
INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 
ENDOMINES AB (PUBL)

NOTERA ATT DE ERBJUDNA TECKNINGSRÄTTERNA KAN HA ETT EKONOMISKT VÄRDE

För att teckningsrätternas värde inte ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

 Utnyttja de erhållna teckningsrätterna och teckna aktier senast den 25 januari 2016, eller

 Senast den 19 januari 2016 sälja de erhållna teckningsrätterna som inte avses utnyttjas för teckning av aktier.

Observera att aktieägare med förvaltarregistrerade innehav bör kontakta sin förvaltare för instruktioner om hur teckning och betalning ska ske. 

DISTRIBUTION AV DETTA PROSPEKT OCH TECKNING AV AKTIER ÄR FÖREMÅL FÖR BEGRÄNSNINGAR I VISSA JURISDIKTIONER.
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Vissa definitioner
Med ”Endomines” eller ”Bolaget” avses, beroende på sammanhang, Endomines AB (publ), org. nr 556694-2974 eller den kon-
cern vari Endomines är moderbolag. Med ”Prospektet” avses föreliggande prospekt. 

Med ”Företrädesemissionen” och "Erbjudandet" avses erbjudandet till Bolagets aktieägare att med företrädesrätt teckna 
aktier enligt villkoren i Prospektet. Med ”Teckningsrätt” avses de rätter att teckna aktier som tilldelas de som är registrerade 
aktieägare i Endomines i Euroclear Sverige och Euroclear Finland på avstämningsdagen för Företrädesemissionen. Med ”BTA” 
avses betald tecknad aktie. 

Med ”Erik Penser Bankaktiebolag” eller ”EPB” avses Erik Penser Bankaktiebolag, org. nr 556031-2570. Med ”Euroclear Sveri-
ge” avses Euroclear Sverige AB, org. nr 556112-8074. Med "Euroclear Finland" avses Euroclear Finland AB, FO-nummer 
1061446-0. Hänvisning till ”SEK” avser svenska kronor, hänvisning till ”EUR” avser euro och hänvisning till ”USD” avser ameri-
kanska dollar. Med ”K” avses tusen och med ”M” avses miljoner.

Upprättande och registrering av Prospektet
Prospektet har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens förord-
ning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG. Prospek-
tet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 §§ lagen (1991:980) 
om handel med finansiella instrument. Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att 
olika sakuppgifter i Prospektet är riktiga eller fullständiga. 

Tvist i anledning av Erbjudandet, innehållet i Prospektet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av 
svensk domstol. Svensk materiell rätt är exklusivt tillämplig på Prospektet och Erbjudandet.

Information till investerare
Erbjudandet att teckna aktier enligt Prospektet riktar sig inte, direkt eller indirekt, till sådana personer vars deltagande förutsät-
ter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet får inte distribueras i eller 
till land där distributionen eller Erbjudandet enligt Prospektet förutsätter ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än såda-
na som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land.

Varken BTA, Teckningsrätter eller de nyemitterade aktierna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States 
Securities Act från 1933 enligt dess senaste lydelse och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA. Erbju-
dandet omfattar inte personer med hemvist i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller 
USA eller i något annat land där Erbjudandet eller distribution av Prospektet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förut-
sätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de krav som följer av svensk rätt. Anmälan om teckning av 
aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. Följaktligen får Teckningsrätter, BTA eller aktier inte direkt eller 
indirekt, utbjudas, säljas vidare eller levereras i eller till länder där åtgärd enligt ovan krävs eller till aktieägare med hemvist 
enligt ovan.

Marknadsinformation, information från tredje part och viss framtidsinriktad information
Prospektet innehåller viss historisk marknadsinformation. I det fall information har hämtats från tredje part ansvarar Bolaget för 
att informationen har återgivits korrekt. Såvitt Bolaget känner till har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra infor-
mationen felaktig eller missvisande i förhållande till de ursprungliga källorna. Bolaget har emellertid inte gjort någon oberoen-
de verifiering av den information som lämnats av tredje part, varför fullständigheten eller riktigheten i den information som 
presenteras i Prospektet inte kan garanteras. Ingen tredje part enligt ovan har, såvitt Bolaget känner till, väsentliga intressen i 
Bolaget.

Information i Prospektet som rör framtida förhållanden, såsom uttalanden och antaganden avseende Bolagets framtida utveck-
ling och marknadsförutsättningar, baseras på aktuella förhållanden vid tidpunkten för offentliggörandet av Prospektet. Framåt-
riktad information återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ 
utveckling, men är alltid förenad med osäkerhet eftersom den avser och är beroende av omständigheter utanför Bolagets kon-
troll. Någon försäkran att bedömningar som görs i Prospektet avseende framtida förhållanden kommer att realiseras lämnas 
därför inte, vare sig uttryckligen eller underförstått. Bolaget åtar sig inte heller att offentliggöra uppdateringar eller revideringar 
av uttalanden avseende framtida förhållanden till följd av ny information eller dylikt som framkommer efter tidpunkten för 
offentliggörandet av Prospektet. 

Viss finansiell information i Prospektet har avrundats, varför vissa tabeller ej summerar korrekt. 

Finansiell rådgivare
Finansiell rådgivare till Bolaget är Erik Penser Bankaktiebolag som biträtt Bolaget i upprättandet av Prospektet. Då samtliga 
uppgifter i Prospektet härrör från Bolaget friskriver sig Erik Penser Bankaktiebolag från allt ansvar i förhållande till befintliga 
eller blivande aktieägare i Bolaget och avseende andra direkta eller indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av investe-
rings- eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifter i Prospektet. Erik Penser Bankaktiebolag är även emissions-
institut avseende Erbjudandet.
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VILLKOR FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN I SAMMANDRAG 
Den som på avstämningsdagen den 21 december 2015 är registrerad som aktieägare i Endomines äger rätt att med företräde 
teckna aktier i Företrädesemissionen och kommer att erhålla tre (3) Teckningsrätter för varje innehavd aktie. En (1) Teckningsrätt 
berättigar till teckning av en (1) aktie. Priset för en aktie är 0,09 SEK vid teckning i Sverige. Motsvarande vid teckning i Finland är 
0,01 EUR per nyemitterad aktie. Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om 
teckning av aktier.

VIKTIGA DATUM
21 december 2015   Avstämningsdag
11-19 januari 2016   Handel med Teckningsrätter
11-25 januari 2016   Teckningsperiod

ÖVRIG INFORMATION
ISIN-kod aktie   SE0001803131   
ISIN-kod BTA   SE0007870928
ISIN-kod Teckningsrätter  SE0007870910
Marknadsplats aktie  Nasdaq Stockholm samt Nasdaq Helsinki
Kortnamn aktie   ENDO (Nasdaq Stockholm) och ENDOM (Nasdaq Helsinki)

FINANSIELL KALENDER
Bokslutskommuniké 2015  18 februari 2016
Årsstämma 2016   18 april 2016
Q1 kvartalsrapport 2016  19 maj 2016
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Sammanfattningen består av informationskrav uppställda i ”Punkter”. Punkterna är numrerade i avsnitten A–E 
(A.1–E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de Punkter som krävs i en sammanfattning för aktuell typ av 
värdepapper och emittent. Eftersom vissa Punkter inte är tillämpliga för alla typer av prospekt kan det finnas 
luckor i Punkternas numrering. Även om det krävs att en Punkt inkluderas i sammanfattningen för aktuella vär-
depapper och emittent, är det möjligt att ingen relevant information kan ges rörande Punkten. Informationen 
har då ersatts med en kort beskrivning av Punkten tillsammans med angivelsen ”ej tillämplig”.

AVSNITT A – INTRODUKTION OCH VARNINGAR

A.1 Varning Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till Prospektet. Varje beslut om att 
investera i de värdepapper som erbjuds ska baseras på en bedömning av Prospektet i sin helhet 
från investerarens sida. Om yrkande avseende uppgifterna i Prospektet anförs vid domstol kan 
den investerare som är kärande i enlighet med medlemsstaternas nationella lagstiftning bli 
tvungen att svara för kostnaderna vid översättning av Prospektet innan de rättsliga förfarandena 
inleds. Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen, 
inklusive översättningar därav, men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller 
oförenlig med de andra delarna av Prospektet eller om den inte, tillsammans med andra delar av 
Prospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare i övervägandet att investera i de vär-
depapper som erbjuds.

A.2 Finansiella 
 mellanhänder

Ej tillämplig. Erbjudandet omfattas inte av finansiella mellanhänder.

AVSNITT B – EMITTENT

B.1 Firma och handels
beteckning

Bolagets registrerade firma och handelsbeteckning är Endomines AB (publ). 

B.2 Säte och bolags
form

Bolaget bildades i Sverige och har sitt säte i Stockholm. Bolaget är ett aktiebolag och regleras av 
aktiebolagslagen (2005:551).

B.3 Beskrivning av emit
tentens verksamhet

Endomines verksamhet bedrivs genom de två finska dotterbolagen Endomines Oy, inriktat mot 
prospektering och brytning av guld och Kalvinit Oy med fokus på utveckling och brytning av indu-
strimineralet ilmenit. De båda dotterbolagen kontrollerar ett flertal bearbetningskoncessioner 
och ett stort antal undersökningstillstånd inom fem olika områden i Finland. Guldfyndigheterna 
ligger längs med Karelska Guldlinjen samt i Porkonenområdet och i Kivimaaområdet i finska 
Lappland medan ilmenitförekomsterna ligger i Karlebyområdet i finska Österbotten. Brytning av 
ilmenit ingår inte i Endomines strategi.

Den helt avgörande verksamheten som bedrivs av Endomines Oy är geografiskt koncentrerad till 
Karelska Guldlinjen. Gruvproduktion pågår i Pampalo underjordsgruva med närliggande dag-
brott samt i Rämepuro dagbrottsgruva söder om Pampalo. All produktion av guldkoncentrat sker 
i anrikningsverket som ligger i anslutning till Pampalogruvan. Bolaget bedriver prospektering 
inom och i anslutning till de båda producerande gruvorna med syfte att öka de befintliga mineral-
reserverna och mineraltillgångarna. Parallellt med detta genomförs prospekteringsarbeten i och i 
anslutning till flera mineraliseringar längs Karelska Guldlinjen. 

B.4a Trender Flera av de kända stora guldfyndigheterna i världen innehåller allt mindre guldmalmsreserver. 
Detta i kombination med höga metallpriser gör att mer pengar investeras i prospektering i Nor-
den, där god infrastruktur och ett stabilt politiskt klimat anses attraktivt. Efterfrågan på guld har 
under lång tid dominerats av smyckesindustrin. Emellertid har guld under de senaste åren fått en 
allt större betydelse som investeringsobjekt. I osäkra tider har guld betraktats som en ”säker” 
investering. 

Endomines känner i övrigt inte till några tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar 
eller andra krav, åtaganden eller händelser som väntas ha en väsentlig inverkan på Bolagets 
affärsutsikter.

B.5 Koncernstruktur Endomines AB är moderbolag i Koncernen. Koncernen består av tre dotterbolag, varav två är de 
rörelsedrivande finska dotterbolagen Endomines Oy och Kalvinit Oy. Vidare ingår det svenska 
dotterbolaget Endomines Förvaltning AB, som inte bedriver någon verksamhet, i Koncernen.

SAMMANFATTNING
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B.6 Ägarstruktur Nedan framgår aktieägare i Bolaget med en ägarandel överstigande fem procent av kapital och 
röster. Utöver dessa aktieägare fanns per den 30 november 2015 inte några andra aktieägare som 
innehade aktier motsvarande fem procent eller mer av kapital och röster i Bolaget.

Ägare/förvaltare/depåbank Antal aktier
Andel aktier 

och röster, %

Euroclear Finland (handlas på Nasdaq Helsinki) 45 378 689 17,31%

Svenska Handelsbanken Markets* 41 660 000 15,89%

Nordea Bank Finland ABP* 23 270 786 8,88%

Handels & IndustriAktiebolag Universal 21 686 499 8,27%

Avanza Pension* 15 666 690 5,98%

Övriga ägare 114 494 211 43,67%

Totalt 262 156 875 100,00%

Källa: Euroclear

*Företräder ett antal olika aktieägare som förvaltare

Såvitt styrelsen för Endomines känner till, föreligger inte några aktieägaravtal eller andra överens-
kommelser mellan några av Endomines aktieägare som syftar till gemensamt inflytande över 
Bolaget. Såvitt styrelsen för Endomines känner till finns det heller inga överenskommelser eller 
motsvarande avtal som kan komma att leda till att kontrollen över Bolaget förändras.

B.7 Utvald finansiell 
information

Nedan presenteras Endomines finansiella utveckling i sammandrag för räkenskapsåren 2013 - 
2014. De reviderade koncernräkenskaperna är upprättade i enlighet med International Financi-
al Reporting Standards (IFRS) och tolkningar från IFRIC sådana de antagits av EU samt i enlighet 
med Årsredovisningslagen (ÅRL) och RFR 1. Därtill tillämpas, utöver ovanstående, även RFR 2 
för räkenskapsåret 2013. 

Prospektet innehåller vissa finansiella nyckeltal som inte har definierats enligt IFRS. Bolaget 
bedömer att dessa nyckeltal ger en bättre förståelse för Bolagets ekonomiska trender. Dessa 
finansiella nyckeltal har, om inget annat anges, inte reviderats och ska inte betraktas för sig själ-
va eller som ett alternativ till prestationsnyckeltal som har framtagits i enlighet med IFRS.

Uppgifter motsvarande oreviderade räkenskaper för delårsperioderna 1 januari-30 september 
2015 och motsvarande period 2014 har hämtats ur Bolagets delårsrapport för perioden 1 janua-
ri-30 september 2015 respektive 2014, vilka har upprättats i enlighet med redovisningsprinci-
perna ovan.

Koncernresultaträkning i sammandrag, KSEK
Koncernresultaträkning i sammandrag, KSEK 1 jan-30 sep 

2015
1 jan-30 sep 

2014
1 jan-31 dec 

2014
1 jan-31 dec 

2013

Nettoomsättning 84 769 130 555 172 025 163 309

Övriga intäkter 471 1 012 1 621 743

Summa intäkter 85 240 131 567 173 646 164 052

Förändring av lager av färdiga varor och produkter i 
arbete 1 143 -1 691 -2 511 -514

Råvaror och förnödenheter -22 399 -20 599 -27 146 -37 193

Kostnader för ersättningar till anställda -32 407 -30 268 -42 186 -52 774

Avskrivningar och nedskrivningar -44 731 -33 559 -44 826 -71 448

Övriga kostnader -79 858 -70 275 -96 348 -97 816

Orealiserat resultat på säkringsinstrument -1 406 -4 255 -5 643 19 391

Rörelseresultat -94 418 -29 080 -45 014 -76 302

Resultat före skatt -97 715 -28 772 -43 324 -75 087

Periodens resultat -79 437 -23 531 -35 208 -63 318
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B.7 Utvald finansiell 
information,  forts.

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag, KSEK

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag, KSEK
1 jan-30 sep 

2015
1 jan-30 sep 

2014
1 jan-31 dec 

2014
1 jan-31 dec 

2013

Kassaflöde från den löpande verksamheten -39 568 4 746 11 433 -11 479

Kassaflöde från investeringsverksamheten -36 088 -12 577 -24 695 -39 402

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -3 131 -3 677 80 343 26 767

Periodens kassaflöde -78 787 -11 508 67 081 -24 114

Nyckeltal
1 jan-30 sep 

2015
1 jan-30 sep 

2014
1 jan-31 dec 

2014
1 jan-31 dec 

2013

Omsättningstillväxt -35%1 7%1 6%2 -30%2

EBITDA-marginal -57%1 7%1 3%2 -15%2

Rörelsemarginal -111%1 -22%1 -26%2 -47%2

Nettomarginal -93%1 -18%1 -20%2 -39%2

Soliditet 68%1 63%1 69%2 68%2

Nettoskuldsättningsgrad 11%1 12%1 -15%2 7%2

Medelantal anställda 741 731 732 892

Data per aktie, SEK
1 jan-30 sep 

2015
1 jan-30 sep 

2014
1 jan-31 dec 

2014
1 jan-31 dec 

2013

Resultat per aktie* -0,301 -0,181 -0,252 -0,492

Eget kapital per aktie 0,961 1,791 1,212 2,032

Utdelning per aktie 0,001 0,001 0,001 0,001

Genomsnittligt antal aktier (tusen)* 262 1561 132 2581 143 0832 130 2542

Antal utestående aktier vid periodens slut (tusen)* 262 1561 132 2581 262 1572 132 2582

Aktiekurs vid periodens slut (SEK) 0,321 0,771 0,571 2,661

Börsvärde vid periodens slut (MSEK) 83,11 101,41 149,41 351,31

*) IFRS nyckeltal, 1) Oreviderad, 2) Reviderad

Under perioden för den presenterade finansiella historiken har följande väsentliga händelser 
inträffat:

 ● Mars 2013: Endomines har genomfört en riktad nyemission och tillförs 48 MSEK
 ● November 2013: Cove Resources fullföljer inte förvärvet av Kalvinit
 ● Januari 2014: Endomines inleder samarbetsförhandlingar för att genomföra kostnadsbespa-

ringar och förbättra effektiviteten
 ● December 2014: Endomines nyemission övertecknad och Bolaget tillförs 96,1 MSEK
 ●  December 2014: Endomines och Nordea Bank undertecknar ändringsavtal för banklån

Koncernbalansräkning i sammandrag, KSEK
Koncernbalansräkning i sammandrag, KSEK 30 sep 2015 30 sep 2014 31 dec 2014 31 dec 2013

Balansomslutning 371 800 377 704 458 563 393 225

Immateriella anläggningstillgångar 56 841 52 981 51 019 47 533

Materiella anläggningstillgångar 203 175 215 914 224 699 237 908

Uppskjutna skattefordringar 42 419 24 946 28 269 16 231

Andra långfristiga fordringar 10 228 5 125 6 287 2 184

Varulager 6 581 5 323 5 463 7 273

Kundfordringar 10 214 6 672 3 581

Övriga fordringar 3 949 1 368 671 1 718

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 010 37 419 27 324 30 923

Likvida medel 34 383 34 622 114 159 45 874

Summa eget kapital 251 628 236 125 317 799 267 934

Summa långfristiga skulder 52 813 83 832 74 976 60 251

Summa kortfristiga skulder 67 359 57 747 65 788 65 040
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AVSNITT C – VÄRDEPAPPER

C.1 Aktieslag Aktier i Endomines AB (ISIN-kod SE0001803131). 

C.2 Valuta Aktierna är denominerade i svenska kronor, SEK.

C.3 Antal aktier och 
nominellt värde

Bolagets registrerade aktiekapital uppgår till 262 156 875 SEK, fördelat på 262 156 875 aktier. 
 Samtliga aktier är fullt inbetalda. Varje aktie har ett kvotvärde om 1,00 SEK. Nedsättning av kvot-
värdet till 0,25 SEK sker i samband med Företrädesemissionen.

C.4 Rättigheter av
seende aktierna

Varje aktie berättigar till en röst på bolagsstämma. Beslutar Bolaget att genom kontant- eller 
kvittningsemission ge ut nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna som 
huvudregel företrädesrätt till teckning i förhållande till det antal aktier de förut äger. Samtliga 
aktier medför lika rätt till andel i Bolagets vinst och till eventuellt överskott vid likvidation. Beslut 
om vinstutdelning fattas av bolagsstämman och utbetalas genom Euroclears försorg. Rätt till 
utdelning tillkommer den som på den av bolagsstämman fastställda avstämningsdagen för 
 utdelningen är registrerad som innehavare av aktier i den av Euroclear förda aktieboken. 

C.5 Aktiernas överlåt
barhet

Ej tillämplig; aktierna är inte föremål för inskränkningar i den fria överlåtbarheten.

C.6 Handelsplats Aktierna handlas sedan den 7 november 2012 på Nasdaq Stockholm och sedan den 14 maj 2013 
på Nasdaq Helsinki. 

C.7 Utdelningspolicy Endomines har hittills inte lämnat någon utdelning och styrelsen har inte lagt fast någon utdel-
ningspolicy.

B.7 Utvald finansiell 
information,  forts.

Efter balansdagen den 30 september 2015 har följande väsentliga händelser inträffat:
 ● Oktober 2015: Endomines har träffat en överenskommelse om återköp av Bolagets guldpris-

säkringar
 ● Oktober 2015: Endomines har träffat en överenskommelse om förlängning av återbetalning 

av banklån
 ● November 2015: Endomines anpassar verksamheten till rådande guldpris till selektiv gruv-

drift för att förbättra lönsamheten
 ● November 2015: Styrelsen i Endomines har beslutat att genomföra företrädesemission om 

cirka 70,8 MSEK. Detta beslut har sedan godkänts vid extra bolagsstämma den 17 december 
2015

 ● December 2015: Endomines tidigarelägger start av selektiv gruvdrift. Detta innebär att års-
produktionen för 2015 minskar något från tidigare bedömt 550-600 kg guld. Samarbetsför-
handlingarna (MBL-förhandlingar) har slutförts och cirka 50 procent av den operativa perso-
nalen vid Pampalogruvan har permitterats. 2016 räknar Bolaget med att producera 300-350 
kg guld från verksamheten i Pampalo

B.8 Utvald proforma
redovisning

Ej tillämplig; Prospektet innehåller inte någon proformaredovisning.

B.9 Resultatprognos Ej tillämplig; Prospektet innehåller inte någon resultatprognos eller beräkning av förväntat 
 resultat.

B.10 Anmärkningar från 
Bolagets revisor

Ej tillämplig; revisionsanmärkningar saknas.

B.11 Rörelsekapital Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de aktuella 
behoven under de kommande tolv månaderna. Per den 31 oktober 2015 uppgick Bolagets likvida 
medel till 27,2 MSEK. Befintliga likvida medel bedöms täcka Bolagets behov av rörelsekapital 
inklusive planerade investeringar fram till början av andra kvartalet 2016. Bolaget har möjligheten 
att förlänga denna tidsram genom att skjuta upp investeringar. Rörelsekapitalbehovet inklusive 
planerade investeringar för den kommande tolvmånadersperioden beräknas uppgå till cirka 50 
MSEK, huvudsakligen härledbart till investeringar i prospektering inklusive drivning av snedbana i 
Pampalogruvan samt undersökningsorter för att prospektera Pampalomalmens förlängning mot 
djupet. Investeringar kan inkludera också annan ortdriving samt drivning av ventilationstigorter. 
Detta är den huvudsakliga användningen av emissionslikviden. Resterande del av emissionslikvi-
den skall användas för att förstärka Bolagets likvida medel och finansiella bas. För det fall Företrä-
desemissionen inte skulle tecknas till önskad nivå, skulle Bolaget kunna tvingas revidera beslutad 
tillväxtstrategi och därmed avbryta en eller flera pågående och planerade prospekteringar, 
genomföra ytterligare kapitalanskaffningar, i form av lån från Bolagets ägare eller närstående par-
ter, krediter från banker eller kompletterande nyemissioner. Den yttersta konsekvensen vid utebli-
ven finansiering är att Bolaget skulle kunna tvingas ansöka om rekonstruktion eller konkurs.
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AVSNITT D – RISKER

D.1 Huvudsakliga risker 
avseende Bolaget 
eller branschen

Endomines verksamhet är förenad med risker som kan ha väsentligt negativ inverkan på Bolagets 
verksamhet, finansiella ställning och resultat, vilket kan medföra att värdet på Bolagets aktier 
minskar och att en aktieägare kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital. Nedan sam-
manfattas Endomines mest väsentliga risker:

 ● Prospektering: Mineralprospektering är osäker till sin natur och förenad med ett ekonomiskt 
risktagande. Utebliven framgång i Bolagets prospektering med utebliven framtida gruvdrift 
skulle kunna innebära negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställ-
ning

 ●  Gruvdrift: Gruvbrytning är förknippat med risker som bland annat ras, översvämningar, miljö-
förstörelse etcetera, samt även risker relaterade till bergmekaniska förutsättningar och ener-
gikostnader. Ett utfall av sådana risker skulle kunna innebära negativ inverkan på Bolagets 
verksamhet, resultat och finansiella ställning

 ● Uppskattningar av mineraltillgångar och mineralreserver: Metoder saknas att med säker-
het fastställa och kategorisera exakt tonnage och halter i en förekomst. Uppgifter avseende 
mineraltillgångar och mineralreserver skall ses mot denna bakgrund. Lägre halter och tonna-
ge vid gruvdrift skulle kunna innebära negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och 
finansiella ställning

 ●  Beroende av kvalificerad personal: Förmågan att behålla nuvarande personal liksom möj-
ligheten att rekrytera ny personal är avgörande för Bolagets framtida utveckling. Om nyckel-
personal lämnar Endomines eller om Bolaget inte kan attrahera kvalificerad personal kan 
detta inverka negativt på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning

 ●  Olyckor: Gruvverksamhet och prospektering är exponerade för risker bland annat i samband 
med sprängning, hantering av kemikalier, farligt damm, buller, berg- och jordras, översväm-
ningar, sabotage, stöld eller terrorism med verkan att Bolagets verksamhet, resultat och finan-
siella ställning skulle kunna påverkas negativt

 ●  Produktionsstörningar: Bolagets produktion kan bland annat komma att sjunka under 
beräknad nivå till följd av olyckshändelser i gruvan som jordras, sten- och bergras, översväm-
ning eller andra produktionsstörningar. Detta skulle kunna påverka Bolagets verksamhet, 
resultat och finansiella ställning negativt

 ●  Myndighetstillstånd och andra tillstånd: Bolagets verksamhet är förenad med risker av-
seende myndighetstillstånd och andra tillstånd, då Bolaget är beroende av att vidmakthålla 
och erhålla de tillstånd och rättigheter som krävs för verksamheten. Uteblivna eller återkalla-
de tillstånd skulle kunna inverka negativt på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella 
ställning

 ●  Lag- och myndighetsregleringar: Förändringar av nuvarande lagar, regleringar eller före-
skrifter för gruvbolags verksamhet och aktiviteter eller strängare tolkning av dessa kan inverka 
negativt på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning

 ●  Metallpriser: Ett gruvbolags resultat är direkt relaterat till gällande metallpriser. Variationer i 
guldpriset kan påverka Bolagets, verksamhet, resultat och finansiella ställning

 ●  Valutakursförändringar: Bolagets intäkter förväntas genereras från i huvudsak guldförsälj-
ning som prissätts i USD och Endomines kan därför påtagligt komma att påverkas av föränd-
ringar i växelkursrelationen USD/EUR. Betydande och uthålliga kursrörelser kan negativt 
påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning

 ●  Framtida kapitalbehov: Nytt kapital kan behöva anskaffas för att finansiera större prospekte-
rings- och utvecklingsinsatser, förvärv eller återbetalning av lån. Detta skulle kunna ha negativ 
inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning

D.3 Huvudsakliga risker 
avseende de värde
papper som erbjuds

Risker relaterade till Endomines aktie och Företrädesemissionen inkluderar främst:
 ● Fluktuationer i kursen för Endominesaktien: Börskursen for Endominesaktien kan fluktuera 

på grund av olika omständigheter, vilket skulle kunna inverka negativt på värdet av ett aktiein-
nehav i Endomines

 ●  Utdelning: Det finns många risker som kan komma att påverka Endomines verksamhet nega-
tivt och det är därför inte säkert att Endomines kommer kunna prestera resultat som möjlig-
gör utdelning i framtiden eller att Endomines bolagsstämma beslutar om utdelning. Detta 
skulle kunna inverka negativt på värderingen av Endominesaktien

 ● Utspädning genom framtida nyemissioner: Bolaget kan i framtiden komma att genomföra 
nyemissioner av aktier och aktierelaterade instrument för att skaffa kapital. Alla sådana emis-
sioner kan minska det proportionella ägandet och röstandelen samt vinst per aktie och nega-
tivt inverka på värderingen av Endominesaktien
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AVSNITT E – ERBJUDANDE

E.1 Emissionsbelopp 
och emissionskost
nader

Vid full teckning av Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 70,8 MSEK före emissionskostna-
der.. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 3,8 MSEK vid full teckning. 

E.2a Bakgrund och motiv Endomines har gått igenom en intensiv utveckling sedan gruvstart 2011. Centrum för verksamhe-
ten är Pampalogruvan med anrikningsverk, väl positionerat längs den 40 km långa Karelska Guld-
linjen. Bolaget har sedan gruvstart utvecklats till ett gruvbolag med fokuserad och väl fungerande 
guldproduktion. Bolaget har från gruvstart 2011 till och med tredje kvartalet 2015 producerat 
sammanlagt 3,5 ton guld motsvarande i storleksordningen 60 kg guld per månad. Detta motsva-
rar således över 700 kg guld i årstakt. Gruvdrift sker i Pampalo, men också i näraliggande Pampalo 
East samt i Rämepuro. Endomines som marknadsnoterat bolag har sedan gruvstart besvärats av 
en rad komplicerande omständigheter; mycket betungande hedge-betalningar enligt Bolagets 
finansieringsavtal som ingicks som förutsättning för finansiering av gruvstart, reducerade guldhal-
ter och minskande mineralreserver över tid. Endomines har den 28 oktober 2015 träffat en över-
enskommelse med Nordea Bank att per den 9 oktober 2015 omvandla Bolagets guld-hedge till 
ett långfristigt lån, samtidigt som Endomines också kommit överens om uppskjuten amortering 
av Bolagets samlade långfristiga krediter från tidigare 2016-2017 till 2018-2019. Detta innebär att 
Endomines förfogar över genererade kassaflöden till och med 2017 och säkerställer finansiellt 
utrymme att utveckla Endomines verksamhet med fokus på prospektering för framtida lönsam 
gruvdrift.
 
Endomines har under 2015 genomfört framgångsrik prospektering i Pampalo underjordsgruva på 
nivån 500-700 meter. Den regionala prospekteringen längs den Karelska Guldlinjen kommer 
under det kommande året med rådande guldprisnivå att begränsas till förmån för fokus på Pam-
palo underjordsgruva med omedelbart närbelägna fyndigheter. Regional prospektering kommer 
att återupptas med förbättrad guldprisnivå. Endomines kommer, inom ramen för begränsade 
ekonomiska medel, att reducera Bolagets guldproduktion genom selektiv gruvdrift. Selektiv 
gruvdrift innebär att områden med relativt låg guldhalt inte kommer att brytas i detta skede utan 
långtidssäkras och lämnas kvar för senare brytning när guldpriset vänder uppåt och marknadsför-
hållandena förbättras. Bolaget planerar med denna strategi att bryta och anrika cirka 125 000 ton 
malm både inom tidigare kända områden i Pampalo och inom områden bekräftade genom pro-
spektering under 2015. Anrikning kommer att ske i sammanhållna perioder under 7-10 dagar per 
månad. Malmbrytning i Pampalogruvan kommer att ske under vardagar. Antalet anställda i kon-
cernen kommer under planerad selektiv gruvdrift att halveras till cirka 35 personer. Bedömningen 
är att detta kommer att skapa förutsättningar för framtida lönsamhet och senare återgång till full-
skalig verksamhet. Cash Cost beräknas reduceras betydligt. Årsproduktionen för 2015 beräknas 
minska något från tidigare bedömt 550-600 kg guld. Endomines räknar med att 2016 producera 
300-350 kg guld från verksamheten i Pampalo.

Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för att driva verk-
samheten under kommande tolv månader. Styrelsen har därför, mot bakgrund av Bolagets behov 
av ytterligare finansiella resurser, beslutat om Företrädesemissionen, under förutsättning av 
bolagsstämmans godkännande. Styrelsens beslut godkändes vid extra bolagsstämma den 17 
december 2015. Som tidigare meddelats är en nyemission om minst 28 MSEK (3 MEUR) efter 
emissionskostnader ett krav under Bolagets låneavtal med Nordea Bank som ingicks den 29 okto-
ber 2015. 

Endomines kommer att tillföras totalt cirka 70,8 MSEK före emissionskostnader vid full teckning 
av Företrädesemissionen. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 8,1 MSEK, motsva-
rande cirka 11,5 procent av Företrädesemissionen, från ett antal av Bolagets aktieägare med stör-
re innehav samt personer i styrelsen och företagsledningen.

Emissionslikviden skall disponeras för investeringar i prospektering inklusive drivning av snedba-
na och undersökningsorter, kostnadsberäknat till cirka 50 MSEK, förutom att generellt förstärka 
Bolagets likvida medel och finansiella bas. För det fall Företrädesemissionen inte skulle tecknas 
till önskad nivå, skulle Bolaget kunna tvingas revidera beslutad tillväxtstrategi och därmed avbry-
ta en eller flera pågående och planerade prospekteringar, genomföra ytterligare kapitalanskaff-
ningar, i form av lån från Bolagets ägare eller närstående parter, krediter från banker eller kom-
pletterande nyemissioner. Den yttersta konsekvensen vid utebliven finansiering är att Bolaget 
skulle kunna tvingas ansöka om rekonstruktion eller konkurs.
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E.3 Villkor i samman
drag

Företrädesrätt till teckning
Den som på avstämningsdagen den 21 december 2015 är registrerad som aktieägare i Endomi-
nes äger rätt att med företrädesrätt teckna aktier i Företrädesemissionen. Innehav av en (1) aktie 
berättigar till teckning av tre (3) aktier. Härutöver erbjuds aktieägare och allmänheten att anmäla 
intresse om teckning av aktier utan företrädesrätt. 

Teckningskurs
Betalning för aktier som ska registreras hos Euroclear Sverige och handlas på Nasdaq Stockholm 
ska erläggas med 0,09 SEK per aktie. Betalning för aktier som ska registreras hos Euroclear Fin-
land och handlas på Nasdaq Helsinki ska erläggas med 0,01 EUR per aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vem som är berättigad att erhålla Tecknings-
rätter är den 21 december 2015. 

Teckningsrätter
Rätten att teckna aktier med företrädesrätt utövas med stöd av Teckningsrätter. För varje aktie i 
Endomines som innehas på avstämningsdagen erhålls tre (3) Teckningsrätter. En (1) Teckningsrätt 
berättigar till teckning av en (1) aktie. 

Teckningstid
Anmälan om teckning av aktier genom utnyttjande av Teckningsrätter ska ske genom samtidig 
kontant betalning under perioden 11–25 januari 2016. 

Handel med Teckningsrätter
Bolaget kommer att arrangera handel i Teckningsrätter på Nasdaq Stockholm och Nasdaq Hel-
sinki. Handel kommer att ske under perioden 11–19 januari 2016.

Handel med BTA
Handel i BTA kommer att arrangeras på Nasdaq Stockholm och Nasdaq Helsinki.
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E.4 Intressen och even
tuella intressekon
flikter

Ett antal av Endomines aktieägare har genom teckningsförbindelser åtagit sig att teckna aktier i 
Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår till dessa aktieägare för åtagandet. Utöver ovanstå-
ende parters intresse att Företrädesemissionen ska genomföras framgångsrikt finns inga ekono-
miska eller andra intressen i Företrädesemissionen.

Erik Penser Bankaktiebolag är finansiell rådgivare till Bolaget samt agerar emissionsinstitut i Sve-
rige i samband med Företrädesemissionen. FIM Investeringstjänster Ab agerar emissionsinstitut i 
Finland i samband med Företrädesemissionen. Hannes Snellman Advokatbyrå AB är legal rådgi-
vare till Endomines i samband med nyemissionen. Erik Penser Bankaktiebolag, FIM Investerings-
tjänster Ab och Hannes Snellman Advokatbyrå AB erhåller en på förhand avtalad ersättning för 
utförda tjänster i samband med Företrädesemissionen. Därutöver har Erik Penser Bankaktiebo-
lag, FIM Investeringstjänster Ab och Hannes Snellman Advokatbyrå AB inga ekonomiska eller 
andra intressen i nyemissionen.

