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Наши последни активности
Тековните активности поврзани со
животната средина и социјалните аспекти
се одвиваат континуирано.
И овој месец се одржаа клучни
информативни состаноци кои се дел од
првиот круг на вклучувањето на засегнатите
страни во проектот. Одржани беа средби
со верските претставници на локалната
заедница и со претставникот на локалното
ловечко друштво. Беа разгледани повеќе
теми од различни области.
Еуромакс дозна повеќе за овие чинители
и нивните активности. И тие како засегнати
страни имаа можност да добијат повеќе
информации за проектот Иловица и да ги
споделат своите грижи и размислувања.

Информативна посета во германската покраина
Саксонија
Елизабета Стоева и Вера Ѓоргиева како
претставници на Еуромакс, присуствуваа на
информативната посета која беше организирана
од страна на претставништвото на Германската
економија
заедно
со
CONOSCOPE®
GMBH
консултантска фирма, и беше дел од програмата
за истражување на пазарот за малите и средни
претпријатија,
финансиран
од
Сојузното
министерство за економија и енергетика (BMWi),
а одобрен од страна на германскиот Бундестаг.
Главната тема на оваа информативна посета беше
заштитата при работа и заштита на животната средина
во рударската индустрија. Целта беше да се воспостават деловни контакти со германски
компании, да се разменат искуства и да се разгледаат можностите за идна соработка.

Животна средина и социјални аспекти
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Технички извештај
Во соопштението за јавност од 24-ти јуни, 2015, Еуромакс исто така ги објави и резултатите од
дупчењето од проектот Иловица. Сегашната програма за дупчење се состои од згуснување на мрежата
на дупчотини на номинално меѓусебно растојание од 50 m и има за цел да изврши прекатегоризација
на минералните резерви во повисока категорија согласно директивите на Канадскиот институт за
рударство, металургија и нафта (CIM).
Програмата за дупчење е направена со цел да се потврдат рудни резерви за најмалку пет години од
отпочнување со работата на планираниот површински коп. Досега се издупчени вкупно 20 дупчотини
со вкупна должина од 4.897 m.
Згуснувањето на мрежата на дупчотини е дел од тековната физибилити студија (ФС), по успешното
завршување на пре-физибилити студијата (ПФС) минатата година. Физибилити студијата треба да се
заврши до крајот на 2015та година и сè се одвива според планот и планираниот буџет.
Студијата се состои од следните главни активности, но не е ограничена само од нив:
Ажурирање податоци за минералните ресурси – Тетра Тек (Tetra Tech)
Студија за рударство - ДМТ (DMT)
Металуршки тестирања – СГС Минерал Сервисес (SGS Mineral Services)
Инфраструктура на постројките и рудникот – Ејмек Фостер Вилер (Amec Foster Wheeler)
Хидрологија и хидрогеологија – Шламберже Ватер Сервисес (Schlumberger Water Services)
Управување со хидројаловина – Голдер Асошиејтс во соработка Градежниот факултет при
Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје
Влијанија врз животната средина и социјалните аспекти – Голдер Асошиејтс и Шламберже
Ватер Сервисес
Покрај тоа, Еуромакс објави позитивни резултати од дијамантското дупчење извршено во Градина,
при проектот KMC во Србија. Градина се наоѓа на јужниот дел од проектот KMC кој има вкупна површина
од 23 km2. Концесијата КМЦ се состои од дебели серии на скарнови на бакар и злато, скарнови на
злато, скарнови на олово-цинк-бакар-злато и силикатни бречи со минерализација на злато сместени
во вулканити.

Патрик
Форвард,
Оперативен
извршен директор во Еуромакс, во
Slika
однос на резултатите изјави:
“Дупчењето во Иловица го потврди континуитетот
на порфирската минерализација на бакар и
злато и ќе ја потврди прекатегоризацијата на
ресурсите во моделот како дел од тековната
физибилити студија.
Покрај тоа, со дополнителното дупчење се
потврдени зони со поголем процент на руда кои
претходно беа идентификувани во ПФС и со кои
се обезбедува до 25% повеќе производство на
метал во првите години од 23-годишниот живот
на рудникот. Задоволни сме што сеопфатната
програма за работа за тековната физибилити
студија продолжува на време и според буџетот и
со нетрпение очекуваме да се заврши студијата
во целост до крајот на годината”

Financial Results

Технички извештај
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Еуромакс на Бизнис форум во Париз
Бизнис форумот во Париз,
настан организиран од страна
на Македонија 2025, се одржа на
26-ти јуни 2015, во Амбасадата
на Република Македонија во
Париз. Домаќини на настанот
беа: Охридска Банка, членка на
групацијата Сосиете Женерал
и Амбасадата на Република
Македонија во Франција.
Форумот привлече познати
професионалци од македонската
и француската бизнис заедница,
членови
на
македонската
дијаспора во Европа, Канада и
САД, како и членови на Одборот
на директори на Македонија
2025,
кои
ги
истражуваат
можностите за соработка во ИТ,
агро-бизниси, рударски сектори

и сектори за обновливи извори
на енергија. Македонија 2025 е
посветена кон градење на мрежа
на луѓе поврзани со Македонија,
кои сакаат да играат улога во
процесот на интеграција на
земјата во Европската бизнис
заедница
и
на
нејзината
економија од 500 милиони луѓе.
На овој настан имаше прилика
да присуствува Генералниот
извршен директор на Еуромакс
Ресоурцес и поддржувач на
Македонија 2025, Стив Шарп,
придружен
од
повисоките
претставници
на
Еуромакс
Ресоурцес. Шарп го сподели
позитивното искуство од бизнис
климата
во
Македонија
и
соработката со институциите.

