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Македонско злато и бакар

СИ ја покажува економската стабилност на Проектот кој ќе биде 
проект со масовно производство и животен век на рудникот од 20 
години, капацитет од 10 милиони тони руда годишно и просечно 
годишно наплатливо производство од 83.000 унци злато и 16.000 
тони бакар.

Со завршувањето на СИ, Компанијата е подготвена да го 
продолжи развојот кон изградба на „Иловица“, што е предвидено 
за третиот квартал од 2016 година.

Деталното проектирање е веќе започнато и ќе вклучува и 
подобрување на параметрите на производството насочено 
кон понатамошна оптимизација на проектот паралелно со 
назначувањето на изведувач за проектирање, набавки и изградба 
во текот на периодот до изградбата.

Продолжува работата на обновената Студија за оцена на 
влијанијата врз животната средина и социјалните аспекти 
(„СОВЖС“); националната Студија за оцена на влијанијата врз 
животната средина, која беше одобрена во ноември, 2011 година, 
се обновува за да го вклучи ревидираниот проширен концесиски 
простор за да се обезбеди опфат на сите аспекти на Проектот. 
Во опфатот на студијата ќе бидат вклучени барањата за изведба 
на Европската банка за обнова и развој (ЕБОР) и принципите 
Екватор со цел да се обезбеди усогласување со барањата на 
заемодавачите, а во согласност со целта нa Еуромакс да работи 
според највисоките стандарди.

Еуромакс со задоволство соработува со државните органи 
и локалните чинители во градењето на рударски капацитет од 
светски размери, што воедно ќе претставува и прва гринфилд 
инвестиција од ваков тип во регионот во последните 30 години.

Коментирајќи за резултатите од СИ, Пат Форвaрд, главен оперативен директор, изјави: 

„По една година интензивна работа на терен и работење со нашите различни партнери 
во студијата, ние сме среќни што „Иловица“ сé уште се истакнува како стабилен проект. 
Имавме можност да ги постигнеме сите главни цели на студијата, вклучувајќи подобрувања 
во класификацијата на минералните ресурси и резерви, подобрување на текот на процесот, 
проценка на трошоците и подобрено ниво на проектирање.“

Овој билтен претставува продолжение на продуктивниот 
период на Еуромакс како резултат на завршувањето на 
Студијата за изводливост (СИ) во која е претставен широк 
опсег на инженерски податоци и докажува дека проектот 
е технички и економски изводлив.Студија за изводливост

На 6 јануари 2016 година Еуромакс Ресоурцес („Еуромакс“) ги објави резултатите од Студијата за 
изводливост за својот проект за порфирско наоѓалиште на злато и бакар во Македонија („Проектот“). 
Резултатите од СИ обезбедуваат и обновена проценка на резервите, а СИ дополнително го развива 
и зголемува нивото на инженерско проектирање за Проектот дадено во претходно објавената 
Прелиминарна студија за изводливост („ПСИ“) (Соопштение за јавност од 5 јуни 2014 година).

Коментирајќи за 
резултатите од СИ, Стив 
Шарп, претседател и главен 
извршен директор, изјави:

„Резултатите од Студијата за 
изводливост ја покажуваат 
економската оправданост 
на проектот „Иловица“. Иако 
многу нови и големи проекти 
низ светот привремено се 
прекинати како резултат на 
неодамнешниот пад на цените 
на металите, ние веруваме 
дека сега е идеално време за 
градење со цел да се искористи 
недостатокот на снабдувањето 
со метали кој се очекува да се 
случи. Со животен век од 20 
години, ова е значаен проект 
за Македонија кој може да го 
зајакне економскиот профил на 
земјата. Огромната поддршка 
која и понатаму ја добиваме од 
сите чинители ни овозможува 
цврсто да се движиме кон 
нашата поставена цел за 
започнување на изградбата 
кон крајот на оваа година.”
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Претставници од Д’Аполониа (D’Appolonia), 
Ранџ Пинкок Минарко (Runge Pincock 
Minarco (RPM)), Јуникредит Бенк (Unicredit 
Bank), Сосиете Женерал (Societe Generale) и 
Катерпилар Фајненс (Caterpillar Finance (CAT)) ја 
посетија локацијата на проектот на почетокот 
на ноември како дел од своите активности за 
спроведување длабинска анализа.