Handels & IndustriAktiebolag Universal, som ingått teckningsförbindelse avseende sina aktier i 
Endomines i anslutning till Företrädesemissionen, ägs av Erik Penser. Erik Penser äger även Erik 
Penser Bankaktiebolag.

Det bedöms inte föreligga några intressekonflikter mellan parterna som i enlighet med det ovan-
stående har ekonomiska eller andra intressen i Företrädesemissionen.

E.5 Säljare av värdepap
per och avtal om 
lockup

Ej tillämplig; överenskommelser om att inte sälja aktier under viss period saknas.

E.6 Utspädningseffekt Antalet aktier ökar med högst 786 470 625 aktier till högst 1 048 627 500 aktier i Företrädesemis-
sionen. Utspädningseffekten för de aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen 
uppgår till 75 procent av kapital och röster. 

E.7 Kostnader som 
åläggs investerare

Ej tillämplig. Inga kostnader åläggs investerare som deltar i Erbjudandet. Vid handel
med Teckningsrätter och BTA utgår dock normalt courtage enligt tillämpliga villkor för
värdepappershandel.
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RISKFAKTORER

VERKSAMHETS- OCH MARKNADSRELATERADE RISKER
Prospektering
Mineralprospektering är till sin natur osäker samt förenad med 
ett ekonomiskt risktagande, speciellt vad avser projekt i tidig 
fas. Endast ett begränsat antal av de prospekteringsprojekt 
som påbörjas utvecklas till producerande gruvor. Trots att 
Bolaget använder sig av beprövade metoder kan det inträffa 
att värdefulla mineral inte påträffas i tillräckliga koncentratio-
ner och mängder för att det ska vara ekonomiskt lönsamt att 
påbörja gruvdrift. En guldförekomsts ekonomiska livskraft 
beror på en rad faktorer, bland annat metallpris, växelkurser, 
guldhalt och övriga i koncentraten betalbara metaller, före-
komstens storlek och geometri, utbyte i anrikningsprocessen, 
gråbergsinblandning och malmförluster vid brytning, bryt-
nings- och anrikningskostnader, lokal infrastruktur, kostnader 
för finansiering samt myndighetstillstånd och andra reglering-
ar. 

Det är osäkert om påbörjade och framtida prospekterings- och 
utvecklingsprojekt kommer att leda till ekonomiskt livskraftig 
produktion eller att nuvarande mineralreserver och mineraltill-
gångar kommer att kunna upprätthållas eller utökas. Av Endo-
mines guld- och industrimineralförekomster är det Pampalo- 
och Rämepuromineraliseringarna som hittills har utvecklats till 
gruvdrift. Avseende övriga förekomster och prospekterings-
projekt finns en risk att dessa inte kan tas i kommersiell drift, 
även om ytterligare prospekteringsinvesteringar genomförs. 
Om inte ytterligare förekomster eller prospekteringsprojekt 
tas i kommersiell drift skulle detta kunna ha en negativ inverkan 
på Bolagets resultat och finansiella ställning.

Bolaget är för närvarande helt beroende av produktion vid 
Pampalo och Rämepuro gruvor. Skulle något inträffa som 
påverkar produktionen vid dessa gruvor, skulle detta kunna 
inverka negativt på Bolagets verksamhet, resultat och finan-
siella ställning.

Gruvdrift
Gruvbrytning och malmbehandling är förknippade med ett 
antal risker som bland annat ras, översvämningar, miljöförstö-
ring, brand samt explosioner. Sådana händelser kan resultera i 
verksamhetsavbrott, produktionsförseningar, ökade kostna-

der, skador eller ödeläggelse av gruvor och/eller produktions-
anläggningar. Det finns också en rad risker som innebär ökade 
produktionskostnader, vilket leder till lägre vinster eller i värsta 
fall olönsamhet. Många av dessa risker är hänförliga till de 
bergmekaniska förutsättningarna i olika produktionsrum. Om 
halterna av ingående malm till anrikningsverket är lägre än 
beräknat blir koncentratproduktionen mindre och brytnings- 
och anrikningskostnaderna, räknat per producerad enhet 
metall högre, vilket reducerar vinstmarginalen. Ett lägre utbyte 
i anrikningsverket än beräknat får samma effekt. En stor del av 
driftskostnaderna i en gruvanläggning utgörs av energikostna-
der. Förändringar i olika kostnadsposter kan därför ha en nega-
tiv inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella 
ställning.

Uppskattning av mineraltillgångar och mineralre-
server
Bedömning av mineraltillgångar och mineralreserver grundar 
sig huvudsakligen på omfattande provborrningar, statistiska 
analyser och modellstudier. De förblir emellertid preliminära 
till sin karaktär fram till att de verifierats genom industriell pro-
duktion. 

Metoder saknas för att med fullständig säkerhet fastställa och 
kategorisera exakt tonnage och halter i en mineralisering. 
Uppgifter avseende mineraltillgångar och mineralreserver som 
presenteras i detta Prospekt ska ses mot denna bakgrund. Det 
finns en risk att mineralreserver och mineraltillgångar inte rym-
mer förväntat tonnage och uppskattade halter eller att de 
angivna nivåerna för utbyte av guld inte kommer att kunna rea-
liseras. De mineraltillgångar och mineralreserver som Bolaget 
slutligen visar sig förfoga över kan således komma att avvika 
från de i detta Prospekt presenterade bedömningarna, vilket 
vid lägre halt än förväntat skulle kunna leda till att Bolaget inte 
uppnår beräknad produktion med effekt i negativ inverkan på 
Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Varierande produktionskostnad
Endomines produktionskostnad i de olika fyndigheterna kom-
mer att variera över tiden och är delvis utanför Bolagets kon-
troll. Detsamma gäller för den framtida eventuella produktio-
nen vid Bolagets övriga guldförekomster. 

En investering i värdepapper är alltid förenad med risk. Ett antal faktorer utanför Endomines kontroll, liksom ett
flertal faktorer vars effekt Bolaget kan påverka genom sitt agerande, kan komma att få en negativ inverkan på
Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning, vilket kan medföra att värdet på Bolagets värdepapper 
kan minska och att en aktieägare kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital. Vid en bedömning av 
Endomines framtida utveckling är det därför av vikt att vid sidan av möjligheter till positiv utveckling även 
beakta olika risker i Bolagets verksamhet.

Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte beskrivas i detta avsnitt, varför en samlad utvärdering även måste
innefatta övrig information i Prospektet samt en allmän omvärldsbedömning. Nedan beskrivs väsentliga risker
och osäkerhetsfaktorer för Endomines framtida utveckling. Riskerna är inte rangordnade och gör inte heller 
anspråk på att vara heltäckande. Ytterligare risker och osäkerhetsfaktorer som Endomines för närvarande inte 
känner till kan också komma att utvecklas till viktiga faktorer som påverkar Bolagets verksamhet och framtida 
utveckling.
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Produktionskostnaden per viktenhet guld påverkas av en rad 
faktorer, främst guldhalten i producerad malm, produktions-
metod, utbyte i anrikningsverket samt uppnådd produktion av 
koncentrat. Vidare påverkas produktionskostnaden av bland 
annat smältverkskostnader, eventuella royalties, valutakurser 
samt transport- och energikostnader. Även oförutsedda avgif-
ter, skatter och andra pålagor kan påverka lönsamheten i Bola-
gets verksamhet negativt.

Beroende av avtal med tredje part
För att bedriva nuvarande och planerad gruvverksamhet är 
Bolaget beroende av avtal med tredje part, såsom kunder, 
leverantörer, uppdragstagare, anställda och andra. Flera av de 
investeringar som Bolaget måste göra är mycket kapitalkrä-
vande och Bolagets åtaganden kan i flera fall löpa under myck-
et lång tid. Att ingå denna typ av avtal innebär ett kommersiellt 
risktagande. 

Bolaget har i dagsläget två kunder, för flotationskoncentrat 
respektive gravimetriskt koncentrat. Med den ena kunden är 
ett försäljningsavtal giltigt under en för guldmarknaden nor-
malt begränsad tidsperiod. Med den andra kunden är kundför-
hållandet inte reglerat i något skriftligt avtal utan leverans sker 
löpande. Detta innebär en risk för det fall den ena kunden 
skulle säga upp, eller välja att inte förlänga, gällande avtal, 
eller för det fall den andra kunden skulle välja att avbryta de 
löpande leveranserna. Även om Bolaget i framtiden kan säker-
ställa ytterligare kunder kommer Bolaget att, framförallt av 
logistiska skäl, vara beroende av ett fåtal europeiska smältverk 
avseende upparbetning och produktion av avsättningsbart 
guld. För det fall en part väljer att säga upp avtal med Endomi-
nes, avbryta de löpande leveranserna eller om nya avtal ingås 
på andra villkor än tidigare, kan det inverka negativt på Bola-
gets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Den risk som 
kan uppstå avseende avsättningen av koncentrat är i första 
hand vid uppsägning av avtal och avbrytande av de löpande 
leveranserna, ett temporärt avbrott i kassaflödet. I andra hand 
finns en risk för sämre villkor vid försäljning av koncentrat. 

Beroende av kvalificerad personal
Bolaget är beroende av kvalificerad personal i olika befattning-
ar. Förmågan att behålla nuvarande personal liksom möjlighe-
ten att rekrytera ny personal är avgörande för Bolagets framti-
da utveckling. Det finns en risk att Endomines inte kommer att 
kunna lyckas behålla eller rekrytera personer som har eller 
skulle kunna ha betydelse för Bolaget. Om nyckelpersonal 
lämnar Endomines eller om Bolaget inte kan attrahera kvalifi-
cerad personal kan detta inverka negativt på Bolagets verk-
samhet, resultat och finansiella ställning. 

Försäkring
Endomines har ett försäkringsskydd som Bolaget anser vara 
tillfredsställande och sedvanligt för Bolagets verksamhet. Ris-
ken finns dock att Endomines i framtiden inte kommer att kun-
na upprätthålla planerat försäkringsskydd på godtagbara vill-
kor eller att upprätthålla det överhuvudtaget, att framtida krav 
inte kommer att överstiga eller falla utanför koncernens försäk-
ringsskydd, eller att Endomines avsättningar för oförsäkrade 
kostnader kommer att vara tillräckliga för att täcka de slutliga 

kostnaderna. Sådana kostnader skulle kunna inverka negativt 
på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Tvister
Bolaget är från tid till annan inblandat i tvister inom ramen för 
den normala affärsverksamheten och riskerar, likt andra aktörer 
på Endomines marknad, att bli föremål för anspråk avseende 
till exempel avtalsfrågor, påstådda fel i leveranser av varor och 
tjänster, miljöfrågor, olyckor samt immateriella rättigheter. 
Sådana tvister och anspråk kan vara tidskrävande, störa den 
normala verksamheten, avse stora belopp och medföra bety-
dande kostnader. Vidare kan utgången av komplicerade tvister 
vara svår att förutse och kan inverka negativt på Bolagets verk-
samhet, resultat och finansiella ställning.

Olyckor
Gruvverksamhet är exponerat för risker bland annat i samband 
med sprängning, hantering av kemikalier, farligt damm, buller, 
berg- och jordras, översvämningar, sabotage, stölder eller ter-
rorism. Dessa risker kan innebära person- och egendomsska-
dor och medföra rättsligt ansvar. Bolaget kan även komma att 
hållas ansvarigt för att negativt ha påverkat omgivande miljö 
eller andra oförutsedda händelser mot vilka Bolaget inte kan 
försäkra sig eller mot vilka Bolaget kan ha valt att inte teckna 
försäkring, exempelvis på grund av ekonomiskt betydande för-
säkringspremier. Bolaget kan drabbas av skador överstigande 
tecknad försäkring med verkan att Bolaget kan komma att 
åsamkas betydande kostnader. Olyckor kan därmed ha en 
negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finan-
siella ställning.

Produktionsstörningar
Bolagets produktion i Pampalo och Rämepuro samt planerad 
produktion från andra förekomster kan komma att sjunka 
under beräknad nivå till följd av olyckshändelser i gruvorna 
som jord-, sten- och bergras eller översvämning. Haveri av vik-
tiga maskiner eller viktig utrustning, arbetstvister, störningar 
vid underhåll av gruvanläggningar samt störningar vid tillhan-
dahållande av tjänster eller i transportförbindelser och produk-
ter som elenergi, vatten och bränsle kan också innebära stör-
ningar i verksamheten, vilka i sin tur kan leda till lägre 
produktion än planerat. Produktionen kan vidare komma att 
minska om Bolaget under brytningen stöter på ofördelaktiga 
bergmekaniska förutsättningar, om den planerade gruvpro-
duktionen av andra orsaker ej kan uppnås eller om halterna av 
de värdefulla elementen i malmen är lägre än väntat. Produk-
tionsstörningar kan leda till att Bolaget inte uppnår beräknad 
produktion, vilket kan inverka negativt på Bolagets verksam-
het, resultat och finansiella ställning.

Naturkatastrofer med mera
Bolagets nuvarande eller framtida produktionsanläggningar 
kan drabbas av naturkatastrofer eller extrema väderförhållan-
den såsom snabb snösmältning eller kraftig nederbörd som 
skulle kunna påverka gruvornas vattenbalanser och öka mäng-
den överflödigt vatten. Om Bolagets produktionsanläggning-
ar skulle drabbas av en naturkatastrof eller av extrema väder-
förhållanden kan produktionen påverkas negativt eller rentav 
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upphöra. Naturkatastrofer kan få förödande konsekvenser på 
Bolagets verksamhet eftersom stora värden kan gå förlorade. 
Ett stopp i produktionen på grund av en naturkatastrof skulle 
kunna medföra stora kostnader för att återställa produktions-
anläggningar. Det skulle därutöver kunna innebära att Bolaget 
helt eller delvis under en obestämbar period skulle kunna stå 
utan försäljning. Det finns en risk att Bolaget vid en naturkata-
strof inte skulle ha tillräckliga finansiella resurser för att ome-
delbart kunna genomföra nödvändiga återställningsinveste-
ringar eller investeringar i syfte att snarast återuppta 
produktionen. Det finns en risk att Bolaget inte skulle erhålla 
full försäkringsersättning i händelse av en naturkatastrof. 
Naturkatastrofer kan därmed ha negativ inverkan på Bolagets 
verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Infrastruktur
Befintlig infrastruktur har stor betydelse för kostnaderna för att 
såväl etablera och bedriva gruvdrift som för att genomföra en 
kostnadseffektiv prospektering. Vägar samt tillgång till elkraft, 
vatten och samhällsservice utgör viktiga beståndsdelar, vilka 
påverkar investerings- och driftskostnader i en gruvanlägg-
ning. Ovanliga och sällan förekommande väderfenomen, 
sabotage, myndighetspåverkan eller annan påverkan på 
underhåll och tillgång till befintlig infrastruktur kan ha negativ 
inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och framtida lön-
samhet.

Tekniska risker
Gruvdrift och exploatering av mineralfyndigheter innebär en 
rad olika tekniska risker. Sådana risker utgör en naturlig del av 
verksamheten och ligger i de flesta fall utanför Bolagets kon-
troll. Dessa inbegriper produktionstekniska störningar av till 
exempel bergmekanisk, geoteknisk, mekanisk, kemisk, eller 
logistisk natur vilka bland annat kan förorsaka lägre produk-
tion, högre kostnader, sämre utbyten och/eller reducerad pro-
duktkvalitet vilket kan ha en negativ inverkan på Bolagets verk-
samhet, resultat och finansiella ställning. 

Myndighetstillstånd och andra tillstånd
Bolaget är beroende av att vidmakthålla de undersökningstill-
stånd, bearbetningskoncessioner, miljötillstånd och andra till-
stånd och rättigheter som krävs för prospektering, brytning 
och anrikning inom ramen för Bolagets nuvarande verksamhet. 
Bolaget är likaså beroende av att i framtiden erhålla nya till-
stånd för tillkommande områden och förekomster. Uteblivna 
eller indragna tillstånd skulle kunna hämma Bolagets utveck-
ling. Även Bolagets kassaflöde är beroende av att Bolaget i 
framtiden erhåller tillstånd för nya områden och förekomster, 
då produktionen annars skulle kunna minska över tiden när 
befintliga fyndigheter töms ut. En negativ utveckling avseende 
erhållandet av framtida tillstånd kan därmed inverka negativt 
på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Nödvändiga tillstånd är oftast givna endast för en bestämd 
tidsperiod och de kan vara behäftade med tillståndsvillkor och 
begränsningar samt återkallas som resultat av misskötsel. Det 
finns en risk att olika tillstånd och rättigheter inte alltid kommer 
att erhållas i tid, att de kommer att kunna behållas under före-
skriven tidsperiod, att de kommer att kunna behållas på oför-

ändrade villkor eller att de kommer att kunna erhållas överhu-
vudtaget. Om tillståndsvillkoren eller relevant reglering inte 
efterföljs eller om betalningar av royalties eller andra avgifter 
sker med betydande försening kan olika former av påföljder 
uppkomma, som i extrema fall kan leda till återkallande av till-
stånd. Om de undersökningstillstånd och bearbetningskon-
cessioner Bolaget innehar skulle komma att återkallas eller 
beläggas med begränsande villkor, skulle Bolagets verksam-
het, resultat och finansiella ställning kunna påverkas negativt.

Det finns en risk att ingivna eller förestående ansökningar om 
nya reservationer, undersökningstillstånd, bearbetningskon-
cessioner eller förlängningsansökningar inte kommer att bevil-
jas eller att befintliga tillstånd och koncessioner inte kommer 
att kunna förlängas eller förnyas. Om de i lag stadgade förut-
sättningarna för beviljande av ansökningarna är uppfyllda ska 
dessa normalt beviljas. Det finns dock ett visst tolkningsutrym-
me för berörda myndigheter vid avgörande av om förutsätt-
ningarna för beviljande är uppfyllda.

Processen för erhållande av myndighetstillstånd och beslut 
som behövs för gruvverksamhet är tidskrävande och kan även 
omfatta protester eller besvär från tredje part, vilket således 
kan innebära ytterligare kostnader för Bolaget.

Lag- och myndighetsregleringar
Bolagets verksamhet är föremål för omfattande lag- och myn-
dighetsregleringar samt andra föreskrifter som reglerar bland 
annat prospektering, utveckling, produktion, villkor för perso-
nal, arbetsmiljö och säkerhet, restmaterialhantering samt han-
tering av giftiga substanser. Efterlevnad av dessa lagar och 
föreskrifter ökar kostnaderna för till exempel planering, borr-
ning, brytning, malmberedning och deponering samt återstäl-
lande efter verksamhetens upphörande. Förändringar av gäl-
lande lagar, regleringar eller föreskrifter för gruvbolags 
verksamhet och aktiviteter eller strängare tolkning av dessa 
kan inverka negativt på Bolaget och resultera i ökade kostna-
der, lägre produktion än planerat samt försena eller förhindra 
utveckling av nya förekomster.

Den nuvarande finska gruvlagen trädde i kraft den 1 juli 2011. 
Lagen har kompletterats med gruvförordningen den 1 juli 
2012. Den nya gruvlagen medför, tillsammans med relevant 
miljö- och annan lagstiftning, bland annat ökade kostnader för 
undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner, strikta-
re reglering gällande gruvsäkerheten, skyldigheter att ställa 
säkerheter för rekonstruktions- och saneringsarbeten, samt 
överklaganderätt för vissa medborgarorganisationer i sam-
band med gruvrättsliga ärenden. Nya undersökningstillstånd 
och bearbetningskoncessioner kommer att behäftas med till-
ståndsföreskrifter som bestäms av gruvmyndigheten och deras 
innehåll och verkningar kan inte bedömas i förväg. Bearbet-
ningskoncessionerna för Pampalo och Rämepuro är beviljade 
under den upphävda gruvlagen och kommer att vara gällande 
i enlighet med de villkor som anges i de ursprungliga besluten. 
I enlighet med övergångsbestämmelserna i den nuvarande 
gruvlagen finns emellertid krav på när vissa nya bestämmelser 
avseende exempelvis säkerhet måste vara uppfyllda för den 
verksamhet som Endomines beviljats tillstånd för under den 
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upphävda gruvlagen. Bristande uppfyllelse av myndighetsreg-
leringar kan ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, 
resultat och finansiella ställning.

Miljöansvar
Bolagets miljöansvar innefattar bland annat det lagstadgade 
miljöansvaret för orsakade föroreningar, ansvar för sanering av 
miljön vid behov samt också skyldigheten att rekonstruera 
landskapet och omgivningen efter det att själva gruvverksam-
heten eller annan företagsverksamhet har avslutats. Miljöan-
svarsåtagandet kan aktualiseras i alla skeden av Bolagets verk-
samhet, till exempel redan vid förberedande undersökningar 
och prospektering.

Bolagets verksamhet förutsätter, förutom bearbetningskon-
cession, också miljötillstånd och andra nödvändiga tillstånd, 
vilka normalt föreskriver vissa villkor som måste följas. 

Tillståndsvillkoren i miljötillståndet och andra tillstånd kan 
under vissa omständigheter ändras i efterhand av myndighe-
terna på ett sätt som negativt kan påverka Bolaget. Endomines 
verksamhet kan orsaka förorening av bland annat mark, yt- och 
grundvatten eller luft. Vidare kan verksamheten innebära ska-
dor på byggnader och till exempel lukt- och bulleremission. 
Överträdelser av miljöreglering och villkor för Bolagets till-
stånd kan medföra ersättningsansvar, inklusive till tredje man, 
samt även straffrättsligt ansvar, bland annat i form av böter. 
Därutöver kan den förorenande verksamheten leda till skärp-
ning av rådande villkor i miljötillstånd eller andra nödvändiga 
tillstånd för Bolagets verksamhet. Om områden där Bolaget 
bedriver, kommer att bedriva eller tidigare har bedrivit verk-
samhet skulle visa sig vara förorenade, kan detta föranleda 
ansvar att genomföra saneringsåtgärder samt också medföra 
värdeminskning av det förorenade området. Förorening av mil-
jön samt eventuella framtida krav på sanering, skärpning av 
miljöregleringen eller en striktare tolkning av den rådande reg-
leringen kan inverka negativt på Bolagets verksamhet, resultat 
och finansiella ställning.

Bolagets verksamhet förutsätter att erforderliga tillstånd 
erhålls. Bolaget kommer vid behov att ansöka om nya miljötill-
stånd och andra tillstånd, allteftersom verksamheten utvecklas 
eller regleringarna ändras. Erhållande av tillstånd är beroende 
av bland annat miljömyndigheternas prövning. Det kan suc-
cessivt komma skärpningar i gällande lagstiftning som väsent-
ligen kan påverka Endomines verksamhet, resultat och finan-
siella ställning. 

Metallpriser
Ett gruvbolags resultat är förutom bolagets kostnader direkt 
relaterat till gällande metallpriser. Priserna på metaller fast-
ställs på den internationella marknaden och fluktuerar över 
tiden beroende på förändringar i de faktorer som påverkar 
utbud och efterfrågan. Priset på guld, som är den metall som 
framförallt påverkar Endomines resultat, varierar kraftigt och 
påverkas av en rad faktorer bortom Bolagets kontroll. Till dessa 
hör global guldproduktion från gruvor, riksbankers utförsälj-

ningar/köp av guld, producenters säkringsaktiviteter, förvänt-
ningar avseende inflation, den relativa växelkursen mellan USD 
och EUR, global och regional efterfrågan, politiska och ekono-
miska förutsättningar samt produktionskostnader i olika guld-
producerande regioner. Guldpriset har vid tillfällen dessutom 
varit föremål för snabba kortsiktiga förändringar på grund av 
spekulation.

Variationer i guldpriset påverkar Bolagets resultat och finan-
siella ställning. En långvarig och kraftig nedgång i guldpriset 
kan innebära förluster för Bolaget och kräva inskränkningar 
eller avbrytande av Bolagets brytnings-, prospekterings- och 
utvecklingsaktiviteter, samt medföra en negativ inverkan på 
Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Valutakursförändringar
Bolagets intäkter förväntas inledningsvis genereras från i 
huvudsak guldförsäljning som prissätts i USD. Endomines 
framtida rörelseresultat och kassaflöde kan därför påtagligt 
komma att påverkas av förändringar i växelkursrelationen USD/
EUR. Samtliga Bolagets potentiella intäkter förväntas intjänas i 
USD medan den avgörande delen av rörelsekostnader och 
investeringar är i EUR.

Moderbolagets rapporteringsvaluta är SEK, medan dotterbo-
lagens rapporteringsvaluta är EUR, vilket innebär att intäkter, 
kostnader och balansposter i allt väsentligt redovisas i EUR. 
Detta medför att Endomines vid konsolidering av koncernrä-
kenskaperna är exponerat för valutakursfluktuationer av-
seende EUR i förhållande till SEK. Betydande och uthålliga för-
ändringar i valutakursrelationer kan inverka negativt på 
Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Ränterisk
Endomines har träffat finansieringsavtal som löper med rörlig 
ränta, innebärande att Bolaget är exponerat för fluktuationer i 
marknadsräntor. En uppgång i marknadsräntenivån kan inne-
bära en negativ effekt på Bolagets verksamhet, resultat och 
finansiella ställning.

Skatterisker
Förändringar i bolagsskatt, liksom övriga statliga eller kommu-
nala pålagor, kan påverka förutsättningarna för Bolagets verk-
samhet. Skattesatser kan förändras i framtiden. Förändringar 
av bolagsskatt skulle kunna medföra att Bolagets skattesitua-
tion förändras negativt och skulle kunna, liksom övriga statliga 
och kommunala pålagor, ha negativ effekt på Bolagets verk-
samhet, resultat och finansiella ställning. Det finns även risk att 
Bolagets tolkning av tillämpliga regler och administrativ praxis 
är felaktig, eller att regler och praxis skulle kunna ändras, even-
tuellt med retroaktiv verkan. Genom den svenska eller finska 
skattemyndighetens beslut kan Bolagets nuvarande eller tidi-
gare skattesituation komma att försämras, vilket skulle kunna 
ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och 
finansiella ställning. 
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Framtida kapitalbehov
En del av Endomines tillväxtstrategi är att genomföra prospekte-
ring och utveckling av nya fyndigheter. Sådan prospektering och 
utveckling kan komma att finansieras med såväl tillgängliga likvida 
medel, inom befintliga kreditramar, nya upplånade medel, genom 
utgivande av nya aktier eller en kombination av dessa finansie-
ringsmöjligheter. Eftersom det endast är förekomsterna i Pampalo 
och Rämepuro som för närvarande har utvecklats till gruvdrift är 
Bolaget beroende av dessa verksamheter för kassaflödet. Nytt 
kapital kan behöva anskaffas för att finansiera större prospekte-
rings- och utvecklingsinsatser eller förvärv.  Bolagets låneavtal 
med Nordea Bank Finland innehåller en katalog med så kallade 
”events of default”, vilka om de inträffar innebär att långivaren har 
rätt att begära att lånen ska återbetalas. Därutöver innehåller 
låneavtalet också vissa villkor och begränsningar avseende finan-
siella nyckeltal, såsom exempelvis åtaganden avseende nivån på 
soliditet, minimum EBITDA samt minimum direkt rörelsekapital 
inklusive likvida medel. Vidare innehåller låneavtalet ett krav på att 
minst 3 MEUR netto inflyter till Bolaget genom Företrädesemis-
sionen. Om en så kallad ”event of default” skulle inträffa, eller om 
Bolaget inte skulle kunna uppfylla ett eller fler av de finansiella 
nyckeltalen finns det risk att långivaren kan komma att kräva åter-
betalning av Bolagets lån, vilket i sin tur skulle kunna leda till att 
Bolaget behöver skaffa nytt externt kapital.

Det finns inga garantier för att nytt kapital med säkerhet kan 
skaffas eller att det kan skaffas till fördelaktiga villkor för befint-
liga aktieägare. Om ytterligare externt kapital skulle komma att 
behöva anskaffas genom nyemission riskerar befintliga aktieä-
gares innehav att bli utspätt. Möjligheten att skaffa externt 
kapital genom lånefinansiering kan påverkas negativt av den 
allmänna konjunkturen, försämringar av denna och störningar i 
kapital- och kreditmarknaden på grund av osäkerhet eller för-
ändrad eller ökad reglering genom finansiella institutioner.

Bolagets skulder och eventuella framtida skuldförbindelser för 
att finansiera till exempel utveckling och prospektering, särskilt 
om dessa skulle vara betydande, skulle kunna komma att 
påverka Bolagets finansiella och operationella flexibilitet 
negativt. Om en stor del av kassaflödet skulle behöva använ-
das för att svara mot Bolagets skulder, skulle Bolagets medel 
för att finansiera verksamheten löpa risk att minska och leda till 
ökad sårbarhet vad avser operationella utmaningar och ökade 
krav på den marknad bolaget är verksamt på skulle kunna ha 
negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finan-
siella ställning.

RISKER RELATERADE TILL AKTIEN OCH FÖRETRÄDESE-
MISSIONEN
Fluktuationer i kursen för Endominesaktien
Att investera i aktier är alltid förknippat med risk. Både aktie-
marknadens generella utveckling och aktiekursens utveckling 
för specifika bolag är beroende av en rad faktorer, vilka enskil-
da bolag inte har någon möjlighet att påverka. Vidare bör det 
beaktas att både resultatvariationer och begränsad likviditet i 
aktien kan medföra fluktuationer i aktiens kurs och vara till 
nackdel för aktieägare. 

Utdelning
Framtida utdelningar och storleken på sådana utdelningar är 
bland annat beroende av Endomines framtida verksamhet, 
framtidsutsikter, resultat, finansiella ställning, utdelningsbara 
medel, kassaflöde, rörelsekapitalbehov samt generella finan-
siella och legala restriktioner. Det finns många risker som kan 
komma att påverka Endomines verksamhet negativt med 
effekt att Endomines inte kan prestera resultat som möjliggör 
utdelning. Enligt låneavtalet med Nordea Bank Finland, får 
Endomines besluta om utdelning endast under förutsättning 
att skyldigheterna enligt låneavtalet uppfylls och att inga grun-
der för uppsägning föreligger eller uppstår på grund av den 
aktuella utdelningen. Detta skulle kunna inverka negativt på 
värderingen av Endominesaktien.

Utspädning genom framtida nyemissioner
Bolaget kan i framtiden komma att genomföra nyemissioner av 
aktier och aktierelaterade instrument för att skaffa kapital. Alla 
sådana emissioner kan minska det proportionella ägandet och 
röstandelen samt vinst per aktie för innehavare av aktier i Bola-
get. Vidare kan eventuella nyemissioner få en negativ effekt på 
aktiernas marknadspris. 

Handel i Teckningsrätter
Teckningsrätter kommer att handlas på Nasdaq Stockholm och 
Nasdaq Helsinki under perioden 11–19 januari 2016. Det finns 
en risk att det inte kommer att utvecklas en aktiv handel i Bola-
gets Teckningsrätter eller att tillräcklig likviditet inte kommer 
att finnas. Om en sådan marknad utvecklas kommer kursen på 
Teckningsrätterna bland annat att bero på kursutvecklingen för 
utestående aktier i Bolaget och kan bli föremål för större volati-
litet än sådana aktier.

Aktieägare som inte utnyttjar sina Teckningsrätter
För den händelse aktieägare väljer att inte utnyttja sina Teck-
ningsrätter kommer Teckningsrätterna att förfalla och bli vär-
delösa utan rätt till ersättning för innehavaren. Följaktligen 
kommer sådana aktieägares proportionella ägande och röst-
rätt i Endomines att minska och den andel dennes aktier repre-
senterar av det totala antalet aktier i Endomines att minska i 
motsvarnade grad. Även om en aktieägare väljer att sälja sina 
outnyttjade Teckningsrätter eller om dessa Teckningsrätter 
säljs på aktieägarens vägnar, finns det en risk att den ersättning 
aktieägaren erhåller för Teckningsrätterna inte motsvarar den 
ekonomiska utspädningen i aktieägarens ägande i Endomines 
efter att Företrädesemissionen genomförts.  
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INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Styrelsen för Endomines beslutade den 16 november 2015, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om nyemission 
av aktier med företrädesrätt för befintliga ägare. Den 17 december 2015 godkände den extra bolagsstämman styrelsens beslut om 
Företrädesemissionen. Den som på avstämningsdagen den 21 december 2015 är registrerad som aktieägare i Endomines äger 
rätt att med företrädesrätt teckna aktier i Företrädesemissionen och kommer att erhålla tre (3) Teckningsrätter för varje innehavd 
aktie. En (1) Teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) aktie. Teckningskursen för en aktie är 0,09 SEK i Sverige. Motsvarande vid 
teckning i Finland är 0,01 EUR. Teckning av aktier sker under perioden 11-25 januari 2016.

Den extra bolagsstämmans godkännande av styrelsens beslut om Företrädesemissionen den 17 december 2015 har föregåtts av 
beslut om att minska Bolagets aktiekapital med 196 617 656,25 SEK, från 262 156 875,00 SEK till 65 539 218,75 SEK, utan indragning 
av aktier, för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämma. Genom minskningen av aktiekapitalet sätts aktiernas 
kvotvärde ned från 1,00 SEK till 0,25 SEK. Aktiekapitalet kommer sedan vid full teckning av Företrädesemissionen att återställas 
genom inbetald emissionslikvid samt genom överföring från överkursfonden. För det fall emissionen inte tecknas fullt har den 
extra bolagsstämman den 17 december 2015, enligt styrelsens förslag, beslutat om fondemission omfattande en ökning av bola-
gets aktiekapital med 176 955 890,75 SEK genom ianspråktagande av Bolagets fria egna kapital, för att på så sätt återställa det 
ursprungliga kapitalet, samt åtföljande eventuella minskning av aktiekapitalet, med högst 176 955 890,75 SEK. 

Vid full teckning av Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 70,8 MSEK före emissionskostnader1. Antalet aktier kommer att öka 
med högst 786 470 625 aktier till högst 1 048 627 500 aktier. Utspädningseffekten för de aktieägare som väljer att inte delta i Före-
trädesemissionen uppgår till cirka 75 procent av kapital och röster.  

Endomines har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser från ett antal av Bolagets aktieägare om cirka 
8,1 MSEK, motsvarande cirka 11,5 procent av Företrädesemissionen.2

Härmed inbjuds innehavare av aktier i Endomines samt allmänheten att teckna aktier i Endomines i enlighet med villkoren i           
Prospektet.

Stockholm, 29 december 2015
Endomines AB (publ)

Styrelsen

1 Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 3,8 MSEK.
2 Dessa förbindelser och garantier är inte säkerställda. 
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BAKGRUND OCH MOTIV

Endomines har gått igenom en intensiv utveckling sedan gruvstart 2011. Centrum för verksamheten är Pampalogruvan med anrik-
ningsverk, väl positionerat längs den 40 km långa Karelska Guldlinjen. Bolaget har sedan gruvstart utvecklats till ett gruvbolag med 
fokuserad och väl fungerande guldproduktion. Bolaget har från gruvstart 2011 till och med tredje kvartalet 2015 producerat sam-
manlagt 3,5 ton guld motsvarande i storleksordningen 60 kg guld per månad. Detta motsvarar således över 700 kg guld i årstakt.

Gruvdrift sker i Pampalo, men också i näraliggande Pampalo East samt i Rämepuro.
 
Endomines som marknadsnoterat bolag har sedan gruvstart besvärats av en rad komplicerande omständigheter; mycket betung-
ande hedge-betalningar enligt Bolagets finansieringsavtal som ingicks som förutsättning för finansiering av gruvstart, reducerade 
guldhalter och minskande mineralreserver över tid.
 
Endomines har den 28 oktober 2015 träffat en överenskommelse med Nordea Bank att per den 9 oktober 2015 omvandla Bolagets 
guld-hedge till ett långfristigt lån, samtidigt som Endomines också kommit överens om uppskjuten amortering av Bolagets sam-
lade långfristiga krediter från tidigare 2016-2017 till 2018-2019. Detta innebär att Endomines förfogar över genererade kassaflöden 
till och med 2017 och säkerställer finansiellt utrymme att utveckla Endomines verksamhet med fokus på prospektering för framtida 
lönsam gruvdrift.
 
