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1Односи со инвеститори

Македонско злато и бакар

Варшан Гокул, Финансиски директор во Еуромакс, изјави:

“Потпишувањето на овие мандатни писма во комбинација со 
поддршката од Германскиот Гарантен Фонд е значителен чекор 
во нашиот финансиски за реализација на проектот “Иловица”. Во 
комбинација со договорот со Ројал Голд, обезбедуваме 400 милиони 
американски долари за финансирање на изградбата на Иловица.”

Финансирање на проектот

Со задоволство го објавуваме потпишувањето 
на мандатно писмо со кое се обезбедува кредит 
од 215 милиони долари за финансирање на 
проектот  “Иловица“ од страна на банките:   
Сосиете Женерал, Уникредит Банка AД и 
Уникредит Банка Aвстрија AД како главни 
кредитори. 

Финансирањето е поддржано од Германскиот 
Гарантен Фонд (UFK - Untied Loan Guarantees 
of the Federal Republic of Germany) под услов 
Еуромакс да склучи договор со топилница во 
германска сопственост за преземање на бакарен 
концентрат. 
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Мандатно писмо и дополнителни услови се договорени и со Катерпилар (“Кат”) за 
аранжман за финансирање на опрема во вредност од најмногу 25 милиони американски 
долари. Овој аранжман за опрема се однесува на финансирање на која било опрема 
купена од Кат, пред сẻ рударски камиони, наменети за проектот Иловица во Македонија. 

Поддршката од Германскиот Гарантен Фонд, финансискиот аранжман и аранжманот за 
опрема се темелат на резултатите од пред-физибилити студијата за проектот “Иловица” кои 
беа објавени од страна на Еуромакс Ресоурцес (“Еуромакс“) во Јуни 2014 година. Средствата 
се наменети за финансирање на проектот Иловица, заедно со договорот за купопродажба на 
злато со Ројал Голд вреден 175 милиони американски долари, објавен во октомври, 2014 година. 
  Ова претставува многу важен чекор за нас кој ни овозможува да го водиме процесот за 
детална проценка паралелно со процесот на изработка на конечната физибилити студија.
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Одговорности за животната средина и општествените аспекти

За  време на месеците април и 
мај,  нашиот тим кој ја изработува 
студијата за оцена на влијанието 
врз животната средина и други 
општествени аспекти, поддржан 
од нашите консултанти, Голдер 
Асошиејтс,  ги  извршијa основните 
активности како што се: социо-
економско истражување во 
Иловица и Штука, презентации 
во врска со вклучувањето на 
заинтересираните страни во 
проектот, состаноци со фокус 
групи и голем број други 
информативни состаноци.

Во периодот од 30 март – 
03 април 2015 година беше 
спроведено социо-економското 
истражување во соработка со 
студентите од Универзитетот 
“Гоце Делчев” во Штип и за оваа 
активност беа информирани 
локалните општини. Целта на 
истражувањето е да се добијат 
податоци за демографскиот 
состав како и за економските 
и земјоделските активности во 
селата Иловица и Штука, кои се 
наоѓаат во најголема близина на 
проектот. 

Добиените информации ќе 
бидат наменети за креирање 
на демографски и земјоделски 
профили на жителите во секоја од 
заедниците, и истите тие
детали  ќе  бидат вклучени во  
извештајот  за основните социо-
економски услови за регионот 
близу проектот “Иловица”.

Деталите од истражувањето  
ќе бидат презентирани во 
согласност со законите 
на Република Македонија и  
меѓународната регулатива за  

     
 

оценување на влијанието врз  
животната средина и другите 
општествени аспекти.

Во текот на изминатите два 
месеци, Еуромакс одржа голем 
број состаноци со цел да ги 
информира претставниците на 
општинската администрација за 
тековните и идните активности, 
вклучувајќи ги и тековните студии 
од областа на животната средина 
и другите општествени аспекти. 

Во текот на месец април, 
се одржа состанокот со 
претставници од образовната 
фокус група  од техничкото 
средно училиште во Струмица. 
Беа собрани многу информации 
во однос на големината на 
класовите, опремата, квалитетот 
на објектот,  стапки на завршување 
средно образование, опции за 
образование и сл. 

Како дел од локалните 
активности, се одржа состанок 
со претставник од општината 
Ново Село, каде главна тема 
на дискусија беше системот 
за водоснабдување во селото 
Сушица. Се дискутираше за 
изворите на вода за пиење и вода 
за наводнување, селските бунари 
и како луѓето ја користат водата.   

