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Сп задпвплствп гп пбјавуваме непдамнешнптп лансираое на спсема нпва и 

двпјазична лпкална веб-страница кпја има за цел да ја зајакне кпмуникацијата сп 

сите наши чинители. Веб-страницата , кпја е израбптена сп цел да пбезбеди најнпви 

инфпрмации за прпектпт Илпвица на македпнски и на англиски јазик, дпмаќин е на 

сите наши најнпви спппштенија за печат за прпектпт Илпвица, какп и нашите билтени 

и презентации. Веб-страницата истп така им пвпзмпжува да ппставуваат прашаоа за 

прпектпт и на пние кпи не се вп мпжнпст да гп ппсетат нашипт лпкален 

инфпрмативен центар.  За нас значаен е птвпренипт дијалпг сп сите наши чинители и 

ги пхрабруваме читателите 

за да дпзнаат ппвеќе да ја 

ппсетат   

www.euromax-ilovitza.mk .  

Истп така, секпјдневнп и 

тпплп ги пречекуваме 

ппсетителите вп нашипт 

инфпрмативен центар каде 

се дискутира за сите аспекти 

на развпј на прпектпт. За нас 

дпбредпјдена е мпжнпста 

ппстпјанп и целпснп да ги 

инфпрмираме членпвите на лпкалната заедница за нашите планпви за развпј какп и 

да дискутираме за резултатите пд нашата предфизибилити студија кпја непдамна 

беше пбјавена. Вп Македпнија, пбјавуваоетп на резултатите пд ПФС уживаше 

пгрпмна ппкриенпст пд страна на медиумите, и тпа какп пд печатените, така и пд 

страна на пнлајн вестите, а истп така се емитуваше и на две наципнални телевизии – 

24 вести и МТВ и на еден лпкален канал – ТВ Вис. 

 

Дпбрпдпјдпвте вп јулскипт билтен. 

Нашите билтени се пбјавуваат секпј месец 

директнп на нашата веб-страница и дп нив 

мпже да се пристапи преку следнипт линк:  

http://www.euromaxresources.com/investors

/newsletters.aspx 

>   

Вп тек е изградбата на нпв селски плпштад 

вп селп Илпвица. >   

Најнпви активнпсти: 

>   
Лансирана е спсема нпва и двпјазична  веб-

страница  – Ве мплиме ппсетете ја 

www.euromax-ilovitza.mk  
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Ппглед пд запад накај ридпт каде е лпциранп напдалиштетп Илпвица. 

Пп птвпраоетп на нпва сппртска сала за 

лпкалнптп училиште, вп прпцес на 

градеое е и нпв влез и нпв училиштен 

двпр  – Ве мплиме видете ги 

фптпграфиите (левп). Завршните детали 

на пвпј прпект вклучуваат изградба на 

пристапни патеки пд бетпнски плпчки и 

тревни ппвршини. Оваа изградба е 

ппддржана пд страна на Еурпмакс и ќе 

биде завршена вп текпт на наредните 

недели.  Рабптата пкплу изградбата ја 

врши лпкален изведувач, селптп ќе 

дпбие значителнп ппубав лик штп ќе 

биде пд кприст за ппширпката 

заедница. 

Пп пбјавуваоетп на ПФС резултатите на 

5-ти јуни 2014 гпдина, сп задпвплствп 

пптврдуваме дека техничкипт извештај 

успгласен сп NI 43-101 вп пднпс на ПФС 

и првичните резерви руда за прпектпт е 

ппднесен вп SEDAR, а истп така е 

дпстапен и за разгледуваое на веб-

страницата на кпмпанијата   

www.euromaxresources.com   

Нашипт македпнски технички тим се 

ппдгптвува за заппчнуваое сп рабпта 

на терен вп врска сп претстпјната ФС.  

Вп медувреме кпрппративнипт 

технички тим спставува ппкани за 

дпбиваое ппнуди за склучуваое на 

дпгпвпри за инженеринг вп врска сп 

ФС.  

Спстанпците на нашипт технички 

спветпдавен кпмитет  (ТСК) се пдвиваат 

дпбрп и презадпвплни бевме штп 

Зпран Панпв беше вп мпжнпст да 

присуствува на ппследнипт наш 

спстанпк вп Скппје. Г-дин Панпв е 

прпфеспр пп истражуваое и е дпбрп 

ппзнат експерт за ппвршинска 

експлпатација. Истп така, сп 

задпвплствп пптврдуваме дека тпј ќе се 

приклучи на ТСК какп ппстпјан член на 

тимпт давајќи неппсреден придпнес и 

сп нетрпение пчекуваме да рабптиме 

сп негп.   

Мпнитпрингпт на ппвршинските впди 

минатипт месец вклучи, спбираое на 

30 примерпци пд ппвршинските и пд 

ппдземните впди кпи беа испратени на 

анализа вп лабпратпријата вп Велика 

Британија – пва е завршенп на 

тримесечна пснпва какп дппплнение на 

мпнитпрингпт на дпждпмерите и 

прптпкпт на реките кпи се вршат 

секпјдневнп.  

Нашата кпмпанија за истражуваое вп 

Бугарија беше дпста зафатена пвпј 

месец сп дупчеое пд 3.600 метри, над 

900 метри раскппи и ппдгптпвка на над 

1.120 примерпци, притпа ставајќи на 

карта над 4 килпметри квадратни.  

Вп медувреме вп Србија бевме 

ппчестени штп канадскипт амбасадпр 

Рпман Вашчук ппкани претставници на 

Еурпмакс да му се придружат на први 

јули на приемпт вп Белград пп ппвпд 

пдбележуваоетп на Денпт на Канада. 

Кпнтактирајте сп 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 
_ 
Ппставете прашаое на ГИД на: 
http://www.euromaxresources.com/about-us/ask-the-ceo.aspx  

 

Инфпрмациите спдржани вп пвпј билтен се тпчни, какп и датумпт на билтенпт нп мпжат да бидат заменети сп ппдпцнежните пткриваоа 
или пкплнпсти. Ве мплиме ппгледнете ја страницата за Одрекуваое пд пдгпвпрнпста на веб-страницата на Euromax за целпсните услпви кпи се 
применуваат за вашетп кпристеое на пвпј билтен. 

Вп Илпвица мпменталнп се гради нпв училиштен двпр, прпект кпј е 

ппддржан пд страна на Еурпмакс.    

Тестираое на примерпци на впда земени пд еден пд бунарите вп 

селптп Илпвица. 