Endomines har under 2015 genomfört framgångsrik prospektering i Pampalo underjordsgruva på nivån 500-700 meter. Den regio-
nala prospekteringen längs den Karelska Guldlinjen kommer under det kommande året med rådande guldprisnivå att begränsas 
till förmån för fokus på Pampalo underjordsgruva med omedelbart närbelägna fyndigheter. Regional prospektering kommer att 
återupptas med förbättrad guldprisnivå.

Endomines kommer, inom ramen för begränsade ekonomiska medel, att reducera Bolagets guldproduktion genom selektiv gruv-
drift. Selektiv gruvdrift innebär att områden med relativt låg guldhalt inte kommer att brytas i detta skede utan långtidssäkras och 
lämnas kvar för senare brytning när guldpriset vänder uppåt och marknadsförhållandena förbättras. Bolaget planerar med denna 
strategi att bryta och anrika cirka 125 000 ton malm både inom tidigare kända områden i Pampalo och inom områden bekräftade 
genom prospektering under 2015. 

Anrikning kommer att ske i sammanhållna perioder under 7-10 dagar per månad. Malmbrytning i Pampalogruvan kommer att ske 
under vardagar. Antalet anställda i koncernen kommer under planerad selektiv gruvdrift att halveras till cirka 35 personer. Bedöm-
ningen är att detta kommer att skapa förutsättningar för framtida lönsamhet och senare återgång till fullskalig verksamhet. Cash 
Cost beräknas reduceras betydligt. Årsproduktionen för 2015 beräknas minska något från tidigare bedömt 550-600 kg guld. Endo-
mines räknar med att 2016 producera 300-350 kg guld från verksamheten i Pampalo.

Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för att driva verksamheten under kommande tolv 
månader. Styrelsen har därför, mot bakgrund av Bolagets behov av ytterligare finansiella resurser, beslutat om Företrädesemissio-
nen, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande. Styrelsens beslut godkändes vid extra bolagsstämma den 17 decem-
ber 2015.

Som tidigare meddelats är en nyemission om minst 28 MSEK (3 MEUR) efter emissionskostnader ett krav under Bolagets låneavtal 
med Nordea Bank som ingicks den 29 oktober 2015. 

Endomines kommer att tillföras totalt cirka 70,8 MSEK före emissionskostnader vid full teckning av Företrädesemissionen. Bolaget 
har erhållit teckningsförbindelser om cirka 8,1 MSEK, motsvarande cirka 11,5 procent av Företrädesemissionen, från ett antal av 
Bolagets aktieägare med större innehav samt personer i styrelsen och företagsledningen.
 
Emissionslikviden skall disponeras för investeringar i prospektering inklusive drivning av snedbana och undersökningsorter, kost-
nadsberäknat till cirka 50 MSEK, förutom att generellt förstärka Bolagets likvida medel och finansiella bas. För det fall Företrädese-
missionen inte skulle tecknas till önskad nivå, skulle Bolaget kunna tvingas revidera beslutad tillväxtstrategi och därmed avbryta en 
eller flera pågående och planerade prospekteringar, genomföra ytterligare kapitalanskaffningar, i form av lån från Bolagets ägare 
eller närstående parter, krediter från banker eller kompletterande nyemissioner. Den yttersta konsekvensen vid utebliven finansie-
ring är att Bolaget skulle kunna tvingas ansöka om rekonstruktion eller konkurs.

Styrelsen för Endomines är ansvarig för innehållet i detta Prospekt. Härmed försäkras att styrelsen för Endomines har vidtagit alla 
rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Prospektet, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med faktiska för

hållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.

Stockholm, 29 december 2015
Endomines AB (publ)

Styrelsen
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VD HAR ORDET

Pampalo är Endomines viktigaste fyndighet längs Karelska Guldlinjen. Jag har haft förmånen att få följa Pampaloprojektet från den 
första fältprospekteringen via den mycket framgångsrika brytning som först genomfördes i dagbrott och under jord fram till dags 
dato, d v s under hela utvecklingsprocessen från prospekteringsuppslag till en producerande gruvanläggning. Dåvarande ägare 
Outokumpu bröt under 1995 ca 115 000 ton malm med en ovanligt hög halt, 15,3 g guld per ton, vilket är en anmärkningsvärt hög 
halt, även i internationella sammanhang. 

Jag har alltid varit av uppfattningen att de internationellt sett relativt små, guldförande linserna i Pampalo inte kan utgöra de enda 
höghaltiga malmerna inom den Karelska Guldlinjen. Jag har också alltid delat en gemensam syn inom gruvindustrin, att man bör 
undersöka de områden där lönsam malm tidigare har upptäckts. Detta har varit min övertygelse, även för den Karelska Guldlinjen. 
Våra nya prospekteringsresultat ger mig ett fortsatt starkt stöd för detta synsätt.

Som ett direkt resultat av att bolaget tillfördes kapital under 2014 har vi kunnat fortsätta att driva snedbana och prospektera mot 
djupet i Pampalogruvan. Under 2015 har vi därvid i ett flertal diamantborrhål kunnat konstatera höga guldhalter på nivåer mellan 
500 och 700 meter under jord. Detta bekräftar resultat från tidigare genomförd prospektering då vi kunnat konstatera guldförande 
zoner utan en tydlig begränsning mot djupet. Resultatet av årets prospektering under jord är mycket positivt och det bästa sedan 
vi övertog Pampalogruvan. Vi har också intressanta indikationer på goda guldhalter från ett begränsat antal jungfruliga borrningar 
längsmed snedbanan, omedelbart i anslutning till de tre parallella guldförande zonerna i Pampalo. Vår hypotes är nu att det finns 
ytterligare guldförande zoner i närliggande områden. 

Endomines har genomgått en intensiv utveckling sedan produktionen påbörjades 2011. Centrum för verksamheten är Pampalo 
underjordsgruva med anrikningsverk, väl positionerat längs den 40 km långa Karelska Guldlinjen. Bolaget har sedan gruvstart 
utvecklats från ett diversifierat prospekterings- och utvecklingsbolag till ett gruvbolag med fokuserad och väl fungerande guldpro-
duktion. Bolaget har från produktionens början 2011 till och med tredje kvartalet 2015 producerat sammanlagt 3,5 ton guld, mot-
svarande i storleksordningen 60 kg guld per månad. Detta motsvarar således över 700 kg guld i årstakt.

Gruvdrift sker i Pampalo, men också i närliggande Pampalo East samt i Rämepuro. 

Endomines som marknadsnoterat bolag har dock sedan gruvstart tyngts av en rad komplicerande omständigheter; bl a mycket 
betungande hedge-betalningar enligt Bolagets finansieringsavtal som ingicks som en förutsättning för finansiering av gruvstart, 
sjunkande guldhalter i råmalm och minskande mineralreserver över tid. 

Vi har, som en konsekvens av det mycket betungande hedgeavtalet inte kunnat dra nytta fullt ut av det höga guldpriset under de 
senaste åren och därmed tvingats söka lönsamhet genom utökad brytning med motsvarande utökad bearbetningskapacitet i 
anrikningsverket. Våra tre guldförande zoner i Pampalo har visat sig vara mer brytningstekniskt komplicerade än ursprungligen 
bedömt, vilket inneburit ökad drivning av snedbana och orter och därmed följaktligen ökade kostnader. Trots detta har vi lyckats 
hålla våra bearbetningskostnader på en lägre nivå relativt jämförbara gruvbolag. 

Vi har den 29 oktober 2015 träffat en överenskommelse med Nordea Bank att per den 9 oktober 2015 omvandla vår guldhedge till 
ett långfristigt lån, samtidigt som vi också kommit överens om uppskjuten amortering av Bolagets samlade långfristiga krediter 
från tidigare 2016-2017 till 2018-2019. Detta innebär att vi förfogar över våra genererade kassaflöden till och med 2017 och kan 
säkerställa finansiellt utrymme att utveckla Endomines verksamhet med fokus på framtida lönsam gruvdrift. 

Vår ledstjärna är hushållning med våra ekonomiska medel, detta främst med sikte på en fokuserad utveckling av Endomines för 
framtida lönsam gruvdrift. Vi anpassar av den anledningen guldproduktionen efter den prognostiserade guldprisutvecklingen i 
närtid. Produktionen, från och med början av 2016, kommer att bygga på selektiv gruvdrift, där Bolaget kommer att bryta och 
anrika cirka 125 000 ton malm i årstakt med en relativt högre ingående guldhalt. Produktionen under jord kommer att koncentreras 
till områden med hög guldhalt, både inom tidigare kända områden och områden bekräftade genom prospektering under 2015. 

Endomines årsproduktion beräknas 2015 med beslutad strategi minska något från tidigare bedömt 550-600 kg guld. Bolaget räk-
nar med att 2016 med selektiv gruvdrift producera 300-350 kg guld från verksamheten i Pampalo. Malmbrytning i Pampalogruvan 
kommer att ske under vardagar och anrikning kampanjvis i sammanhållna perioder under ca 7-10 dagar per månad. Pampalogru-
van kommer vara fokus för prospektering och malmbrytning.

Antalet anställda har, efter avslutande samarbetsförhandlingar, temporärt reducerats med drygt 50 procent till cirka 35 i koncer-
nen. Detta kommer att skapa förutsättningar för framtida lönsamhet i Pampalo och en senare återgång till tidigare fullskalig verk-
samhet när priset på guld ökar. Cash Cost beräknas reduceras betydligt. 
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Selektiv gruvdrift innebär att områden med relativt lägre guldhalt kommer att långtidssäkras och sparas för senare brytning med 
en högre guldprisnivå. Den allmänna marknadsuppfattningen från olika prognosinstitut är att guldpriset kommer att förbättras 
från 2017 och framåt, detta successivt i takt med att den primära guldproduktionen bedöms kulminera globalt under 2016 och 
därefter falla tillbaka. Vår tro inom Endomines är således att vi kommer att få en ombalanserad utbuds-/efterfrågerelation med 
ökat guldpris som följd. 

Föreliggande nyemission genomförs för att tillföra rörelse- och investeringskapital för drift av verksamheten under tolv månader. 
Endomines kommer under det kommande året att bedriva selektiv gruvdrift med samtidig gruvnära prospektering med sikte på 
framtida utökad guldproduktion med stigande guldpriser. Tre ägare med större innehav om sammanlagt cirka 11,5 procent i Endo-
mines har undertecknat teckningsförbindelser om deltagande i emissionen. Vi har vidare muntliga avsiktsförklaringar om delta-
gande i emissionen från parter med betydande innehav i Endomines. 

Jag hyser efter årets framgångsrika prospektering i kombination med vår numera anpassade långfristiga finansiering gott hopp 
om Endomines fortsatta verksamhet. 

Pampalo, 29 december 2015
Markus Ekberg

VD Endomines AB (publ)
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VILLKOR OCH ANVISNINGAR I SVERIGE 
 NYA AKTIER SOM REGISTRERAS HOS EUROCLEAR SVERIGE OCH HANDLAS PÅ NASDAQ STOCKHOLM

Företrädesrätt till teckning
Den som på avstämningsdagen den 21 december 2015 är 
registrerad som aktieägare i Endomines äger rätt att med före-
trädesrätt teckna aktier i Företrädesemissionen. Innehav av en 
(1) aktie berättigar till teckning av tre (3) aktier. Härutöver 
erbjuds aktieägare och allmänheten att anmäla intresse om 
teckning av aktier utan företrädesrätt. 

Teckning utan företrädesrätt
Anmälan av intresse om teckning av aktier utan stöd av företrä-
desrätt i Företrädesemissionen görs på anmälningsblanketten, 
”Anmälningssedel för teckning av aktier utan stöd av Teck-
ningsrätter”. 

Teckningskurs
Betalning för aktier som ska registreras hos Euroclear Sverige 
och handlas på Nasdaq Stockholm ska erläggas med 0,09 SEK 
per aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vem som är 
berättigad att erhålla Teckningsrätter är den 21 december 
2015. 

Teckningsrätter
Rätten att teckna aktier med företrädesrätt utövas med stöd av 
Teckningsrätter. För varje aktie i Endomines som innehas på 
avstämningsdagen erhålls tre (3) Teckningsrätter. En (1) Teck-
ningsrätt berättigar till teckning av en (1) aktie.

Handel med Teckningsrätter
Bolaget kommer att arrangera handel i Teckningsrätter på 
Nasdaq Stockholm. Handel kommer att ske under perioden 
11-19 januari 2016.

Teckningstid
Anmälan om teckning av aktier genom utnyttjande av Teck-
ningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under 
perioden 11-25 januari 2016. Observera att Teckningsrätter 
som inte utnyttjas blir ogiltiga efter teckningstidens utgång 
och förlorar därmed sitt värde. Outnyttjade Teckningsrätter 
kommer att avregistreras från respektive aktieägares VP-konto 
utan avisering från Euroclear. För att förhindra förlust av värdet 
på Teckningsrätter måste dessa utnyttjas för teckning av aktier 
senast den 25 januari 2016 eller säljas senast den 19 januari 
2016. 

Information till direktregistrerade aktieägare
De aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade i den 
av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken erhåller för-
tryckt emissionsredovisning med bifogad inbetalningsavi. Av 
den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat 
antalet erhållna Teckningsrätter. Den som är upptagen i den i 
anslutning till aktieboken särskilt förda förteckningen över 
panthavare med flera erhåller inte någon emissionsredovis-
ning utan underrättas separat. Någon separat VP-avi som 
redovisar registreringen av Teckningsrätter på aktieägares VP-
konto kommer inte att skickas ut.

Information till förvaltarregistrerade aktieägare
De aktieägare som på avstämningsdagen är förvaltarregistre-
rade hos bank eller fondkommissionär erhåller ingen emis-
sionsredovisning från Euroclear. Teckning och betalning av-
seende förvaltarregistrerade aktieägare ska ske i enlighet med 
anvisningar från respektive bank eller fondkommissionär.

Teckning och betalning med stöd av Teckningsrät-
ter
Anmälan om teckning av aktier med stöd av Teckningsrätter 
ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning och 
betalning ska ske i enlighet med något av nedanstående alter-
nativ:

Förtryckt inbetalningsavi från Euroclear
I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna Teckningsrät-
ter utnyttjas för teckning av aktier ska den förtryckta inbetal-
ningsavin från Euroclear användas som underlag för anmälan 
om teckning genom betalning. Särskild anmälningssedel ska 
därmed inte användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i 
den på inbetalningsavin förtryckta texten. Anmälan är bindan-
de.

Särskild anmälningssedel
I det fall aktieägaren avser utnyttja ett annat antal Tecknings-
rätter än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin 
från Euroclear ska ”Särskild anmälningssedel” användas. 
Anmälan om teckning genom betalning ska ske i enlighet med 
de instruktioner som anges på ”Särskild anmälningssedel”. 
Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska därmed inte 
användas. ”Särskild anmälningssedel” kan beställas från Erik 
Penser Bankaktiebolag via telefon, e-post eller laddas ned från 
webbplatsen. Särskild anmälningssedel ska vara Erik Penser 
Bankaktiebolag tillhanda senast 25 janauri 2016. Endast en 
anmälningssedel per person eller firma kommer att beaktas. I 
det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart 
den senast inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt 
ifylld ”Särskild anmälningssedel” kan komma att lämnas utan 
avseende. Anmälan är bindande.

Ifylld ”Särskild anmälningssedel” skickas eller lämnas till:

Erik Penser Bankaktiebolag
Emissionsavdelningen/Endomines
Box 7405
103 91 Stockholm

Besöksadress:  Biblioteksgatan 9
Telefon:   08-463 80 00
E-post:   emission@penser.se
Hemsida:  www.penser.se/endomines

TECKNING UTAN STÖD AV TECKNINGSRÄTTER
Anmälningssedel för teckning av aktier utan stöd 
av Teckningsrätter
Anmälan om teckning av aktier utan stöd av Teckningsrätter 
ska ske under samma tidsperiod som anmälan om teckning av 
aktier med stöd av Teckningsrätter, 11-25 januari 2016. Intres-
seanmälan att teckna aktier utan stöd av Teckningsrätter ska 
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göras på ”Anmälningssedel för teckning av aktier utan stöd av 
Teckningsrätter” som ifylls, undertecknas och därefter skickas 
eller lämnas till Erik Penser Bankaktiebolag med adress enligt 
ovan. Anmälningssedel kan beställas från Erik Penser Bankak-
tiebolag via telefon, e-post eller laddas ned från webbplatsen 
för ytterligare kontaktinformation, se avsnittet ”Adresser”. 
Anmälningssedel kan också laddas ned från www.endomines.
com.

Anmälningssedeln ska vara Erik Penser Bankaktiebolag tillhan-
da senast kl. 17.00 den 25 januari 2016. Endast en anmälnings-
sedel per person eller firma kommer att beaktas. För det fall 
fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den 
senast inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld 
anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmä-
lan är bindande. Besked om eventuell tilldelning lämnas 
genom utskick av avräkningsnota omkring vecka 4, 2016 som 
ska betalas i enlighet med anvisningarna på denna. Medde-
lande utgår endast till dem som erhållit tilldelning.

Tilldelning i Företrädesemissionen
Teckning av aktier kan även ske utan stöd av teckningsrätt. För 
det fall att inte samtliga aktier tecknas med stöd av tecknings-
rätter ska styrelsen besluta om tilldelning, inom ramen för 
nyemissionens högsta belopp, till de som tecknat sig utan 
teckningsrätter enligt följande fördelningsgrunder.

I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan teck-
ningsrätter ske till dem som också tecknat aktier med stöd av 
teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på 
avstämningsdagen eller inte, och för det fall tilldelning till 
dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhål-
lande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning 
av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra och sista hand ska tilldelning av aktier som tecknats 
utan stöd av teckningsrätter ske till dem som endast tecknat 
utan stöd av teckningsrätter, och för det fall tilldelning till dessa 
inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till 
det antal aktier som var och en tecknat och, i den mån detta 
inte kan ske, genom lottning.

Information till utländska aktieägare
Aktieägare som är bosatta utanför Sverige och som önskar 
delta i Företrädesemissionen ska sända den förtryckta inbetal-
ningsavin, i det fall samtliga erhållna Teckningsrätter utnyttjas, 
eller ”Särskild anmälningssedel”, om ett annat antal Teck-
ningsrätter utnyttjas, tillsammans med betalning till adress 
enligt ovan. Betalning ska erläggas till Erik Penser Bankaktie-
bolags bankkonto i SEB med följande kontouppgifter:

Bank: SEB (Skandinaviska Enskilda Banken AB)
Bankkonto: 5565-10 073 69
IBAN-nummer: SE07 5000 0000 0556 5100 7369
SWIFT: ESSESESS

Observera att till följd av restriktioner i värdepapperslagstift-
ning riktar sig Företrädesmissionen inte till personer som är 
bosatta eller har registrerad adress i USA, Australien, Japan, 
Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hong Kong, Kanada eller 

andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, 
registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. 

Betald tecknad aktie (BTA)
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart 
detta kan ske, vilket normalt innebär upp till två bankdagar 
efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med 
bekräftelse att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) 
skett på tecknarens VP-konto. Aktieägare som har sitt innehav 
förvaltarregistrerat via depå hos bank eller fondkommissionär 
delges information från respektive förvaltare.

Handel med BTA
Handel i BTA kommer att arrangeras på Nasdaq Stockholm.
 
Leverans av aktier
BTA kommer att ersättas av aktier så snart som möjligt efter att 
Företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket, vilket 
beräknas ske omkring vecka 7, 2016. Efter denna registrering 
kommer BTA att bokas ut från respektive VP-konto och ersättas 
av aktier utan särskild avisering. De nyemitterade aktierna plane-
ras att tas upp till handel på Nasdaq Stockholm omkring vecka 7, 
2016. 

Offentliggörande av Företrädesemissionens utfall
Utfallet av Företrädesemissionen kommer att offentliggöras 
genom pressmeddelande, vilket beräknas ske omkring den 28 
januari 2016.

Rätt till utdelning
De nyemitterade aktierna berättigar till utdelning första gång-
en på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast 
efter det att aktierna har förts in i Bolagets aktiebok. 

Övrig information om Företrädesemissionen
Styrelsen för Endomines har inte rätt att avbryta, återkalla eller 
tillfälligt dra tillbaka erbjudandet att teckna aktier i Bolaget i 
enlighet med villkoren i detta Prospekt. Styrelsen för Endomi-
nes äger rätt att en eller flera gånger förlänga den tid under 
vilken anmälan om teckning och betalning kan ske. En even-
tuell förlängning av teckningstiden offentliggörs genom press-
meddelande senast den 25 januari 2016. 

För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för 
emitterade aktier, kommer Bolaget att ombesörja att överskju-
tande belopp återbetalas. Teckning av aktier är oåterkallelig 
och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av 
aktier. Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan 
komma att lämnas utan beaktande. Om teckningslikvid inbeta-
las för sent, är otillräcklig eller betalas på ett felaktigt sätt kan 
anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller 
teckning komma att ske med ett lägre belopp. Betald likvid 
som inte ianspråktagits kommer i så fall att återbetalas. Endast 
en anmälningssedel får inges. Om flera anmälningssedlar av 
samma kategori inges kommer endast den anmälningssedel 
som senast kommit Erik Penser Bankaktiebolag tillhanda att 
beaktas. För sent inkommen inbetalning på belopp som 
understiger 100 SEK återbetalas endast på begäran. 
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VILLKOR OCH ANVISNINGAR I FINLAND 
 NYA AKTIER SOM REGISTRERAS HOS EUROCLEAR FINLAND OCH HANDLAS PÅ NASDAQ HELSINKI

Företrädesrätt till teckning
Den som på avstämningsdagen den 21 december 2015 hos Euro-
clear Finland är registrerad som aktieägare i Endomines äger rätt 
att med företrädesrätt teckna aktier i Företrädesemissionen. 
Innehav av en (1) aktie berättigar till teckning av tre (3) aktier. Här-
utöver erbjuds aktieägare och allmänheten att anmäla intresse 
om teckning av aktier utan företrädesrätt.  

Teckningspris
Betalning för aktier som ska registreras hos Euroclear Finland och 
handlas på Nasdaq Helsinki ska erläggas med 0,01 EUR per aktie 
medan den i kronor bestämda teckningskursen i nyemissionen är 
0,09 SEK per aktie. Omräkningskursen baseras på Sveriges Riks-
banks fastställda valutakurser för EUR/SEK den 17 december 
2015. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vem som är 
berättigad att erhålla Teckningsrätter är den 21 december 2015. 

Rätten att teckna aktier
Rätten att teckna aktier med företrädesrätt utövas med stöd av 
Teckningsrätter. För varje aktie i Endomines som innehas på 
avstämningsdagen erhålls tre (3) Teckningsrätter. En (1) Teck-
ningsrätt berättigar till teckning av en (1) aktie.

Handel med Teckningsrätter
Bolaget kommer att arrangera handel i Teckninsgrätter på Nas-
daq Helsinki och Nasdaq Stockholm. Handel kommer att ske på 
Nasdaq Helsinki under perioden 11-19 januari 2016.

Teckningstid
Anmälan om teckning av aktier genom utnyttjande av Tecknings-
rätter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden 
11-25 januari 2016. Observera att Teckningsrätter som inte utnytt-
jas blir ogiltiga efter teckningstidens utgång och förlorar därmed 
sitt värde. Outnyttjade Teckningsrätter kommer att avregistreras 
från respektive aktieägares värdeandelskonto utan avisering från 
Euroclear. För att förhindra förlust av värdet på Teckningsrätter 
måste dessa utnyttjas för teckning av aktier senast den 25 januari 
2016 eller säljas senast den 19 januari 2016.

Teckning med stöd av företrädesrätter
Teckning av aktier med stöd av företrädesrätt skall ske genom 
samtidig kontant betalning senast den 25 januari 2016. Teckning-
en skall göras enligt anvisningar från kontoförande institut eller, 
vad avser innehav som är förvaltarregistrerade, i enlighet med 
anvisningar från respektive förvaltare i Finland. 

Aktieägare som inte erhåller några anvisningar för teckning och 
betalning av hans eller hennes kontoförande institut, depåhållare 
eller förvaltare, uppmanas att kontakta det finska emissionsinsti-
tutet för att erhålla anvisningar för teckning och betalning:

FIM Investeringstjänster Ab
Norra Esplanaden 33 A
00100 Helsingfors, Finland
asiakaspalvelu@fim.com
tel. +358 9 6134 6250

TECKNING UTAN STÖD AV TECKNINGSRÄTTER
Teckning utan företrädesrätt
För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av Teckningsrät-
ter fattar styrelsen beslut om tilldelning av aktier tecknade utan 
företrädesrätt. 

Teckning utan företrädesrätt skall ske under teckningsperioden 
genom att lämna in ett bindande uppdrag för teckning till res-
pektive kontoförande institut eller depåhållare i Finland i enlighet 
med anvisningar från dessa. Besked om eventuell tilldelning av 
aktier, tecknade utan företrädesrätt, lämnas av respektive konto-
förande institut eller depåhållare i Finland. 

Tilldelning vid teckning utan företrädesrätt
Teckning av aktier kan även ske utan stöd av Teckningsrätt. För 
det fall att inte samtliga aktier tecknas med stöd av Tecknings-
rätter ska styrelsen besluta om tilldelning, inom ramen för 
nyemissionens högsta belopp, till de som tecknat sig utan 
Teckningsrätter enligt följande fördelningsgrunder.

I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan Teck-
ningsrätter ske till dem som också tecknat aktier med stöd av 
Teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på 
avstämningsdagen eller inte, och för det fall tilldelning till 
dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhål-
lande till det antal Teckningsrätter som utnyttjats för teckning 
av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra och sista hand ska tilldelning av aktier som tecknats 
utan stöd av Teckningsrätter ske till de som endast tecknat 
utan stöd av Teckningsrätter, och för det fall tilldelning till 
dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhål-
lande till det antal aktier som var och en tecknat och, i den mån 
detta inte kan ske, genom lottning.

Information till utländska aktieägare
Aktieägare som är bosatta utanför Finland och som önskar delta i 
Företrädesemissionen uppmanas kontakta FIM Investeringstjäns-
ter Ab.

Betalda tecknade Interima Värdeandelar
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart det-
ta kan ske. Efter teckning med stöd av föresträdesrätt och erlagd 
betalning kommer interima värdeandelar ("Interima Värdeande-
lar") att bokas i det finska värdeandelssystemet och registreras på 
tecknarens värdeandelskonto. Dessa är bokförda på värdean-
delskontot tills nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket i 
Sverige vilket beräknas ske omkring vecka 7, 2016.

Handel med Interima Värdeandelar
Handel med Interima Värdeandelar kommer att arrangeras på 
Nasdaq Helsinki.

Interima Värdeandelar registrerade hos Euroclear Finland kan av 
tekniska skäl inte konverteras till så kallade BTA (betald tecknad 
aktie) registrerade hos Euroclear Sverige under teckningsperio-
den och några dagar efter teckningsperiodens utgång.
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Leverans av aktier
Tilldelade Interima Värdeandelar kommer att ersättas av aktier så 
snart som möjligt efter att Företrädesemissionen har registrerats 
av Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 7, 2016. 
Efter denna registrering kommer de Interima Värdeandelarna att 
bokas ut från respektive värdeandelskonto och ersättas av aktier 
utan särskild avisering. 
 
Ombokning av Interima Värdeandelar och leverans av aktier 
beräknas ske under vecka 7, 2016. Aktierna planeras att tas upp 
till handel på Nasdaq Helsinki omkring vecka 7, 2016. 

Offentliggörande av Företrädesemissionens utfall
Utfallet i Företrädesemissionen kommer att offentliggöras 
genom pressmeddelande, vilket beräknas ske omkring den 28 
januari 2016.

Rätt till utdelning
De nyemitterade aktierna berättigar till utdelning första gången 
på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter 
det att aktierna har förts in i Bolagets aktiebok. 

Övrig information om Företrädesemissionen
Styrelsen för Endomines har inte rätt att avbryta, återkalla eller 
tillfälligt dra tillbaka erbjudandet att teckna aktier i Bolaget i 
enlighet med villkoren i detta Prospekt. Styrelsen för Endomines 
äger rätt att en eller flera gånger förlänga den tid under vilken 
anmälan om teckning och betalning kan ske. En eventuell för-
längning av teckningstiden offentliggörs genom pressmedde-
lande senast den 25 januari 2016.

För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för emit-
terade aktier kommer Bolaget att ombesörja att överskjutande 
belopp återbetalas. Teckning av aktier är oåterkallelig och teck-
naren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av aktier. 
Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan komma 
att lämnas utan beaktande. Om teckningslikvid inbetalas för sent, 
är otillräcklig eller betalas på ett felaktigt sätt kan anmälan om 
teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning kom-
ma att ske med ett lägre belopp. Betald likvid som inte ianspråk-
tagits kommer i så fall att återbetalas. Endast en anmälningssedel 
får inges. Om flera anmälningssedlar av samma kategori inges 
kommer endast den anmälningssedel som sist kommit FIM Inves-
teringstjänster Ab tillhanda att beaktas. För sent inkommen inbe-
talning på belopp som understiger 10 EUR återbetalas endast på 
begäran. 

Tillämplig lagstiftning
Aktierna ges ut under svenska aktiebolagslagen (2005:551) och 
regleras enligt svensk rätt. Aktieägars rättigheter avseende vinst-
utdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med 
mera styrs dels av Bolagets bolagsordning som finns tillgänglig 
via Bolagets hemsida, dels av svenska aktiebolagslagen 
(2005:551).
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1. Du tilldelas Teckningsrätter
För varje aktie i Endomines du innehar på avstämningsdagen den 21 december 2015 erhåller du tre (3) Teckningsrätter. 

2. Så här utnyttjar du dina Teckningsrätter
En (1) Teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) aktie för 0,09 SEK. 

För dig som har VP-konto

För dig som har depå hos bank/förvaltare

0,09 SEK

Så här tecknar du aktier utan företrädesrätt
– För dig som har VP-konto

– För dig som har depå hos bank/förvaltare

AKTIE

OBS!
Betalning ska ske  
senast den 25 januari 
2016.

Om du utnyttjar samtliga Teckningsrät-
ter ska den förtryckta emissionsredovis-
ningen från Euroclear användas.

Om du har köpt, sålt eller av annan 
anledning vill utnyttja ett annat antal 
Teckningsrätter ska du fylla i och skicka 
in ”Särskild anmälningssedel” som kan 
erhållas från Erik Penser Bankaktiebolag 
via telefon, e-post eller www.penser.se.

Om du har dina aktier i Endomines  
på ett VP-konto framgår antalet Teck-
ningsrätter som du har erhållit på den 
förtryckta emissionsredovisningen från 
Euroclear.

Om du har dina aktier i Endomines på en depå hos bank eller annan 
förvaltare får du information från din förvaltare om antalet Tecknings-
rätter som du har erhållit.

Teckning och betalning ska ske genom respektive bank/förvaltare.

Fyll i Anmälningssedel för teckning av 
aktier utan stöd av företrädesrätt som 
finns att ladda ned på www.endomi-
nes.com samt på www.penser.se.

För att teckna aktier, följ instruktioner  
från din förvaltare.

För att teckna aktier, följ instruktioner  
från din förvaltare.

Anmälningssedeln ska vara 
Erik Penser Bankaktiebo-
lag tillhanda senast den 25 
januari 2016.

Om du blir tilldelad aktier får 
du en avräkningsnota som 
ska betalas enligt anvisningar 
på denna.

TECKNINGS- 
RÄTT

SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT TECKNA AKTIER I SVERIGE

TECKNINGS- 
RÄTT

AKTIE
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1. Du tilldelas Teckningsrätter
För varje aktie i Endomines du innehar på avstämningsdagen den 21 december 2015 erhåller du tre (3) Teckningsrätter. 

2. Så här utnyttjar du dina Teckningsrätter
En (1) Teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) aktie för 0,01 EUR. 

Teckning med stöd av företrädesrätt

0,01 EUR

AKTIE

OBS!
Betalning ska ske  
senast den 25 januari 
2016.

Teckning av aktier med stöd av före-
trädesrätt skall ske genom samtidig 
kontant betalning senast den 25 janu-
ari 2016. Teckningen skall göras enligt 
anvisningar från kontoförande institut 
eller, vad avser innehav som är förval-
tarregistrerade, i enlighet med anvis-
ningar från respektive förvaltare i Fin-
land. 

TECKNINGS- 
RÄTT

SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT TECKNA AKTIER I FINLAND

Aktieägare som inte erhåller några 
anvisningar för teckning och betal-
ning från hans eller hennes kontofö-
rande institut, depåhållare eller för-
valtare, uppmanas att kontakta FIM 
Investeringstjänster Ab för att erhålla 
anvisningar för teckning och betal-
ning.

Teckning utan företrädesrätt

För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av Teckningsrätter fattar styrelsen beslut om tilldelning av aktier tecknade 
utan företrädesrätt. 

Teckning utan företrädesrätt skall ske under teckningsperioden genom att lämna in ett bindande uppdrag för teckning till 
respektive kontoförande institut eller depåhållare i Finland i enlighet med anvisningar från dessa. Besked om eventuell till-
delning av aktier, tecknade utan företrädesrätt, lämnas av respektive kontoförande institut eller depåhållare i Finland. 

TECKNINGS- 
RÄTT

AKTIE
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ENDOMINES I KORTHET

Endomines AB (publ) grundades 2005. Bolagets verksamhet bedrivs genom de under 2006 förvärvade finska 
dotterbolagen Endomines Oy, inriktat mot prospektering och brytning av guld samt Kalvinit Oy med fokus på 
prospektering och brytning av industrimineralet ilmenit. 

Organisation
Endomineskoncernen består av moderbolaget Endomines 
AB, de två finska dotterbolagen Endomines Oy och Kalvinit Oy 
samt det svenska dotterbolaget Endomines Förvaltning AB, 
som inte bedriver någon verksamhet vid sidan av att förvalta 
Bolagets personaloptioner. Moderbolaget rymmer den cen-
trala och strategiska ledningen inklusive ekonomi- och finans-
funktion samt svarar för informationsgivning till aktiemarkna-
den. 

Endomines Oy
Endomines Oy är verksamt inom tre olika geografiska och geo-
logiska miljöer:

 ● Längs med Karelska Guldlinjen i östra Finland
 ● Porkonenområdet i Kittilä kommun, finska Lappland
 ● Kivimaaområdet i Tervola kommun, finska Lappland

Kalvinit Oy
Kalvinit Oy kontrollerar genom undersökningstillstånd de fem 
ilmenitförekomsterna Koivu, Kaire, Perä, Riutta och Lyly i Karle-
byområdet, centrala Österbotten, Finland. 

Segmentredovisning
Koncernen består av endast ett segment. Allt fokus gällande 
koncernens verksamhet är på guldproduktion och prospekte-
ring längs Karelska Guldlinjen. Separata segment är inte rele-
vanta eftersom all anrikning till guldkoncentrat sker i det 
befintliga anrikningsverket i Pampalo. Malm kommer från 
nuvarande underjordsgruva samt dagbrott i Pampalo och dag-
brottsgruvan Rämepuro samt i framtiden också från planerade 
satellitgruvor längs Karelska Guldlinjen. 

Anläggningarna i Pampalo omfattar anrikningsverk, sandma-
gasin, den 48 kilometer långa kraftledningen samt annan infra-
struktur inom och i anslutning till gruvområdet. 

Uppgifter om kostnader för guldproduktionen, såsom enhets-
kostnader för anrikning och "cash cost", lämnas separat från 
övriga kostnader. Investeringar i pågående och i framtida pla-
nerad gruvdrift lämnas separat från övriga investeringar. 

