MANDALAY RESOURCES CORPORATION
(“Företaget”)
MILJÖPOLICY
SYFTE
En av våra sex kärnvärderingar är:
“ANSVAR – Vi är ansvariga för våra handlingar och dess konsekvenser. Vi jobbar
med socialt ansvar såväl som ansvar för miljön och stödjer hållbar utveckling.”
En av våra viktigaste framgångsfaktorer följer från detta:
“Vår inverkan på miljön minimeras och orsakar ingen permanent skada.”
Denna Policy har utvecklats för att leda alla anställda i deras delade ansvar med Företaget
för att skapa detta miljömässiga resultat på sätt som stämmer överens med lokala lagar,
tillstånd och förordningar som är kommersiellt rimliga.
PRINCIPER
Mandalay Resources ska upprätthålla största möjliga integritet i sitt ansvar för utveckling
av tillgångar och förvaltning av miljö. Mandalay är engagerade i miljöskydd i samband
med prospektering, utveckling, drift och slutligen nedstängning och efterbehandling av
varje projekt genom att använda sunt förnuft, genom att möta eller överträffa kraven från
lagstiftning och genom att minimera den negativa inverkan som Mandalays aktiviteter
kan ha på miljön.
RIKTLINJER
För att nå dessa mål ska Mandalay och alla dess dotterbolag:


Ta ansvar för sina handlingar och konsekvenserna de får för miljön.



Ingjuta miljöansvarig etik genom utbildning och kommunikation med alla
anställda, entreprenörer, konsulter och leverantörer.



Ingjuta insikten i alla anställda att miljöansvar är en viktig prioritering för
Företaget och integrera omtanke om miljön i all prospektering, utveckling, drift
och nedläggningsplaner för gruvor.



Införa och upprätthålla etiska företagsrutiner och ett effektivt
riskhanteringssystem, inklusive en uppdaterad tidslinje med alla tillstånd,
förfallodatum och planerade förnyelser.
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Som en del av dess projekterings- och driftspolicy, i den utsträckning det är
genomförbart och kommersiellt rimligt, minimera potentiellt negativa
inverkningar på den naturliga omgivningen, till exempel, men inte uteslutande:
o minimera störningar av jorden
våra projekt med målet att,
kommersiellt rimligt, återställa
möjligt för området att återgå
något annat lämpligt ändamål.

i projektering, konstruktion och drift av
i den mån det är genomförbart och
störda områden på ett sätt som gör det
till originaltillståndet eller användas för

o maximera energieffektiviteten i vår gruv- och behandlingsutrustning för
att minska energiförbrukningen per producerad enhet;
o utvärdera val och alternativ för att dra nytta av förnybar energi och
energikällor med lågt utsläpp av kol;
o minimera användningen av vatten och återvinna så mycket vatten som
möjligt;
o minimera utsläpp (redovisningsbara såväl som inte redovisningsbara) och
utföra skyndsamt avhjälpande och obligatorisk föreskriven rapportering
om de skulle förekomma;
o minska användningen av förbrukningsvaror och återanvända eller
återvinna dem där det är möjligt;
o minska slitage av utrustning genom användning och skador som skapar
behov av för tidig ersättning av kapitalutrustning.


Utvärdera miljömässiga resultat genom att uträtta den övervakning av drift och
miljö som krävs av lagen, så väl som revisioner och andra övervakningsaktioner
som inte nödvändigtvis krävs av lagen men som kan vara värdefulla för att mäta
vår prestation enligt den grundläggande “Environmental Key Success Factor”
och för att identifiera tillfällen att utvecklas.



Hålla sig uppdaterade med förändringar och potentiella förändringar i
miljöföreskrifter och riktlinjer från staten som ständigt utvecklas.



Hålla sig uppdaterade med teknologiska framsteg som kan användas för att mildra
eller undvika påverkan.



Uppmuntra åtgärder för miljövård och minskning av föroreningar genom att kräva
att entreprenörer och leverantörer tillhandahåller verksamhetsriktlinjer som
presenterar deras egna metoder och ansvar för att minska, återvinna och
återanvända material när de arbetar inom aktiviteter som är relaterade till
Mandalay.
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Bedöma miljöförhållanden regelbundet under alla steg av gruvutvecklingen och nedläggningen för att kunna identifiera problem eller områden som behöver
uppmärksammas, och kunna upprätta strategier för hanteringen av dem.



Följa gällande branschpraxis beträffande skydd och förvaltning av miljön.



Implementera effektivt och öppet engagemang och kommunikation med våra
intressenter när betydande miljöproblem uppstår. Reagera på problem på ett
snabbt och produktivt sätt, identifiera problem, och i de fall där Mandalays
aktivitet är orsaken, vidta korrigerande åtgärder för att lösa problemen och
förhindra att de återuppstår.



Mandalay kommer att säkerställa att vi upprätthåller en genomförbar
återvinningsplan vid varje gruvplats samt tillräckliga finansiella reserver för att
återställa varje plats efter avslutandet av kommersiella aktiviteter.
RAPPORTERING OCH ÖVERVAKNING AV MILJÖN

Mandalay ser iakttagande av dessa miljöriktlinjer som en löpande utvecklingsprocess.
Mandalays chefer kommer att rapportera till den verkställande ledningen med jämna
mellanrum, och minst en gång i månaden kommer alla miljörelaterade incidenter som är
föremål för rapportskyldighet till myndigheterna att rapporteras, såväl som förekomsten
av överträdelser av miljötillstånd enligt lokala jurisdiktioner, tillsammans med troliga
konsekvenser och planerade kompenseringsåtgärder.
ÖVERTRÄDELSER
Underlåtenhet att följa denna policy kan leda till disciplinåtgärder, inklusive uppsägning
av anställning.
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