Беа одржани состаноци со Градоначалниците 
на Општина Босилово и Општина Ново Село, 
претставници на Комуналното претпријатие 
„Огражден“ – Босилово, Водостопанството 
„Струмичко поле“ и Шумското стопанство 
„Беласица“ за да се разговара за различните 
аспекти на Проектот. Беа одржани состаноци и 
со претставници на Здружението на фармери во 
Македонија и Младинскиот совет на Општина 
Босилово за да се разгавора за нивните мислења 
за Проектот и заедниците кои ги претставуваат.

Кон крајот на 2015 година, Универзитетот 
„Гоце Делчев“ ја започна работата за изработка 
на главниот рударски проект. Ревидираниот 
главен рударски проект и одобрената оценка 
за влијанијата врз животната средина се дел 
од пакетот документи што треба да се поднесат 
до надлежните македонски институции за 
издавање на дозволата за експлоатација, чиј 
краен рок за поднесување е крајот на јули, 2016 
година.

МЕПСО, националниот оператор за пренос 
на електрична енергија, изврши анализа на 
трошоците и придобивките за поврзување со 
високонапонската електрична мрежа и истата 
ја достави на понатамошно разгледување од 
страна на Еуромакс. Според анализата, се 
препорачува изградба на двоен далновод за 
поврзување со трафостаниците во Сушица 
и Берово. По доставувањето на анализата, 
Еуромакс изработи студија за изводливост за 
предложените поврзувања. Еуромакс и МЕПСО 
истовремено работат и на склучување договор 
за поврзување и истиот се очекува да биде 
комплетен во вториот квартал од 2016 година.

Еуромакс планира и вклучување локални 

консултантски услуги во насока на обезбедување 
помош во процесот на урбанизација, стратегиска 
оценка на животната средина, интегрирано 
спречување и контрола на загадувањето и 
оценка на влијанијата врз животната средина.

Во изминатиот период продолжија и редовните 
состаноци меѓу Еуромакс и Градоначалниците 
на Општина Босилово и Општина Ново 
Село. Главните точки на разговор со двата 
градоначалника беа процесот на урбанизација, 
пристапниот пат до локацијата на проектот, 
можностите за водоснабдување за проектот и 
заштитата на животната средина.

Беа изведени геофизички истражувања на 
предложената локација на хидројаловиштето. 
Целта на ова истражување беше да се добие 
подобра претстава за состојбата на карпестите 
маси, литологијата и физичко-механичките 
својства, врз основа на вредноста на реалната 
специфична електрична отпорност. Во 
подрачјето на браната беа добиени осум 
профили со должина на секој поединечен 
профил помеѓу 955 m и 2.075 m. Вкупната 
должина на сите осум профили беше 12.680 m.

Во јануари, 2016 година започна дупчењето 
на истражен бунар во Струмичката котлина 
(помеѓу селата Секирник и Штука). Целта на 
оваа активност е да се добие подобра претстава 
за постоењето на подземни води и протокот на 
подземни води во Струмичката котлина и да се 
одреди можноста за добивање вода за процесот 
на експлоатација.

Технички извештај
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Карпестите маси беа моделирани со користење 
на резултатите од теренските експерименти кои 
се изведуваат на метеоролошката станица. 

Наодите беа интегрирани во плановите за 
експлоатација и управување со отпадот, плановите 
за изградба на насипот на хидројаловиштето, 
геомеханичкото моделирање на работата и 
плановите за затворање на рудникот во насока на 
оптимизирање на проектирањето и интегритетот 
на животната средина во текот на работењето на 
рудникот и после неговото затворање.

Вработените на Еуромакс и претставници од 
Шумското стопанство „Беласица“ учествуваа 
во одбележување на Денот на дрвото во 
ноември, 2015 година. Еуромакс организираше 
пошумување во близина на акумулацијата кај 
Иловица, на планината Огражден.

Во тек е подготовката на оценката на 
влијанијата врз животната средина (ОВЖС) за 
проектот „Иловица“. Сите поглавја на извештаите 
за постојните услови за ОВЖС се доставени 
до Еуромакс од страна на консултантите за 
ОВЖССА, Голдер Асоушиејтс, на почетокот на 
февруари, 2016 година. Преводот на извештаите 
за постојните услови од англиски на македонски 
јазик се прави од страна на тимот на Еуромакс во 
Струмица. Поглавјата за оценка на влијанијата 
се очекува да бидат завршени до средината на 
март.