Affärsidé
Endomines affärsidé är att utveckla guld- och industrimineral-
förekomster till ekonomiskt lönsamma gruvor, med primärt 
fokus på Pampalogruvan och andra guldfyndigheter längs 
med Karelska Guldlinjen.

Strategi
Endomines prioriterar i nuläget guldproduktion i Pampalo och 
Rämepuro. Förutom dessa två för närvarande producerande 
enheter omfattar Bolagets projektportfölj ett flertal guldfyn-
digheter i olika utvecklingsfas, vilka ligger i anslutning till Karel-
ska Guldlinjen. Dessa utgör en bas för framtida expansion av 
verksamheten. 

Endomines har även ambitionen att aktivt delta i en framtida 
transformering och konsolidering av den nordiska gruvbran-
schen och kommer därför att utvärdera de eventuella möjlig-
heter som uppstår.

Bolagets affärs- och gruvverksamhet baseras på hållbara prin-
ciper för att minimera verksamhetens miljöpåverkan.

En ytterligare hörnsten i Endomines strategi är att utnyttja det 
gynnsamma klimatet för prospektering och projektutveckling 
som råder i Finland. Landets infrastruktur är väl utvecklad och 
den politiska miljön stabil. Regelverket för att erhålla under-
sökningstillstånd och bearbetningskoncessioner är väl struktu-
rerat. 

Finansiella och operationella mål
Endomines långsiktiga mål är att:

 ● Baserat på en årlig gruvproduktion på 400 000 ton produ-
cera 800-900 kg guld per år, motsvarande cirka 27 000 oz

 ● Med positivt kassaflöde i den löpande verksamheten 
amortera befintliga långfristiga krediter under 2018-2019 
och skapa förutsättningar för egenfinansierade prospekte-
ringsinsatser

 ● I så stor utsträckning som möjligt finansiera framtida inves-
teringar genom internt genererade medel, även om extern 
finansiering kan komma att nyttjas
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Mineralreserver (guld) per den 30 november 2015

Förekomst Ton Guldhalt (g/t) Guldmängd Klassificering Konsult
oz kg

Pampalo 107 000 2,1 7 224 225 Bevisad Endomines

Pampalo 36 000 2,2 2 546 79 Sannolik Endomines

Delsumma 143 000 2,1 9 771 304

Pampalo East 32 000 1,3 1 358 42 Sannolik Endomines uppdatering (JK-Kaivossuunnittelu Oy design 2015)

Pampalo totalt 175 000 2,0 11 129 346

Hosko 29 000 4,0 3 757 117 Sannolik Endomines/Geoconsulting Parkkinen 2015/MAPTEK 2009

Rämepuro 12 000 2,5 949 30 Sannolik Endomines

Muurinsuo 68 000 2,5 5 356 167 Sannolik MAPTEK 2009/Endomines  2014 uppdatering

Totalt 284 000 2,3 21 192 659

Indikerade och antagna mineraltillgångar är i tillägg till mineralreserver ovan

Mineraltillgångar (guld) utöver mineralreserverna per den 30 november 2015

Förekomst Ton Guldhalt (g/t) Guldmängd Klassificering Konsult
oz kg

Pampalo 139 900 4,2 18 846 586 Indikerad SRK Consulting

Pampalo 51 200 3,9 6 387 199 Antagen SRK Consulting

Pampalo Deep 
resource 80 000 2,8 7 305 227 Antagen Endomines

Pampalo D-zone 153 000 2,0 9 986 311 Antagen Endomines

Pampalo East 199 000 1,8 11 452 356 Indikerad Endomines

Pampalo East 62 000 1,4 2 791 87 Antagen Endomines

Delsumma 685 100 2,6 56 767 1 766

Hosko 688 000 1,2 26 257 817 Indikerad Geoconsulting Parkkinen

Hosko 240 000 0,8 6 019 187 Antagen Geoconsulting Parkkinen

Rämepuro 136 000 2,3 9 926 309 Antagen Geoconsulting Parkkinen

Muurinsuo 301 000 1,9 18 774 584 Indikerad Endomines

Muurinsuo 230 000 1,4 10 353 322 Antagen Endomines

Kuivisto East 37 000 3,2 3 807 118 Indikerad MAPTEK

Kuivisto East 145 000 1,0 4 662 145 Antagen MAPTEK

Kuittila 275 000 2,6 22 988 715 Antagen GSF, historisk

Korvilansuo 256 000 2,0 16 461 512 Antagen Outotec (Finland) Oy

Totalt 2 993 100 1,8 176 012 5 475

 Mineralreserver och mineraltillgångar rapporterade i enlighet med JORCkoden och Fennoscandia Review Boards rekommendation (förutom Kuittila). Alla 
siffror är individuellt avrundade

Mineralreserver och mineraltillgångar
Endomines kontrollerar och förfogar över alla kända guldfyn-
digheter längs Karelska Guldlinjen. Det är ovanligt att ett 
bolag på detta sätt kontrollerar alla kända förekomster i anslut-
ning till en guldförande struktur i ett grönstensbälte. Oftast har 
flera olika bolag undersökningstillstånd och/eller bearbet-
ningskoncessioner längs en malmpotentiell struktur, vilket för-
svårar ett optimalt utnyttjande av de sammantagna mineralre-
serverna.

Endomines undersökningstillstånd utmed Karelska Guldlinjen 
ligger väl samlade inom en sträcka av 40 km. Karelska Guldlin-
jen är en del av ett grönstensbälte som börjar i Ryssland norr 

om Ladoga och löper in i Finland för att sedan åter böja av 
österut in i Ryssland mot samhället Kostomuksja.
 
Bolagets bevisade och sannolika mineralreserver samt indike-
rade och antagna mineraltillgångar per den 30 november 2015 
framgår av nedanstående uppställning. Under perioden janua-
ri-september 2015 har Bolaget brutit totalt 251 970 ton malm 
med en genomsnittlig gulthalt på 2,0 g/ton.
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HISTORIK
2005: 

 ● Endomines AB bildas som blivande moderbolag i Endomi-
neskoncernen

2006: 
 ● Endomineskoncernen bildas genom att aktierna i Endomi-

nes Oy och Kalvinit Oy tillskjuts Endomines AB genom 
apportemission

 ● Endomines kapitaliseras med totalt 85 MSEK genom två 
nyemissioner

 ● Endomines förvärvar från Australiensiska Dragon Mining 
bearbetningskoncessionerna för Pampalo- och Rämepuro-
förekomsterna samt ett antal undersökningstillstånd längs 
med Karelska Guldlinjen

2007: 
 ● Endomines genomför en nyemission om 87 MSEK och lis-

tas på NASDAQ OMX First North

2008: 
 ● Kalkstens- och wollastonitfyndigheten i Kuovila förvärvas 
 ● Byggnadslov erhålls för Pampalogruvan

2009: 
 ● Miljötillstånd för Pampalogruvan beviljas
 ● Beslut fattas om byggstart i Pampalo i samband med att 

finansiering om totalt 287 MSEK säkras i form av en företrä-
desemission om 179 MSEK, projektfinansieringslån i Nord-
ea Bank om 82 MSEK samt bidrag från Finska staten om 26 
MSEK

 ● Bolaget prissäkrar genom en guldhedge 84 400 oz (2 625 
kg) av den planerade framtida guldproduktionen i Pampa-
lo

2010: 
 ● Endomines tecknar försäljningsavtal med Boliden av-

seende guldkoncentrat
 ● Anläggningsarbeten i Pampalo slutförs och provkörningar i 

anrikningsverket inleds
 ● Endomines tillförs 30 MSEK efter emissionskostnader 

genom lösen av teckningsoptioner emitterade 2009

2011: 
 ● Endomines påbörjar guldproduktion i Pampalo
 ● En planerad ökning av produktionen från 230 000 ton till 

270 000 ton per år i anrikningsverket i Pampalo beviljas av 
de lokala miljömyndigheterna

 ● Bolaget justerar ner det långsiktiga produktionsmålet från 
900–1 000 kg guld till 800–900 kg per år till följd av en upp-
datering av gruvplanen. Den nya gruvplanen innebär ett 
ökat totalt malmtonnage med lägre guldhalt än som tidi-
gare bedömts 

 ● Guldproduktionen uppgår till 616 kg (19 800 oz) under året 

2012: 
 ● Kommersiella leveranser av gravimetriskt guldkoncentrat 

inleds
 ● En uppdatering av mineraltillgångar och mineralreserver i 

Pampalogruvan per den 31 december 2011 visar en minsk-
ning av det totala tonnaget, motsvarande genomförd 
malmproduktion under 2010 och 2011. Den bedömda 
genomsnittliga guldhalten i Pampalogruvan justeras ned 
på grund av högre antagen gråbergsinblandning

 ● Bolaget sluter avtal med smältverket Rasmussen i Norge 
för leveranser av gravimetriskt koncentrat

 ● Bolaget sluter avtal med Nordea Bank om senareläggning 
av hedgebetalningar och amorteringar

 ● Bolaget sluter avtal med Cove Resources om överlåtelse av 
Kalvinit Oy 

 ● Dotterbolaget Kuovila Limestone Oy bildas och tar över 
Kalvinit Oys kalkstens- och wollastonitförekomster, varefter 
Endomines senare säljer aktierna i Kuovila Limestone Oy

 ● Bolagets aktier tas upp till handel på Nasdaq Stockholm 
Small Cap

 ● Guldproduktionen uppgår till 867 kg (27 900 oz) under året

2013: 
 ● Installationen av ny processutrustning färdigställs med sik-

te på ökning av produktionen till 380 000 ton malm per år 
inom ramen för nuvarande miljötillstånd

 ● Bolaget genomför en riktad nyemission och tillförs 45 
MSEK efter emissionskostnader. Beloppet disponeras 
huvudsakligen för prospektering längs Karelska Guldlinjen 
samt utveckling av Pampalogruvan 

 ● Endomines AB och Cove Resources ingår ett avtal om änd-
ring av betalningsvillkor avseende överlåtelse av Kalvinit 
Oy. Transaktionen villkoras av att Cove Resources innan 
den 15 maj 2013 genomför en kapitalanskaffning 

 ● Endomines godkänns för sekundärnotering på Nasdaq 
Helsinki Main Market

 ● Cove Resources meddelar att avtalet om förvärv av Kalvinit 
Oy inte fullföljs

 ● Guldproduktionen uppgår till 790 kg (25 400 oz) under året

2014: 
 ● Endomines genomför samarbetsförhandlingar med entre-

prenörer och fackföreningar med följande kostnadsbespa-
ringar och förbättringar av produktionseffektiviteten i Pam-
palo

 ● Miljötillstånd beviljas för Rämepuro satellitgruva och gruv-
produktion startar

 ● Bolaget genomför en företrädesemission och tillförs 96 
MSEK

 ●  Endomines och Nordea Bank undertecknar ändringsavtal 
för banklån

 ● Guldproduktionen uppgår till 762 kg (24 500 oz) under året

2015: 
 ● Endomines skjuter upp beslut om gruvstart i Hosko-fyndig-

heten efter otillräckliga borresultat
 ●  Bolaget gör sin geologiska databas tillgänglig för "Karelian 

Gold Rush 2015” – En global prospekteringstävling
 ●  Pampalo guldgruva erhåller förnyat miljötillstånd
 ●  Endomines rapporterar om guldförande kärnsektioner från 

Pampalomalmernas förlängningar mot djupet i nivån 500-
700 meter under jord

 ●  Endomines träffar överenskommelse om återköp av Bola-
gets guldprissäkringar och förlängning av återbetalning av 
banklån från 2016-2017 till 2018-2019

 ● Endomines anpassar verksamheten till rådande guldpris 
genom selektiv gruvdrift för att förbättra lönsamheten. 
Detta innebär att årsproduktionen för 2015 minskar något 
från tidigare bedömt 550-600 kg guld. Samarbetsförhand-
lingarna (MBL-förhandlingar) har slutförts och cirka 50 pro-
cent av den operativa personalen vid Pampalogruvan har 
permitterats. 2016 räknar Bolaget med att producera 300-
350 kg guld från verksamheten i Pampalo
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MARKNADSÖVERSIKT

MARKNADEN FÖR GULD1 
Tillförsel av nytt guld till marknaden sker helt genom gruvpro-
duktion. Det finns idag drygt 900 guldgruvor i drift världen 
över. Dessa producerar varje år cirka 3 000 ton guld. Dessutom 
tillförs passivt och befintligt guld genom återvinning, försälj-
ning och guldlån från officiella reserver. Det går allt längre tid 
mellan att nya stora guldfyndigheter hittas och kommer i pro-
duktion, samtidigt som tillgängliga reserver i existerande gru-
vor utvinns i allt snabbare takt som resultat av successiv till-
komst av mer effektiv teknik. 

Guldproduktion från gruvor är betydligt lägre än efterfrågan 
och underskottet har hittills täckts av bland annat återvinning 
och tidigare också från utförsäljningen av guldreserver från oli-
ka länders centralbanker. Centralbankerna uppträdde som 
nettoköpare av guld under 2010, efter att tidigare under 21 år 
varit nettosäljare. Under perioden 2011-2014 har centralban-
kerna fortsatt att vara nettoköpare av guld. Vid sidan av dessa 
är det framförallt privatkonsumenter som driver efterfrågan på 
guld. 

Halten guld varierar kraftigt i de malmer som bryts. Generellt 
gäller att guldmalm som bryts under jord måste hålla högre 
halt än produktion från dagbrott.

Mycket av världens guld produceras i dagbrott som bryts i mal-
mer med guldhalter mellan ett och fyra gram per ton. Produk-
tionskostnaden varierar kraftigt beroende på om brytning sker 
i underjordsgruvor eller i dagbrott. Väsentliga faktorer som 
påverkar produktionskostnaden är malmens guldhalt, minera-
liseringens geometri, den totala råmalmsproduktionen och 
metallutbyte i anrikningsprocessen. 

Tendenser
Flera av de kända stora guldfyndigheterna i världen innehåller 
allt mindre reserver av guld. Som exempel kan nämnas gruvor-
na i Sydafrika, som fram till 2007 hade den högsta guldproduk-
tionen. Brytning i vissa av dessa gruvor sker ner till över 4 000 
meters djup2, vilket är både komplicerat och medför kostnader 
som i många fall gör dessa gruvor olönsamma. De minskade 
globala reserverna i kombination med höga metallpriser gör 
att mer pengar investeras i prospektering i Norden, där särskilt 
god infrastruktur, ett stabilt politiskt klimat och inte minst de 
geologiska förutsättningarna anses attraktiva. Även om de 

områden som bedöms ha störst potential för nya stora fyndig-
heter ligger i Afrika och Sibirien, avskräcks investerarna ofta av 
att infrastrukturen där är bristfällig och att det politiska läget är 
instabilt. Den största producenten 2014 var Kina med 14,8 pro-
cent av den globala produktionen av i storleksordningen 3 135 
ton, följt av Australien med 8,8 procent, Ryssland med 8,4 pro-
cent, USA med 6,6 procent, och Peru med 5,5 procent.3 

Peak Gold estimat
Enligt ett flertal professionella beräkningar kommer den glo-
bala guldproduktionen att maximeras under 2015 alternativt 
2016 för att därefter successivt minska. Med hjälp av konsen-
sussiffror, uppskattar bland annat Goldcorp att den globala 
produktionen kommer att minska med sex procent under de 
kommande tre åren och med nästan 18 procent under de kom-
mande nio åren.4

Efterfrågan
Efterfrågan på guld har under lång tid dominerats av smyckes-
industrin. Guld har emellertid under de senaste åren fått en allt 
större betydelse som investeringsobjekt. Övriga användnings-
områden för guld, främst inom elektronikindustrin utgör unge-
fär tio procent av den totala efterfrågan och har minskat något 
under de senaste åren. 

Handel med guld
Den globala guldhandeln sker huvudsakligen direkt mellan 
olika marknadsaktörer. Handeln sker genom spottransaktioner 
och olika former av derivat. Huvudsakliga centra för handel är 
London, New York och Zürich. De främsta aktörerna är central-
banker och gruvbolag. 

Guldets prissättning
Guld prissätts i USD per troy ounce (oz) med en renhet på lägst 
995 fine, motsvarande cirka 23,9 karat5. Ett oz motsvarar 31,104 
gram. Guld omsätts på en global marknad och skiljer sig från 
andra metaller genom sin status som monetär tillgång. Guld 
har genom tiderna utgjort basen för olika valutasystem och har 
därför sällan prissatts som en vanlig råvara. Det var först efter 
Bretton-Wood-systemets fall 1971 som fri prissättning av guld 
inleddes.

Oväntade samhällshändelser återspeglas ofta i guldpriset. Oro 
för stigande inflation och låga realräntor är två andra faktorer 

1)  Källa för detta avsnitt är World Gold Council (www.gold.org), om inget annat anges
2)  Trevor Fletcher, 1992 (http://www.imwa.info/bibliographie/11_4_043-052.pdf) 
3)  Metal Focus samt Gold Survey 2015 Thomson Reuters GFMS 2015
4)  http://www.goldcorp.com samt http://goldsilverworlds.com/   
5)  The London Bullion Market Association
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som anses påverka guldpriset positivt. I osäkra tider betraktas 
guld som en ”säker” investering.

Det genomsnittliga guldpriset under de senaste fem åren till 
och med den 30 november 2015 har varit cirka 1 420 USD/oz. 
Under denna period ökade guldpriset först från cirka 1 390 
USD/oz till cirka 1 890 USD/oz den 22 augusti 2011 för att 
sedan till och med 30 november 2015 falla till cirka 1 065 USD/
oz. Genomsnittspriset under perioden 1 januari - 30 november 
2015 uppgick till cirka 1 177 USD/oz. Se diagram. 

FINLAND SOM GRUVLAND
Gruvindustrin i Finland och globalt
Gruvdrift har ägt rum i Norden i över tusen år och i Finland finns 
en stark tradition av malmbrytning och metallframställning. 
Intresset för mineralprojekt i Norden har varit ökande. Detta 
beror bland annat på att det är internationellt accepterat att det 
här finns liknande geologiska förutsättningar som i de starka 
gruvnationerna Australien och Kanada.6

Den Fennoskandiska skölden är en geologisk formation som 
sträcker sig genom Norge, Sverige och Finland och som anses 
ha mycket goda förutsättningar för mineralfyndigheter. Detta 
tillsammans med andra faktorer, som exempelvis infrastruktur, 
lagstiftning och tillgänglighet till relevant kompetens, gör Nor-
den till ett intressant område för prospektering. Trots att pro-
spektering under de senaste åren ökat, anses de nordiska län-
derna vara underprospekterade jämfört med motsvarande 
geologiska områden i exempelvis Australien, Kanada, Brasilien 
och Sydafrika7. Den jämförelsevis begränsade omfattningen av 
prospektering i Norden beror bland annat på att det var först 
under 1990-talet som utländska prospekterings- och gruvföre-
tag fick full möjlighet att prospektera och utvinna mineraler i 
regionen8.

Trenden inom gruvindustrin går mot färre och större gruvor. 
Antalet gruvor har minskat samtidigt som den totala gruvpro-
duktionen har ökat. Effektivisering och teknisk utveckling har 
möjliggjort denna utveckling trots att gruvindustrin sysselsätter 
allt färre personer.

Gruvproduktion i Finland
Gruvproduktion har historiskt spelat en stor roll inom den fin-
ländska industrin. Ett ökat internationellt intresse för Finland 
inom gruvsektorn har inneburit en positiv trend för prospekte-
ring och gruvdrift. Under 2014 utvanns cirka 8,7 ton guld i Fin-
land, vilket motsvarade 31 procent av den totala guldutvinning-
en inom EU9. Landets goda infrastruktur, de stora glesbefolkade 
områdena och tillgången till av Geologiska Forskningscentralen 
systematiserade geologiska data med god täckning och hög 
kvalitet gör Finland till ett attraktivt gruvland. Vidare anses Fin-

lands stabila politiska och ekonomiska läge samt landets väl 
fungerande gruv- och miljölagstiftning vara viktiga positiva fak-
torer.

Det finns i Finland, utöver aktiva prospekterings- och gruvföre-
tag, ledande internationellt verkande leverantörer inom gruv-
teknik som exempelvis Metso och Outotec. Dessutom finns en 
mängd mindre konsult- och entreprenadföretag inom prospek-
terings- och gruvsektorn. Rapporten ”Survey of Mining Compa-
nies 2012/2013” från Fraser Institute rankar Finland som det 
bästa landet i världen för gruvverksamhet10.

Gruvlagstiftning i Finland 
Gällande gruvlagstiftning
Den finska gruvlagstiftningen regleras i gruvlagen 621/2011 som 
trädde i kraft den 1 juli 2011 (den ”Nuvarande Gruvlagen”), samt 
gruvförordningen som trädde i kraft den 1 juli 2012. Den centra-
la målsättningen med gällande lagstiftning är att trygga förut-
sättningarna för gruvdrift och malmletning på ett samhällsnyt-
tigt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt. Målet är dessutom 
att trygga kommunernas möjligheter att påverka, att säkerställa 
rättsskyddet och att beakta kraven på medborgarinflytande.

Gruvlagens tillämpningsområde omfattar cirka 50 olika metal-
liska element, 30 olika mineral samt marmor och täljsten. Varje 
person eller företag med säte inom Europeiska Ekonomiska 
Samarbetsområdet (EES) har rätt att utöva malmletning och 
gruvverksamhet i Finland. Från och med den 1 juli 2011 är Säker-
hets- och kemikalieverket (TUKES) tillstånds- och övervaknings-
myndighet för prospektering och gruvverksamhet i Finland. 
TUKES utfärdar reservationer (förbehåll enligt finsk lagtermino-
logi) undersökningstillstånd (malmletningstillstånd enligt finsk 
lagterminologi) och bearbetningskoncessioner (gruvtillstånd 
enligt finsk lagterminologi) till den som uppfyller gällande krav11. 
Statsrådet avgör dock ärenden gällande inlösen av gruvområde 
samt ärenden som gäller utvinning av uran eller torium.

Mindre provtagning som medför endast ringa olägenhet kan 
utföras med stöd av en anmälan till markägaren eller eventuell 
annan innehavare av markområdet. Mer omfattande prospekte-
ring får inte idkas utan tillstånd av myndighet, markägare eller 
innehavare av nyttjanderätt. 

Gruvlagstiftningen utgår från ett antal centrala begrepp:
 ● Reservation
 ● Undersökningstillstånd
 ● Bearbetningskoncession
 ● Gruvområdesinlösningstillstånd
 ● Gruvsäkerhetstillstånd

6)   GTK – Mineral deposits and metallogeny of Fennoscandia (http://arkisto.gtk.fi/sp/sp53/sp53.pdf)
7)   GTK – Mineral deposits and metallogeny of Fennoscandia (http://arkisto.gtk.fi/sp/sp53/sp53.pdf)  
8)   Regeringen SOU 200:89 (http://www.regeringen.se/content/1/c4/23/22/9a50d207.pdf) 
9)   SGU – Bergverksstatistik 2014 (http://resource.sgu.se/produkter/pp/pp2015-1-rapport.pdf) 
10) http://www.fraserinstitute.org/uploadedFiles/fraser-ca/Content/research-news/research/publications/mining-survey-2012-2013.pdf
11) I detta Prospekt används för förbehåll, malmletningstillstånd och gruvtillstånd de motsvarande termerna enligt svensk lagterminologi.
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Reservation
En reservation innebär förtursrätt att ansöka om undersöknings-
tillstånd. Reservationen är i kraft tills det att undersökningstill-
stånd söks eller under högst två år efter det att reservationsan-
mälan har gjorts. Reservationen kan dock under dess 
giltighetstid förfalla om den som gjort reservationen skriftligen 
meddelar om återkallelse eller om det i reservationsanmälan har 
uppgivits felaktiga eller bristfälliga uppgifter. Lagen anger ing-
en maximistorlek för reservationsområdet, men gruvmyndighe-
ten ska ändå inte bevilja reservationen om det finns vägande 
skäl att misstänka att den som ansöker om en reservation, på 
grund av områdets omfattning eller av andra orsaker, inte har 
förutsättningar eller uppenbarligen inte heller avser att ansöka 
om undersökningstillstånd.

Undersökningstillstånd
Innan ett undersökningstillstånd beviljas inhämtar TUKES-
utlåtanden från bland annat de berörda kommunerna, från finska 
Närings-, trafik- och miljöcentralen, samt från övriga berörda 
myndigheter. Utöver detta ska tillståndsmyndigheten ge sakä-
gare, såsom markägare och arrendatorer tillfälle att framföra syn-
punkter med anledning av tillståndsärendet. Även andra än sak-
ägare, såsom medborgarorganisationer och kommuninvånare 
som inte kan anses vara sakägare, ska ges tillfälle att framföra sin 
åsikt i frågan. Mer noggrann reglering om tillståndsprocessen 
ges med stöd av gruvförordningen. Till ansökan om undersök-
ningstillstånd ska bland annat en plan för hantering av utvin-
ningsavfall fogas. Sökanden erhåller undersökningstillstånd för 
det aktuella området om de i lagen uppräknade förutsättningar-
na uppfylls och om inga i lagen nämnda hinder förekommer. Till-
stånd kan också beviljas om ett eventuellt hinder kan avvärjas 
med hjälp av tillståndsbestämmelser eller genom att minska på 
tillståndets omfattning. Tillståndsbestämmelser kan typiskt 
omfatta till exempel beaktandet av naturskyddsområden, övriga 
naturskyddsintressen eller fornminnen, efterbehandlingsåtgär-
der och dess tidtabell, rapportering samt arbetsmetoder. En till-
ståndshavare har med stöd av undersökningstillståndet rätt att 
undersöka berggrunden och att utföra andra förberedande 
undersökningar för gruvdrift enligt vad som närmare anges i 
undersökningstillståndet. TUKES har rätt att begära att tillstånds-
havaren ställer säkerhet för ersättning av eventuell skada och 
olägenhet och för genomförande av efterbehandlingsåtgärder. 
Tillståndshavaren har en motsvarande skyldighet att helt ersätta 
all skada och olägenhet som uppkommit till följd av undersök-
ningarna. Undersökningstillståndet är giltigt under högst fyra år, 
varefter det kan förlängas med tre år i taget. Den totala giltig-
hetstiden kan dock inte överstiga 15 år. Tillståndshavaren är skyl-
dig att betala malmletningsersättning till markägaren.

Bearbetningskoncession och inlösningstillstånd för 
gruvområden
Om en sannolikt brytvärd mineralisering lokaliserats, kan en 
fysisk eller juridisk person få ett område för gruvdrift fastställt 
och förvärva rätten att utnyttja de befintliga gruvmineral som 
finns inom området. Till en ansökan om bearbetningskoncession 
ska också fogas bland annat en verksamhetsplan, en beskrivning 
av förutsättningarna för verksamheten, de berörda parterna 
samt en utredning om miljöpåverkan. Tillståndsmyndigheten 
ger de berörda myndigheterna och parterna möjlighet att fram-

lägga synpunkter och åsikter gällande ärendet. Därefter fattar 
tillståndsmyndigheten beslut i tillståndsärendet. Koncessionsha-
varen ska till markägaren betala ersättning för markanvändning-
en samt för bruten malm och eventuella biprodukter. Bearbet-
ningskoncessionen är giltig tills vidare eller tidsbegränsad till en 
period om högst tio år. Om gruvproduktionen fortlöper eller om 
gruvdriften av godtagbara orsaker avbryts eller inte påbörjas kan 
ansökan om förlängning göras. En innehavare av bearbetnings-
koncession ska ställa säkerhet för avslutande åtgärder och efter-
behandlingsåtgärder efter gruvdriftens upphörande. Om gruv-
verksamheten sker på annans mark och verksamhetsutövaren 
och markägaren inte kan komma överens om markanvändning-
en, kan verksamhetsutövaren ansöka om ett så kallat gruvområ-
desinlösningstillstånd för att kunna bedriva gruvverksamhet på 
markområdet genom att inlösa den nödvändiga nyttjanderätten 
av markägaren. Gruvområdesinlösningstillståndet kan beviljas 
tills vidare eller för en bestämd tid, förutsatt att gruvprojektet är 
betydelsefullt med hänsyn till ett allmänt behov. Beviljande myn-
dighet kan på verksamhetsutövarens ansökan förlänga giltig-
hetstiden av gruvområdesinlösningstillståndet på motsvarande 
sätt som för en bearbetningskoncession. Ett gruvområdesinlös-
ningstillstånd förfaller om bearbetningskoncession inte beviljas 
eller om den förfaller eller återkallas.

Gruvsäkerhetstillstånd
Anläggandet av en gruva och gruvdrift kräver säkerhetstillstånd 
från gruvmyndigheten. Gruvsäkerhetstillstånd får inte beviljas 
förrän en bearbetningskoncession har vunnit laga kraft. Om 
gruvområdet och eventuellt tillhörande område för gruvan inte 
tillhör den som bedriver gruvdrift får inte gruvsäkerhetstillstånd 
beviljas förrän dessa områden tagits i besittning av verksamhets-
utövaren. Ett gruvsäkerhetstillstånd gäller tills vidare eller bevil-
jas för en bestämd tid om det är motiverat med beaktande av 
gruvdriftens uppskattade varaktighet, säkerställande av gruvsä-
kerheten och övriga omständigheter. Tillstånd kan dock beviljas 
för högst den tid som bearbetningskoncessionen är i kraft. Till-
ståndsvillkoren ses över minst vart tionde år.

Övergångsregler
De ärenden som med stöd av den upphävda gruvlagen 503/1965 
handlades av Arbets- och näringsministeriet överfördes till 
TUKES när Gruvlagen trädde i kraft den 1 juli 2011. Ärendena 
handläggs och avgörs med iakttagande av de bestämmelser 
som gällde vid ikraftträdandet av den nya gruvlagen, det vill säga 
enligt den gamla regleringen, dock med vissa undantag. Höjda 
kostnader, ändringar i kostnadsstrukturen för prospekterings- 
och gruvverksamhet, kraven på gruvsäkerhet, skyldigheten att 
ställa säkerheter och rapporteringsskyldigheter kommer att krä-
va åtgärder av gruvbolagen under en övergångsperiod som föl-
jer ikraftträdandet av Gruvlagen. 

FRÅN PROSPEKTERING TILL GRUVDRIFT
Vägen från inledande prospektering fram till utvinning och för-
säljning av kommersiella produkter är lång. Nedan följer en 
beskrivning av olika moment i ett projekt från prospektering till 
gruvdrift. Tiden från det att ett undersökningsområde väljs och 
prospekteringen inleds till gruvproduktion beräknas uppgå till 
minst 10 år för ett projekt som utvecklar sig positivt och genom-
går samtliga utvecklingssteg enligt figuren på följande sida. 
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Prospekteringsfas
Rekognosering samt val av undersökningsområden
I rekognoseringsfasen är målsättningen att välja ut områden 
med gynnsamma geologiska förutsättningar, där utsikterna att 
lokalisera en malmfyndighet bedöms som goda. Detta görs 
genom att samla in geologiska, geokemiska och geofysiska data 
från utvalda områden, sammanställa, analysera och tolka infor-
mationen och baserat på uppnådda resultat bedöma om områ-
det kan anses malmkritiskt, det vill säga om det inom området 
bedöms finnas förutsättningar för att finna brytvärda malmer. I 
valet av område för gruvdrift finns det en faktor som under de 
senaste åren blivit alltmer betydelsefull, nämligen den sociala 
acceptansen för gruvverksamhet.

Uppföljande prospektering
I de fall rekognoseringen är framgångsrik avancerar prospek-
teringsprocessen till nästa skede som bland annat omfattar 
arbeten som geologisk kartering, blockletning samt geofysiska 
mätningar. Ofta genomförs också geokemiska undersökningar 
som innebär provtagning och analys av till exempel morän, 
växter eller berg. Om resultaten från dessa undersökningar är 
positiva påbörjas det mest kostsamma skedet av prospekte-
ringen i vilket detaljerad och systematisk kartering och kärn-
borrning utförs för att lokalisera och bedöma mineralisering-
ens storlek och dess halter av ekonomiskt intressanta element 
eller mineral. Samtidigt påbörjas mineralogiska, anrikningstek-
niska och metallurgiska tester för att bestämma hur och till vil-
ka kostnader en säljbar produkt ska kunna framställas.

Projektundersökning och lönsamhetsanalys
För att bestämma om en fyndighet är lönsam att exploatera 
studeras de tekniska och ekonomiska parametrarna. Detta 
arbete startar oftast med en så kallad ”in-house scoping”-stu-
die. Om resultatet från denna är positivt genomförs en så kall-
lad ”pre-feasibility”-studie. 

Sista steget innan ett beslut om gruvdrift kan fattas är en slutlig 
”feasibility”-studie som oftast utförs av en opartisk expertor-
ganisation. Vid positivt resultat kan beslut fattas om att vidta 
arbete för att finansiera upptagandet av gruvverksamheten.

Anläggningsfas
Anläggning av gruva och anrikningsverk
Produktionsanläggningen utgörs dels av gruvan, i vilken bryt-
ningen kan ske under jord eller i dagbrott, dels av anriknings-
verket där malmen förädlas till ett kommersiellt koncentrat. För 
att starta underjordsproduktion måste en snedbana drivas 
eller ett schakt sänkas och orter drivas. Dagbrottsbrytning är 
oftast snabbare att starta eftersom normalt endast en jordav-
rymning behöver genomföras för att nå malmkroppen.

Undersökningar innan brytning
För att minimera malmförluster och gråbergsinblandning vid 
brytningen måste malmkroppen undersökas i detalj med sikte 
på att fastställa malmgränser och halter. Dessa undersökningar 
omfattar bland annat geologisk kartering, kärnborrning och 
kaxborrning. Geologer tolkar erhållen information och sam-
manställer tillsammans med gruvexperter en brytnings- och 
produktionsplan.

Produktionfas
Produktion av malm
Produktion av malm kan ske antingen ovan jord i dagbrott eller 
under jord. Dagbrottsbrytning är vid måttliga djup billigare än 
brytning under jord. Allt eftersom brytningen fortskrider mot 
djupet måste emellertid allt mer gråberg brytas varför det vid 
ett visst djup kommer att bli billigare att övergå till brytning 
under jord.

Malmproduktion under jord är betydligt mer komplicerat än 
dagbrottsbrytning. Beroende på rådande förhållanden i de 
områden där brytningen sker kan kostnader och arbetsinsats 
variera betydligt. Då malmkroppar sällan är homogent minera-
liserade eller likformiga i sin utbredning krävs betydande pla-
nering för att de ska kunna brytas på ett kostnadseffektivt sätt. 
Förberedande arbeten för framtida malmbrytning som till 
exempel ortdrivning i gråberg påverkar periodvis produktio-
nen av malm. Därutöver kan även behovet av bergförstärkning, 
ventilationsinstallationer, elinstallationer, pumparbeten etce-
tera variera avsevärt i omfattning mellan olika perioder. Samtli-
ga dessa faktorer kan påverka periodens brytningskostnader 
med icke oväsentliga belopp. 

Anrikning
Den krossade malmen mals i anrikningsverket. Beroende på 
de värdefulla mineralens egenskaper koncentreras dessa där-
efter med gravimetriska, magnetiska eller ytkemiska metoder. 
Slutprodukterna benämns slig eller anrikningskoncentrat och 
innehåller merparten av de värdefulla mineralen. Upparbetade 
koncentrat kan antingen vidareförädlas inom bolaget eller säl-
jas till externa parter.

