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Оваа презентација содржи напредни изјави како што се оние поврзани со резултати од работењето и финансиската

состојба капитални трошоци финансиски извори цени на производи минерални ресурси и планови и програми за процена

на имот Напредните изјави најчесто се карактеризираат со зборови како што се планира очекува предвидува

има намера верува претпоставува и други слични зборови или изјави дека одредени настани или услови би се

случиле или ќе се случат

Напредните изјави се засноваат на мислењата и процените на раководството на денот на давање на изјавите и се

предмет на бројни ризици и несигурности и други фактори кои може да предизвикаат реалните настани или резултати

суштински да се разликуваат од оние предвидени во таквите напредни изјави Напредните изјави во овој докуменимаат

важност на датумот од овој документ и се предмет на промени после тој датум Читателите се преупредуваат дека

претпоставките користени за подготвување на овие информации иако соодветни во времето ан нивна изработка може

да бидат непрецизни и според тоа напредните изјави не треба да се земаат со целосна доверливост Еуромакс се

одрекува од намератѕа или обврската за ажурирање или преглед на напредните изјави без разлика дали станува збор за

нови информации идни настани или слично

Одрекување од одговорност
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едноставна геологија едноставна експлоатација
едноставна подготовка едноставна логистика вкупни
трошоци за одржување САД унца

повеќе од години животен век на рудникот можност
за зголемување на цената на бакарот и златото

Доверливост раководен тим со претходно искуство

целосна национална регионална и локална поддршка

добиена согласност за ОВЖС

Целокупниот слободен готовински тек ќе им се врати на акционерите

Основни начела на Еуромакс

Едноставност

Претставување на проектот за бакар и злато во Македонија Иловица Штука

Поддршка

Долговечност
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Logistics

Локација на Проектот

Бор

Челопек
(Данди Прешс Металс)

Сертеж (Елдорадо Голд)

Росиа Монтана (Габриел Рисорсис)

Скуриес (Елдорадо Голд)

Тимок (Невсун Рисорсис)

North America

South America

Europe

Africa

Иловица - Штука (Еуромакс)
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Рударството во Македонија

North America

Саса - MK Kаменица

Олово, цинк и сребро

Фени Индустрис

Ржаново

Никел

Минстрој Холдинг

Tораница – Крива Паланка

Олово, цинк и сребро

Минстрој Холдинг

Злетово - Пробиштип

Олово, цинк и сребро

Лојане - Липково

Антимон и арсен

Стогово - Кичево

Манган

Тајмиште - Кичево

Железо

Луке – Крива Паланка

Олово, цинк, злато, сребро и бакар

Еуромакс Ресоурцес

Иловица-Штука

Злато и бакар

Бучим - Радовиш

Бакар, злато, сребро

Боров дол - Конче

Бакар, злато и сребро

Kадиица – Пехчево

Бакар, злато и железо

Казандол – Валандово

Бакар и злато

Плавица – Пробиштип/Кратово

Злато, олово, цинк

Оперативна фаза

Развојна фаза



Договори за
слободна трговија
со ЕУ и Европската
асоцијација за
слободна трговија

Државна и јавна

поддршка

Даночна стапка

Одлична инфраструктура

Олеснување за правење
бизнис според мислењето
на Светската банка

та во ЕУ та во
светот

Образована работна сила

невработеност

БДП милијарди
САД

Население
милиони

Македонија
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мај год

Поранешниот раководен тим
на Јуропиан Голдфилдс ја

презема контролата во
Одборот и раководството

на Еуромакс

Новиот раководен тим
вложува готовина од милиони
САД за реализирање на планот за
откривање на вредноста на
порфирското наоѓалиште на бакар и
злато Иловица Штука

Откривање на вредностите
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Измерени и означени ресурси

