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Билтен	  на	  Euromax	  	  	  
декември 2013 

Овој	  месец	  објавивме	  обновени	  минерални	  ресурси	  за	  нашиот	  главен	  проект	  -‐	  Иловица	  (види	  

http://www.euromaxresources.com/media/news/euromax-‐announces-‐increased-‐mineral-‐resource-‐

estimate-‐prior-‐to-‐pre-‐feasibility-‐completion.aspx).	  Изјавата	  за	  обновените	  ресурси	  вклучува	  237	  

милиони	  тони	  руда	  кои	  содржат	  78,8	  тони	  злато	  и	  498.952	  тони	  бакар	  што	  е	  еднакво	  на	  

зголемување	  во	  тонажа	  од	  29%	  без	  загуба	  на	  содржината	  во	  споредба	  со	  претходното	  

обновување	  на	  минералните	  ресурси	  објавено	  во	  август	  2013	  година.	  Пат	  Форворд,	  главен	  

оперативен	  директор	  на	  компанијата,	  вели	  за	  новостите,	  „Обновувањето	  на	  ресурсите	  го	  

подвлекува	  одличниот	  континуитет	  на	  порфирската	  минерализација	  и	  има	  потенцијал	  да	  

дефинира	  поголеми	  резерви	  и	  да	  го	  продолжи	  животниот	  век	  на	  рудникот.	  Понатаму,	  

обележувањето	  на	  значајна	  зона	  со	  повисоки	  содржини	  блиску	  до	  површината	  ја	  потврдува	  

можноста	  за	  оптимизација	  на	  потенцијалниот	  прилив	  на	  парични	  средства	  од	  проектот.”	  

Овој	  месец	  исто	  така	  ги	  развивме	  нашите	  програми	  за	  мониторинг	  на	  животната	  средина	  на	  

проектот	  Иловица	  и	  инсталиравме	  мерни	  инструменти	  за	  собирање	  примероци	  од	  воздухот	  и	  

мерни	  инструменти	  за	  мониторинг	  на	  протокот	  во	  двете	  локални	  реки.	  Исто	  така	  напорно	  

работиме	  на	  нашата	  предфизибилити	  студија	  за	  да	  се	  заврши	  на	  почетокот	  на	  новата	  година,	  

што	  вклучи	  добивање	  на	  локални	  цени	  за	  гориво,	  енергија	  и	  работна	  сила.	  	  

Имавме	  многу	  активен	  период	  со	  маркетинг	  во	  Европа	  на Самитот	  за	  скапоцени	  метали,	  а	  исто	  

така	  во	  Лондон	  и	  во	  Северна	  Америка	  со	  средбите	  со	  нашите	  главни	  акционери	  и	  со	  

презентирањето	  на	  нашата	  корпоративна	  презентација	  до	  која	  може	  да	  се	  пристапи	  преку	  

почетната	  страница	  на	  нашата	  веб-‐страница.	  	  Работејќи	  на	  подобрувањето	  на	  нашата	  

изложеност	  во	  Европа,	  ние	  сме	  презадоволни	  што	  Mirabaud	  и	  Edison	  Investment	  Research,	  

сместени	  во	  Лондон,	  неоддамна	  издадоа	  обновени	  анализи.	  

	  

Тимот	  на	  Euromax	  им	  ги	  честита	  празниците	  на	  сите	  читатели	  на	  

билтенот	  и	  им	  посакува	  се	  најдобро	  во	  2014	  година.	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  Добродојдовте	  во	  декемврискиот	  билтен.	  

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/investor
s/newsletters.aspx	  

>   

Во	  Македонија,	  инсталиравме	  8	  мерни	  
инструменти	  фризби	  и	  еден	  инструмент	  за	  
следење	  на	  прашината	  за	  мерење	  на	  
квалитетот	  на	  воздухот.	  

>   

>   
Обновени	  ресурси	  за	  проектот	  Иловица	  
објавени	  на	  3ти	  декември,	  2013	  год.	  237	  
милиони	  тони	  со	  0,33g/t	  Au	  и	  0,22%	  Cu,	  кои	  
содржат	  78,8	  тони	  злато	  и	  498.952	  тони	  

Најнови	  активности:	  



 

 2	   Билтен	  на	  Euromax	  Resources:	  18	  декември	  2013	  година	  
	  

 

“Во	  пет	  локални	  села	  и	  на	  ридот	  Иловица	  беа	  поставени	  
инструменти	  за	  следење	  на	  квалитетот	  на	  воздухот.”	  	  

-‐	  Елизабета	  Стоева	  –	  Администратор	  на	  Информативен	  Центар	  
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ИЛОВИЦА	  

Овој	  месец	  нашите	  теренски	  тимови	  

извршија	  проценка	  на	  оптималните	  локации	  

за	  поставување	  на	  инструменти	  за	  следење	  

на	  квалитетот	  на	  воздухот,	  по	  што	  успешно	  

беа	  инсталирани	  осум	  мерачи	  фризби	  и	  

еден	  инструмент	  за	  следење	  на	  прашината	  

кои	  ќе	  ни	  овозможат	  да	  собереме	  

информации	  за	  прашината,	  гасовите	  и	  

емисиите	  во	  воздухот.	  Примероците	  од	  

воздухот	  ќе	  ги	  собира	  нашиот	  новообучен	  

технички	  тим	  еднаш	  месечно	  и	  истите	  

внимателно	  ќе	  се	  анализираат	  во	  

лабараторија,	  при	  што	  резултатите	  од	  

анализата	  ќе	  бидат	  достапни	  до	  локалното	  

население	  и	  до	  локалните	  чинители.	  