Lakning, smältning och raffinering
I många guldfyndigheter måste den finfördelade malmen eller 
ett producerat anrikningskoncentrat lakas för att guldet och 
eventuellt vissa andra metaller ska kunna utvinnas. För att få 
guldet i lösning används som regel natriumcyanid. Från lös-
ningen fälls guldet ut på aktivt kol som tillsätts i form av grova 
granuler. Guldet återförs än en gång i lösning genom att kolet 
lakas vid hög temperatur varefter det fälls ut på till exempel 
stålull, som i nästa steg rostas. Det guld som utvinns smälts 
sedan till guldtackor eller så kallade dorétackor som innehåller 

Från prospektering till gruvdrift
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cirka 60–90 procent guld. Den slutliga reningen sker vid exter-
na raffinaderier från vilka det levereras som tackor med en ren-
het av 999,9 tusendelar guld. En betydande fördel med mal-
men i gruvorna i Pampalo och Rämepuro är att guldet 
uppträder på sådant sätt att det till smältverken säljbara guld-
koncentrat kan framställas direkt genom flotation eller med 
gravimetriska metoder. 

Klassificering av mineraltillgångar och mineralre-
server
Endomines är medlem i branschorganisationen FinnMin (Fin-
nish Association of Extractive Resources Industry), den finska 
motsvarigheten till SveMin som är en arbetsgivar- och bransch-
förening för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige. 
Med anledning av detta följer Bolaget de gemensamma 
rekommendationer upprättade av Fennoscandia Review 
Board avseende publiceringsstandard för företag som är 
engagerade i prospektering och mineralutvinning. 

Fennoscandia Review Boards rekommendationer baseras på 
de regler som CSA (Canadian Securities Administrators, den 
kanadensiska finansinspektionen) kräver att gruv- och prospek-
teringsbolag ska följa. Det kanadensiska policydokumentet 
National Instrument NI 43-101 beskriver utgångspunkterna för 
och reglerna för rapportering. Direktivet NI 43-101 rekommen-
derar användandet av den kanadensiska CIM-koden (Canadi-
an Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum) för att upp-
skatta och redovisa mineraltillgångar och mineralreserver, men 
tillåter också användandet av någon av följande standarder: 

 ● Den australienska JORC-koden (Joint Ore Reserves 
 Committee)

 ● Den amerikanska SEC-koden (United States Securities and 
Exchange Commission)

 ● Den brittiska IMMM-koden (Institute of Materials, Minerals 
& Mining)

 ● Den sydafrikanska SAMREC-koden (South African Mineral 
Resource Committee)

Fennoscandia Review Board rekommenderar att all informa-
tion från ett bolag som är medlem i någon av föreningarna 
direkt eller genom uppdrag ska följa något av ovanstående 
policydokument. Syftet med rekommendationerna är att de 
ska fungera som riktlinjer för bolag i sin informationsgivning till 
investerare, media och aktiemarknaden. Rekommendationer-
na gäller för all typ av information, såsom pressmeddelanden, 
bolagets hemsida, broschyrer, årsredovisningar och andra 
publika dokument.

Endomines rapporterar mineraltillgångar och mineralreserver i 
enlighet med JORC-koden, vilket är den internationellt accep-
terade australienska koden för rapportering av mineralreserver 
och mineraltillgångar. JORC-koden är primärt en kod för att 
rapportera status för en mineraltillgång, medan NI 43-101 är 
en kod för värdepappersredovisning. NI 43-101 kräver betyd-
ligt mer teknisk redovisning till marknaden än JORC-koden.

Mineraltillgångar
En mineraltillgång är en koncentration av fast oorganiskt eller 
fossilt organiskt material i jordskorpan i sådan form och i sådan 
kvantitet att det har rimliga utsikter att kunna utvinnas ekono-
miskt.

Klassificering av mineraltillgångar
Mineraltillgångar klassificeras efter stigande geologisk känne-
domsgrad i:

 ● Antagna mineraltillgångar
 ● Indikerade mineraltillgångar
 ● Kända mineraltillgångar

Antagna mineraltillgångar
En antagen mineraltillgång är den del av en mineraltillgång för 
vilken kvantitet och halt uppskattats utifrån geologiska under-
sökningar, begränsad provtagning samt rimligt bedömda, 
men inte klarlagda, geologiska samband och haltsamband. 
Bedömningen grundar sig på begränsad information och 
provtagning inhämtad från till exempel hällar, blottningar, jord-
avrymningar och borrkärnor. Den osäkerhet som präglar en 
antagen mineraltillgång gör att det inte kan förutsättas att 
den, eller delar av den, genom fortsatta undersökningar kan 
uppgraderas till indikerade eller kända mineraltillgångar. 
Säkerheten i bedömningen är otillräcklig för att medge en 
meningsfull ekonomisk värdering.

Indikerade mineraltillgångar
En indikerad mineraltillgång är den del av en mineraltillgång 
för vilken kvantitet, halt, densitet, form och fysiska egenskaper 
kan bedömas med en säkerhet som är tillräcklig för att den ska 
kunna utgöra underlag för tekniska och ekonomiska uppskatt-
ningar. Klassificeringen grundar sig på detaljerade undersök-
ningar och tester av information samlad genom lämplig teknik 
från till exempel hällar, jordavrymningar och borrkärnor. 

En mineralisering kan klassificeras som indikerad mineraltill-
gång av en kvalificerad person när kvalitet, kvantitet och för-
delning av data är sådana att en rimlig tolkning av geologin 
och mineraliseringens kontinuitet kan göras. En indikerad 
mineraltillgång kan användas för en preliminär lönsamhetsstu-
die som kan utgöra underlag för utvecklingsbeslut.

Kända mineraltillgångar
En känd mineraltillgång är den del av en mineraltillgång för vil-
ken bland annat kvantitet, halt, densitet, form och fysiska 
egenskaper är så väl kända att de tillsammans med väl under-
byggda tekniska och ekonomiska parametrar kan användas 
som underlag för produktionsplanering och uppskattningar av 
den ekonomiska bärkraften hos mineraliseringen. Bedömning-
en är grundad på detaljerade undersökningar och tester av 
information insamlad genom lämplig teknik från till exempel 
hällar, jordavrymningar och borrkärnor. 

En mineralisering kan klassificeras som en känd mineraltillgång 
av en kvalificerad person när kvalitet, kvantitet och fördelning-
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en av data är sådana att tonnage och halter kan bedömas med 
god noggrannhet och att variationer i bedömningen inte 
väsentligt påverkar den potentiella ekonomiska bärkraften. 
Denna kategori erfordrar en hög konfidensnivå och förståelse 
av geologin samt de parametrar som kontrollerar mineralise-
ringen.

Mineralreserver
En mineralreserv är den ekonomiskt utvinningsbara delen av 
en känd eller indikerad mineraltillgång bekräftad genom en 
lönsamhetsstudie. Studien måste innehålla adekvat informa-
tion om gruvbrytning, anrikning samt metallurgiska, ekonomis-
ka och andra relevanta faktorer samt visa att en lönsam utvin-
ning är möjlig vid rapporteringstillfället. En mineralreserv 
inkluderar gråbergsinblandning och tar hänsyn till malmförlus-
ter. Termen mineralreserv behöver inte nödvändigtvis betyda 
att anläggningar för utvinning finns på plats eller att alla till-
stånd har erhållits. Bedömningen ska dock vara att det är rim-
ligt att tillstånd erhålls. 

Klassificering av mineralreserver
Mineralreserver indelas efter ökande kännedomsgrad i följan-
de klasser:

 ● Sannolika mineralreserver
 ● Bevisade mineralreserver

Sannolika mineralreserver
En sannolik mineralreserv är den ekonomiskt brytbara delen av 
en indikerad, och i vissa fall känd mineraltillgång, bekräftad 
genom minst en preliminär lönsamhetsstudie. Denna ska inne-
hålla adekvat information om brytning, processteknik, metal-
lurgi, ekonomi och andra relevanta faktorer och vid rapporte-
ringstillfället visa att utvinning är lönsam.

Bevisade mineralreserver
En bevisad mineralreserv är den ekonomiskt brytbara delen av 
en känd mineraltillgång, bekräftad genom minst en lönsam-
hetsstudie. Denna ska innehålla adekvat information om gruv-
brytning, processteknik, metallurgi, ekonomi och andra rele-
vanta faktorer som visar att utvinning är lönsam vid 
rapporteringstillfället. En bevisad mineralreserv har av den 
kvalificerade personen bedömts ha den högsta konfidensgra-
den. Denna term ska begränsas till de delar av fyndigheten där 
produktionsplanering pågår och där förändringar i bedöm-
ningen inte får väsentliga konsekvenser för den beräknade 
ekonomiska bärkraften.
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Endomines AB (publ) grundades 2005. Bolagets verksamhet 
bedrivs genom de två finska dotterbolagen Endomines Oy, 
inriktat mot prospektering och brytning av guldförande malm 
och Kalvinit Oy, med fokus på utveckling och brytning av indu-
strimineralet ilmenit. De båda dotterbolagen, som bildades i 
mitten av 1990-talet och förvärvades 2006, kontrollerar ett fler-
tal bearbetningskoncessioner och ett stort antal undersök-
ningstillstånd inom fem olika områden i Finland. Guldfyndig-
heterna ligger i huvudsak längs med Karelska Guldlinjen 

Prospektering och brytning av ilmenit ingår sedan en tid tillba-
ka inte i Endomines strategi. 

KARELSKA GULDLINJEN
Den helt avgörande verksamheten som bedrivs inom Endomi-
nes Oy är geografiskt koncentrerad till Karelska Guldlinjen. 
Karelska Guldlinjen går genom Ilomantsi kommun i norra Kare-
len. Den utgör en del av Ilomantsi grönstenbälte i den östli-
gaste delen av Finland och fortsätter in i Ryssland. Bergarterna 
i detta bälte är bland de äldsta i Norden. Karelska Guldlinjen 
med mineraliseringar är av arkeisk ålder, det vill säga de har 
bildats för mer än 2 500 miljoner år sedan. Guld i mineralise-
ringar i anslutning till Karelska Guldlinjen uppträder oftast som 
individuella korn eller tillsammans med sulfider, oxider eller 
tellurider i kvartsådror, breccior eller skjuvzoner, ofta i närheten 
av något yngre granitoider. Mineraliseringarna har bildats 
genom att guld lakats ut från omgivande bergarter och återav-
satts vid stora förändringar i tryck och temperatur i gynnsam-
ma strukturella eller geologiska fällor.

Endomines undersökningstillstånd följer Karelska Guldlinjen, 
som sträcker sig från den ryska gränsen i söder genom Hattu-
vaara by för att mot norr igen fortsätta in i Ryssland. Framkom-
ligheten för tunga fordon är god året runt. En asfalterad lands-
väg följer Karelska Guldlinjen från söder till norr. Från denna 
löper ett flertal skogsbilvägar som utgör grund för ett väl fung-
erande kommunikationsnät till Bolagets malmletningsområ-
den.

Gruvproduktion drivs i Pampalo underjordsgruva med näralig-
gande dagbrott samt i Rämepuro dagbrottsgruva söder om 
Pampalo. All produktion av guldkoncentrat sker i anriknings-
verket i anslutning till Pampalo. Bolaget bedriver prospekte-
ring inom och i anslutning till de båda producerande gruvorna 
med syfte att öka de befintliga mineralreserverna och mineral-
tillgångarna. Parallellt med detta bedrivs och har bedrivits pro-
spekteringsarbete i och i anslutning till flera mineraliseringar 
längs Karelska Guldlinjen. Fokus är dock Endomines under-
jordsgruva med omedelbart närliggande fyndigheter. Målsätt-
ningen i Pampalo är att dels öka de befintliga mineraltillgång-
arna, dels verifiera tillräckliga mineralreserver för framtida 
lönsam gruvdrift. 

Endomines beslutade i oktober 2009 att starta gruvdrift i Pam-
palo. Byggande av anrikningsverk, sandmagasin, kraftledning-
ar och övrig infrastruktur vid Pampalogruvan påbörjades i 
oktober 2009 och anläggningen stod klar i november 2010 i 
enlighet med tidplan och budget. Industriell produktion av 
guldkoncentrat har bedrivits i Pampalo sedan februari 2011.

Karelska Guldlinjen

Endomines har därefter, sedan start under sommaren 2014, 
drivit brytning i Rämepurogruvan. Malm fraktas med lastbil till 
anrikningsverket i Pampalo. Rämepuro gruva beräknas med 
nuvarande guldprisnivå drivas till och med första kvartalet 
2016.

GRUVDRIFT LÄNGS KARELSKA GULDLINJEN
Brytning i Pampalo sker både under jord och i dagbrott. Pam-
palo gruva med anrikningsverk och tillhörande krossverk, 
sandmagasin, kontorsbyggnader och övriga anläggningar lig-
ger centralt inom den så kallade Karelska Guldlinjen. Detta 
innebär att malmtransporter från övriga fyndigheter i anslut-
ning till Karelska Guldlinjen i framtiden kan minimeras. Elför-
sörjning av anläggningarna sker via en 48 km lång kraftledning 
från det finska stamnätet.

Gruvdrift i Rämepuro inleddes i dagbrott som anlades efter att 
berggrunden frilagts genom omfattande jordavrymning. Bero-
ende på hur mineraliseringen utvecklas mot djupet och på hur 
mycket gråberg som måste brytas i dagbrott för att frilägga 
malm, kan framtida brytning under jord eventuellt bli aktuell.  

Pampaloförekomsten har tidigare brutits av Outokumpu. Bryt-
ning skedde då huvudsakligen i dagbrott, men i slutskedet 
bröts malm även under jord från en snedbana som drevs från 

VERKSAMHETSBESKRIVNING
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dagbrottets botten ned till nivån 280 meter. Endomines har 
under Bolagets gruvdrift förlängt snedbanan ned till nivån 630 
meter. Brytning under jord i Pampalo sker med den så kallade 
Avoca-metoden som är en pallbrytningsmetod med återfyll-
ning av brutna produktionsrum.

Personal
Under perioden januari-november 2015 uppgick det genom-
snittliga antalet anställda i Endomines till 73 personer, varav 66 
personer i Pampalogruvan. I november avslutades MBL-för-
handlingar i dotterbolaget Endomines Oy, varefter totalt upp 
till 35 personer beräknas bli permitterade på hel- eller deltid. 
Några personer flyttar över till prospekteringsverksamheten. 
Permitteringarna träder i kraft successivt och senast under 
januari 2016 kommer antalet sysselsatta i koncernen  att ha 
reducerats till cirka 35  personer. Permitterad personal kan kall-
las tillbaka på del- eller heltid vid behov.

Anrikning
Den brutna malmen anrikas genom krossning i tre steg, varef-
ter den mals ner till önskad kornstorlek i den följande kvarn-
kretsen för maximalt utbyte i efterföljande processteg. Mal-
men genomgår i följande steg en mekanisk klassificering där 
grövre fraktioner frånskiljs för att vidarebehandlas med gravi-
metrisk separation. Guldkoncentrat utvinns i spiraler och på 

skakbord, medan restprodukten pumpas tillbaka till kvarnkret-
sen för repeterad malning. Den gravimetriska processen, eller 
tyngdkraftsanrikning, bygger på att guldets specifika vikt 19,3 
kg/dm3 är avsevärt högre än gråbergets knappt 3 kg/dm3.
Finkorniga guld- och mineralpartiklar från 
klassificeringscyklonen, pumpas vidare till flotationskretsen, 
där guldkoncentrat utvinns med konventionell flotationsteknik. 
Denna process baseras på principen att finkornigt guld i en 
vattensuspension binds till luftbubblor med hjälp av kemikalier 
och stiger upp till ytan. Dessa skrapas successivt av och blir, 
efter förtjockning och avvattning, en kommersiell produkt i 
form av flotationskoncentrat.

Miljöarbete
Gruvdrift leder ofrånkomligt till miljöpåverkan. Endomines mil-
jöarbete utgår ifrån att så långt som möjligt begränsa denna 
påverkan. Vid Pampalo anrikningsverk innebär detta konkret 
att ingen cyanid eller starka syror används i anrikningsproces-
sen, att anrikningssand från processen inte innehåller miljöfar-
liga ämnen, att eventuellt syragenererande anrikningssand 
och gråberg deponeras separat samt att Bolaget strävar efter 
att recirkulera så mycket som möjligt av nyttjat processvatten. 

Karta över området omkring Pampalogruvan
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Produktionsekonomi 
Produktion vid Pampalo har fortgått enligt plan sedan gruv-
start 2011. Ett projekt för att öka kapaciteten i anrikningsverket 
slutfördes under andra kvartalet 2013, varefter produktionen 
successivt ökats. Den beräknade anrikningskapaciteten är 
50-55 ton/timme, vilket motsvarar en årlig genomsättning på 
maximalt 420 000 ton. Endomines har därefter beviljats ett till-
stånd för en ytterligare kapacitetsökning till maximalt 450 000 
ton per år. 

Planen inför det kommande året 2016, inom ramen för beslu-
tad strategi att fokusera på höghaltig malm, är att bryta i stor-
leksordningen 125 000 ton malm i årstakt och att driva anrik-
ningsverket i kampanjer under 7-10 dagar per månad. Detta 
motsvarar ungefär 1/3 av befintlig kapacitet i anrikningsverket.

Gruvproduktionen 2014 uppgick till ca 395 000 ton malm med 
en produktion av 761,9 kg guld. Produktionen januari-septem-
ber 2015 uppgick till 411,0 kg guld.

Bolagets långsiktiga målsättning är att nå en årlig guldproduk-
tion om 800–900 kg (26 000–29 000 oz) genom att årligen bryta 
och anrika 380 000-420 000 ton malm. Den producerade mäng-
den guld per år är en funktion av producerat tonnage malm, 
ingående guldhalt samt guldutbyte i anrikningsverket. Med 
två gruvor i drift, Pampalo och Rämepuro, med få brytnings-
fronter, innebär förändringar i driften, som till exempel längre 
perioder med ortdrivning och tillredning i gråberg, betydande 
variationer i såväl den brutna malmens guldhalt som produk-
tion av guldkoncentrat. Dessa naturliga förändringar i produk-
tion påverkar i hög grad Endomines ”Cash Cost” per oz guld. 
Den producerade mängden guld i guldkoncentrat kan under 
ett enskilt år komma att såväl understiga som överstiga den 
planerade genomsnittliga nivån om 800–900 kg per år. 

Cash Cost
Endomines beräknar ”Cash Cost” per oz guld i enlighet med 
riktlinjer publicerade av ”The Gold Institute Production Cost 
Standard”. ”Cash Cost” beräknas per betalbar oz guld. Malm-
produktion, anrikning, administration samt externa smält- och 

raffineringskostnader ingår i "Cash Cost", medan avskrivning-
ar, övriga kapitalkostnader och prospektering exkluderas. 
Uppgift om ”Cash Cost” lämnas som tilläggsinformation och 
justeras inte enligt IFRS.
Produktionens fördelning på kostnader för pallbrytning och 
ortdrivning under olika perioder samt haltförändringar i ak-
tuella brytningsfronter påverkar i hög grad Endomines ”Cash 
Cost”. Ortdrivning och övriga arbeten för framtida produktion 
i Endomines gruvor kan även planmässigt variera avsevärt 
under olika kvartal. Utöver detta är ”Cash Cost” beroende av 
faktorer som till exempel utbyte och genomsättning och kan 
således variera kraftigt över tiden.

Förväntad livslängd
Historiskt har Pampalogruvan haft begränsade mineralreserver 
på grund av att mineraliseringens geometri endast tillåter 
detaljerad diamantborrning från snedbanan. Detta har med-
fört kort framförhållning vad gäller tillgängliga mineralreserver.

Under 2015 har bolaget genomfört ett stort borrprogram från 
snedbanan med positivt resultat. Bolagets bedömning är att 
det är möjligt att konvertera dessa nyligen identifierade mine-
raltillgångar till mineralreserver genom planerad brytning från 
området under perioden 2016-2017. 

Baserat på uppskattade mineralreserver och -tillgångar, som 
redovisas per den 30 november 2015 samt en planerad pro-
duktion om cirka 125 000 ton malm per år är det ledningens 
och styrelsens bedömning att idag kända mineralreserver och 
mineraltillgångar i Pampalo  är tillräckliga för produktion i mer 
än två  år. 

Planerad utveckling
Brytning i Pampalo drivs i egen regi, huvudsakligen utan exter-
na entreprenörer, med hänsyn till den högre kostnadsnivån för 
entreprenörer. Bolaget använder entreprenörer i förekomman-
de fall för icke kritiskt arbete, som till exempel för skrotning 
och transport av malm samt vid behov av extern kapacitet för 
drivning av snedbana och orter. Kärnborrning genomförs ock-
så av entreprenörer vid behov.

2011 2012 Q1/2013 Q2/2013 Q3/2013 Q4/2013 2013 Q1/2014 Q2/2014 Q3/2014 Q4/2014 2014 Q1/2015 Q2/2015 Q3/2015

Anrikad malm (ton) 210 545 249 949 58 856 80 939 93 460 96 328 329 583 107 866 104 688 95 583 87 205 395 342 76 089 85 738 90 143

Ingående guldhalt (g/t) 3,4 4,0 3,5 2,3 3,0 2,6 2,8 2,0 2,4 2,7 2,4 2,3 2,1  1,8 2,0

Guldutbyte i verket (%) 87,0 86,1 88,4 86,7 82,6 82,8 85,1 81,6 80,3 81,6 82,9 82,1 83,8 84,1 82,7

Guldproduktion (kg) 615,9 866,5 180,4 168,1 228,5 213,0 790,0 176,0 195,7 210,9 179,3 761,9  131,3  126,6 153,1

Guldproduktion (oz) 19 802 27 860 5 800 5 405 7 346 6 848 25 399 5 659 6 292 6 781 5 765 24 497 4 221  4 069 4 922

Cash Cost (USD/oz) 

kvartalet

-  1 081 1 441 983 1 351 1 197 1 271 939 960 1 046 1 047 1 394 1 365 1 112

Cash Cost (USD/oz) rull-

lande 12 månader

864 753 745 954 998 1 197 1 197 1 243 1 130 1 127 1 047 1 047 1 059 1 154 1 218

Guldpriset (USD/oz) 1 570 1 668 1 631 1 415 1 326 1 273 1 411 1 293 1 289 1 284 1 229 1 274 1 220  1 193 1 125

Produktionen i korthet



39E N D O M I N E S  A B  ( P U B L )

PROSPEKTERING
Endomines har genomfört omfattande kärnborrningsprogram 
längs Karelska Guldlinjen inom de områden där Bolaget har 
undersökningstillstånd. Avsikten med pågående borrprogram 
är dels att lokalisera nya målområden, dels att utöka och kvali-
tetssäkra mineraltillgångar och mineralreserver i tidigare kän-
da mineraliseringar. 

Endomines har genomfört omfattande kärnborrningsprogram 
längs Karelska Guldlinjen. Resultatet av verksamheten 2015 har 
varit positivt, även om det ännu inte givit förutsättningar för 
start av ytterligare industriell gruvproduktion. Borrningar har 
genomförts för rekognosering inför kommande prospektering 
samt för uppdatering av kända tillgångar. Detta har skett i 
Hosko, Korvilansuo, Muurinsuo, Rämepuro och Nenävaara. 
Många av de rekognoscerande kärnborrhålen inom Korvilan-
suo-Muurinsuoområdet har träffat guldmineraliseringar, vilket 
bekräftar Bolagets uppfattning att omfattande malmbildande 
processer ägt rum i anslutning till Kuittilatonaliteten.

Reservationer, undersökningstillstånd och bear-
betningskoncessioner
Endomines har fem beviljade bearbetningskoncessioner. 
Dessa ligger i Pampaloområdet (357 ha), Rämepuroområdet 

(61 ha), Hoskoområdet (64 ha), Kuivistoområdet (43 ha) och 
Muurinsuoområdet (24 ha). 

Endomines har beviljade undersökningstillstånd som täcker en 
yta av cirka 8 384 ha. Dessa täcker bland annat mineraliseringar 
som efter fortsatt prospektering på sikt planeras kunna brytas 
och anrikas i Pampalo anrikningsverk.

Pampalo
Reservationer, undersökningstillstånd och bearbet-
ningskoncessioner
Endomines har två bearbetningskoncessioner på 357 hektar i 
Pampaloområdet. 

Mineraltillgångar och mineralreserver
En uppdatering enligt JORC-koden av bevisade och sannolika 
mineraltillgångar samt reserver i Pampalo slutfördes per 
november 2015 av SRK Consulting (Finland) Oy och Endomi-
nes Oy. Utvidgade undersökningar av de djupare delarna i 
Pampalo underjordsgruva genomfördes under 2015. Tonnage 
och guldhalt för området per 30 november 2015 framgår av 
uppställningen på sida 28.

Pampalo Deep

Endomines har under hösten 2015 uppnått exceptionellt goda indikationer i prospektering i form av höghaltiga guldförande kärn-
sektioner i Pampalogruvan mellan nivåerna 500 och 700 meter under jord. Bolaget har därför beslutat att koncentrera fortsatt pro-
spekteringsverksamhet till Pampalo och att i det nära perspektivet därvid reducera den regionala prospekteringen längs den Karel-
ska Guldlinjen. Den senare kommer att återupptas vid förbättrade guldpriser.
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Pampalo East
Prospektering 
Fyndigheten Pampalo East ligger endast 100 meter öster om 
gruvan i Pampalo. GTK och Outokumpu har historiskt utfört 
kärnborrning för att undersöka mineraliseringen. Det är dock 
Endomines som först genomförde ett systematiskt kärnborr-
ningsprogram.

Mineraltillgångar och mineralreserver
Endomines och JK-Kaivossuunnittelu Oy har genomfört en 
uppskattning av mineralreserverna i Pampalo East-förekom-
sten. Tonnage och guldhalt för området per 30 november 2015 
framgår av uppställningen på sida 28.

Rämepuro
Reservationer, undersökningstillstånd och bearbet-
ningskoncessioner
Rämepurofyndigheten täcks av en bearbetningskoncession. 
Fyndighetens förmodade utsträckning mot norr och söder lig-
ger i områden för vilka nya undersökningstillstånd sökts. 

Prospektering
Rämepuroförekomsten har undersökts under flera olika perio-
der från 1985 till 2015. Vid sidan av kärnborrning, genomfördes 
på 1980-talet geofysiska mätningar inom området och 1997 
jordavrymdes några mindre områden. Ytterligare geofysiska 
undersökningar (IP-mätningar) har gjorts under 2008. Under 
hösten 2012 genomfördes en begränsad försöksbrytning på 
370 ton där materialet genomgick anrikningstester i pilotskala 
vid GTK Mintecs anläggning i Outokumpu. Fullskalig gruvpro-
duktion i Rämepuro påbörjades under sommaren 2014 efter en 
provbrytning på 20 000 ton. Anrikningen sker i Pampalo anrik-
ningsverk. 

Mineraltillgångar och mineralreserver
Endomines Oy har genomfört uppskattningar av mineralreser-
ver och mineraltillgångar i Rämepuroförekomsten. Tonnage 
och guldhalt för området per 30 november 2015 framgår av 
uppställningen på sida 28.

Fortsatta arbeten
Gruvproduktion beräknas drivas till och med första kvartalet 
2016 med nuvarande guldprisnivå. Bolaget utvärderar vidare 
prospektering och möjlig gruvdrift vid högre guldpris.

Hosko
Reservationer, undersökningstillstånd och bearbet-
ningskoncessioner
Endomines beviljades bearbetningskoncession för Hoskoföre-
komsten i december 2013. Mineraliseringens förmodade fort-
sättningar mot norr och söder utanför koncessionsområdet 
täcks av giltiga och ansökta undersökningstillstånd. Lantmäte-
riförrättning utfördes under 2014.

Prospektering
Den borrning som genomförts i Hoskoområdet, indikerar en 
sammanhängande guldförande horisont. Lokalt förekommer 

höga guldhalter. Extrema guldhalter, motsvarande upp till 1,77 
kg per ton, har noterats i enstaka meterlånga kärnsektioner. 
Guld i Hoskofyndigheten förekommer heterogent, både vad 
gäller fördelning och kornstorlek, vilket ger upphov till bety-
dande ”nugget-effekter” som är svårare att ”fånga” i en borr-
kärna än mer homogent fördelade mindre guldkorn. ”Nugget-
effekten” försvårar prospekteringsarbetet samt innebär ökade 
kostnader, eftersom borrningen måste ske med grova hål som 
måste borras tätare än normalt och analyser göras på omfat-
tande provmaterial. Under 2013 genomfördes en provbrytning 
på 390 ton som användes i anrikningstester i pilotskala vid GTK 
Mintecs anläggning i Outokumpu. 

Mineraltillgångar och mineralreserver
Geoconsulting Parkkinen har genomfört den senaste upp-
skattningarna av mineralreservar och mineraltillgångar i Hos-
komineraliseringen. Tonnage och guldhalt för området per 30 
november 2015 framgår av uppställningen på sida 28.

Fortsatta arbeten
Endomines har en positiv bild av Hosko som fyndighet. Den är 
dock komplex med betydande nugget-effekter och är därmed 
osäker vad gäller verkligt tonnage för guldproduktion. Bolaget 
utvärderar vidare prospektering och möjlig gruvdrift vid högre 
guldpris.

Korvilansuo-Kivisuo-Elinsuo 
Reservationer, undersökningstillstånd och bearbet-
ningskoncessioner
Hela prospekteringsområdet täcks av befintliga undersök-
ningstillstånd respektive arealer för sökta undersökningstill-
stånd. 

Prospektering
Endomines, GTK och Outokumpu har fram till 2015 undersökt 
den mineraliserade zonen längs Kuittilatonalitetens vänstra 
flank där olika mineraliseringar uppträder. Genomförda borr-
ningar har resulterat i att den geologiska strukturen i stort klar-
lagts. Den guldförande horisonten ansluter till en skjuvzon som 
följer Kuittilatonalitetens västra kontakt mot suprakrustalberg-
arterna från Korvilansuo, genom Kivisuo och Elinsuo, ända 
fram till Muurinsuo. Guld har observerats i olika vulkaniska och 
vulkanosedimentära bergartslager och uppträder dessutom i 
gränsområden inne i tonaliteten. 

Mineraltillgångar och mineralreserver
Endast Korvilansuoförekomsten har undersökts med kärnborr-
ning i sådan omfattning att en första mineraltillgångsuppskatt-
ning har kunnat utföras. Tonnage och guldhalt för området per 
30 november 2015 framgår av uppställningen på sida 28.

Fortsatta arbeten
Endomines har under 2015 borrat ett antal hål i Korvilansuo 
med otillräckligt resultat. Bolaget har därför under rådande 
guldprisnivå beslutat att tillsvidare inte gå vidare med pro-
spektering av fyndigheten. 
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Muurinsuo
Reservationer, undersökningstillstånd och bearbet-
ningskoncessioner
Endomines har en bearbetningskoncession i Muurinsuoområ-
det som omfattar 25 ha. Eventuella fortsättningar av minerali-
seringen mot nordost och sydväst täcks av befintliga undersök-
ningstillstånd.
 
Prospektering
Endomines har under perioden 2006-2013 genomfört omfat-
tande borrning i Muurinsuomineraliseringen, varefter Bolaget 
efter värdering beslutade att skriva ned fyndigheten 2013 utan 
fortsatt fysisk prospektering. GTK har tidigare utfört borrningar 
inom området. Genomförda borrningarna har resulterat i att 
den geologiska strukturen klargjorts. Guldmineraliseringen är 
oftast knuten till lager av mörkgrön mafisk tuff. Den guldföran-
de horisonten är enkel att känna igen, vilket gör att den lätt kan 
identifieras och följas vid en eventuell framtida brytning.

Mineraltillgångar och mineralreserver
Endomines har under 2014 genomfört en uppdatering av 
MAPTEKs tidigare mineralreservs- och mineralresursbedöm-
ning avseende Muurinsuomineraliseringen. 

Tonnage och guldhalt för området per 30 november 2015 
framgår av uppställningen på sida 28.

Fortsatta arbeten
Endomines bedriver inget prospekteringsarbete sedan 2013 i 
avvaktan på positiv utveckling av guldprisnivån.

Nenävaara
Prospektering
Nenävaaramineraliseringen ligger i den så kallade Tiittalan-
vaaraformationen cirka två kilometer söder om Pampalogru-
van. Geologin har likheter med Pampaloformationen. Berg-
grunden utgörs huvudsakligen av polymikta 
metakonglomerater och gråvackor. Även andesitiska tuffer, 
bandade järnmalmer och ultrabasiska bergarter (talk-klorit-
skiffrar) förekommer. Den geofysiska flygmagnetiska kartan 
visar att området utgör en strukturell och berggrundsgeolo-
gisk spegelbild av Pampaloområdet. 

Guldmineraliseringen i Nenävaara uppträder tillsammans med 
arsenikkis och mer sällan kopparkis i kvarts-turmalingångar och 
breccior. Guldanomala morän- och torvprov från området 
bekräftar närvaron av guldmineraliseringar i berggrunden. Den 
hittills genomförda kärnborrningen har emellertid inte träffat 
någon ekonomiskt intressant mineralisering.

Fortsatta arbeten
Endomines kommer att fortsätta prospektering inom Nenä-
vaara med bättre guldprisnivå.

Kuivisto East
Reservationer, undersökningstillstånd och bearbet-
ningskoncessioner
Kuivisto East-mineraliseringen är belägen 7 km norr om Pam-
palo nära den nordnordvästligt löpande Hattuskjuvzonen i ett 

för guldmineraliseringar gynnsamt strukturgeologiskt läge. 
Endomines har en beviljad bearbetningskoncession för Kuivis-
to East-förekomsten.

Prospektering
GTK och Endomines har genom prospekteringsinsatser inom 
området påvisat en 300–400 meter lång guldförande minerali-
sering. Guldhalten är något lägre än i Pampaloförekomsten. 

Mineraltillgångar
Under 2009 utförde MAPTEK/KRJA Systems Ltd en uppskatt-
ning av mineraltillgångarna i Kuivisto East-förekomsten. Ton-
nage och guldhalt för området per 30 november 2015 framgår 
av uppställningen på sida 28.

Fortsatta arbeten
Den centrala delen av förekomsten kommer vid bättre guld-
prisnivå att prospekteras genom jordavrymning för att detalje-
rade strukturgeologiska studier ska kunna göras innan någon 
ytterligare borrning planeras.

Kuittila
Kuittilaförekomsten, som ligger cirka 30 km söder om Pampa-
lo, är en av de sydligast kända guldfyndigheterna utmed Karel-
ska Guldlinjen. Mineraliseringen utgörs av kvarts-karbonat-
gångar med disseminerat guld. Dessa uppträder i anslutning 
till en skjuvzon längs Kuittilatonalitetens kontakt mot Hattuskif-
fern. Fyra olika gångsystem har kunnat identifieras i området. 
Den guldförande zonen, som är några hundra meter bred, har 
kunnat följas en sträcka av 1 km utmed den i nord-syd gående 
skjuvzonen.

Reservationer, undersökningstillstånd och bearbet-
ningskoncessioner
Endomines har under 2010 ansökt om bearbetningskoncessi-
on för Kuittilaförekomsten. Bolaget har dock under 2015 beslu-
tat att ansöka om omvandling av gällande bearbetningstill-
stånd till en prospekteringslicens i avvaktan på bättre 
guldprisnivå.

Prospektering
GTK and Endomines har utfört en uppskattning av mineraltill-
gångarna Kuittila. Tonnage och guldhalt för området per 30 
november 2015 framgår av uppställningen på sida 28.

Fortsatta arbeten
Endomines avser att vid bättre guldprisnivå genom fortsatta 
prospekteringsaktiviteter ytterligare förädla förekomsten med 
sikte på ökade mineraltillgångar.

Porkonen och Kivimaa
Endomines har beslutat att avveckla Bolagets prospektering i 
Lappland. Bolagets licenser kommer att låtas löpa ut under 
2016. 
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Illustration av brytningsprincipen i Pampalo

Illustration av anrikningsprocessen i Pampalo
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Nedan presenteras Endomines finansiella utveckling i sammandrag för räkenskapsåren 2013 - 2014. De revide-
rade koncernräkenskaperna är upprättade i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) 
och tolkningar från IFRIC sådana de antagits av EU samt i enlighet med Årsredovisningslagen (ÅRL) och RFR 1. 
Därtill tillämpas, utöver ovanstående, även RFR 2 för räkenskapsåret 2013. 