милиони тони со

милиони унци

милијарди фунти

Еквивалент злато

милиони унци

• Споредување на податоците од постојните услови на

животната средина и социјалните аспекти

• Согласност за ОВЖС

• Доделена годишна концесија за експлоатација

• Започната постапка за добивање градежна дозвола

• Постигнато со трошоци од милиони САД

• Изведени ресурси ✓

• Прелиминарна економска анализа ✓

• Измерени и означени ресурси ✓

• Прелиминарна студија за изводливост ✓

• Докажани и веројатни резерви ✓

• Студија за изводливост ✓

• Детално проектирање ✓

Докажани и веројатни резерви

милиони тони со

милиони унци

милиони фунти

Еквивалент злато

Еквивалент злато

милиони унци

Систематско создавање вредности



Минерални резерви

милиони унци злато

милиони фунти бакар

НСВ пред оданочување милиони САД

ВСП

ЖИВОТЕН ВЕК НА РУДНИКОТ повеќе од години

ПРОСЕЧНО ГОДИШНО ПРОИЗВОДСТВО
унци и тони Екв на унци

концентрат и прачки получисто злато Договор со Аурубис

ПРИЛАГОДЕНИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ за ВКУПНИ ТРОШОЦИ САД унца САД унца

милиони американски долариПОЧЕТНИ КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ вкл непредвидени трошоци

ПРИЛАГОДЕНИ ЗА САД фунта САД фунта

НСВ после оданочување милиони САД

ВСП
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Студија за изводливост дефинирање на вредноста

ПЕРИОД НА ОТПЛАТА ПОСЛЕ ОДАНОЧУВАЊЕ г о д и н и
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Преглед на почетни капитални трошоци

Распоред на почетни 
капитални трошоци

(милиони 

САД$)

Експлоатација и механизација 75.2$

Постројка за ПМС 199.6$

Трошоци на сопственикот 33.2$

Инфраструктура 26.0$

Хидројаловиште 42.9$

Изведувач за управување со 
проектирање, набавки и изградба

53.2$

Привремени работи 3.7$

Вкупно $433.8

Непредвидени трошоци $40.4

Сè вкупно $474.2

Можности за почетни капитални трошоци

• Меморандум за разбирање со изведувач за 

проектирање, набавки и изградба (ПНИ) – процес во 2 

фази: обезбедување гарантирана максимална цена; 

договор за ПНИ со еднократна цена за целосно 

завршување 

• Добиени се 3 понуди за изведување на 

експлоатацијата, со што се намалуваат потребите за 

капитални трошоци по стапка во согласност со 

Студијата за изводливост

• Трошоците на опремата за дробење се намалени 

благодарение на подеталните понуди од добавувачите

• Намалени трошоци за инфраструктурата благодарение 

на локалните понуди и набавки заедно со намалување 

на опфатот

Финансирање

240 милиони САД $ загарантирано финансирање на 

Проектот од Германскиот гарантен фонд преку

договорот со „Аурубис“
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• Завршено дупчење на ресурси со
номинална оддалеченост од

• Дупчење изведено на вкупно
со дупчотини

• Хомогена минерализација и континуитет
во содржината

Измерени и означени минерални резерви засновани на гранична 
содржина според долар еквивалент  САД$т тон

Класификација 

Тонажа 

(милиони 

тони) 

содржина содржина метал 

 

 

 

 

 

милиони

унци

 

 милиони

фунти

Измерени      

Означени      

Вкупно И + О      

Едноставна геологија
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• Коефициент на раскривка површински
коп

• Конвенционално дупчење и минирање со
багери и камиони поддржани од
механизација со помошна опрема

• Два хидраулични багери со механизација со
најмногу од дампери

Докажани и веројатни резерви 

Класификација Тонажа

содржина содржина на метал 

милиони

унци

милиони

фунти

Докажани 

Веројатни 

Вкупно Д + В 

Едноставна експлоатација
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• Годишно производство од милиони тони

• Примарна конусна дробилка во копот со транспортна лента од копот до постројката