Како дел од процесот на подготовка на ОВЖС, 
во јануари, 2016 година се одржа интегративна 
работилница. На работилницата присуствуваа 

претставници од Голдер, Шламберже и домашни 
стручни лица од Универзитетот „Гоце Делчев“ – 
Штип, „Биомастер“, „Хидро-енерго инженеринг“ 
и „Студио Атриум“. Работилницата беше 
успешна и беа усогласени следните чекори во 
изработката на поглавјата на ОВЖС.

Во изминатиот период продолжија и 
активностите за следење на постојните услови 
во животната средина. Вообичаеното следење 
вклучуваше очитување на мерачите на дожд и 
дел од мерачите на снег поставени во сливните 
подрачја на реките Јазга и Штука, како и мерења 
на протокот на реките во близина на Проектот. 
Очитувањето на мерачите на снег поставени 
на поголема надморска височина не беше 
возможно поради недостапноста на поголем 
дел од нив како резултат на лошите временски 
услови во подалечните места и длабочината 
на снегот. Опремата на Универзитетот „Гоце 
Делчев“ за следење на прашина и понатаму ја 
следи концентрацијата на цврстите честички на 
прашина.

Еуромакс планира одржување нови 
состаноци со локалните групи чинители со цел 
споделување информации за Проектот после 
поднесувањето на ОВЖС до институциите. 
Истите ќе се реализираат во текот на законските 
30 дена на јавна достапност, во текот на кои 
јавноста може да дава забелешки за документот. 
Ќе биде подготвено и нетехничко резиме на 
документот кое ќе придонесе кон подобро 
разбирање на Проектот. 

Активности поврзани со 
животната средина и социјалните аспекти

Како резултат на неодамнешните активности 
за вклучување на чинителите одржани во 
септември, 2015 година, и објавувањето на 
резултатите од СИ, бројот на посетители 
во Информативниот центар значително се 
зголеми. Сите оние кои се заинтересирани 
да дознаат повеќе за развојот на проектот 
и/или имаат прашања/мислења поврзани 
со проектот се добредојдени да го посетат 
Информативниот центар на Еуромакс.

info@euromaxresources.mk
www.euromaxresources.mk
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Во текот на ноември и декември, 2015 
година, тимот на Еуромакс реализираше 
презентации со образовни и теренски 
активности во соработка со учениците од 
ООУ „Св. Кирил и Методиј“ во Иловица. 
Активностите вклучуваа општа презентација 
за рударски проект и дел од активностите на 
Еуромакс за следење на животната средина. 

Учениците од трето, четврто и петто 
одделение беа дел од образовните активности 
во училница, а учениците од осмо и деветто 
одделение ги посетија локациите за следење 
на животната средина што се наоѓаат во 
близина на Иловица и Штука. Учениците кои 
беа дел од теренските активности се запознаа 
и со принципите за безбедност и здравје кои 
се применуваат од страна на Еуромакс.

Беше потпишан Меморандум за разбирање 
помеѓу Еуромакс и ООУ „Св. Кирил и Методиј“ 
во Иловица. Целта на Меморандумот е 
насочена кон развивање понатамошни 
активности со училиштето во делот на 
воннаставни активности со цел вклучување 
на учениците.

Еуромакс обезбеди спонзорство за 
набавка и монтирање на алуминиумски 
влезни врати за Центарот на културата во 
Босилово. Реновирањето овозможи естетско 
интегрирање на зградата на Центарот со 
општинската административна зграда.

Еуромакс го договори и спонзорирањето 
за обновување на расадникот на Шумското 
стопанство „Беласица“ за производство 
на расадници за дрвја. Оваа иницијатива 
ќе помогне во пошумување на подрачјата 
одредени според посебните планови на 
Шумското стопанство. Поддршката ќе 
придонесе кон зајакнување на капацитетите 
на Шумското стопанство, овозможувајќи им 
да одгледуваат разновидни локални видови.

Кон крајот на 2015 година, Еуромакс ја 
спонзорираше и набавката на ламинат, 
реквизити и образовен материјал за ПОУ 
„Климент Охридски“ во Ново Село. Со 
директорот на училиштето се разговараше и за 
можните активности што Еуромакс може да ги 
реализира со учениците со цел запознавање 
со индустријата и обезбедување практична 
вклученост во теренските активности.

Еуромакс и Музеј – Струмица работеа на 
развивање програма за вреднување и пробно 
истражување на познатите археолошки 
локалитети во рамките на подрачјето на 
опфат на рудничките објекти. Музејот ја 
достави својата предлог програма и истата е 
дадена на одобрување од страна на Еуромакс.