Prospektet innehåller vissa finansiella nyckeltal som inte har definierats enligt IFRS. Bolaget bedömer att dessa 
nyckeltal ger en bättre förståelse för Bolagets ekonomiska trender. Dessa finansiella nyckeltal har, om inget 
annat anges, inte reviderats och ska inte betraktas för sig själva eller som ett alternativ till prestationsnyckeltal 
som har framtagits i enlighet med IFRS.

Uppgifter motsvarande oreviderade räkenskaper för delårsperioderna 1 januari-30 september 2015 och mot-
svarande period 2014 har hämtats ur Bolagets delårsrapport för perioden 1 januari-30 september 2015 respek-
tive 2014, vilka har upprättats i enlighet med redovisningsprinciperna ovan.

Koncernresultaträkning i sammandrag, KSEK
1 jan-30 sep 

2015
1 jan-30 sep 

2014
1 jan-31 dec 

2014
1 jan-31 dec 

2013

Nettoomsättning 84 769 130 555 172 025 163 309

Övriga intäkter 471 1 012 1 621 743

Summa intäkter 85 240 131 567 173 646 164 052

Förändring av lager av färdiga varor och produkter i arbete 1 143 -1 691 -2 511 -514

Råvaror och förnödenheter -22 399 -20 599 -27 146 -37 193

Kostnader för ersättningar till anställda -32 407 -30 268 -42 186 -52 774

Avskrivningar och nedskrivningar -44 731 -33 559 -44 826 -71 448

Övriga kostnader -79 858 -70 275 -96 348 -97 816

Orealiserat resultat på säkringsinstrument -1 406 -4 255 -5 643 19 391

Rörelseresultat -94 418 -29 080 -45 014 -76 302

Resultat före skatt -97 715 -28 772 -43 324 -75 087

Periodens resultat -79 437 -23 531 -35 208 -63 318

Koncernbalansräkning i sammandrag, KSEK 30 sep 2015 30 sep 2014 31 dec 2014 31 dec 2013

Balansomslutning 371 800 377 704 458 563 393 225

Immateriella anläggningstillgångar 56 841 52 981 51 019 47 533

Materiella anläggningstillgångar 203 175 215 914 224 699 237 908

Uppskjutna skattefordringar 42 419 24 946 28 269 16 231

Andra långfristiga fordringar 10 228 5 125 6 287 2 184

Varulager 6 581 5 323 5 463 7 273

Kundfordringar 10 214 6 672 3 581

Övriga fordringar 3 949 1 368 671 1 718

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 010 37 419 27 324 30 923

Likvida medel 34 383 34 622 114 159 45 874

Summa eget kapital 251 628 236 125 317 799 267 934

Summa långfristiga skulder 52 813 83 832 74 976 60 251

Summa kortfristiga skulder 67 359 57 747 65 788 65 040

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag, KSEK
1 jan-30 sep 

2015
1 jan-30 sep 

2014
1 jan-31 dec 

2014
1 jan-31 dec 

2013

Kassaflöde från den löpande verksamheten -39 568 4 746 11 433 -11 479

Kassaflöde från investeringsverksamheten -36 088 -12 577 -24 695 -39 402

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -3 131 -3 677 80 343 26 767

Periodens kassaflöde -78 787 -11 508 67 081 -24 114

FINANSIELL HISTORIK
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Nyckeltal 30 sep 2015 30 sep 2014 31 dec 2014 31 dec 2013

Omsättningstillväxt -35%1 7%1 6%2 -30%2

EBITDA-marginal -57%1 7%1 3%2 -15%2

Rörelsemarginal -111%1 -22%1 -26%2 -47%2

Nettomarginal -93%1 -18%1 -20%2 -39%2

Soliditet 68%1 63%1 69%2 68%2

Nettoskuldsättningsgrad 11%1 12%1 -15%2 7%2 

Medelantal anställda 741 731 732 892

Data per aktie, SEK
1 jan-30 sep 

2015
1 jan-30 sep 

2014
1 jan-31 dec 

2014
1 jan-31 dec 

2013

Resultat per aktie* -0,301 -0,181 -0,252 -0,492

Eget kapital per aktie 0,961 1,791 1,212 2,032

Utdelning per aktie 0,001 0,001 0,001 0,001

Genomsnittligt antal aktier (tusen)* 262 1561 132 2581 143 0832 130 2542

Antal utestående aktier vid periodens slut (tusen)* 262 1561 132 2581 262 1572 132 2582

Aktiekurs vid periodens slut (SEK) 0,321 0,771 0,571 2,661

Börsvärde vid periodens slut (MSEK) 83,11 101,41 149,41 351,31

*) IFRS nyckeltal
1) Oreviderad
2) Reviderad

NYCKELTALSDEFINITIONER

DE FINANSIELLA MÅTT OCH NYCKELTAL SOM ANGES NEDAN HAR INTE DEFINIERATS ENLIGT IFRS

EBITDA
Resultat före räntor, skatter, avskrivningar, nedskrivningar och orealiserat 
resultat på säkringsinstrument.

EBITDA-marginal
EBITDA i procent av totala intäkter.

Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av totala intäkter.

Nettomarginal
Resultat efter skatt i procent av totala intäkter.

Soliditet
Eget kapital dividerat med balansomslutningen vid slutet av den aktuella 
perioden.

Nettoskuldsättningsgrad
Räntebärande nettoskuld vid periodens utgång i förhållande till eget  kapital 
vid periodens utgång.

Eget kapital per aktie
Eget kapital vid periodens slut dividerat med utestående antal aktier vid 
periodens slut, före respektive efter utspädning.
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KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECK-
LINGEN
RESULTATRÄKNING
Jämförelse mellan perioderna januari till septem-
ber 2015 och januari till september 2014
Endomines nettoomsättning minskade med 45 786 KSEK, till 
84 769 KSEK för perioden 1 januari – 30 september 2015, jäm-
fört med 130 555 KSEK samma period 2014, en minskning med 
35 procent. Minskningen berodde primärt på minskad guld-
produktion. Övriga intäkter uppgick till 471 KSEK, jämfört med 
1 012 KSEK 2014. Rörelsekostnaderna ökade med 19 011 KSEK 
till 179 658 KSEK, jämfört med 160 647 KSEK 2014, en ökning 
med 12 procent. Ökningen förklaras huvudsakligen av en åter-
gång till normal produktion i underjordsgruvan efter föregå-
ende års temporära neddragning av aktiviteterna. Avskrivning-
arna ökade med 11 172 KSEK och uppgick till 44 731 KSEK, 
jämfört med 33 559 KSEK 2014, som förklaras primärt av ökade 
avskrivningar på malmuttag. Orealiserat resultat på säkringsin-
strument uppgick till -1 406 KSEK, jämfört med -4 255 KSEK 
2014. Bolagets rörelseresultat uppgick till -94 418 KSEK, jäm-
fört med -29 080 KSEK samma period 2014. 

Jämförelse mellan helåren januari till december 
2014 och januari till december 2013
Endomines nettoomsättning ökade med 8 716 KSEK, till 
172 025 KSEK för helåret 1 januari – 31 december 2014, jämfört 
med 163 309 KSEK helåret 2013, en ökning med 5 procent.
Ökningen förklaras främst av positiv valutaeffekt EUR/SEK. 
Övriga intäkter uppgick till 1 621 KSEK, jämfört med 743 KSEK 
2013. Rörelsekostnaderna inklusive avskrivningar, nedskriv-
ningar och orealiserat resultat på derivatinstrument minskade 
med 21 694 KSEK till 218 660 KSEK, jämfört med 240 354 KSEK 
2013, en minskning med 9 procent. Minskningen förklaras 
huvudsakligen av besparingsprogrammet 2014. Bolagets 
rörelseresultat uppgick till -45 014 KSEK, jämfört med -76 302 
KSEK helåret 2013.

KASSAFLÖDE 
Jämförelse mellan perioderna januari till septem-
ber 2015 och januari till september 2014
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i 
rörelsekapital för perioden 1 januari - 30 september 2015 upp-
gick till -50 956 KSEK, jämfört med 6 591 KSEK samma period 
2014 och påverkades främst av minskad guldproduktion. Kas-
saflödeseffekten från förändringar av rörelsekapital uppgick till 
11 388 KSEK jämfört med -1 845 KSEK samma period 2014. 
Detta berodde främst på minskning av kundfordringar. Kassa-
flöde från den löpande verksamheten uppgick därmed till 
-39  568 KSEK jämfört med 4 746 KSEK 2014. Kassaflöde för 
investeringar uppgick till -36 088 KSEK jämfört med -12 577 
KSEK för samma period 2014. Kassaflödet från finansierings-
verksamheten uppgick till -3 131 KSEK jämfört med -3 677 
KSEK för samma period 2014. Kassaflödet för perioden 1 janu-
ari – 30 september 2015 uppgick till -78 787 KSEK jämfört med 
-11 508 KSEK för samma period 2014, en minskning med 67 279 
KSEK. 

Jämförelse mellan helåren januari till december 
2014 och januari till december 2013
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i 
rörelsekapital för helåret 1 januari - 31 december 2014 uppgick 
till 2 261 KSEK, jämfört med -28 316 KSEK samma period 2013 
och påverkades mest av minskade kostnader på grund av 
besparingsprogram. Effekten från förändringar av rörelsekapi-
tal uppgick till 9 172 KSEK jämfört med 16 837 KSEK helåret 
2013. Detta berodde främst på minskade kundfordringar. Kas-
saflöde från den löpande verksamheten uppgick därmed till 
11  433 KSEK jämfört med -11 479 KSEK 2013. Kassaflöde 
använt för investeringar uppgick till -24 695 KSEK jämfört med 
-39 402 KSEK för helåret 2013. Kassaflödet från finansierings-
verksamheten uppgick till 80 343 KSEK jämfört med 26 767 
KSEK för helåret 2013. Ökningen berodde främst på genom-
förd företrädesemission. Kassaflödet för helåret 1 januari – 31 
december 2014 uppgick till 67 081 KSEK jämfört med -24 114 
KSEK helåret 2013.

FINANSIELL STÄLLNING
30 september 2015 jämfört med 30 september 
2014
Endomines balansomslutning per den 30 september 2015 
uppgick till 371 800 KSEK jämfört med 377 704 KSEK den 30 
september 2014. Totala anläggningstillgångar uppgick till 
312 663 KSEK den 30 september 2015 jämfört med 298 966 
KSEK den 30 september 2014. Ökningen förklaras huvudsakli-
gen av investeringar. Totala omsättningstillgångar minskade 
med 19 601 KSEK, från 78 738 KSEK den 30 september 2014 till 
59 137 KSEK den 30 september 2015. Minskningen berodde 
främst på kortare kredittid för kund. 

Långfristiga skulder, bestående av banklån, finansiell leasing 
och derivatinstrument, uppgick till 52 813 KSEK den 30 sep-
tember 2015, jämfört med 83 832 KSEK den 30 september 
2014. Kortfristiga skulder uppgick till 67 359 KSEK den 30 sep-
tember 2015, jämfört med 57 747 KSEK den 30 september 
2014. Eget kapital ökade med 15 503 KSEK, från 236 125 KSEK 
den 30 september 2014 till 251 628 KSEK den 30 september 
2015. Ökningen förklaras huvudsakligen av ökningen av reser-
ver via omvärdering av derivatinstrument som redovisas inom 
övrigt totalresultat. 

31 december 2014 jämfört med 31 december 
2013
Endomines balansomslutning per den 31 december 2014 upp-
gick till 458 563 KSEK jämfört med 393 225 KSEK den 31 
december 2013. Totala anläggningstillgångar uppgick till 
310  274 KSEK den 31 december 2014 jämfört med 303 856 
KSEK den 31 december 2013. Totala omsättningstillgångar 
ökade med 58 920 KSEK, från 89 369 KSEK den 31 december 
2013 till 148 289 KSEK den 31 december 2014. Ökningen 
berodde främst på företrädesemissionen i slutet av år 2014. 
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Långfristiga skulder, bestående av upplåning, derivatinstru-
ment och övriga avsättningar, uppgick till 74 976 KSEK den 31 
december 2014, jämfört med 60 251 KSEK den 31 december 
2013. Kortfristiga skulder uppgick till 65 788 KSEK den 31 
december 2014, jämfört med 65 040 KSEK den 31 december 
2013. De totala skulderna ökade med sammanlagt 15 473 
KSEK. Eget kapital ökade med 49 865 KSEK, från 267 934 KSEK 
den 30 december 2013 till 317 799 KSEK den 30 december 
2014. Ökningen förklaras huvudsakligen av en nyemission och 
totalresultatet för året.

Väsentliga händelser under perioden för den pre-
senterade finansiella historiken
Under perioden för den presenterade finansiella historiken har 
följande väsentliga händelser inträffat:

 ● Mars 2013: Endomines har genomfört en riktad nyemission 
och tillförs 48 MSEK

 ● November 2013: Cove Resources fullföljer inte förvärvet av 
Kalvinit

 ● Januari 2014: Endomines inleder samarbetsförhandlingar 
för att genomföra kostnadsbesparingar och förbättra 
effektiviteten

 ● December 2014: Endomines nyemission övertecknad och 
Bolaget tillförs 96,1 MSEK

 ● December 2014: Endomines och Nordea Bank underteck-
nar ändringsavtal för banklån
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EGET KAPITAL OCH SKULDSÄTTNING
Det egna kapitalet uppgick per den 31 oktober 2015 till 
220 425 KSEK. Övriga kortfristiga- och långfristiga räntebäran-
de skulder uppgick till 86 296 KSEK. Likvida medel uppgick till 
27 248 KSEK. Bolagets nettoskuld uppgick därmed till 59 048 
KSEK. I tabellerna nedan anges information om Endomines 
egna kapital och skuldsättning per den 31 oktober 2015.

Eget kapital och skuldsättning, KSEK 2015-10-31

Kortfristiga räntebärande skulder

Mot borgen 0

Mot säkerhet 4 580

Blancokrediter 0

Summa kortfristiga räntebärande skulder 4 580

Långfristiga räntebärande skulder (ex. kortfristig 
del av långfristiga räntebärande skulder)

Mot borgen 0

Mot säkerhet 79 352

Blancokrediter 2 363

Summa långfristiga räntebärande skulder 81 715

Eget kapital

Aktiekapital 262 157

Övrigt tillskjutet kapital 277 239

Reserver 3 799

Balanserat resultat -322 770

Minoritetsintresse 0

Summa eget kapital 220 425

Nettoskuldsättning, KSEK 2015-10-31

A. Kassa och bank 0

B. Likvida medel 27 248

C. Lätt realiserbara värdepapper 0

D. Summa likviditet (A+B+C) 27 248

E. Kortfristiga räntebärande fordringar 0

F. Kortfristig del av långfristiga finansiella skulder 0

G. Kortfristig del av finansiell leasing 4  580

H. Andra kortfristiga räntebärande skulder 0

I.
Summa kortfristiga räntebärande skulder 
(F+G+H) 4 580

J. Netto kortfristig skuldsättning (I–E–D) -22 668

K. Långfristiga finansiella skulder 71 106

L. Finansiell leasing 8 246

M. Andra långfristiga räntebärande skulder 2 363

N. Långfristig skuldsättning (K+L+M) 81 715

O. Nettoskuldsättning (J+N) 59 048

Ställda säkerheter
Ställda säkerheter, motsvarande sammanlagt 152 432 KSEK, 
avser i huvudsak aktier/nettotillgångar i dotterbolag som läm-
nats som säkerhet för dotterbolagens banklån i Nordea Bank 
Oyj i Finland. Pantsatta medel avser miljögaranti.

Uttalande angående rörelsekapital
Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet 
inte är tillräckligt för de aktuella behoven under de kommande 
tolv månaderna. Per den 31 oktober 2015 uppgick Bolagets lik-
vida medel till 27,2 MSEK. Befintliga likvida medel bedöms 
täcka Bolagets behov av rörelsekapital inklusive planerade 
investeringar fram till början av andra kvartalet 2016. Bolaget 
har möjligheten att förlänga denna tidsram genom att skjuta 
upp investeringar. 

Rörelsekapitalbehovet inklusive planerade investeringar för 
den kommande tolvmånadersperioden beräknas uppgå till 
cirka 50 MSEK, huvudsakligen härledbart till investeringar i 
prospektering inklusive drivning av snedbana i Pampalogruvan 
samt undersökningsorter för att prospektera Pampalomal-
mens förlängning mot djupet. Investeringar kan inkludera ock-
så annan ortdriving samt drivning av ventilationstigorter. Detta 
är den huvudsakliga användningen av emissionslikviden. Res-
terande del av emissionslikviden skall användas för att förstär-
ka Bolagets likvida medel och finansiella bas. 

För det fall Företrädesemissionen inte skulle tecknas till öns-
kad nivå, skulle Bolaget kunna tvingas revidera beslutad till-
växtstrategi och därmed avbryta en eller flera pågående och 
planerade prospekteringar, genomföra ytterligare kapitalan-
skaffningar, i form av lån från Bolagets ägare eller närstående 
parter, krediter från banker eller kompletterande nyemissioner. 
Den yttersta konsekvensen vid utebliven finansiering är att 
Bolaget skulle kunna tvingas ansöka om rekonstruktion eller 
konkurs.

Investeringar
Endomines huvudsakliga investeringar består sedan 2010 i 
utveckling av Pampalo underjordsgruva, närliggande prospek-
tering och prospekteringsutgifter längs med hela den 40 km 
långa Karelska Guldlinjen. Under 2013 uppgick Endomines 
totala investeringar till 38,2 MSEK och under 2014 uppgick de 
totala investeringarna till 20,9 MSEK. Under 2015 till och med 
september uppgick Bolagets totala investeringar till 32,1 
MSEK.

Investeringar (MSEK ) Q1- Q3 2015 2014 2013

Utveckling av Pampalogru-
van 

25,4 14,3 12,5

Kapacitetsökning, anrik-
ningsverket 

0,0 0,0 4,4

Prospektering 6,2 5,1 15,8

Övriga investeringar 0,4 1,5 5,5

Totala investeringar 32,1 20,9 38,2

EGET KAPITAL, SKULDER OCH ANNAN FINAN-
SIELL INFORMATION
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Pågående investeringar och åtaganden om fram-
tida investeringar
Förutom fortsatt utveckling av Pampalogruvan, omfattade för-
längning av snedbanan mot djupet samt kärnborrning, har 
Endomines inga pågående väsentliga investeringar eller fram-
tida investeringar som styrelsen har gjort klara åtaganden om, 
förutom fortsatt prospektering. Bolaget avser finansiera ovan 
nämnda investeringar genom befintliga likvida medel samt 
Företrädesemissionen. 

Trender och tendenser
Flera av de kända stora guldfyndigheterna i världen innehåller 
allt mindre guldmalmsreserver. Detta i kombination med höga 
metallpriser gör att mer pengar investeras i prospektering i 
Norden, där god infrastruktur och ett stabilt politiskt klimat 
anses attraktivt. Efterfrågan på guld har under lång tid domi-
nerats av smyckesindustrin. Emellertid har guld under de 
senaste åren fått en allt större betydelse som investeringsob-
jekt. I osäkra tider har guld betraktats som en ”säker” investe-
ring. 

Endomines känner i övrigt inte till några tendenser, osäker-
hetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra krav, åtaganden 
eller händelser som väntas ha en väsentlig inverkan på Bola-
gets affärsutsikter.

Väsentliga händelser sedan 30 september 2015
Efter balansdagen den 30 september 2015 har följande väsent-
liga händelser inträffat:

 ● Oktober 2015: Endomines har träffat en överenskommelse 
om återköp av Bolagets guldprissäkringar

 ● Oktober 2015: Endomines har träffat en överenskommelse 
om förlängning av återbetalning av banklån

 ● November 2015: Endomines anpassar verksamheten till 
rådande guldpris till selektiv gruvdrift för att förbättra lön-
samheten

 ● November 2015: Styrelsen i Endomines har beslutat att 
genomföra företrädesemission om cirka 70,8 MSEK. Detta 
beslut har sedan godkänts vid extra bolagsstämma den 17 
december 2015

 ● December 2015: Endomines tidigarelägger start av selek-
tiv gruvdrift. Detta innebär att årsproduktionen för 2015 
minskar något från tidigare bedömt 550-600 kg guld. Sam-
arbetsförhandlingarna (MBL-förhandlingar) har slutförts 
och cirka 50 procent av den operativa personalen vid Pam-
palogruvan har permitterats. 2016 räknar Bolaget med att 
producera 300-350 kg guld från verksamheten i Pampalo
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AKTIEN, AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLAN-
DEN
Aktien och aktiekapital
Endomines aktier har emitterats enligt svensk lag och är regist-
rerade hos Euroclear Sverige i elektronisk form, med ISIN-kod 
SE0001803131. Euroclear Sverige för även Bolagets aktiebok. 
Aktierna behandlas i det finska värdeandelssystemet via pro-
cesslänken. Aktierna är denominerade i svenska kronor, SEK.

Varje aktie berättigar till en röst vid Endomines bolagsstämma 
och samtliga aktier har lika rätt till utdelning och överskott vid 
likvidation. Endomines har 262 156 875 aktier utestående, mot-
svarande ett aktiekapital om 262 156 875 SEK. Samtliga aktier 
är fullt betalda. Förändringar av aktieägarnas rättigheter förut-
sätter ändring av bolagsordningen i enlighet med gällande 
lagstiftning. Aktieägare har företrädesrätt till teckning av nya 
aktier i samband med nyemission i Bolaget i enlighet med 
aktiebolagslagen (2005:551), såtillvida ej annat föreskrivs i 
emissionsbeslutet. Bolaget har inget innehav av egna aktier, 
dock innehar Endomines dotterbolag Endomines Förvaltning 
AB totalt 1 563 000 teckningsoptioner för säkerställande av 
Endomines åtagande enligt löpnade personaloptionspro-
gram.
 
Endominesaktien är inte och har inte varit föremål för något 
offentligt uppköpserbjudande eller dylikt erbjudande. Bolaget 
har endast ett aktieslag.

Den extra bolagsstämmans godkännande den 17 december 
2015 av styrelsens beslut om Företrädesemission den 16 
november 2015 har föregåtts av beslut om att minska Bolagets 
aktiekapital med 196 617 656,25 SEK, från 262 156 875,00 SEK 
till 65 539 218,75 SEK, utan indragning av aktier, för avsättning 
till fond att användas enligt beslut av bolagsstämma. Genom 

minskningen av aktiekapitalet sätts aktiernas kvotvärde ned 
från 1,00 SEK till 0,25 SEK. Aktiekapitalet kommer sedan vid full 
teckning av Företrädesemissionen att återställas till 262 156 
875,00 SEK genom inbetald emissionslikvid samt genom över-
föring från överkursfonden. För det fall emissionen inte full-
tecknas, har den extra bolagstämman den 17 december 2015 
beslutat dels om en fondemission omfattande en ökning av 
Bolagets aktiekapital med 176 955 890,75 SEK genom ian-
språktagande av Bolagets fria egna kapital, för att därigenom 
återställa det ursprungliga aktiekapitalet om 262 156 875,00 
SEK, dels om en åtföljande minskning av aktiekapitalet med 
högst 176 955 890,75 SEK beroende på anslutningsgraden i 
Företrädesemissionen.  

Efter Företrädesemissionen kommer aktiens kvotvärde att 
uppgå till 0,25 SEK givet att Företrädesemissionen fulltecknas, 
beräknat på aktiekapitalet 262 156 875 SEK fördelat på 
1 048 627 500 aktier. 

Aktiekapitalets utveckling
Nedanstående uppställning visar förändringen av aktiekapita-
let och antalet aktier i Endomines sedan Bolagets bildning 
2005. 

Den minskning av aktiekapitalet som genomfördes 2009 sked-
de i anslutning till den företrädesemission som genomfördes 
samma år. Syftet med aktiekapitalminskningen var att möjlig-
göra och underlätta nyemissionen och skedde, utan indragan-
de av aktier, för avsättning till fond att användas enligt beslut 
av bolagsstämman. Motsvarande gäller för den minskning av 
aktiekapitalet som genomfördes 2014 i anslutning till företrä-
desemissionen samma år. 

Antal aktier Aktiekapital, SEK Kvotvärde,

År Händelse Förändring Summa Förändring Totalt SEK

2005 Bolagsbildning 1 000 1 000 100 000,00 100 000,00 100

2006 Nyemission 4 000 5 000 400 000,00 500 000,00 100

2006 Split 20:1 95 000 100 000 - 500 000,00 5

2006 Apportemission förvärv Endomines Oy 1 633 433 1 733 433 8 167 165,00 8 667 165,00 5

2006 Apportemission förvärv Kalvinit Oy 3 934 545 5 667 978 19 672 725,00 28 339 890,00 5

2006 Nyemission 4 868 148 10 536 126 24 340 740,00 52 680 630,00 5

2006 Nyemission 1 124 745 11 660 871 5 623 725,00 58 304 355,00 5

2007 Nyemission 6 300 000 17 960 871 31 500 000,00 89 804 355,00 5

2007 Nyemission 375 000 18 335 871 1 875 000,00 91 679 355,00 5

2009 Minskning av aktiekapital 0 18 335 871 –36 671 742,00 55 007 613,00 3

2009 Företrädesemission 55 007 613 73 343 484 165 022 839,00 220 030 452,00 3

2010 Lösen av teckningsoptioner 6 098 141 79 441 625 18 294 423,00 238 324 875,00 3

2013 Riktad nyemission 7 944 000 87 385 625 23 832 000,00 262 156 875,00 3

2014 Minskning av aktiekapital 0 87 385 625 -174 771 250,00 87 385 625,00 1

2014 Företrädesemission 174 771 250 262 156 875 174 771 250,00 262 156 875,00 1

2016 Minskning av aktiekapital 0 262 156 875 196 617 656,25 65 539 218,75 0,25

2016 Företrädesemission inklusive överföring från 
överkursfond*

786 470 625 1 048 627 500 196 617 656,25 262 156 875 0,25*

* Under förutsättning att emissionen fulltecknas

Aktiekapitalets utveckling
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Ägarstruktur
Tabellen nedan visar Bolagets tio största ägare per den 30 
november 2015. Såvitt styrelsen för Endomines känner till före-
ligger inte några aktieägaravtal eller andra överenskommelser 
mellan några av Endomines aktieägare som syftar till gemen-
samt inflytande över Bolaget. Såvitt styrelsen för Endomines 
känner till finns det heller inga överenskommelser eller mot-
svarande avtal som kan komma att leda till att kontrollen över 
Bolaget förändras.

Utestående teckningsoptioner
I anledning av Bolagets pågående personaloptionsprogram 
som beslutades vid årsstämman den 28 april 2011, vilket 
beskrivs under avsnittet ”Bolagsstyrning, har Bolaget emitterat 
teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Endomines 
Förvaltning AB, varav 1 563 000 fortfarande är utestående. Syf-
tet med dessa teckningsoptioner är att säkerställa leverans av 
aktier under personaloptionsprogrammet samt att likvidmäs-
sigt säkra utbetalning av framtida sociala avgifter till följd av 
personaloptionsprogrammen. Tilldelning under programmet 
genomfördes i maj 2011 med totalt 1 100 000 personaloptio-
ner. Vid full tilldelning och utnyttjande av samtliga personalop-
tioner som omfattas av programmet, samt fullt utnyttjande av 
underliggande teckningsoptioner, innebär detta en utspäd-
ning om högst cirka 0,6 procent beräknat på antalet uteståen-
de aktier i Bolaget före Företrädesemissionen.

I anledning av Bolagets företrädesemission av units som beslu-
tades om vid en extra bolagsstämma i Bolaget den 30 oktober 
2014, har Bolaget emitterat teckningsoptioner till aktieägare i 
Bolaget varav 174 771 250 fortfarande är utestående. Vid fullt 
utnyttjande av teckningsoptionerna kan Bolagets aktiekapital 
komma att ökas med högst 10 923 203 SEK, innebärande en 
utspädning om högst cirka 14,3 procent beräknat på antalet 

utestående aktier i Bolaget före Företrädesemissionen. Teck-
ningsoptionerna utgavs vederlagsfritt och fyra (4) teckningsop-
tioner medför rätt att under vissa perioder, från och med den 
16 februari 2015 till och med den 9 december 2016, teckna en 
(1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 1,10 SEK (0,12 
EUR). Teckningskursen och antal aktier som teckningsoptio-
nerna berättigar till teckning kan komma att omräknas efter 
Företrädesemissionen.

Likviditetsgaranti
Erik Penser Bankaktiebolag är sedan den 12 januari 2015 likvi-
ditetsgarant för Endominesaktien, på Nasdaq Stockholm och 
Nasdaq Helsinki, i syfte att förbättra likviditeten och minska 
skillnaden mellan köp- och säljkurs för aktien. Enligt villkoren i 
avtalet åtar sig Erik Penser Bankaktiebolag att, i enlighet med 
de riktlinjer som utfärdats av Nasdaq Stockholm och Nasdaq 
Helsinki, ställa köp- och säljkurser för ett belopp motsvarande 
minst 15 000 SEK respektive 4 000 EUR vardera för Endomi-
nesaktien.

Bemyndiganden
Vid årsstämman 2015 bemyndigades styrelsen att intill tiden 
för nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrä-
desrätt, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av 
aktier och/eller konvertibler. Genom beslut med stöd av detta 
bemyndigande ska det antal nya aktier som kan ges ut sam-
manlagt omfatta högst så många aktier som motsvarar högst 
tio procent av befintligt antal aktier i Endomines vid tiden för 
registreringen av emissionsbemyndigandet. Avseende aktier 
ska grunden för emissionskursen vara aktiens marknadsvärde 
med eventuell sedvanlig rabatt. Skälen till avvikelse från aktie-
ägarnas företrädesrätt är att möjliggöra riktade emissioner 
huvudsakligen för att bredda det långsiktiga institutionella 
ägandet i Endomines, och för att utnyttja möjligheten att på 

Ägare/förvaltare/depåbank Antal aktier
Andel aktier 

och röster, %

Euroclear Finland (handlas på Nasdaq Helsinki) 45 378 689 17,31%

Svenska Handelsbanken Markets* 41 660 000 15,89%

Nordea Bank Finland ABP* 23 270 786 8,88%

Handels & IndustriAktiebolag Universal 21 686 499 8,27%

Avanza Pension* 15 666 690 5,98%

Thorell, Johan - Privat och via bolag 6 924 696 2,64%

Ålandsbanken AB* 6 544 000 2,50%

JPM Chase NA* 6 000 000 2,29%

Jarl von Kantzow Dödsbo 5 416 203 2,07%

Skandinaviska Enskilda Banken S.A.* 5 125 000 1,95%

Totalt de tio största aktieägarna 177 672 563 67,77%

Övriga aktieägare 84 484 312 32,23%

Totalt 262 156 875 100,00

* Företräder ett antal olika aktieägare som förvaltare.

Aktieägare per den 30 november 2015
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fördelaktiga villkor anskaffa kapital för tillkommande investe-
ringar för att utveckla det fortsatta prospekteringsarbetet, och 
därmed främja Endomines möjligheter att skapa ytterligare 
värde för samtliga aktieägare.

Utdelningspolicy och övrig information
Endomines har hittills inte lämnat någon utdelning och har inte 
lagt fast någon utdelningspolicy. 

Beslut om vinstutdelning i svenska aktiebolag fattas av bolags-
stämman. Utdelning får endast ske med ett sådant belopp att 
det efter utdelningen finns full täckning för Bolagets bundna 
egna kapital och endast om utdelningen framstår som försvar-
lig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning 
och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt Endo-
mines konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt 
enligt den så kallade försiktighetsregeln. Som huvudregel får 
aktieägarna inte besluta om utdelning av ett större belopp än 
styrelsen föreslagit eller godkänt. Enligt låneavtalet med Nord-
ea Bank krävs godkännande från Nordea Bank innan utdelning 
får ske. Utdelning utbetalas normalt till aktieägare som ett kon-
tant belopp per aktie genom Euroclear Sverige. Rätt till utdel-
ning tillkommer den som på den av bolagsstämman fastställda 
avstämningsdagen är registrerad som innehavare av aktier i 
den av Euroclear Sverige förda aktieboken. Om aktieägare inte 
kan nås genom Euroclear Sverige kvarstår aktieägarens for-
dran på Bolaget avseende utdelningsbeloppet och begränsas 
i tiden endast genom regler om tioårig preskription. Vid pre-
skription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget. Varken aktiebo-
lagslagen eller Bolagets bolagsordning innehåller några res-
triktioner avseende rätt till utdelning till aktieägare utanför 
Sverige. Utöver eventuella begränsningar som följer av bank 
eller clearingsystem i berörda jurisdiktioner, sker utbetalning 
till sådana aktieägare på samma sätt som till övriga aktieägare 
med hemvist i Sverige.

Handelsplats och kursutveckling
Endomines aktie handlas sedan den 7 november 2012 på Nas-
daq Stockholm samt sedan den 14 maj 2013 på Nasdaq Hel-
sinki. Kortnamnet är ENDO på Nasdaq Stockholm och 
ENDOM på Nasdaq Helsinki. Från den 19 juni 2007 fram till 
noteringen på Nasdaq Stockholm handlades aktien på Nas-
daq First North. 

Diagrammet nedan visar Endomines kursutveckling i Stock-
holm från den 2 januari 2014 till och med den 30 november 
2015. Sista betalkurs den 30 november 2015 var 0,32 SEK, mot-
svarande ett börsvärde på cirka 83,9 MSEK.

Information till finska investerare
För värdepapper anslutna till det finska värdeandelssystemet 
enligt den vid var tid gällande lagen om värdeandelssystemet 
och om clearingverksamhet 749/2012, har Endomines samt 
behöriga myndigheter rätt att, utan hinder av lagens sekretess-
bestämmelser, direkt från Euroclear Finland och Euroclear Sve-
rige, erhålla sådan information om värdepappernas ägare som 
Endomines och de behöriga myndigheterna har rätt att erhålla 
enligt gällande lagstiftning.

Euroclear Finland har motsvarande rätt att tillhandahålla Endo-
mines, Euroclear Sverige samt behöriga myndigheter sådana 
ägaruppgifter om innehavare av värdepapper i värdeandels-
systemet, som Euroclear Finland enligt den finska aktiebolags-
lagen 624/2006, såsom ändrad, tillhandahåller de finska före-
tag som tillhör till det finska värdeandelssystemet, däribland 
innehavarens namn, personnummer, kontakt, betalnings- och 
skatteinformation samt storleken på innehavarens innehav.

Aktiekursutveckling
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STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH 
REVISOR
Nedan redovisas de personer som är styrelseledamöter, ledan-
de befattningshavare och revisorer i Bolaget. 

STYRELSE 
Endomines styrelse består av fem ledamöter, varav Staffan 
Simberg är ordförande. Redovisade aktie- och teckningsop-
tionsinnehav är inklusive närstående och bolag. 

Staffan Simberg 
Styrelseordförande sedan 2013, styrelseledamot sedan 2011. 
Ordförande i ersättningskommittén samt ledamot i revisions-
kommittén och i valberedningen. 

Född: 1949 

Utbildning: Studier vid Helsingfors Tekniska Universitet. MBA, 
IMD, Genève. 

Innehav i Endomines: 1 500 000 aktier och 1 000 000 tecknings-
optioner. 

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Endomines Oy, Kalvinit 
Oy, NEZ Invest Ab och i Simberg & Partners Ab. Styrelseleda-
mot i Bittikum Oyj och Oriola-KD Oyj.

