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SCHIMBARE ÎN ECHIPA DE MANAGEMENT A GABRIEL RESOURCES LTD.

Bucureşti, 23 martie 2009 – Consiliul Director al companiei Gabriel Resources Ltd. a anunţat
astăzi retragerea lui Alan R. Hill din poziţia actuală de Preşedinte şi Chief Executive Officer pe care
acesta o deţine în echipa de management a companiei. CEO interimar a fost numit Keith Hulley,
membru al Consiliului Director încă din anul 2006. Alan R. Hill va rămâne membru al Consiliului
Director şi va oferi consultanţă echipei de management a companiei în timpul autorizării, finanţării
şi construcţiei proiectului Roşia Montană. Consiliul Director al Gabriel Resources a iniţiat deja
căutările în vederea numirii unui nou CEO care să conducă procesul de finanţare a proiectului şi de
construcţie a minei de la Roşia Montană până în faza de operare.
Retragerea lui Alan R. Hill vine într-un moment de tranziţie între faza de proiectare şi autorizare şi
cea de finanţare şi construcţie a proiectului Roşia Montană (după obţinerea avizului de mediu).
Conform estimărilor, întregul proces de finanţare şi construcţie va dura cel puţin trei ani, timp în
care noul CEO va fi responsabil cu luarea deciziilor strategice privind evoluţia proiectului –
angajament pe care Alan R. Hill nu şi-l poate asuma în această etapă a carierei sale din motive de
sănătate.
„În numele acţionarilor şi al Consiliului Director, doresc să-i mulţumesc lui Alan pentru contribuţia
sa la acest proiect, nu doar pe plan tehnic, ci mai ales pentru crearea unei echipe puternice de
management, atât în România, cât şi în Canada, şi pentru angajamentul său total, dedicarea şi
eforturile depuse în acest proiect”, a spus Mike Parrett, Preşedintele Consiliului Director al Gabriel
Resources.
„Proiectul Roşia Montană este un proiect bine fundamentat, care va construi o mină model nu doar
pentru România, ci pentru întreaga Europă”, a spus Alan R. Hill. „Am încredere că succesorul meu,
împreună cu echipa excelentă pe care o avem, va reuşi să transforme acest proiect în realitate”.
„Ca Preşedinte interimar, Keith Hulley va asigura o continuitate între fostul CEO şi succesorul
acestuia, având în vedere experienţa sa de trei ani ca membru al Consiliului Director al companiei
şi ca Preşedinte al Comisiei Tehnice”, a declarat Mike Parrett, Preşedintele Consiliului Director al
Gabriel Resources. „Keith Hulley a coordonat cu succes procesul de evaluare, proiectare,
construcţie şi inaugurare a minei de argint San Cristobal din Bolivia, cu o capacitate de prelucrare
de 40.000 de tone de minereu pe zi – un proiect asemănător ca scop şi dimensiuni cu proiectul
Roşia Montană.” Hulley şi-a declarat disponibilitatea de a veni în România pentru a superviza

1

desfăşurarea şi finalizarea procesului de autorizare a proiectului, coordonând în acelaşi timp
demersurile companiei de a căuta şi numi un nou CEO.
“Astăzi, Proiectul Roşia Montană este cu totul nou: el fost regândit şi îmbunătăţit în urma
consultărilor publice cu comunitatea şi cu toate părţile direct interesate în acest proiect.”, a spus
Keith Hulley, Preşedinte interimar al Gabriel Resources Ltd. „Fără îndoială, apreciem contribuţia
lui Alan şi eforturile lui de a construi un proiect la cele mai înalte standarde tehnice şi de mediu”.
Proiectul Roşia Montană este acum un proiect semnificativ îmbunătăţit, ce include comentariile şi
propunerile tuturor părţilor interesate. Au fost îmbunătăţite în special aspectele legate de mediu şi
patrimoniu şi a fost modificat proiectul tehnic în consecinţă. Proiectul Roşia Montană respectă cele
mai stricte standarde internaţionale în domeniu, lucru confirmat de numeroşi experţi din ţară şi din
străinătate.
Compania şi-a întărit echipa de management din România, care este acum formată numai din
români. De asemenea, şi acţionariatul Gabriel Resources cuprinde acum importanţi acţionari
americani, cu experienţă în industria minieră şi cu un puternic interes în acest proiect (Newmont
Mining, John Paulson, Thomas Kaplan deţin cca. 60% din acţiunile Gabriel Resources).
Despre Gabriel Resources Ltd./ Roşia Montană Gold Corporation
Gabriel Resources este o companie minieră, cu sediul în Canada şi listată la bursa din Toronto,
dedicată mineritului responsabil şi dezvoltării durabile a comunităţilor în cadrul cărora îşi
desfăşoară activitatea. Compania Gabriel Resources este momentan implicată în explorarea şi
dezvoltarea unor licenţe miniere din România şi este angajată în dezvoltarea proiectului aurifer
Roşia Montană, pe care îl deţine în proporţie de 80%. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să
vizitaţi website-ul Gabriel Resources, la adresa www.gabrielresources.com.
Până în prezent, Gabriel Resources a investit în România peste 350 de milioane de dolari prin Roşia
Montană Gold Corporation şi va aloca mai mult de 2,5 miliarde de dolari pentru dezvoltarea
Proiectului minier Roşia Montană. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să vizitaţi website-ul
companiei, la adresa www.rmgc.ro.
Bursa din Toronto nu a revizuit si nu îşi asumă responsabilitatea pentru acurateţea acestui
comunicat de presă şi a informaţiilor pe care acest material le conţine.
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