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Zarz d Krezus Spó ka Akcyjna z siedzib w Toruniu („Emitent”), przekazuje do publicznej wiadomo ci, i dnia 8
lipca 2013 roku spó ka zale na Krezus Mining Guinee SA z siedzib w Republice Gwinei otrzyma a zgodnie z
Rozporz dzeniem nr A2013/2597/MMG/SGG Ministra Górnictwa i Geologii Republiki Gwinei Pana Mohamed
Lamine Fofana dwie koncesje na poszukiwania z ota pokrywaj ce cznie powierzchni 161 km2 w Prefekturze
Mandiana. Pierwsza koncesja obejmuje powierzchni 71 km2, druga koncesja obejmuje powierzchni 90 km2.
Obydwie koncesje zosta y udzielone na okres 3 (trzech) lat i s odnawialne zgodnie z warunkami przewidzianymi
w Artykule 23 i 24 Kodu Górniczego Republiki Gwinei. Krezus Mining Guinee SA jest zobowi zane do rozpocz cia
prac poszukiwawczych w ci gu 6 (sze ciu) miesi cy od daty wydania Rozporz dzenia i do przeznaczenia, w ci gu
okresu trwania powy szych zezwole na poszukiwania, 3.130.000,00 USD (trzech milionów stu trzydziestu tysi cy
dolarów ameryka skich) na poszukiwania i zwi zane z tym prace. Zgodnie z Rozporz dzeniem i w uzgodnieniu z
Ministerstwem Gospodarki i Finansów uchylone zostaj wszelkie c a i op aty wwozowe za import sprz tu i
materia ów koniecznych do przeprowadzenia poszukiwa przez Krezus Mining Guinee SA. Niniejsza informacja
uznana zosta a za istotn z uwagi na jej znaczenie dla realizacji strategii rozwoju Emitenta.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó kach publicznych - informacje poufne.
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