Avslutade uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande i 
Svensk Linjebesiktning AB. Styrelseledamot i Nordic Vehicle 
Conversion AB, Elektrobit Oyj, Elektrobit Technologies Oy och 
i Silva Group AB. Medlem av advisory board i Landis & Gyr AG. 
Rådgivare åt Metso Oyj, Cargotec Oyj och Valmet Automotive 
Oy. 

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja. 

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Ja. 

Stefan Månsson 
Styrelseledamot sedan 2013. Ledamot i revisionskommittén 
och i teknik- och säkerhetskommittén. 

Född: 1951 

Utbildning: Bergsingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan, 
Stockholm. 

Innehav i Endomines: - 

Övriga uppdrag: Verkställande direktör och styrelseledamot i 
smanson konsult AB. 

Avslutade uppdrag de senast fem åren: Verkställande direktör 
för Galmoy Mines Ltd och Zinkgruvan Mining AB. Styrelseleda-
mot i Arctic Gold AB, Lappland Goldminers AB och Northland 
Resources AB (publ). 

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja. 

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Ja. 

Rauno Pitkänen 
Styrelseledamot sedan 2010. Ordförande i teknik- och säker-
hetskommittén samt ledamot i ersättningskommittén. 

Född: 1950 

Utbildning: Master of Science. Mining Engineering, Helsing-
fors Tekniska Universitet. 

Innehav i Endomines: 22 140 aktier och 14 760 teckningsoptio-
ner. 

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Endomines Oy och Kalvinit 
Oy. 

Avslutade uppdrag de senaste fem åren: Ledande befattning-
ar inom Sandvik Mining and Construction Finland Oy. 

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja. 

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Ja. 

Ann Zetterberg Littorin 
Styrelseledamot sedan 2015. Ledamot i revisionskommittén.

Född: 1967

Utbildning: Civilekonom med examen från Stockholms Univer-
sitet.

Innehav: -

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Hagra Equity AB och Potros 
import AB. 

Avslutade uppdrag de senaste fem åren: Verkställande direk-
tör och styrelseledamot i Artfinance Sverige AB. Styrelseleda-
mot i Artcollector Sverige AB, Hagra AB och Artbroker Sverige 
AB. Styrelsesuppleant i WeHunt Nordic AB. 

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Ja.

Meg Tivéus 
Styrelseledamot sedan 2012. Ordförande i revisionskommit-
tén. 

Född: 1943 

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm. 

Innehav i Endomines: 30 000 aktier och 20 000 teckningsoptio-
ner. 

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Arkitektkopia Aktiebo-
lag, Björn Axén Hairdressers AB, Björn Axén Institut Aktiebo-
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lag, Björn Axén Retail AB, Chefsnätverket Close AB, Björn 
Axén Academy AB, Solhagagruppen AB, Arkitektkopia Hol-
ding AB, Solhagagruppen Holding AB, Readly International 
AB och Upstream Dream AB. Styrelseledamot i Swedish Match 
AB, Meg Tivéus Aktiebolag, Endomines Förvaltning AB, Slite 
Utveckling AB och Gotlandsbåten AB. Styrelsesuppleant i 
Splendid Advice Sweden AB och Minsann AB. 

Avslutade uppdrag de senast fem åren: Styrelseordförande i 
Folktandvården AB. Styrelseledamot i Billerud AB och Cloetta 
AB. 

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja. 

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Ja. 

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 
Endomines har tre ledande befattningshavare, varav Markus 
Ekberg är verkställande direktör. Redovisade aktie- och 
optionsinnehav är inklusive närstående och bolag. 

Markus Ekberg 
Verkställande direktör sedan 2009. 

Född: 1957 

Utbildning: Fil.mag. i geologi och mineralogi, University of 
Turku, Finland. 

Innehav i Endomines: 180 000 aktier, 120 000 teckningsoptio-
ner samt 300 000 personaloptioner. 

Övriga uppdrag: Ägare av, verkställande direktör tillika styrel-
seordförande i Karelian Resource Services Oy. Indirekt deläga-
re av, verkställande direktör och styrelseordförande i Tetra 
Minerals Oy. Styrelseledamot i Kodal Minerals PLC. Verkstäl-
lande direktör i Endomines finska dotterbolag Endomines Oy 
och Kalvinit Oy. 

Avslutade uppdrag de senaste fem åren: Indirekt delägare av, 
verkställande direktör och styrelseordförande i Kodal Phospha-
te AS. 

Janne Muttonen 
Platschef vid Pampalo Gruva. Anställd i Endomines Oy sedan 
2010. 

Född: 1975 

Utbildning: Kandidatexamen i teknik, Norra Karelen Yrkeshög-
skola, Finland. 

Innehav i Endomines: 12 000 aktier, 8 000 teckningsoptioner 
samt 400 000 personaloptioner. 

Övriga uppdrag: Vice VD i Endomines Oy. 

Avslutade uppdrag de senaste fem åren: - 

Börje Lindén 
Ekonomichef samt vice verkställande direktör i Endomines AB. 
Anställd sedan 2008. 

Född: 1954 

Utbildning: Ekonomie Magister, Svenska Handelshögskolan i 
Helsingfors, Finland. 

Innehav i Endomines: 30 000 aktier, 20 000 teckningsoptioner 
samt 200 000 personaloptioner. 

Övriga uppdrag: Styrelsesuppleant i Endomines Förvaltning 
AB. 

Avslutade uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande i 
Endomines Oy och Kalvinit Oy och i Endomines tidigare dot-
terbolag Kuovila Limestone Oy. 

ÖVRIG INFORMATION KRING STYRELSELEDAMÖTER 
OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 
Styrelseledamöterna är valda för tiden intill slutet av årsstäm-
man 2016. Det har inte ingåtts några överenskommelser med 
större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter enligt 
vilka några befattningshavare har valts in i nuvarande befatt-
ning. Det finns inget avtal mellan Bolaget eller något av dess 
dotterbolag och styrelseledamöter eller ledande befattnings-
havare om förmåner efter det att uppdraget avslutats. Vissa 
ledande befattningshavare har dock rätt till lön under viss tid 
efter uppsägning. Inte heller har någon styrelseledamot eller 
ledande befattningshavare åtagit sig begränsningar i sina möj-
ligheter att avyttra sina innehav av aktier i Endomines inom viss 
tid, mer än vad som framgår inom ramen för optionsprogram-
met. Se avsnitt "Bolagsstyrning" för mer information. 

Det finns inga andra avtal mellan Bolaget och styrelseledamö-
ter respektive ledande befattningshavare utöver anställnings-
avtal. 

Ingen av Bolagets styrelseledamöter eller ledande befatt-
ningshavare har under de senaste fem åren, utöver vad som 
framgår nedan, dömts i bedrägerirelaterade mål, varit inblan-
dade i konkurs, konkursförvaltning eller likvidation som inte 
varit frivillig i egenskap av styrelseledamot, vice verkställande 
direktör eller verkställande direktör. Det har inte funnits och 
finns inte någon anklagelse och/eller sanktion från myndighet 
eller yrkessammanslutning mot någon styrelseledamot eller 
ledande befattningshavare de senaste fem åren. Ingen styrel-
seledamot eller ledande befattningshavare har förbjudits av 
domstol att ingå som medlem i ett bolags förvaltnings-, led-
nings- eller kontrollorgan eller att ha ledande eller övergripan-
de funktioner hos ett bolag de senaste fem åren. 

Markus Ekberg var mellan april 2008 och juli 2009 vice verkstäl-
lande direktör i bolaget Finn Nickel Oy som frivilligt ansökte 
om konkurs den 15 juli 2009. Konkursförfarandet påbörjades 
den 17 juli 2009 och avslutades den 19 oktober 2011.
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Stefan Månsson var styrelseledamot i Lappland Goldminers 
AB, vars konkurs inleddes den 2 april 2014 och i Northland 
Resources AB (publ), vars konkurs inleddes den 8 december 
2014. 

Ann Zetterberg Littorin var verkställande direktör och styrelse-
ledamot i Artfinance Sverige AB, vars konkurs avslutades den 6 
maj 2015 samt styrelseledamot i Artcollector Sverige AB, vars 
konkurs avslutades den 25 februari 2015, i Artbroker Sverige 
AB, vars konkurs avslutades den 7 november 2014 och i Hagra 
AB, vars konkurs avslutades den 14 december 2015.

Det föreligger inga familjeband mellan Bolagets styrelseleda-
möter och ledande befattningshavare. 

Stefan Månsson är verkställande direktör och styrelseledamot i 
familjebolaget smanson konsult AB, genom vilket han innehar 
olika konsultuppdrag för bland annat Lappland Goldminers 
AB och Zinkgruvan Mining Aktiebolag. Samtliga ovannämnda 
bolag har koppling till gruvindustrin och bedriver en verksam-
het som därmed är besläktad med eller har koppling till den 
som bedrivs av Bolaget. Det föreligger därutöver inte några 
potentiella intressekonflikter för styrelseledamöter eller ledan-
de befattningshavare, det vill säga ingen styrelseledamot eller 
person i ledningsgruppen har något privat intresse som kan stå 
i strid med Bolagets, utöver det som nämns ovan. Som angivits 
ovan har ett flertal styrelseledamöter och ledande befattnings-
havare ekonomiska intressen i Endomines genom aktieinnehav 
och optioner.

Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare 
nås via Bolagets adress, Birger Jarlsgatan 41 A, 111 45 Stock-
holm. 

REVISOR 
Revisor i Endomines AB är sedan den extra bolagsstämman 
den 16 december 2005 revisionsbolaget PricewaterhouseCoo-
pers AB, Torsgatan 21, 113 97 Stockholm. Pricewaterhouse-
Coopers AB omvaldes till revisor vid årsstämman den 24 april 
2014 för tiden intill slutet av årsstämman 2018 med auktorise-
rade revisorn Martin Johansson som huvudansvarig revisor. 
Martin Johansson är medlem i FAR.
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BOLAGSSTYRNING

Bolagsstyrningen i Endomines utgår ifrån svensk lagstiftning, 
främst aktiebolagslagen, Svensk kod för Bolagsstyrning 
(”Koden”), Nasdaq Stockholms noteringskrav såsom angivna i 
”Regelverk för emittenter” samt de interna instruktioner och 
policydokument som Bolaget har upprättat och fastställt. 

Bolaget har från och med att Bolagets aktier upptogs till han-
del på Nasdaq Stockholm den 7 november 2012 tillämpat 
Koden. Denna tillämpas av samtliga svenska bolag vars aktier 
är upptagna till handel på en reglerad marknad och syftar till 
att utgöra vägledande regler för god bolagsstyrning och kom-
pletterar lagstiftningen på ett antal områden där den ställer 
högre krav. Enligt principen ”följ eller förklara” är det dock 
möjligt för bolag att avvika från Koden och välja andra lösning-
ar som bedöms bättre svara mot omständigheterna i det 
enskilda fallet, förutsatt att bolaget öppet redovisar var-
je sådan avvikelse, beskriver den lösning man valt i stället samt 
anger skälen för detta. Eventuella avvikelser från Koden enligt 
principen ”följ eller förklara” ska offentliggöras av Endomines i 
den årliga bolagsstyrningsrapporten.

Bolagsstämma
Aktieägares rätt att besluta i Bolagets angelägenheter utövas 
vid årsstämman eller i förekommande fall vid extra bolags-
stämma som är Endomines högsta beslutande organ. Årsstäm-
man äger vanligen rum i april eller maj månad i Stockholm. 
Stämman utser styrelsens ledamöter och styrelsens ordföran-
de, väljer revisor, beslutar om fastställande av moderbolagets 
respektive koncernens resultaträkning och balansräkning, 
beslutar om disposition beträffande Bolagets vinst och beslu-
tar i frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den 
verkställande direktören samt fattar beslut om styrelse- och 
revisorsarvoden med mera. 

Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga 
om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska 
utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor innan stämman. 
Kallelse till annan extra bolagsstämma ska, såvitt avser aktie-
bolag vars aktier är upptagna till handel på reglerad marknad, 
utfärdas tidigast sex och senast tre veckor innan stämman. Kal-
lelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och 
Inrikes Tidningar samt på Bolagets webbplats. Att kallelse har 
skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. 

Valberedning
Vid årsstämman den 16 april 2015 fattades beslut om valbered-
ning inför årsstämman 2016 och att denna ska bestå av tre 
ledamöter, av vilka två ska representera de två till aktieinnehav 
större aktieägarna per den 31 augusti 2015 och den tredje ska 
vara styrelsens ordförande. Majoriteten av valberedningens 
ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och 
bolagsledningen och minst en av ledamöterna ska vara obero-
ende i förhållande till Bolagets största aktieägare eller, om till-
lämpligt, grupp av aktieägare om dessa samverkar om Bola-
gets förvaltning. 

Till valberedningen inför 2016 års årsstämma har utsetts följan-
de ledamöter: Kimmo Viertola, (valberedningens ordförande), 

representerande Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget 
Ilmarinen, Lennart Bylock, representerande Handels & Indu-
striAktiebolaget Universal och Staffan Simberg, i egenskap av 
styrelseordförande i Endomines AB.

Styrelsen och dess arbete
Styrelsen i Endomines ska enligt bolagsordningen bestå av 
lägst tre och högst åtta ledamöter med högst fyra suppleanter. 
Styrelseledamöter utses för högst ett år i taget. Bolagets verk-
ställande direktör är inte ledamot av styrelsen. Endomines sty-
relse består av fem ledamöter. Samtliga styrelseledamöter är 
oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen samt till 
Bolagets större aktieägare.

Styrelsens ansvar omfattar bland annat att svara för Bolagets 
organisation och förvaltningen av Bolagets angelägenheter, 
att se till att Bolagets organisation är utformad så att bokfö-
ringen, medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhål-
landen i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt och att 
fortlöpande bedöma Bolagets och koncernens ekonomiska 
situation. Styrelsen är ansvarig inför aktieägarna för organisa-
tion och ledning av Bolaget. 

Styrelsen ska fastställa en arbetsordning för styrelsen och en 
instruktion för verkställande direktören. Det är också styrelsen 
som fattar beslut om ändringar av beslutad arbetsordning för 
styrelsen respektive instruktion för verkställande direktören. 

Styrelsen har inom sig upprättat tre utskott: Ersättningskom-
mitté, Revisionskommitté samt Teknik- och säkerhetskommit-
tén.

Ersättningskommitté
Ersättningskommittén ska bereda frågor om ersättning och 
andra anställningsvillkor för Bolagets verkställande direktör 
och ledande befattningshavare. Ersättningskommitténs upp-
gifter omfattar särskilt att bereda frågor inför styrelsens beslut 
om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställnings-
villkor för bolagsledningen och att följa och utvärdera pågåen-
de och under året avslutade program för rörliga ersättningar 
till bolagsledningen. Kommittén ska också följa och utvärdera 
tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande 
befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut 
om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i 
Bolaget. Ersättningskommittén består av Rauno Pitkänen och 
Staffan Simberg, med Staffan Simberg som ordförande.
 
Revisionskommitté
Revisionskommittén ska svara för beredningen av styrelsens 
arbete med att kvalitetssäkra Bolagets finansiella rapportering, 
interna kontroll och riskhantering. Vidare ska revisionskommit-
tén hålla sig informerad om revisionen av årsredovisningen 
och koncernredovisningen, fortlöpande träffa Bolagets revisor, 
granska revisorns opartiskhet, utvärdera revisionsinsatsen, 
biträda valberedningen vid framtagandet av förslag till revisor 
och arvodering av denne. Revisionskommittén består av Ste-
fan Månsson, Staffan Simberg, Meg Tivéus och Ann Zetterberg 
Littorin, med Meg Tivéus som ordförande.
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Teknik och säkerhetskommitté
Teknik och säkerhetskommittén ska tillsammans med Bolagets 
ledning gå igenom prospekterings- och borrplaner och all-
mänt vara rådgivare i frågor om teknik, miljö, hälsa och säker-
het. Teknik och säkerhetskommittén består av Stefan Månsson 
och Rauno Pitkänen, med Rauno Pitkänen som ordförande.

Verkställande direktören
Verkställande direktören är ansvarig inför styrelsen och ska 
leda och utveckla Bolaget samt ansvarar för den löpande för-
valtningen av Bolagets angelägenheter. Denne ska inom 
ramen för aktiebolagslagen samt av styrelsen fastställd affärs-
plan, budget och instruktionen för verkställande direktören 
samt övriga riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar, 
fatta de beslut som krävs för rörelsens utveckling. Den verkstäl-
lande direktören ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för 
att Bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med 
lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryg-
gande sätt. Verkställande direktören och styrelsen i Endomines 
har utarbetat en instruktion avseende verkställande direktö-
rens arbetsuppgifter och rapporteringsskyldighet. Instruktion 
för den verkställande direktören fastställs årligen vid det styrel-
semöte som närmast följer efter respektive årsstämma. 

Vice verkställande direktörer
Styrelsen utnämnde i december 2010 ekonomichef Börje Lin-
dén till vice verkställande direktör i moderbolaget. Platschefen 
för Pampalogruvan, Janne Muttonen utnämndes i april 2014 till 
verkställande direktörens ställföreträdare i det finska dotterfö-
retaget Endomines Oy. Instruktionen avseende verkställande 
direktören gäller även den vice verkställande direktören, när 
denne trätt i den verkställande direktörens ställe.

Policydokument
I syfte att precisera och kodifiera Bolagets interna riktlinjer och 
riktlinjer i förhållande till aktieägare och andra externa intres-
senter har ett antal policydokument avseende en rad viktiga 
områden upprättats. Några av de viktigaste policydokumen-
ten redovisas nedan. Samtliga policydokument har fastställts 
av styrelsen som också ansvarar för att innehållet i dessa upp-
dateras vid behov.

Informationspolicy
Endomines har antagit en kommunikationspolicy med regler 
för att möta de krav på informationsgivning som ställs i Nasdaq 
Stockholms  regelverk för emittenter. Kommunikationspolicyn, 
som är avsedd att vara ett stöd i informationsarbetet för Endo-
mines ledning, informationsansvariga och övriga medarbeta-
re, anger rutiner för hur och när information till aktiemarkna-
den ska lämnas, samt av vilka talespersoner. Kraven på 
Bolagets informationsgivning styrs ytterst av Nasdaq Stock-
holms regler och informationen ska alltid vara korrekt, relevant 
och tydlig. Kommunikationspolicyn innehåller även rutiner för 
bland annat hantering av insiderinformation, loggbok, insider-
handel och anmälningsskyldighet. 

Endomines är medlem i föreningen FinnMin-Kaivannaisteol-
lisuus ry (The Association of Finnish Extractive Resources Indu-
stry), vilket i Sverige motsvaras av SveMin (Föreningen för gru-
vor, mineral- och metallproducenter i Sverige). I tillägg och 
komplement till Nasdaq Stockholms informationskrav följer 
Bolaget, där det är tillämpligt, även dessa branschgemensam-
ma rekommendationer kring informationsgivning som gäller 
för företag engagerade i prospektering och utvinning av mine-
raler. Om det finns någon motsägelse eller avvikelse mellan 
branschorganisationens och Nasdaq Stockholms regler för 
informationsgivning har de senare företräde. 

Miljöpolicy
Prospektering och gruvdrift leder ofrånkomligt till miljöpåver-
kan. Endomines har antagit en policy för Bolagets miljöarbete, 
som utgår ifrån att så långt som möjligt begränsa denna påver-
kan. I Pampalogruvan innebär detta konkret att ingen natrium-
cyanid eller starka syror används i anrikningsprocessen, att 
anrikningssanden inte innehåller några miljöfarliga material, 
att det förekommer mycket liten syraproduktion från sandma-
gasin och gråbergstippar samt att Bolaget strävar efter att 
recirkulera så mycket som möjligt av det vatten som används i 
anrikningsprocessen. 

Som ett led i att minimera miljöeffekterna för Bolaget i ett 
tidigt skede en dialog med boende i aktuella områden och 
berörda miljömyndigheter. Innan prospektering inleds ansöks 
alltid om undersökningstillstånd från Säkerhets- och kemikalie-
verket TUKES. Dessutom informeras berörda markägare om 
planerade arbeten och ersättningsprinciper vid eventuellt 
uppkomna skador. Innan mer omfattande prospekteringsinsat-
ser inleds, sker samråd med miljömyndigheter där möjliga mil-
jöskyddsärenden tas i beaktande. I detta skede kontaktar Bola-
get kommunens miljöenhet och direkt berörda markägare, för 
att inhämta synpunkter hur skador ska kunna undvikas. Endo-
mines har som ambition att följa de etiska regler som gruv-
branschen rekommenderar sina medlemsföretag. Endomines 
arbetar efter ett etablerat program för kontroll och förbättring 
av arbetsmiljön. Bolaget arbetar dessutom aktivt för att skydda 
den omgivande miljön och tar miljöaspekter i beaktande vid 
varje beslut i hela produktionskedjan från brytning till försälj-
ning av koncentrat.

Övriga policies
Endomines har antagit en ekonomi- och administrationshand-
bok, en IT-policy och en policy avseende krishantering. Ekono-
mi- och administrationshandboken består av regler och rutiner 
etablerade av den operativa ledningen eller styrelsen. Regler-
na ska bland annat stödja ledningen i arbetet med att utföra en 
korrekt finansiell rapportering baserat på en korrekt redovis-
ning och säkerställda rutiner, tillhandahålla information om 
finansiella regler, utgöra ett stöd i det dagliga arbetet, beskriva 
åtgärder för finansiell kontroll, klargöra ansvarsfördelningen 
inom Bolaget och beskriva de system och rutiner som tilläm-
pas i Bolaget. 
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IT-policyn ska utgöra riktlinjer för beslut rörande IT-frågor i 
Endomines och säkerställa att systemen fungerar tillfredstäl-
lande vad gäller bland annat driftsäkerhet, funktionalitet, risk-
hantering och säkerhetsrutiner. IT-policyn påverkar val av sys-
tem, dataskydd, inköpsrutiner och användarservice. Policyn 
ställer krav inom dessa områden och anger riktlinjer och anvis-
ningar för hur verksamheten ska bedrivas för att uppfylla kra-
ven.

Policyn för krishantering ger en ram för Endomines ansvar för 
och hantering av frågor rörande anställdas hälsa och säkerhet. 
Varje produktionsenhet (för närvarande endast Pampalogru-
van) ska ha sin egen krishanteringsplan som är upprättad i 
enlighet med dessa allmänna riktlinjer. De lokala planerna ska 
kontrolleras av lokala myndigheter. Policyn innehåller bland 
annat riktlinjer för hantering av arbetsrelaterade olyckor/inci-
denter, utbildning av personal, hjälp vid olycka och uppföljning 
efteråt.

Utöver det ovanstående har Endomines antagit bland annat 
en policy avseende Bolagets personal.

Finansiell rapportering och intern kontroll
Styrelsens ansvar för intern kontroll regleras i den svenska 
aktiebolagslagen och i Koden som innehåller krav på årlig 
extern informationsgivning om hur den interna kontrollen av-
seende den finansiella rapporteringen är organiserad. Endo-
mines interna kontroll är utformad för att ge rimlig försäkran 
om att Bolagets tillgångar skyddas samt att den finansiella rap-
porteringen är tillförlitlig och i enlighet med god redovisnings-
sed, lagar och förordningar. Den interna kontrollen är utformad 
för att uppfylla kraven på en reglerad marknad med hänsyn 
tagen till storlek och grad av komplexitet i Bolagets verksam-
het.

Styrelsen och den verkställande direktören har det övergripan-
de ansvaret för den interna kontrollen avseende den finansiella 
rapporteringen. Styrelsen har fastställt en skriftlig arbetsord-
ning som bland annat lägger fast rutinerna för styrelsens arbe-
te och för dess kontroll av förvaltningen av Bolagets angelä-
genheter samt klarlägger arbets- och ansvarsfördelning mellan 
å ena sidan styrelsen och den verkställande direktören och å 
andra sidan styrelsen och dess kommittéer. Styrelsen ansvarar 
för att dokumentera hur kvaliteten i Bolagets finansiella rap-
portering säkerställt, samt hur Bolaget kommunicerar med sin 
revisor. Styrelsen har utsett en revisionskommitté, vars ansvar 
bland annat är att övervaka den finansiella rapporteringen, 
den interna kontrollen och arbetet med de externa revisorer-
na. 

Den interna kontrollen avseende den finansiella rapportering-
en är bland annat inriktad mot att säkerställa en effektiv och 
tillförlitlig hantering och redovisning av inköp och försäljning, 
övrig intäktsredovisning samt redovisning av Bolagets finan-
siering.

Kontrollmiljön inom Endomines utgör ramen för den inriktning 
och kultur som Bolagets styrelse och ledning kommunicerar ut 

i organisationen. Endomines styrelse och ledning definierar 
och utformar beslutsvägar, befogenheter och ansvar som är 
tydligt definierade och kommunicerade i organisationen. Bola-
gets styrelse strävar också efter att säkerställa att styrande 
dokument så som interna policies och riktlinjer omfattar identi-
fierade väsentliga områden och att dessa ger rätt vägledning i 
arbete för olika befattningshavare inom bolaget. 

Styrelsens rapport om intern kontroll
Denna rapport som nu följer avser främst den interna kontrol-
len avseende den finansiella rapporteringen och är upprättad 
enligt Koden. Den interna kontrollen i Endomines syftar till att 
ge rimlig säkerhet så att företagets tillgångar skyddas, att den 
finansiella rapporteringen är tillförlitlig och i enlighet med god 
redovisningssed, lagar och förordningar.

Strukturen för intern kontroll och kontrollåtgärder är utformad 
att uppfylla kraven på en reglerad marknad med hänsyn tagen 
till storlek och grad av komplexitet i verksamheten. Endomines 
använder COSOs ramverk för intern kontroll när beskrivning 
och utvärdering av den interna kontrollen görs.

Kontrollmiljön
Kontrollmiljön består av värderingar och kultur i Bolaget. 
Endomines har en samlad verksamhet och en platt organisa-
tion där alla från styrelsen, genom företagsledningen, till per-
sonal deltar praktiskt i verksamheten och dess aktiviteter. Sty-
relsen har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen. 
Styrelsen har fastställt en arbetsordning för sitt arbete och har 
tillsatt en revisionskommitté. Revisionskommitténs roll är att 
ansvara för tillsyn över den finansiella rapporteringen, den 
interna kontrollen samt arbetet med de externa revisorerna.

Endomines har en uppsättning regler och förfaranden för eko-
nomisk rapportering, inklusive en ekonomi- och administra-
tionshandbok. Handboken består bland annat av redovis-
ningsprinciper, finanspolicy, inköpsrutiner och 
rapporteringsförfaranden. I denna ingår även delegering av 
befogenheter och regler för godkännande av transaktioner 
inom företaget och till externa parter.

Riskbedömning
Endomines står inför ett antal risker och osäkerheter som 
negativt kan komma att påverka Bolagets förmåga att fullfölja 
prospekterings- och utvecklingsplaner samt att framgångsrikt 
bryta och förädla malm. Riskerna omfattar bland annat mine-
ralreservernas storlek, förutsättningar för brytning, förädling av 
malm, bedömd utvecklingspotential, prospektering, gruvtill-
gångarnas värdering, miljötillstånd och miljökostnader, förord-
ningar och lagar samt olika risker av finansiell karaktär. 

Risker avseende den finansiella rapporteringens tillförlitlighet 
är få och överblickbara på grund av den begränsade storleken 
på verksamheten, typen av tillgångar, litet antal system och 
praktisk medverkan av ledningen i alla affärstransaktioner. 
Dessa risker dokumenteras och utvärderas av ledningen.
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Kontrollaktiviteter 
Ledningen har, i ett sammanfattande dokument som upprätt-
hålls av ekonomichef, dokumenterat och utvärderat de kon-
troller som är kopplade till de risker som finns med en otillför-
litlig redovisning. Kontrollaktiviteterna är utformade för att 
förhindra och upptäcka fel och/eller bedrägerier på ett sätt 
och i en uppfattning som motsvarar storleken och komplexite-
ten i Bolagets verksamhet. Kontrollerna inkluderar etablerade 
redovisningsprinciper, avstämningar, regler för godkännande 
av transaktioner, begränsningar i rättigheter i system och ana-
lytiska förfaranden för alla finansiella poster. Oväntade avvikel-
ser följs upp av ekonomichef och controller. Dotterbolagen 
Endomines Oy och Kalvinit Oy har vart och ett kontrakt med en 
tjänsteleverantör, Visma, att tillhandahålla redovisningstjänster 
för den finska delen av verksamheten, där de flesta transaktio-
ner förekommer. Tjänsterna inkluderar bokföring, leverantör-
reskontra, löner och relaterade kontroller som kontoavstäm-
ningar och kontroller mot lag och förordningar. 

Information och kommunikation
I enlighet med gällande lagstiftning och börsregler samt andra 
vid var tid tillämpliga regelverk, eftersträvar Bolaget att regel-
bundet tillhandahålla korrekt, tillförlitlig och aktuell finansiell 
information. Den finansiella informationen publiceras regel-
bundet i form av delårsrapporter, årsredovisningar samt press-
meddelanden innehållande nyheter och väsentliga händelser 
som kan påverka börskursen. Bolagets rapporteringsspråk är 
svenska, men viss information publiceras även på engelska.

Endomines har en kommunikationspolicy som fastställer prin-
ciper och regler för hur Bolaget ska kommunicera med sina 
aktieägare och intressenter. Pressmeddelanden, kvartals- och 
bokslutsrapporter publiceras på Bolagets webbsida www.
endomines.com. Bolagets olika affärsenheter tar varje månad 
fram ett rapporteringspaket avseende utvecklingen i Bolaget 
som tillsammans med finansiella rapporter levereras till led-
ningen och styrelsen varje månad. Till följd av Bolagets storlek 
är kommunikationen nära mellan styrelsen, företagsledningen 
och verksamheten i övrigt. 

Förutom att Bolaget följer branschpraxis, lagar och förordning-
ar, följer Endomines för informationsgivning principerna serio-
sitet och ärlighet, att tydligt förmedla Bolagets grundläggande 
värderingar och agenda samt öppenhet och likabehandling för 
att främja Bolagets utveckling och investerarkontakter.

Övervakning
Det finansiella resultatet övervakas på flera nivåer. För de ope-
rativa enheterna analyseras resultat på detaljerad nivå och rap-
porteras till ekonomichef och controller, vilka analyserar resul-
tatet för både koncernen som helhet samt för de operativa 
enheterna. 

Revisionskommittén granskar de finansiella rapporterna innan 
de godkänns av styrelsen. Teknik- och säkerhetskommittén 
reviderar pressmeddelanden och information avseende tek-
niska data (mineralreserver, mineraltillgångar, resultat från pro-
spektering och kärnborrning, etcetera). Revisionskommittén 
och styrelsen för diskussioner med den externa revisorn för att 

bland annat erhålla information huruvida revisorns arbete indi-
kerar på eventuella brister i den finansiella rapporteringen 
och/eller i den interna kontrollen. Endomines har enkel juridisk 
och operativ struktur. Förvaltningen har även en nära ”hands-
on” övervakning av alla betydande verksamheter på olika nivå-
er i Bolagets och styrelsen anser därför inte att en separat 
internkontrollfunktion är nödvändig.

Ersättningar
Principer och riktlinjer
Bolagsstämman beslutar om arvode till styrelsen. Styrelsearvo-
de utgår inte för styrelseuppdrag i dotterbolag. Om styrelsele-
damot skulle vara anställd i Endomines ska denne inte erhålla 
någon särskild ersättning för styrelsearbete. Verkställande 
direktörens och ledande befattningshavares löner fastställs av 
styrelsen efter att ha föreslagits av ersättningskommittén. 
Bolagsstämman har även beslutat om riktlinjer för ersättning 
till ledande befattningshavare. 

I riktlinjerna behandlas ersättningarnas syfte och utformning, 
avgångsvederlag, pension och eventuella prestations- och 
aktierelaterade incitamentsprogram. Bland annat föreskrivs att 
Endomines ska tillämpa marknadsmässiga ersättningsnivåer 
och anställningsvillkor för att kunna rekrytera och behålla en 
ledning med hög kompetens och kapacitet för att nå uppställ-
da mål, utformade att främja Bolagets långsiktiga värdeska-
pande. Vidare ska ersättningsformerna motivera koncernled-
ningen att göra sitt yttersta för att säkerställa aktieägarnas 
intressen. Ersättning till den verkställande direktören och de 
övriga personerna i koncernledningen ska utgöras av fast lön, 
rörlig ersättning, eventuella prestations- och aktierelaterade 
incitamentsprogram och övriga förmåner samt pension. Den 
sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och kon-
kurrenskraftig samt baseras på kompetens, ansvar och presta-
tion. Den rörliga ersättningen ska vara utformad med syfte att 
främja Bolagets långsiktiga värdeskapande och utgår baserat 
på utfall i förhållande till tydligt uppställda mål samt vara maxi-
merad i förhållande till den fasta lön som fastställts. Den rörliga 
ersättningen ska aldrig kunna överstiga 40 procent av den fasta 
lönen för den verkställande direktören och för övriga ledande 
befattningshavare aldrig överstiga 30 procent av den fasta 
lönen. För riktlinjerna i sin helhet se Bolagets hemsida www.
endomines.com.

Styrelsen
Arvode till styrelsen, inklusive arvoden för kommittéarbete, 
uppgick under 2014 till totalt 1 075 KSEK, fördelat inom styrel-
sen enligt vad som framgår av tabellen på följande sida. 

Årsstämman 2015 beslutade att arvode till styrelsens ordföran-
de ska utgå med 300 KSEK per år och till övriga styrelseleda-
möter som inte är anställda i Bolaget med 150 KSEK per styrel-
seledamot och år. Vidare beslutades att arvode för 
styrelseledamots arbete i av styrelsen inrättad ersättningskom-
mitté, revisionskommitté och teknik- och säkerhetskommitté 
ska utgå med 25 KSEK per styrelseledamot för varje sådan 
kommitté styrelseledamot arbetar i och att arvode till revi-
sionskommitténs ordförande ska utgå med 50 KSEK per år.
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Ledande befattningshavare
Totala ersättningar till de ledande befattningshavarna Markus 
Ekberg, Börje Lindén, Jaakko Liikanen (fram till mars 2014), 
Janne Muttonen och Jyrki Bergström (från oktober 2014) under 
2014 uppgick till 6 232 KSEK, varav 2 622 KSEK avsåg ersättning 
till verkställande direktören Markus Ekberg. Samtliga belopp 
avseende ersättningar till ledande befattningshavare är exklu-
sive sociala avgifter. Övriga förmåner avser främst tjänstebil 
och telefon. VD och andra ledande befattningshavare är 
anställda i dotterbolaget Endomines Oy, förutom Börje Lindén 
som är anställd i moderbolaget.
 
Ersättning till verkställande direktören, vice verkställande 
direktörer och andra ledande befattningshavare utgörs av 
grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. För 
verkställande direktörens del är, enligt anställningsavtal, den 
rörliga ersättningen maximerad till 40 procent av årslönen. För 
andra ledande befattningshavare jämte avdelningschefer är 
den rörliga ersättningen maximerad till 30 procent av grund-
lön.

Vid uppsägning gäller sex månaders uppsägningstid från verk-
ställande direktörens sida och tolv månader från Bolagets sida. 
Övriga ledande befattningshavare har en egen uppsägnings-
tid på tre till fyra månader och vid uppsägning från Bolagets 
sida är uppsägningstiden sex månader.

Pensioner
Pensionskostnad för de ledande befattningshavarna uppgick 
under 2014 till 830 KSEK se tabell nedan. Företagsledningens 
pensionsvillkor skiljer sig ej från övriga anställda inom koncer-
nen. Bolaget erlägger premie avseende tjänstepensionsför-
säkring för övriga ledande befattningshavare med överens-
komna belopp eller enligt lokala överenskommelser.