Врз основа на добиените 
информации, нашиот тим кој е  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
одговорен за животната средина, 
дефинираше места каде што 
треба да се земат примероци од 
водата потребни за испитување. 
Како дел од основната студија 
за општествените аспекти, беше 
одржан информативен состанок 
со ловечкото друштво од 
Босилово. Состанокот се одржа 
со цел да се добијат информации 
потребни за изработка на 
извештајот за општествените 
аспекти и да се слушне дали тие 
како заинтересирана страна 
имаат било каква загриженост во 
врска со проектот.

Средба со градоначалникот 
на Босилово

На почетокот на месец мај, 
претставници од Еуромакс го 
посетија градоначалникот на 
Општина Босилово, Љупчо 
Колев. Г-дин Колев е задоволен 
што Еуромакс како компанија  
покажува многу професионален 
пристап и навремено споделува 
информации за развојот на 
проектот и активностите.

Ние сме постојано во потрага 
по можности каде што можеме 
да направиме траен придонес и 
поддршка на локалната заедница.

 

Основна студија за животната средина и други општествени  аспекти 
Локални активности
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Информативен центар 

Во текот на изминатите два 
месеци се покажа голем интерес 
во однос на развојот на проектот 
Иловица  и бројот на посетители 
во Информативниот центар 
значително се зголеми. Тоа се 
должи на интересот за нашите 
најновите активности кои беа дел од 
основната студија за општествените 
аспекти. Поголемиот број од 
посетителите беа заинтересирани 
за инвестициите во заедницата 
направени од страна на Еуромакс.

Ги охрабруваме сите жители на 
локалните заедници да го посетат 
информативниот центар со цел 
постојано да бидат информирани за 
нашите најнови активности.  
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Нов член на Одборот на директори

Во април, имавме посета од страна на новиот член на 
Одборот на директори, г-дин Бил Ејбл, кој во Март беше 
назначен за дополнителен неизвршен директор како 
предлог од нашите значајни акционери, Европска Банка за 
Обнова и Развој  (ЕБОР).

Г-дин Ејбл изрази големо задоволство и чест што имаше 
прилика да го запознае тимот во Скопје и Струмица и да го 
посети регионот на Иловица.

Г-дин Ејбл е рударски инженер со над 40 годишно 
искуство, со специјалност во развој на проекти, управување 
и спроведување. За повеќе детали, кликнете овде (Објава 
24ти Март 2015).

Г-дин Ејбл има магистратура во областа на бизнис 
администрација на универзитетот Витватерсранд, Школа 

 Стив Шарп, Претседател и генерален извршен директор на Еуромакс, кој е покровител на оваа 
образовна иницијатива, говореше на отворањето на Лидер Проект во Скопје и охрабри повеќе од 
четириесет учесници: “Зграпчете ја можноста што ви се дава од страна на светските лидери во 
образованието, имајте отворен ум и впивајте сè.” 

Информативен центар
Иловица 500

Општина Босилово  
info@euromax-ilovitza.mk 

+389 34 368 888 

за бизнис менаџмент, како и 
диплома во областа на рударско 
инженерство од школата за 
рудници Ројал Скул, Империал 
Колеџ во Лондон, Англија. Toj е 
регистриран како професионален 
инженер и соработник на 
Јужноафричкиот Институтот за 
Рударство и Металургија.

Корпоративна одговорност

Корпоративна одговорност

Нашите луѓе се нашата најголемa вредност, инвестираме во секој 
чекор од кариерата на нашите вработени и со тоа обезбедуваме 
нивните интереси да  се реализираат долгорочно и да бидат внимателно 
хармонизирани со нашата корпоративна стратегија и култура.  
  Еуромакс Ресоурцес (“Eуромакс“) е голем поддржувач на млади 
професионалци и програми за развој на нивниот талент, затоа овој месец 
покажавме голема поддршка за образовната програма Лидер Проект 
која беше организирана од Maкедонија 2025.  Програмата Лидер Проект 
е уникатен проект кој потекува од училиштето за бизнис “Ричард Ајви”  
дел од Универзитетот Вестерн Онтарио и е едно од најдобро рангираните 
училишта за бизнис во Северна Америка.

За повеќе информации посетете ги нашите веб страни:
www.euromaxresources.com и  www.euromax-ilovitza.mk

Испратете e-пошта на: 
info@euromaxresources.co.uk или info@euromax-ilovitza.mk 

http://euromax-ilovitza.mk/euromaks-najavuva-imenuvane-na-direktor-i-finansirane-na-vtorata-polovina-od-3-75-milioni-dolari-od-rojal-gold-za-kupoprodazhniot-dogovor-za-zlato/