Проекти во заедницата
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Следни активности

• Проектниот тим во моментот е насочен кон
обезбедувањето дозволи и завршување на
сложените постапки во однос на тоа прашање,
вклучувајќи ги барањето за изработка на
урбанистички план, стратегиската оценка на
животната средина, оценката на влијанијата
врз животната средина и дозволите за
користење на вода, кои треба да се достават
до македонските институции на одобрување
во согласност со важечките регулативи.
Документацијата се изготвува од локални
консултанти во тесна врска и соработка со
Еуромакс и со користење на податоците од СИ
и ОВЖССА. ОВЖС за Проектот ќе се поднесе
до Министерството за животна средина и
просторно планирање (МЖСПП) во првиот/
вториот квартал на 2016 година. Со тоа ќе
започне процесот на одобрување на истата во
Македонија, а тој вклучува јавно објавување
на студијата и собирање забелешки од
заинтересирани страни, како и подготовка на
Извештај за соодветност од страна на комисија
назначена од МЖСПП. Ќе се одржи и јавна
расправа во општините пред подготвување
на решението за одобрување од страна на
МЖСПП.
• Тим од странски консултанти истовремено
работи на меѓународната верзија на оценката
на влијанијата врз животната средина и
социјалните аспекти, која ќе се достави до
странските заемодавачи, со што ќе се обезбеди 
примената на сите аспекти од барањата за
изведба на ЕБОР и принципите Екватор. Веќе
е започнат процесот на длабинска анализа на

ОВЖССА.
• Споделувањето на информации спомнато
погоре ќе се одвива после поднесувањето на
националната ОВЖС до МЖСПП и ќе вклучува
објаснување на деталите за проектот,
идентификуваните влијанија и предложените
мерки за ублажување. Ќе бидат обезбедени
повратни информации од сите вклучени
чинители за да може нивните прашања да
бидат разгледани во конечната верзија на
меѓународната ОВЖССА пред истата да биде
поднесена до заемодавачите.
• Вклучувањето на чинителите од проектната
област (особено селата Иловица, Штука,
Турново, Секирник и Сушица, кои се
најблиску до инфраструктурата на Проектот)
и Општините Босилово и Ново Село ќе се
зголеми во наредните неколку месеци со цел
да се обезбеди целосно разбирање на деталите 
за предложениот проект, вклучително и
можните работни места и деловни можности
според потребните стоки и услуги за работа
на рудникот во текот на неговиот животен век.
• Истовремено со овие активности, ќе се
изработи и ОВЖС за новите далноводи од
110kV од трафостаниците во Берово и Сушица
до трафостаницата на локацијата на Проектот.
• По утврдувањето на трасата на пристапниот
пат што ќе го поврзува магистралниот
пат М6 со локацијата на проектот, ќе се
изведе дополнително проектирање, како и
дополнителни истражувања на животната
средина.
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Често поставувани прашања
Подолу се дадени неколку прашања што беа поставени на отворените денови во септември, 
2015 година во Иловица/Штука и Ново Село. Во тој период беа завршени само истражувањата на 
постојните услови, но прашањата и одговорите сега се ажурираат со информации од оценката 
на влијанијата врз животната средина. Откако ќе бидат завршени, истите ќе бидат објавени на 
интернет страницата на Еуромакс и во Информативниот центар.

Кое ќе биде влијанието врз квалитетот на воздухот кога 
рудникот ќе започне со работа?

Следењето на квалитетот на воздухот започна во 2013 година 
и Еуромакс ја монтираше опремата на вкупно 8 мерни места. 
Резултатите од следењето покажуваат дека нивото на квалитет 
на воздухот е во рамките на пропишаните граници. „Иловица“ ќе 
биде современ рудник и вредностите на максимално дозволените 
емисии на прашина се утврдени при проектирањето со цел да се 
задоволат националните регулативи. Ќе се користат бројни методи 
за да се обезбеди минимизирање на емисиите на прашина и гасови, а 
квалитетот на воздухот постојано ќе се следи во текот на изградбата 
и работењето на рудникот и ќе се преземаат дополнителни мерки во 
случај на надминување на вредностите на емисиите.