За	  да	  продолжиме	  со	  следењето	  на	  водата,	  

во	  последниот	  месец	  беа	  инсталирани	  осум	  

мерни	  станици	  на	  реките	  Јазга	  и	  Штука	  и	  на	  

браната	  во	  Иловица.	  Како	  дел	  од	  првичната	  

проценка,	  13	  примероци	  од	  водата	  беа	  

собрани	  од	  двете	  реки	  и	  испратени	  на	  

лабораториска	  анализа.	  

Како	  дел	  од	  нашата	  тековна	  еколошка	  

студија	  во	  проектната	  област,	  вршиме	  

проценка	  на	  можноста	  за	  инсталирање	  на	  

две	  фотозамки	  кои	  ќе	  ни	  овозможат	  со	  

помош	  на	  инфрацрвени	  сензори	  да	  го	  

следиме	  присуството	  на	  животни	  

карактеристични	  за	  овој	  регион	  како	  што	  се	  

лилјаците	  и	  птиците.	  

Продолжуваме	  проактивно	  да	  разговараме	  

со	  сите	  локални	  чинители	  за	  нашите	  

еколошки	  програми.	  Овој	  месец	  остваривме	  

средби	  со	  раководителот	  на	  локалното	  

комунално	  претпријатие	  и	  со	  локалниот	  

градоначалник	  за	  целосно	  да	  ги	  

информираме	  за	  сите	  наши	  планови	  за	  

развој.	  

ПФС	  за	  проектот	  Иловица	  е	  во	  нејзината	  

завршна	  фаза	  во	  која	  се	  вклучени	  конечниот	  

дизајн	  на	  рудникот,	  оптимизацијата	  на	  

постројката	  за	  подготовка	  на	  минерални	  

суровини	  и	  финализирањето	  на	  капиталните	  

и	  оперативните	  трошоци	  засновани	  на	  
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понудите.	  

ТРН	  

На	  терен,	  продолживме	  да	  спроведуваме	  

ограничена	  	  програма	  –	  беа	  ископани	  два	  

раскопи	  и	  беа	  земени	  26	  примероци	  од	  

канали.	  

КМЦ	  

Вкупно	  314	  примероци	  на	  јадро	  од	  две	  

дупчотини	  беа	  анализирани	  во	  текот	  на	  

месецот	  и	  анализата	  од	  последната	  

дупчотина	  е	  штотуку	  завршена	  и	  се	  врши	  

компјутерска	  обработка	  на	  податоците.	  

Откако	  ќе	  биде	  завршена	  проверката	  и	  

контролата	  на	  квалитетот,	  резултатите	  ќе	  

бидат	  објавени	  на	  пазарот.	  

КОРПОРАТИВНО	  

Овој	  месец	  стартувавме	  со	  пробив	  на	  

социјалните	  медиуми	  за	  да	  го	  зајакнеме	  

нашето	  присуство	  на	  интернет	  и	  сега	  сме	  	  

задоволни	  што	  сме	  присутни	  на	  сите	  клучни	  

социјални	  медиумски	  платформи	  како	  што	  

се	  Google+,	  YouTube,	  Twitter,	  LinkedIn	  и	  

Facebook.	  Ве	  молиме	  да	  нé	  погледнете	  

наскоро!	  

Во	  декември	  го	  објавивме	  назначувањето	  на	  

брокерот	  Mirabaud	  Securities	  лоциран	  во	  

Лондон,	  кој	  ќе	  работи	  заедно	  со	  нас	  во	  	  

текот	  на	  2014	  год.	  за	  да	  го	  подобриме	  

нашиот	  профил	  тука	  во	  Лондон	  и	  ќе	  

дејствува	  како	  примарна	  точка	  за	  контакт	  

помеѓу	  Европската	  инвестициска	  заедница	  	  

и	  нашата	  компанија.	  	  

Исто	  така	  ја	  објавивме	  нашата	  одлука	  да	  не	  

котираме	  на	  берзата	  OTCQX	  во	  САД,	  но	  	  

сепак	  сеуште	  ќе	  е	  можно	  да	  се	  тргува	  со	  

акциите	  на	  Euromax	  во	  САД	  преку	  	  

розевите	  листови.	  

	  

	  
Контактирајте	  со	  нас	  
Euromax	  Resources	  	  
Fifth	  floor,	  12	  Berkeley	  St,	  London,	  W1J	  8DS	  	  
E:	  info@euromaxresources.co.uk	  
	  T:	  +44(0)20	  3667	  2970	  	  
www.euromaxresources.com   
Поставете прашање на ГИД на: 
http://www.euromaxresources.com/about-us/ask-the-ceo.aspx	  

	  	  

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.	  

Овој	  месец	  падна	  првиот	  снег	  за	  оваа	  зима	  
	  

„На	  бреговите	  на	  браната	  Иловица	  се	  поставија	  
мерачи	  на	  нивото	  на	  водата	  кои	  ќе	  собираат	  

информации	  за	  сезонските	  промени	  на	  нивото	  
на	  водата.“	  

	  –	  Драги	  Пелтечки,	  рударски	  инженер	  
	  


