажба на злато однапред. Проверете ја почетната страница на нашата веб страница
каде може да ги најдете линкот до повторената снимка од видеото и нашата ажурирана презентација.
По неодамнешното завршување на новата училишна спортска сала и плоштадот во село Иловица, моментално сме
во потрага по нови можности за поддршка на заедницата и ја оценуваме можноста да работиме со две локални
училишта со цел да им обезбедиме дополнителни ресурси за учење. На подолг рок, исто така се надеваме да
помагаме онаму каде што можеме во справувањето со поголеми прашања како што се собирањето отпад и
снабдувањето со чиста вода, а за да направиме напредок во однос на ова, имаме намера да се сретнеме со
локалниот градоначалник за да ги идентификуваме опциите за можна соработка во иднина.
Нашите основни студии за мониторинг на животната средина напредуваа без проблеми во текот на летниот период,
а активностите вклучуваа собирање примероци од површинските и подземните води кои потоа беа испратени на
лабораториска анализа. Исто така го завршивме и редовното одржување и проверките на целата наша опрема за
мониторинг.
Неодамна бевме посетени од тројца новинари од Скопје кои беа заинтересирани за најновите активности во врска
со развојот на проектот Иловица. Тие го посетија нашиот локален магацин за јадро и информативниот центар каде
Драги Пелтечки (рударски инженер во Еуромакс Ресоурцес) со задоволство зборуваше за најважните делови од
нашата предфизибилити студија која беше објавена неодамна. Посетата беше објавена во локалните медиуми,
вклучувајќи го дневниот весник „Вечер“ http://vecer.mk/ekonomija/euromaks-kje-izvadi-70-toni-zlato-od-ilovica-do2040-godina , а исто така и на интернет порталот „Нетпрес“ http://netpress.com.mk/rudnikot-kaj-ilovica-i-shtuka-kjevraboti-400-lica-i-kje-ja-zhivne-lokalnata-ekonomija/
Во септември бевме поканети заедно со претставници од голем број други канадски компании на средба со
амбасадорот на Канада во Македонија и со други функционери. Бевме задоволни што имавме можност да ги
презентираме пред амбасадорот нашите планови за развој и да учиме од искуствата на другите канадски компани
кои исто така работат во регионот.

Нашите локални тимови вршат
редовно тестирање на примероците
од вода во текот на целата година

Се земаат примероци од вода од
блиските потоци и реки

Нашата корпоративна презентација
со нов изглед е достапна за
преземање од нашата веб страница:
www.euromaxresources.com