Каква ќе биде состојбата со земјоделството 
по започнувањето на работата на рудникот?
Најголем дел од опфатот на рудничките објекти 
е покриен со шума. Некои делови од опфатот се 
користат за напасување и одгледување пчели и 
Еуромакс ќе работи заедно со лицата вклучени 
во овие активности со цел да се обезбедат други 
места за изведување на таквите активности или 
да се направат други спогодби. Влијанијата врз 
земјоделското земјиште ќе бидат минимални, 
најмногу по должината на пристапниот пат, чијашто 
траса допрва ќе се одреди.

Кои мерки ќе се преземат и кој ќе преземе одговорност во случај на влијанија врз водите?
Висококвалификуван тим на Шламберже Уотер Сервисис (Schlumberger Water Services) беше вклучен во следењето на постојните 
услови на површинските и подземните води, проектирањето на системите за водоснабдување и управување на проектот и 
оценката на влијанијата од истите. Нивната работа на проектирањето и аспектите на животната средина и социјалните аспекти 
на проектот резултираше со изработка на проект за систем за водоснабдување и управување за потребите на Проектот.
Снабдувањето со вода за наводнување, вода за пиење и вода што не е за пиење за користење од страна на локалните заедници 
ќе се одржува со истиот или подобрен квалитет во текот на проектот и после затворањето.
Општина Босилово, со поддршка од Еуромакс, работи на подобрување на мрежата за водоснабдување во насока на 
обезбедување пречистена вода за домаќинствата во Иловица и Штука, со сличен договор со Комуналното претпријатие во 
Босилово на начин на кој истата беше обезбедена за другите села во околината. Во оваа фаза, Еуромакс е вклучен во оваа 
иницијатива со обезбедување поддршка за развој на проектната документација.

Дали ќе постојат можности за вработување за 
локалните жители?

Ќе има различни можности за вработување во различните 
фази од развојот на рудникот за локални работници кои ги 
имаат потребните вештини и квалификации. Со 500 директни 
вработувања и значителен број локални изведувачи, 
ефектите од работењето на рудникот ќе бидат позитивни во 
насока на квантитетот и квалитетот на достапните можности 
за вработување.
Откако ќе бидат потврдени деталите за потребните вештини, 
информациите ќе се споделат со локалните деловни субјекти 
и центрите за обука. Во тек е подготовката на принципите и 
постапката за вработување и избор на Еуромакс. Таквиот 
документ ќе ја дефинира постапката за пријавување, избор 
и назначување на лицата со најсоодветни квалификации за 
достапните работни места.
Се изработуваат и принципи за локални набавки со кои ќе се 
одреди дека Еуромакс и нејзините изведувачи ќе набавуваат 
стоки и услуги од локалното подрачје во најголем можен дел, 
со еднаквост во цената и квалитетот.

На кој начин ќе се управува со отпадот по 
затворањето на рудникот?
Рудникот и придружните инсталации за управување со 
отпад (т.е. хидројаловиштето) се проектирани според 
многу високи стандарди, вклучувајќи ги и стандардите 
на Меѓународниот комитет за големи брани (ICOLD - 
International Committee on Large Dams). Проектот ќе 
биде ревидиран од неколку технички стручни лица, 
како дел од процесите на одобрување и финансирање. 
Важна карактеристика на параметрите на проектирање 
е стабилноста на браната со текот на времето, во случаи 
на обилни врнежи, поплави или сеизмички настани. Во 
истражувањата е вклучена и стабилноста на браната во 
фазата на затворање. Се изработува и план за затворање 
на рудникот, во кој е вклучено управувањето на 
хидројаловиштето и начинот на управување на другата 
инфраструктура на проектот при затворање и кој тоа ќе 
го изведува. Површинските слоеви на браната веројатно 
ќе се покријат со почва и дробени карпи и ќе се засадат 
со вегетација, со што ќе се стабилизираат косините и ќе се 
спречи ерозијата.
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Slika

Во текот на периодот опфатен во овој билен, Еуромакс 
беше активно вклучена во следните конференции на кои 
претставниците на Еуромакс имаа можност да го претстават 
проектот „Иловица“.

Соопштенија за 
јавноста

На 19 октомври 2015 
година, Еуромакс објави 
дека склучи опционален 
договор за дозволата за 
Минерализираниот комплекс 
„Каравансалија“ (МКК) во 
Србија, според  кој акционерот 
ќе се стекне со 96% акционерски 
капитал на Еуромакс во 
Саут Денјуб Металс (South 
Danube Metals), компанијата-
подружница која ја поседува 
дозволата за МКК (видете го 
соопштението за печат од 19 
октомври 2015 година).

