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ROŞIA MONTANĂ GOLD CORPORATION SUSŢINE UN EVENIMENT
CULTURAL DE EXCEPŢIE: SIBFEST, EDIŢIA A XVII-A

Bucureşti, 28 mai 2010: Unul dintre cele mai importante evenimente
culturale din România,
Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu,
organizat în perioada 28 mai - 6 iunie a.c., se va derula cu sprijinul
companiei Roşia Montană Gold Corporation (RMGC). Compania a susţinut dea lungul timpului diverse manifestări culturale derulate în întreaga ţară,
încercând astfel să ajute un domeniu a cărui finanţare a fost mereu deficitară
în ultimele decenii.
Sibiul găzduieşte cea de-a XVII-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru,
un eveniment în care RMGC a decis să se implice în acest an. Participanţi din
70 de ţări sunt aşteptaţi să prezinte cele mai inedite spectacole la un
eveniment cotat drept al treilea ca amploare şi importanţă în Europa. Este
pentru prima dată când RMGC se implică în SibFest, un eveniment cu tradiţie,
al cărui public a depăşit de mult graniţele României. Calitatea de sponsor al
festivalului onorează RMGC, o companie care are printre valori susţinerea
acţiunilor cu o contribuţie clară la viaţa culturală.
“Aurul de la Roşia Montană sprijină cultura română. Poţi arăta că îţi pasă cu
adevărat de comunitate şi de preocupările ei, inclusiv de cele culturale,
înainte de a extrage prima uncie de aur. Cultura este parte a patrimoniului
naţional, pe care îl protejăm şi îl punem deja în valoare la Roşia Montană.
Acest festival înseamnă mult pentru Ardeal şi România. La fel cum proiectul
nostru înseamnă mult pentru economia zonei şi a ţării”, afirmă Dragoş
Tănase, director general RMGC.

Despre Roşia Montană Gold Corporation
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este o companie înfiinţată în anul
1997, în Roşia Montană, judeţul Alba, în care acţionari sunt compania
minieră de stat Minvest Deva – cu 19,31%, Gabriel Resources – cu 80,46% şi
un alt acţionar minoritar – cu 0,23%. RMGC urmează să dezvolte cea mai
modernă mină din România, la Roşia Montană, aducând beneficii importante
economiei româneşti. În calitatea sa de mină model, Proiectul Roşia Montană
va stabili un nou standard pentru mineritul aurifer responsabil, atât la nivelul
Uniunii Europene, cât şi la nivel mondial.
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. Până în prezent,
Gabriel Resources a investit peste 400 de milioane de dolari pentru
dezvoltarea proiectului minier Roşia Montană.
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să vizitaţi pagina de Internet a
companiei, la adresa www.rmgc.ro.