“Никогаш не сум работел
во земја која што е толку
бизнис
ориентирана
и
проактивна.
Ние
заедно
најдовме решение на сите
предизвици. Македонија како
инвестициска дестинација не
беше истражувана од страна
на нашата компанија, но после
деталната и темелна анализа,
резултатите беа неверојатни.”

Стив Шарп, ГИД

Назначување на менаџерски функции
Еуромакс Ресоурцес го објави назначувањето на следните функции:

Јана Никодиновска – Потпретседател за правни работи и корпоративен секретар

Јана Никодиновска претходно била Раководител на Правната служба во ТГС Технички Гасови (дел од СОЛ
Групацијата), а претходно Помлад партнер во Правната фирма Менс Легис. Таа има диплома од Правниот
факултет во Скопје, Сертификати од Врије Универзитетот во Брисел и Академијата за дипломатија во Виена,
како и Магистратура по Менаџмент на Универзитетот Шефилд, каде специјализирала на корпоративно и
деловно право. Поминувајќи повеќе од 6 години како правен советник, опсужувајќи меѓународна база на
клиенти од различни сектори, таа има длабоко познавање и разбирање на странските директни инвестиции во
Македонија. Таа e редовен соработник на меѓународни публикации како што е Извештајот за водење бизнис
на Светската Банка и други. Нејзиното искуство опфаќа и ангажман на проектна основа за усогласување на
македонското законодавство со правото на ЕУ.

Борче Илиоски - Помошник Потпретседател за корпоративен развој и односи со инвеститори
Борче Илиоски, пред да се придружи на Еуромакс, работел на низа менаџерски и инженерски позиции,
како: Постар менаџер за ревизија, Инженер за ИП и сигнализација, во Македонски Телеком и Т-Мобиле
(член на меѓународната Групација Дојче Телеком), Потпретседател и координатор на комитетот за
Иновации и технолошки развој во ИСЛАА, гостин говорник на училиштето за ТОП менaџери во
едукативниот центар Мотива. Воедно е и член на Клубот за лидери (член на Одборот на млади директори)
во Македонија 2025, каде е назначен од Март 2013. Борче има сериозна академска позадина вклучувајќи:
Програма за развој на извршни менаџери на Универзитетот Јорк (Шулих Бизнис Училиште – Торонто),
Извршна МБА по финансии на Шефилд Универзитетот, диплома и магистратура по телекомуникации на
Техничкиот Универзитет во Софија и признанија од Пацифик Институтот од Лондон како и Школата за
млади лидери организирана под покровителство на Претседателот на Република Макдонија.

info@euromax-ilovitza.mk

Корпоративна одговорност
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Редовно годишно
собрание
Оваа
година,
редовното
годишно собрание се одржа во
Скопје, Македонија, на 23ти
јуни, каде што беа усвоени сите
предложени решенија, наведени
во известувањето за состанокот
на 20 мај 2015 година.
Управниот
одбор
и
менаџментот
ја
искажуваат
својата благодарност до сите
акционери за нивната поддршка.

info@euromaxresources.co.uk

Следни настани
03 Ное 2015
Самит за скапоцени метали - Цирих, Швајцарија
26 Сеп 2015
Македонија 2025 Гала во Колумбус, Охајо
20 Сеп 2015
Форум за злато - Денвер, Колорадо
16 Сеп 2015
Самит за скапоцени метали - Бивер Крик, Колорадо

Еуромакс во медиумите
Интервју за Едисон ТВ
Извршниот директор на Еуромакс Ресоурцес, Стив
Шарп зборува за последните случувања со проектот
Иловица во Македонија, за роковите за производство
и како менаџментот го ублажува ризикот приеку
вклучување на банките, институциите, инженерите и
изведувачите во проектот.
www.edisoninvestmentresearch.com
За да го погледнете видеото, кликенте овде.

Информации за контакт
За повеќе информации, можете да ги посетите нашите веб
страни:
www.euromaxresources.com и www.euromax-ilovitza.mk
Или контактирајте нè преку е-пошта:
Борче Илиоски
Помошник Заменик-Претседател за корпоративен развој и
односи со инвеститори
bilioski@euromaxresources.mk
Елизабета Стоева
Администратор во информативен центар
estoeva@euromaxresources.mk
Мартина Костовска
Соработник за односи со инвеститори
mkostovska@euromaxresources.mk

Весникот “Коха” го интервјуираше
Генералниот извршен директор
на Еуромакс, Стив Шарп.
Интервјуто беше дел од изданието
објавено за периодот
од 2 8 -3 1 ма ј 2 0 1 5
(страна 6).

Информативен центар
Иловица 500
Општина Босилово
info@euromax-ilovitza.mk
+389 34 368 888

Еуромакс во медиумите
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