На 8 декември 2015 година, 
Еуромакс објави дека потпиша 
писмо за намери за откуп на 
произведен концентрат на 
бакар и злато од рудникот 
„Иловица“ во Македонија 
со „Аурубис АГ“ од Хамбург, 
Германија. 
Компанијата оствари напредни 
разговори со „Аурубис“, 
посебно околу испораката на 
концентратот на бакар и злато 
до топилницата на „Аурубис“ 
во Пирдоп, Бугарија. Според 
барањата на Германскиот 
гарантен фонд, Еуромакс се 
согласи да им продава на 
„Аурубис“ најмногу до 100% од 
концентратот на бакар и злато 
произведен во „Иловица“ во 
период најмногу до 10 години 
според пазарни услови (видете 
го соопштението за печат од 8 
декември 2015 година). 

Корпоративни новости

MINEX Europe 2015
Стив Шарп, главниот извршен директор, и Варшан Гокул, 

главниот финансиски директор, присуствуваа на деловниот 
форум „MINEX Europe“ што се одржа во Виена на 17 и 18 
ноември. Целта на форумот беше да им се даде можност на 
рударските компании да ги претстават своите проекти на 
локалните и глобалните инвеститори.

Македонски економски самит

Во рамките на својата визија за градење посилна нација, 
МК2025 создава основа за соработка помеѓу компаниите во 
Македонија, успешните деловни професионални работници 
од дијаспората и меѓународните инвеститори. 
Тие го организираа третиот економски самит, одржан во 
Скопје од 18 до 20 ноември 2015 година, во насока на давање 
можност за вклучување на индустријата и насочување 
на деловните, академските и медиумските заедници кон 
економски развој.
Еуромакс ја претстави визијата за обновување на рударскиот 
сектор во Македонија (можните економски придобивки 
од проектот „Иловица“ врз основа на податоците од 
прелиминарната студија за изводливост (ПСИ)). За повеќе 
информации, посетете ја врската.

На самитот беше претставен и интерпретативен извештај 
за рударскиот сектор во Македонија, насловен „Отворање 
ново поглавје во економскиот развој на Македонија преку 
одговорна изградба на рудници“, во кој се прикажани 
можните економски придобивки од идниот рудник за бакар 
и злато „Иловица“.

Доменот на локалната интернет 
страница на Еуромакс е 
официјално префрлен од 
www.euromax-ilovitza.mk на 
w w w . e u r o m a x r e s o u r c e s . m k 
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Бизнис форум - Пекинг

Стив Шарп, главниот извршен директор,  и  Варшан Гокул, главниот финансиски директор, присуствуваа 
на Македонскиот деловен форум во Пекинг, одржан на 26 ноември 2015 година во соработка со 
Фондацијата за кинески инвестиции. Форумот го водеше македонскиот премиер Никола Груевски, кој ги 
претстави деловните можности и придобивки кои се нудат за водење бизнис во Македонија.

Mines & Money 

Еуромакс Ресоурцес беше една од 150-те 
компании кои присуствуваа на конференцијата 
„Mines & Money“, како најголемо претставување 
на рударскиот сектор во Европа, со 13-годишна 
историја. Конференцијата се одржа во Лондон 
од 30 ноември до 3 декември, каде главниот 
извршен директор Стив Шарп го претстави 
проектот „Иловица“ пред стручни лица за 
рударство и инвестиции и учествуваше на 
панел дискусија за рударството во Европа и 
неговото искуство во Македонија.

Аналитичко истражување
Во октомври, 2015 година, аналитичарите од Јуро Пасифик Капитал Инк. (Euro Pacific Capital 

Inc.) објавија ажуриран преглед за Еуромакс, претставувајќи ги деталите за проектот „Иловица“, 
тековниот статус на проектот и идните планови.
Во јануари, 2016 година, аналитичарите од Кралската банка за трговија на Канада (KBTK) и Едисон, 
исто така, објавиja ажуриран преглед за проектот по објавувањето на резултатите од студијата 
за изводливост.

www.euromaxresources.com www.euromaxresources.mk
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Global Metals & Mining

Стив Шарп, главниот извршен директор, и Варшан Гокул, главниот финансиски директор, присуствуваа 
на 25-тата конференција „Global Metals & Mining“, организирана од БМО Капитал Маркетс (BMO Capital 
Markets). Настанот се случи во Флорида од 28 февруари до 2 март 2016 година.


