28. apríla 2014

Ortac Resources Ltd ("Ortac" alebo "spoločnosť Ortac")
Prvé výsledky vrtného prieskumu na lokalite Yacob Dewar v Eritrei, na Cu/Au projekte.

Investícia do projektu Andiamo Exploration Ltd sa zvýšila na 25.37%.
Výsledky:
·

1.38% medi od povrchu do hĺbky 53metrov

·

1.32%, od povrchu do hĺbky 42.5m

Ortac teraz vlastní 10.0 miliónov akcií (25.37%) spoločnosti Andiamo z investície vo výške $1.5miliónov
dolárov.
Ortac Resources Ltd, spoločnosť na prieskum a rozvoj prírodných zdrojov, kótovaná na burze AIM
v Londýne oznamuje, že spoločnosť Andiamo Exploration Ltd (ďalej "Andiamo") obdržala prvé výsledky
z dvoch vrtov z vrtného programu v rozsahu 1500 metrov z lokality Yacob Dewar na Cu/Au projekte v
Eritrei. Výsledky overili mineralizáciu s obsahom 1.38 percenta medi do hĺbky 53m, a 1.32 percenta medi do
hĺbky 42.5m, v rámci oxidačnej zóny.
Ortac teraz zrealizoval platbu tretej a poslednej splátky vo výške $500 000 dolárov, podľa zmluvy so
spoločnosťou Andiamo, tak ako to bolo uvedené v oznámení spoločnosti Ortac 13. januára 2014.
Výsledkom toho je skutočnosť, že celková investícia Ortacu do Andiama je $1.5milióna dolárov.
Ortac teraz splnil finančné podmienky dohody, a po ukončení Technického a Ekonomického Odhadu ,
očakávanom do 30. júna 2015, Ortac bude mať nárok kúpiť ďalších 10 miliónov akcií v hodnote 0.1p v
spoločnosti Andiamo za cenu US$0.20 za akciu, čo znamená, že podiel Ortacu v spoločnosti Andiamo
stúpne na vyše 40% celkového objemu kapitálu.

Vassilios Carellas, generálny riaditeľ Ortacu uviedol: “Tieto prvé výsledky sú veľmi povzbudivé, a
potvrdzujú našu geologickú interpretáciu medenej mineralizácie zistenej predchádzajúcim vrtným
programom Andiama, a jej pokračovanie na juh, s vynikajúcimi obsahmi v značných mocnostiach.
Tieto úvodné dobré výsledky prichádzajú v čase, keď je náš zlatý projekt Šturec na Slovensku
pripravený vstúpiť do dôležitej fázy, od ktorej sa bude odvíjať ďalší stupeň jeho rozvoja.
“Tešíme sa na pokračovanie partnerstva s Andiamom, a na obdržanie zvyšných výsledkov analýz
počiatočného vrtného program, ktorý je financovaný našou investíciou v Andiame, a kde naša stratégia
pokročiť v oboch investíciách – eritrejskej i slovenskej – bude slúžiť tomu, aby sa napomohlo rozšíriť našu
potenciálnu investičnú návratnosť pre akcionárov.”
Vrtný program
Úvodný vrtný program s projektovanou metrážou 1500m na lokalite Yacob Dewar, s rozpočtom $500 000
dolárov sme teraz ukončili, a prvý súbor vzoriek obsahujúci jadro z prvých dvoch vrtov odoslali na analýzu.
Vrt YDD-040, ktorý bol ukončený v mineralizácii, bol odvŕtaný 50m južne od predchádzajúceho vrtu
Andiama YDD-025, overil 63m Cu mineralizácie s obsahom 2.43 percent. Vrt YDD-043 bol odvŕtaný
ďalších 50 m južne od vrtu YDD-040. Obidva vrty boli uklonené 50stupňov na východ, a overili začiatok
mineralizácie už niekoľko metrov pod povrchom. V nasledujúcich tabuľkách sú celkové výsledky z oboch
vrtov:
Vrt YDD-040
Od (m)

Do (m) Interval (m)

2.0
56.0
53.0
S úsekmi mineralizácie:
2.0
15.0
13.0
22.0
56.0
33.0

Obsah (% Cu)
1.38
1.43
1.58

Vrt YDD-043
Od (m)

Do (m) Interval (m) Obsah (% Cu)

3.5

46.0

42.5

1.32

S úsekmi mineralizácie:
3.5
16.0

11.0
46.0

7.5
30.0

1.02
1.58

Informácie, ktoré sú uvedené v tejto správe, vychádzajú z údajov od spoločnosti Andiamo Exploration Ltd a
v mene spoločnosti Ortac ich ďalej skompiloval pán Owen Mihalop. Vzorky vrtného jadra z Yacob Dewar
boli odoslané do laboratórií “Intertek Genalysis Laboratories” v Perthe v Austrálii na spracovania a analýzu.
Metodiky zberu, skladovania, prepravy, bezpečnosti, prípravy aj overenia vzoriek, ktoré Andiamo využíva,
predtým prešli auditom spoločnosti SRK Consulting (UK) Ltd v súlade s predpisom “National Instrument
43-101”, štátneho orgánu “Canadian Exchange Commission”, a bolo potvrdené, že boli v súlade s jeho
smernicami. Pán Mihalop preveril údaje tretej strany v mene spoločnosti Ortac Resources a zodpovedá za
tieto údaje a geologický výklad. Pán Owen Mihalop (MCSM, BSc (Hons), MSc, MIMMM, CEng) je
technickým riaditeľom spoločnosti Ortac Resources Limited a má dostatočnú prax relevantnú pre typ
mineralizácie a typ ložiska, ako aj pre činnosť, ktorú vykonáva, čím sa kvalifikuje ako “kompetentná osoba”
podľa zákona “JORC Code (2012)”, ako aj podľa NI 43-101. Pán Mihalop súhlasí, aby toto oznámenie
zahrnulo záležitosti vychádzajúce z jeho informácií v uvedenej podobe, ako aj v uvedenom kontexte. 	
  