• Полуавтогена мелница со две мелници со челични топки

• Конвенционална флотација производство на чист концентрат со и

• Круг на лужење на прочистена јаловина до добивање прачки получисто злато на

локацијата

Едноставна подготовка
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Патен транспорт магистрален пат А директно до
топилницата во Пирдоп по цена од САД за
тон концентрат

Производство на концентрат од
тони на час со користење на тонски камиони

патување часа

Едноставна логистика
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Стив Шарп претседател и главен извршен директор

• Повеќе од годишно искуство во инвестициско банкарство во
рударскиот сектор во Европа и Америка

• Виши раководни функции во Јуропиан Голдфилдс Канакорд
Индивор Фајненшл Стандард Бенк и НМ Ротсчајлд енд Санс

Лтд

Тим Морган Вин неизвршен директор

• Поранешен ГФД во Јуропиан Голдфилдс и Директор на групата за
ресурси и енергија на ХСБЦ Бенк Плц

• Искуство во финансирање на проекти во Европа Северна Америка и
Африка

Ренди Маткалук неизвршен директор

• Главен финансиски директор на компанијата за нафта и гас во
приватна сопственост Капио Експлорејшн Лтд

• Директор во Трајенгл Петролеум Корп

Бил Ејбл неизвршен директор

• Повеќе од годипно професионално искуство на високи раководни
функции во големи меѓународни рударски компании

• Стручност за оперативност раководење и развој и спроведување на
проекти

Мартин Кониг неизвршен директор

• Повеќе од годишно искуство во банкарство и пазарот на стоки
• Неизврпен директор на Њу Голд Инк и претседавач на

Нирстар

Рејмонд Трелкелд неизвршен директор

• Поеќе од годишно искуство во индустријата за минерали
• Во моментот извршен претседавач во Њумаркет Голд Инк

неизвршен директор на Њу Голд Инк

Варшан Гокул главен финансиски директор

• Богато искуство во финансиско работење на проекти
• Корпоративни и банкарски функции вклучувајќи ги Јуропиан

Голдфилдс благајник во Катанга Мајнинг Лимитед заменик
претседател во тимот за финансирање на рударството во

Сосиете Женерал

Патрик Форвард главен оперативен директор

• годишно светско искуство во развој и изведување на проекти
истражување раководење со инженерски истражувања до фаза
на детално инженерство оперативно раководење

• Квалификувано лице според Стандардите на националниот
инструмент за изготвување извештаи

• Поранешен заменик претседател за раководење на проекти во
Јуропиан Голдфилдс

Богато искуство
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Производство

години

Просечно годишно
производство

унци год

тони год

Вкупно екв
унци год

Готовински тек по периоди САД унца САД фунта

години

Просечен годишен оперативен готовински тек
после оданочување

милиони милиони милиони

Вкупен оперативен готовински тек после
оданочување

милиони милиони милиони

Поттик Пазарен капитал на Еуромакс милиони канадски долари
Просечен годишен оперативен готовински тек година милиони САД годишно

Нема производство во периодот на година но постои направен готовински тек поврзан со затворањето и
амортизацијата на имотот

Готовински тек враќање на вредноста
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Следни чекори

 Технички развој – Очекувано исполнување на крајот на третиот квартал 

од 2017 год.

• Вклучување на среброто (Ag) во ресурсите

• Започнување на фаза 1 од процесот на ПНИ – гарантирана максимална цена

• Завршување на преговорите за изведувач на експлоатацијата

• Издавање на оптимизираниот технички извештај – јуни, 2017 година 

 Обезбедување дозволи – Очекувано завршување во третиот квартал од

2017 год.

• Меѓународна ОВЖССА – март, 2017 год.

• Исполнување на чекорите за одобрување на Главниот рударски проект

• Завршување на процесот на стекнување на земјиштето и процесот на урбанизација
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`

Стивен Л К Шарп
Претседател и главен извршен директор

е пошта

Варшан Гокул
Главен финансиски директор

е пошта

Патрик Форвард
Главен оперативен директор

е пошта




