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LLC Tardan Gold får reda på
en falsk insolvensansökan och handlägger
juridiska åtgärder mot den skyldige

Bolagets dotterbolag LLC Tardan Gold (”Dotterbolaget”) har blivit medveten om att en
stämningsansökan angående dess påstådda insolvens hade påståtts lämnats in till domstol i Tyva
av Mr. Preston Haskell, styrelseledamot i Bolaget. Efter att ha fått tillgång till stämningsansökan
som lämnats in till domstolen kunde Dotterbolaget bekräfta att det hänvisade till en påstådd skuld
från ett låneavtal som aldrig funnits. Herr Haskell bekräftade att han inte hade någon information
om stämningsansökan samt inga rättsliga anspråk mot Dotterbolaget. Signaturen som förekom i
stämningsansökan påstods se ut som Mr. Haskells, men var inte hans, vilket bekräftades av Mr.
Haskell själv.
Domstolen kan avslå ett falskt yrkande även utan att beakta de (icke existerande) fallets meriter.
Beslutet att utesluta kan fattas vid utgången av fristen för att åtgärda processuella brister.
Bolaget vill betona att trots detta dåliga försök att försämra sitt affärsrykte fortsätter
Dotterbolaget sin verksamhet som vanligt. Bolagets delårsrapport för Q3 2021 kommer att
publiceras måndagen den 29 november, som tidigare meddelats. Dotterbolagets juristavdelning
kommer att undersöka vilka åtgärder, om några, det bör vidta mot den ännu oidentifierade person
eller personer som lämnade in den falska stämningsansökan.
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Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på prospektering och guldproduktion i Ryssland,
främst i republiken Tyva, Zabaikalye och republiken Khakassia. Bolaget har för närvarande fyra licenser, inklusive
två gruvor i drift (Tardan och Alluvial vid Staroverinskaya), en prospekteringstillgång i ett tidigt skede och en
prospekteringstillgång under utveckling.

Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på First North Premier vid NASDAQ Nordic Exchange under
beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.com. G&W Fondkommission är Certified Adviser till Auriant, för mer
information 08-503 000 50, e-mail CA@gwkapital.se eller besök www.gwkapital.se.