Pensionskostnaden för dessa personer inkluderar frivillig pen-
sionsförsäkring avseende upplupen bonus. Med undantag för 
de anställda i Sverige, betalas den totala bonusen ut till 50 pro-
cent medan resten går till en frivillig pensionsförsäkring, som 
efter tre år efter att belopp avsatts kan övertas av den bonus-
berättigade, under förutsättning att anställningen dessförin-
nan inte upphört.

Revisorer
Ersättning till Endomines koncernens revisorer utgår enligt 
godkänd löpande räkning. Under 2014 utgick ersättning till 
Endomines AB:s revisor PricewaterhouseCoopers AB med 311 
KSEK, varav 0 KSEK avsåg revisionsverksamhet utöver revi-
sionsuppdrag (redovisningskonsultation och annan rådgiv-
ning). Revisor i Kalvinit Oy och i Endomines Oy sedan 2009 är 
PricewaterhouseCoopers Oy med Ylva Mikaela Eriksson som 
registrerad ansvarig revisor. Under 2014 utgick ersättning till 
PricewaterhouseCoopers Oy med 306 KSEK, varav 0 KSEK 
avsåg andra uppdrag än revisionsuppdrag.

Incitamentsprogram
Vid årsstämman den 28 april 2011 godkändes styrelsens för-
slag till ett personaloptionsprogram omfattande högst fem 
ledande befattningshavare och nyckelpersoner. I enlighet med 
villkoren för programmet skedde vederlagsfri tilldelning av 
personaloptioner i maj 2011 till VD (300 000 optioner), ekono-
michef (200 000 optioner), teknisk chef (200 000 optioner) och 
platschefen vid Pampalo gruva (400 000 optioner). Personalop-
tionerna säkerställs med motsvarande antal teckningsoptioner. 
Därutöver kan högst 63 000 ytterligare teckningsoptioner 
utges för att täcka sociala avgifter och andra kostnader i sam-
band med personaloptionsprogrammet. Varje personaloption 
berättigar till förvärv av en aktie och ges ut i fyra trancher med 
olika tidpunkter för utnyttjande enligt nedan. De personalop-
tioner som tilldelats VD, ekonomichef, teknisk chef och plats-

Ersättningar och övriga förmåner 2014 (KSEK)

Grundlön/ 
Styrelse-

arvode
Rörlig 

ersättning
Övriga 

förmåner
Pensions-
kostnader

Aktie-
relaterade 

ersättningar Summa

Styrelseledamöter

Staffan Simberg 300 - - - - 300

Meg Tivéus 200 - - - - 200

Rauno Pitkänen 200 - - - - 200

Mati Sallert 175 - - - - 175

Stefan Månsson 200 - - - - 200

Summa styrelseledamöter 1 075 - - - - 1 075

Ledande befattningshavare

Markus Ekberg, VD 1 705 430 102 309 76 2 622

Börje Lindén, vice VD 1 087 195 - 248 50 1 580

Övriga ledande befattningshavare (3 st) 1 400 105 101 273 151 2 030

Summa ledande befattningshavare 4 192 730 203 830 277 6 232

Summa styrelse och ledning 5 267 730 203 830 277 7 307

Ersättningar och övriga förmåner 2014 (KSEK)
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chef ska fördelas på tranche 3 och tranche 4, med lika fördel-
ning av antal personaloptioner på vardera tranche. De 
personaloptioner som tilldelas övriga ska fördelas på tranche 
1–4, med lika fördelning av antal personaloptioner på vardera 
tranche. 

Tranche 1: 
Utnyttjande för förvärv av aktier kan ske 1 mars 2012 – 1 sep-
tember 2016 
Tranche 2: 
Utnyttjande för förvärv av aktier kan ske 1 mars 2013 – 1 sep-
tember 2016
Tranche 3: 
Utnyttjande för förvärv av aktier kan ske 1 mars 2014 – 1 sep-
tember 2016
Tranche 4: 
Utnyttjande för förvärv av aktier kan ske 1 mars 2015 – 1 sep-
tember 2016 

Lösenpriset för personaloptionerna ska motsvara 120 procent 
av Endominesaktiens genomsnittliga volymviktade kurs under 
en mätperiod om tio dagar efter styrelsens tilldelningsbeslut. 
Vid tilldelning av personaloptioner i maj 2011 fastställdes 
lösenpriset till 10,94 SEK. Personaloptionerna och underlig-
gande teckningsoptioner är föremål för sedvanliga omräk-
ningsvillkor vid vissa bolagshändelser såsom fondemission, 
företrädesemission och sammanläggning eller uppdelning av 
aktier och kommer således att omräknas efter Företrädesemis-
sionen.  

För programmet gäller att intjänande av personaloptioner i 
princip förutsätter att anställningsförhållandet i koncernen allt-
jämt föreligger. Om anställningsförhållandet upphör efter 
intjänande, men innan utnyttjande får personaloptionerna i 
normala fall utnyttjas för förvärv av aktier inom viss kortare tid 
efter anställningsförhållandets upphörande.

Bonusprogram
Enligt Endomines bonusprogram för 2015 kan bonusen för de 
anställda uppgå till maximalt 20 procent av den årliga grundlö-
nen och baseras på kriterier om säkerhet, kassaflöde och guld-
produktionsmål. För att erhålla guldproduktionsbonus krävs 
även positivt EBITDA från guldproduktionen. Utbetalning av 
bonusen sker kvartalsvis.
 
För platschefen vid Pampalogruvan, avdelningschefer och en 
controller kan bonusen öka med ytterligare maximalt 10 pro-
cent baserat på kriterier relaterade till EBITDA och i enlighet 
med en individuell bedömning. Sammanlagd bonus kan där-
med uppgå till högst 30 procent av den årliga grundlönen. 
Utbetalning av den ytterligare bonusen om 10 procent sker en 
gång per år 
 

För Bolagets ekonomichef kan bonusen uppgå till högst 30 
procent av den årliga lönen baserat på kriterier relaterade till 
EBITDA, vissa säkerhetsmål, en individuell bedömning och att 
kovenanterna i låneavtalet med Nordea Bank Finland Plc 
antingen är uppfyllda eller att banken lämnat en så kallad wai-
ver. Utbetalning av bonusen sker en gång per år. 
 
För Bolagets verkställande direktör kan bonusen uppgå till 
högst 40 procent av den årliga lönen baserat på kriterier relate-
rade till EBITDA, vissa säkerhetsmål, utveckling av ledarskapet 
i organisationen och bidrag till särskilda företagsprojekt tillde-
lade av styrelsen. Utbetalning av bonusen sker en gång per år. 
 
För alla anställda, förutom för personer anställda i Sverige, 
utbetalas hälften av bonusbeloppet kontant och hälften sätts 
in i en pensionsfond hos Fennia Liv i Finland med en inlås-
ningsperiod om tre år.
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LEGALA FRÅGOR OCH KOMPLETTERANDE 
INFORMATION
Allmänt
Endomines AB (publ), med organisationsnummer 556694-2974, 
bildades i Sverige den 20 oktober 2005 och registrerades vid 
Bolagsverket den 16 december 2005. Bolagets associationsform 
är aktiebolag och regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Bola-
get är publikt och är anslutet till Euroclear Sverige. Styrelsen har 
sitt säte i Stockholm. Bolaget ska enligt bolagsordningen bedriva 
prospekteringsverksamhet, gruvverksamhet och konsultationer 
inom gruvnäringen, handel med tillståndsrätter och metaller 
samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolagets verksamhet 
bedrivs genom de två helägda finska dotterbolagen Endomines 
Oy och Kalvinit Oy. Därutöver har Bolaget också ett helägt 
svenskt dotterbolag, Endomines Förvaltning AB. Huvudkontorets 
adress är Birger Jarlsgatan 41 A, 111 45 Stockholm, telefon 08-611 
66 45. 

Koncernstruktur
Endomineskoncernens struktur beskrivs i tabellen nedan, med 
uppgift om koncernbolagens namn, säte och organisationsnum-
mer, samt ägarandel avseende dotterbolag. 

Namn Land Org.nr Ägande

Moderbolag Endomines 

AB (publ)

Sverige 556694-2974

Dotterbolag Endomines 

Oy

Finland 1061211-5 100%

Dotterbolag Kalvinit Oy Finland 1005935-6 100%

Dotterbolag Endomines 

Förvaltning 

AB

Sverige 556777-4434 100%

Undersökningstillstånd, bearbetningskoncessioner 
och reservationer 
Endomines är för sin verksamhet beroende av ett antal olika till-
stånd såsom bland annat miljötillstånd och undersökningstill-
stånd samt bearbetningskoncessioner. Dessa tillstånd utgör en 
förutsättning för att bedriva och utveckla prospektering, brytning 
och anrikning inom ramen för Bolagets nuvarande verksamhet. 
Bolaget är också beroende av att i framtiden erhålla nya tillstånd 
för tillkommande områden och förekomster. I korthet innebär 
undersökningstillstånd respektive bearbetningskoncessioner föl-
jande: Undersökningstillstånd ger innehavaren rätt att undersöka 
en fyndighet för att utreda exempelvis art, omfattning och utvin-
ningsbarhet enligt vad som närmare anges i undersökningstill-
ståndet. Bearbetningskoncession är en rätt som ger innehavaren 
rätt att utnyttja den befintliga gruvmineralen inom ett område 
som har blivit fastställt för gruvdrift. Därutöver regleras gruvverk-
samhet direkt och indirekt av flera lagar och förordningar med 
hänsyn till olika miljöaspekter. Enligt miljöskyddslagen krävs mil-
jötillstånd för aktiviteter som medför risk för förorening av miljön 
och gruvdrift är en sådan verksamhet för vilken miljötillstånd 
krävs. 

Endomines Oy
Nedan följer en redogörelse över Endomines Oys undersök-
ningstillstånd och bearbetningskoncessioner. Förhållanden av-
seende Endomines Oys ansökningar om eller registrerade under-
sökningstillstånd, bearbetningskoncessioner och 

förlängningsansökningar förändras löpande på grund av bland 
annat TUKES behandling av och beslut om dessa samt av Bola-
gets fortgående arbete med nya ansökningar. 

Endomines Oy innehar i storleksordningen 81 undersökningstill-
stånd, vilka täcker en yta om cirka 8 400 hektar (inkluderande 
undersökningstillstånd beviljade under den upphävda gruvlagen 
och den nuvarande gruvlagen). Till den del förfallodagen för 
dessa tillstånd har passerats har Endomines Oy ansökt om för-
längning av undersökningstillstånd eller ansökt om bearbet-
ningskoncession i relevanta delar. 

Endomines Oy har sex bearbetningskoncessioner: Pampalo och 
Pampalo NW, Rämepuro, Hosko, Kuivisto och Muurinsuo vilka 
täcker en yta om cirka 550 hektar. Gruvdrift har påbörjats inom 
områdena Pampalo och Rämepuro. 

Endomines har beslutat att avbryta processen med bearbetning-
koncession vid Kuittila. Bolagets avsikt är att omvandla området 
till ett prospekteringsområde. Denna process kräver tillstånd från 
markägarna.

TUKES har begärt deposition som säkerhet för åtgärder som vid-
tas efter nedläggning av gruvor, varvid depositionen avseende 
Hosko uppgår till 10 KEUR (92 KSEK)*, för Rämepuro 15 KEUR 
(138 KSEK) och för Pampalo och Pampalo NW 100 KEUR 
(917  KSEK). Depositioner har erlagts till TUKES i augusti 2015. 
Med anledning av att något byggnadsarbete inte har påbörjats 
avseende Kuittila, Kuivisto och Muurinsuo har TUKES inte krävt 
någon säkerhet i form av deposition. Villkoren för aktuella till-
stånd ska omprövas innan start av det faktiska gruvarbetet, dock 
senast den 1 juni 2019. 

Kalvinit Oy 
Förhållandena avseende Kalvinit Oys ansökningar om eller regist-
rerade undersökningstillstånd, bearbetningskoncessioner eller 
förlängningsansökningar förändras löpande på grund av bland 
annat TUKES behandling av och beslut om dessa samt av Bola-
gets fortgående arbete med nya ansökningar. 

Samtliga nio undersökningstillstånd har löpt ut men mineralrät-
tigheterna gäller fram tills dess att bearbetningkoncession blivit 
beviljad.

TUKES beslutade i april 2013 om initiering av bearbetningskon-
cession för Koivu, vilken täcker en yta om cirka 905 hektar och 
avser Halsua, Kokkola och Toholampi kommun. Lantmäteriför-
rättning avseende bearbetningskoncessionen initierades den 
21 augusti 2013 och är fortfarande pågående. Efter att lantmäteri-
förrättningarna genomförts blir bearbetningskoncessionen slut-
ligt beviljad. 

För tillfället står processen ovan stilla men när myndigheterna 
beslutar sig för att gå vidare kommer Endomines att ansöka om 
att omvandla området till ett prospekteringsområde, detta med 
anledning av kostsam kompensation till markägarna. Omvand-
ling av området till ett prospekteringsområde kräver godkännan-
de från markägarna. 

* SEK/EUR baseras sig på den av Sveriges Riksbanks fastställda valutakurs per den 30 november 2015. Denna valutakurs gäller för alla omräkningar i detta 
kapitel.  
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Miljöfrågor 
Den 21 februari 2008 beviljade Regionförvaltningsverket i Östra 
Finland ett miljötillstånd för Pampalogruvan. Tillståndet avser 
gruvdrifts- och anrikningsverksamhet samt deponering av rest-
sten- och jordmaterial. Endomines Oy har ansökt och fått beviljat 
ett förnyat miljötillstånd. Tillståndet omfattar en brytning och 
anrikning av maximalt 450 000 ton per år. Miljötillståndet gäller 
tills vidare.

Endomines Oy ställde i oktober 2009 säkerhet om cirka 100 KEUR 
(917 KSEK) för gruvan i Pampalo, i form av pantsättning av ett 
bankkonto till Regionförvaltningsverket i Östra Finland i enlighet 
med och som garanti för uppfyllandet av villkoren i miljötillstån-
det. Pantsättningen gäller till dess att villkoren i tillståndet har 
uppfyllts och får endast släppas efter att erforderliga efterbe-
handlingsåtgärder har genomförts.

När det pågående projektet att höja nivån för sandmagasinets 
vallar vid gruvan i Pampalo färdigställts ska Bolaget ställa säker-
het om cirka 300 KEUR (2 769 KSEK), varav 100 KEUR (923 KSEK) 
redan erlagts, till Regionförvaltningsverket i Östra Finland för för-
pliktelser för efterbehandling av gruvområde m.m. Säkerhet i 
form av pantsättning av likvida medel beräknas ställas under det 
första kvartalet 2016.

Den 9 maj 2014 beviljade Regionförvaltningsverket i Östra Fin-
land miljötillstånd för Rämepuro satellitgruva. Tillståndet beviljar 
Endomines Oy att påbörja verksamhet genom förberedande 
åtgärder inför gruvverksamhet, att bedriva gruvdrift omfattande 
även vattenbehandling. Miljötillståndet gäller tills vidare. Under 
2014 och 2015 har Endomines Oy ställt säkerhet om totalt cirka 
290 KEUR (2 677 KSEK) för gruvan i Rämepuro.  

Den 26 augusti 2015 beviljade Regionförvaltningsverket i Östra 
Finland Endomines Oy miljötillstånd för Hoskogruvan.

Vidare har Endomines Oy upprättat en åtgärdsplan för återstäl-
lande av de markområden som påverkats av prospektering och 
gruvdrift i Pampalo och andra områden längsmed Karelska Guld-
linjen. Avsättning för återställningskostnader uppgick per den 
31 december 2014 till 5 305 KSEK. En bedömning av det reserve-
rade beloppet sker vid varje rapporteringstillfälle. 

Endomines följer gällande miljökrav och lagar från myndigheter 
och innehar erforderliga tillstånd med avseende på den bedrivna 
verksamheten. 

Koncernens viktigare avtal 
Avtal rörande royalty 
Under 2006 förvärvade Endomines Oy från Polar Mining Oy (ett 
dotterbolag till Dragon Mining Ltd) bearbetningskoncessioner 
och undersökningstillstånd över och i anslutning till Pampaloföre-
komsten. Enligt köpeavtalet ska Endomines Oy efter inledd gruv-
produktion betala royalty till Polar Mining Oy om 1,0 procent på 
“net smelter return”, dock högst 1,5 MEUR (13,8 MSEK). Skyldig-
het att betala royalty uppstår först efter det ett tonnage med 
203 000 oz guld (6 314 kg) brutits. 

Endomines Oy förvärvade den 19 juni 1996 undersökningstill-
stånden Sivakko 1-3, Korpilampi 1-2, Korpi 1-5, Kuivisto 1-3, 
Pihlajavaara 1-2 och Valkeasuo 1-4. Endomines Oy ska vid framti-
da gruvdrift, avseende de områden som fortfarande är aktuella 
för exploatering, betala en royalty på 0,39 EUR (3,58 SEK) per ton 
malm till finska staten för upp till 2 miljoner ton bruten malm och 
därefter 1,31 EUR (12,01 SEK) per ton malm, dock maximalt cirka 
2,5 MEUR (cirka 22,9 MSEK). 

Kalvinit Oy förvärvade den 26 juni 2003 från finska staten det för 
ilmenit sökta undersökningstillståndet Peräneva 2. Vid en bryt-
ning av förekomsten ska Kalvinit Oy betala en royalty på 0,05 EUR 
(0,46 SEK) per ton malm till finska staten, dock maximalt 120 KEUR 
(cirka 1,1 MSEK). Kalvinit Oy förvarvade den 3 mars 2003 från fin-
ska staten rättigheterna till ilmenitfyndigheten inom undersök-
ningstillståndet Kaireneva. Vid gruvbrytning ska Kalvinit Oy beta-
la en royalty på cirka 0,05 EUR (0,46 SEK) per ton malm till finska 
staten, dock maximalt 270 KEUR (cirka 2,5 MSEK). 

Kalvinit Oy förvärvade den 21 oktober 1997 från finska staten 
undersökningstillståndet Koivusaarenneva 1, innefattande en 
exklusiv rätt till historiska prospekteringsdata. Kalvinit Oy ska vid 
gruvdrift betala royalty motsvarande cirka 0,05 EUR (0,46 SEK) per 
ton under år ett till år tre och 0,08 EUR (0,73 SEK) per ton under 
följande år till finska staten. Någon skyldighet att betala royalty 
har ännu inte uppkommit. 

Kundavtal 
Endomines Oy har för närvarande två kunder, Dragon Mining 
Sweden AB och K.A. Rasmussen AS. 

Bolaget levererar flotationskoncentrat löpande till Dragon 
Mining Sweden AB. Parternas kund-/leverantörsförhållande är 
inte reglerats i något skriftligt avtal utan sker i enlighet med villko-
ren i en offert från våren 2015. Ett skriftligt avtal är dock under 
framtagande.

Avtalet med K.A. Rasmussen AS ingicks i maj 2012 och avser för-
säljning och leverans av gravimetriskt guldkoncentrat. Avtalet 
med K.A. Rasmussen AS har förlängts till och med maj 2016 och 
förlängs därefter med ett år i taget om avtalet inte sägs upp av 
någon av parterna tre månader innan den pågående ettårsperio-
den löper ut. 

Leverantörsavtal 
Bland Bolagets leverantörer märks de finska leverantörer som 
levererar el och utrustning samt utför arbeten hanförligt till gruv-
driften i Pampalo, jämte leverantörer av borrnings- och mätnings-
tjänster hänförliga till prospekteringsverksamheten. Bolagets sty-
relse anser inte att något visst leverantörsavtal är särskilt 
väsentligt och bedömer att Bolaget inte är beroende av någon 
enskild leverantör. 

Avtal om förvärv av mark 
Den 12 augusti 2009 ingick Endomines Oy avtal om förvärv av 292 
hektar mark i anslutning till Pampalogruvan från finska statens 
skogsbruksorganisation Forststyrelsen. Köpeskillingen för mar-
ken uppgick till 435 KEUR (cirka 4,0 MSEK). Tidigare har gruvverk-
samhet i liten skala bedrivits av olika entreprenörer. Det finns en 
risk att denna verksamhet kan ha haft skadlig inverkan på mark 
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och miljö. Den 30 december 2010 ingicks ett ändringsavtal mel-
lan parterna i vilket det överenskoms att den finska staten skulle 
erhålla avverkningsrätten för skogen på fastigheten till och med 
den 30 december 2050. Egentligen var den finska staten skyldig 
att ha avverkat skogen på fastigheten den 31 mars 2011, men på 
grund av att tidigarelagd avverkning inte var möjlig att genomfö-
ra enligt den finska skogslagen var parterna tvungna att ändra 
avtalet. Detta medförde att köpeskillingen sänktes med cirka 
247 KEUR (cirka 2,3 MSEK) till cirka 188 KEUR (cirka 1,7 MSEK). 
Bibehållandet av skog samt avverkningen får dock inte inverka på 
Endomines Oys gruvverksamhet. Om avverkning måste ske inn-
an normal återväxt av skogen är Endomines Oy skyldig att ersätta 
det förväntade värdet. Ersättningen kan dock maximalt uppgå till 
cirka 247 KEUR (cirka 2,3 MSEK). 

Låneavtal 
Endomines Oy och Endomines AB ingick den 9 oktober 2009 ett 
avtal med Nordea Bank Finland Plc (”Nordea”) om projektfinan-
siering avseende Pampalogruvan om totalt 8 MEUR (73,8 MSEK) 
(”Projektfinansieringslåneavtalet” och lånet därunder; ”Projektfi-
nansieringslånet”). Avtalet har ändrats och förlängts och det 
senaste ändringsavtalet trädde ikraft den 28 oktober 2015 (”Änd-
ringsavtalet”). Det finska statliga garantiinstitutet Finnvera Plc har 
ingått avtal med Endomines Oy om att garantera 75 procent, det 
vill säga 6 MEUR (55 MSEK) av lånet. 

Den 28 oktober 2015 erhöll Endomines Oy ett nytt långfristigt lån 
om 2,79 MEUR (26,3 MSEK) under Projektfinansieringslåneavtalet 
i samband med stängningen av den då pågående guldhedgen 
(”Hedgelånet”, tillsammans med Projektfinansieringsavtalet och 
Ändringsavtalet; ”Låneavtalet”). Som säkerhet för Låneavtalet 
har Endomines Oy ställt bland annat bearbetningskoncessioner 
avseende Karelska Guldlinjen och pant i mark omkring Pampalo, i 
kombination med en moderbolagsgaranti från Endomines. Dess-
utom har Nordea fått pant i samtliga aktier i Endomines Oy samt 
företagsinteckning i Endomines Oy. Per december 2015 var ute-
stående belopp under låneavtalen med Nordea 7,59 MEUR (70,3 
MSEK).

Ränta
Låneavtalet löper för närvarande med en ränta på Euribor 1 m 
med ett tillägg på 4 procentenheter. Fram till 31 december 2015 
är Endomines skyldigt att genom Nordea hedga (säkra) minst 50 
procent av den förväntade räntekostnaden. Ett avtal om säkring 
av ränta upprättades i maj 2010, genom vilket en rörlig ränta på 
Projektfinansieringslånet från Nordea byttes ut till en fast ränta. 
Räntesäkringsavtalet har sedermera blivit föremål för vissa änd-
ringar, senast i april 2012. Endomines Oy betalar fram till den 
31 december 2015 en fast ränta på 1,60 procent per år till Nordea 
och Nordea ska betala en rörlig ränta motsvarande Euribor 1 m 
till Endomines Oy. Endomines Oy och Nordea har även ingått ett 
avtal om ett golv för räntan, om 0,65 procent per år för Euribor 
1 m. För det fall den rörliga räntan (Euribor 1 m) sjunker under 
0,65 procent är Endomines Oy skyldigt att betala skillnaden mel-
lan 0,65 procent och Euribor l m multiplicerat med två. 

Lånekovenanter
Låneavtalet ställer upp sedvanliga strikta begränsningar såvitt 
avser vissa åtgärder i Endomines och Endomines Oy samt 

bestämmelser om att Endomines Oy måste uppfylla vissa finan-
siella nyckeltal. Dessa begränsningar innefattar bland annat att 
Endomines får besluta om utdelning endast under förutsättning 
att skyldigheterna enligt Låneavtalet uppfylls samt att inga grun-
der för uppsägning av Låneavtalet föreligger eller uppstår på 
grund av utdelningen. 

Ett krav enligt Ändringsavtalet är att Företrädesemissionen minst 
ska inbringa 3 MEUR (28 MSEK) till Bolaget efter avdrag för kost-
nader i samband med Företrädesemissionen samt att Företräde-
semissionen ska vara genomförd senast före utgången av det 
första kvartalet 2016.

Brott mot lånekovenanterna utgör grund för uppsägning av 
Låneavtalet. 

Endomines kommer som en följd av lägre guldproduktion att 
bryta mot vissa gällande finansiella lånekovenanter för helåret 
2015. Långivaren Nordea Bank har lämnat medgivande till att 
ovan nämnda kovenanter inte kommer att uppfyllas. Finnvera 
som ställt lånegaranti har lämnat samtycke till Nordeas medgi-
vande.

Grunder för uppsägning
Såsom är sedvanligt i denna typ av lånefinansiering innehåller 
Låneavtalet bestämmelser med olika grunder för uppsägning (så 
kallade “events of default”), vilka om de inträffar innebär att 
Nordea har rätt att begära att alla utestående förpliktelser under 
Låneavtalet ska återbetalas. De händelser som omfattas av denna 
katalog är händelser som, om de inträffade, skulle vara av väsent-
lig betydelse för Endomines, innefattande till exempel förändring 
av ägarkontrollen i Endomines Oy, en total förlust av Pampalo-
gruvan och brott mot lånekovenanterna. Låneavtalet innefattar 
också en skyldighet att omedelbart informera Nordea om någon 
av dessa händelser inträffar, samt att regelbundet tillhandahålla 
Nordea viss finansiell och annan information. 

Överenskommelse om amortering
I samband med ingåendet av Ändringsavtalet förlängdes återbe-
talningstiden för Projektfinansieringslånet om 4,8 MEUR 
(45,2  MSEK) från tidigare 2016-2017 till 2018-2019. Hedgelånet 
och Projektfinansieringslånet om sammanlagt 7,59 MEUR 
(71,5  SEK) är amorteringsfria under 2015-2017 och ska amorteras 
med början under första kvartalet 2018 med en fast amortering 
om 0,1 MEUR (0,94 MSEK) per kvartal samt en rörlig amortering 
per halvår med början under det andra kvartalet 2018. Den rörliga 
delen utgörs av 40 procent av ett justerat kassaflöde som redovi-
sas fyra kvartal (12-månadersperiod) eller två kvartal (6-månaders-
period) före respektive amortering. Det justerade kassaflödet 
beräknas utgående från EBITDA med avdrag för betalda räntor 
och investeringar. 

Efterställningsavtal
Endomines med dotterbolag har i anslutning Låneavtalet ingått 
ett efterställningsavtal till förmån för Nordea och Finnvera Plc. 
Avtalet innebär att alla koncerninterna skulder ska vara efterställ-
da samtliga de skulder som Endomines med dotterbolag är till-
låtna att ha i enlighet med Projektfinansieringslåneavtalet. 
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Kapitallån från Teknologiska utvecklingscentralen 
(Tekes) 
Tekes har i oktober 1998 lämnat Endomines Oy så kallade kapital-
lån om sammanlagt 237 KEUR (2,2 MSEK). Lånet har lämnats i syf-
te att utveckla anrikning av låghaltigt guldmalm. Tekes har i mars 
2010 beslutat att inte kräva återbetalning av kapitallånet på grund 
av att det aktuella projektet inte genererade någon vinst. 

Tekes har även under perioden 1998-2001 lämnat Kalvinit Oy 
kapitallån om sammanlagt cirka 6 270 KSEK (752 KEUR). Tekes 
beslutade i februari 2012, efter ansökan från Kalvinit Oy, att inte 
kräva återbetalning av lånet. 

Kapitallån från KP-Cobra Invests Oy 
KP-Cobra Invests Oy lämnade i december 2000 Kalvinit Oy ett 
finskt kapitallån på 252 KEUR (2,3 MSEK). Lånet skulle ha återbe-
talats i sin helhet den 31 december 2010, varefter tiden för åter-
betalning har förlängts till den 31 december 2020. Lånet förfaller 
till betalning i förtid om Kalvinit Oys Iån från Tekes enligt ovan av-
seende samma projekt skulle förfalla till betalning i förtid. Därtill 
förfaller lånet till betalning i förtid om lånevillkoren bryts, om lån-
givaren har givits vilseledande information eller om EU-kommissi-
onen beslutar att lånet ska återbetalas.

Bidrag
Endomines Oy har under perioden 1996-1998 erhållit bidrag från 
Tekes och Handels- och industriministeriet (numera Arbets- och 
näringsministeriet) om sammanlagt 406 KEUR (3,7 MSEK), på vilka 
tillämpas sedvanliga villkor gällande bidragsanvändning. Vidare 
erhöll Endomines Oy under 2010 och juni 2011 investeringsbi-
drag om sammanlagt 2,2 MEUR (20,2 MSEK) från det finska 
Arbets- och näringsministeriet avseende Pampalogruvans inves-
teringar. Endomines Oy kan tvingas återbetala bidraget under 
vissa omständigheter, till exempel om den verksamhet som 
bidraget var avsett för upphör eller reduceras inom tre år från sis-
ta utbetalningen, ifall EU-reglering kräver att lånet återbetalas, 
ifall Endomines inte uppfyller vissa rapporteringsskyldigheter, 
eller om Endomines Oy har givit myndigheterna felaktig eller vil-
seledande information. Endomines Oy är skyldigt att informera 
Arbets- och näringsministeriet om bland annat företagsomstruk-
tureringar, fusioner och förvärv samt skador på tillgångar som för-
värvats med bidraget. Kostnaderna för projektet uppgick till 
8,7 MEUR (79,8 MSEK). 

I oktober 2012 beviljades Endomines Oy ytterligare ett bidrag för 
utveckling av verksamheten om sammanlagt 447 KEUR (4,1 MSEK) 
från Regionförvaltningsverket i Östra Finland avseende kapaci-
tetsutökningen av anrikningsverket i Pampalo. Även på detta 
bidrag tillämpas de sedvanliga villkor gällande bidragsanvänd-
ning som beskrivs tidigare ovan. Tekes beviljade i januari 2012 
Endomines Oy ett försäkrings- och utvecklingsbidrag avseende 
utveckling av teknologi inom “Responsible Gold”. Projekten 
avser bland annat att utvärdera förutsättningarna för att starta 
upp verksamhet baserat på raffinering av hållbara ädelmetaller. 
Bidraget kan maximalt uppgå till 41 KEUR (376 KSEK). Bidraget är 
förenat med vissa villkor. Vidare har Endomines Oy i september 
2013 beviljats bidrag om sammanlagt 36 KEUR (330 KSEK) från 
Närings-, trafik- och miljöcentralen för expansion av produktions-
anläggningar.

Kalvinit Oy erhöll under 1997 och 2000 till 2001 vissa bidrag från 
Tekes och Närings-, trafik- och miljöcentralen på vilka tillämpas 
sedvanliga villkor gällande bidragsanvändning.

Tvister
Bolaget är inte part i och har under de senaste tolv månaderna 
inte varit part i något rättsligt förfarande eller skiljeförfarande 
som nyligen haft eller skulle kunnat få betydande effekter på 
Bolagets eller koncernens finansiella ställning eller lönsamhet. 
Bolaget har heller inte kännedom om något sådant ärende som 
skulle kunna uppkomma. 

Försäkringssituation 
Bolagets styrelse bedömer att Bolaget och dess dotterbolag har 
ett väl avpassat försäkringsskydd för den verksamhet som 
bedrivs.

Transaktioner med närstående
Endomines eller dess dotterbolag har varken lämnat lån, ställt 
garantier eller ingått borgensförbindelser till eller till förmån för 
några styrelseledamöter, ledande befattningshavare eller reviso-
rer i koncernen. Ingen av dessa personer har haft någon direkt 
eller indirekt delaktighet i någon affärstransaktion med Bolaget 
eller dotterbolagen som är eller var ovanlig till sin karaktär eller 
med avseende på villkoren.

Handlingar som införlivats genom hänvisning 
Detta Prospekt består av, utöver föreliggande dokument, följan-
de handlingar nedan som är införlivade genom hänvisning. Kopi-
or av följande handlingar kan under hela Prospektets giltighetstid 
granskas på Endomines huvudkontor (Birger Jarlsgatan 41 A 3tr i 
Stockholm) under ordinarie kontorstid: 

 ● Historisk finansiell information (resultaträkning på sida 17, 
balansräkning på sida 18, kassaflödesanalys på sida 20), för-
valtningsberättelse på sida 5-10, noter på sidorna 25-49 och 
revisionsberättelse intagen på sida 51 i Endomines årsredo-
visning för 2014

 ● Historisk finansiell information (resultaträkning på sida 41, 
balansräkning på sida 42, kassaflödesanalys på sida 44), för-
valtningsberättelse på sida 33-40, noter på sidorna 48-71 och 
revisionsberättelse intagen på sida 73 i Endomines årsredo-
visning för 2013

 ● Historisk finansiell information (resultaträkning på sida 13, 
balansräkning på sida 14, kassaflödesanalys på sida 16) i 
Endomines delårsrapport för perioden januari – september 
2015

 ● Historisk finansiell information (resultaträkning på sida 12, 
balansräkning på sida 13, kassaflödesanalys på sida 14) i 
Endomines delårsrapport för perioden januari – september 
2014

De delar av Endomines årsredovisningar som inte införlivas anses 
inte vara relevanta för Prospektet. Förutom Bolagets reviderade 
årsredovisning för 2014 och 2013 har ingen information i Prospek-
tet granskats eller reviderats av Bolagets revisor. Handlingarna 
finns även tillgängliga på Endomines hemsida, www.endomines.
com.  
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Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion
Endomines bolagsordning samt all finansiell information av-
seende Bolaget, såsom årsredovisningar för koncern samt dot-
terbolag, som till någon del ingår i eller hänvisas till i detta Pro-
spekt finns tillgängliga hos Bolaget under Prospektets 
giltighetstid. Nämnda dokument finns även tillgängliga på Endo-
mines hemsida, www.endomines.com. 

Rådgivare
Finansiell rådgivare till Bolaget är Erik Penser Bankaktiebolag 
(”EPB”) som biträtt Endomines i upprättandet av Prospektet. EPB 
är även emissionsinstitut avseende Företrädesemissionen i Sveri-
ge. FIM Investeringstjänster Ab är emissionsinstitut avseende 
Företrädesemissionen i Finland. Hannes Snellman Advokatbyrå 
AB har agerat legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrä-
desemissionen. 

Teckningsförbindelser i Företrädesemissionen 
Endomines har i samband med Företrädesemissionen ingått 
teckningsförbindelser med vissa av Bolagets befintliga aktieäga-
re motsvarande cirka 11,5 procent av Företrädesemissionen. 
Någon ersättning för åtaganden om teckningsförbindelse utgår 
inte. I tabellen nedan redovisas de parter som lämnat tecknings-
förbindelser. Teckningsförbindelserna ingicks under november 
2015. 

Intressen och intressekonflikter 
Som anges ovan har vissa av Endomines aktieägare genom teck-
ningsförbindelser åtagit sig att teckna aktier i Företrädesemissio-
nen. Ingen ersättning utgår till dessa aktieägare för åtagandet. 
Utöver ovanstående parters intresse att Företrädesemissionen 
ska genom-föras framgångsrikt finns inga ekonomiska eller andra 
intressen i Företrädesemissionen. 

Erik Penser Bankaktiebolag är finansiell rådgivare till Bolaget 
samt agerar emissionsinstitut i Sverige i samband med Företrä-
desemissionen. FIM Investeringstjänster Ab agerar emissionsin-
stitut i Finland i samband med Företrädesemissionen. Hannes 
Snellman Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Endomines i sam-
band med Företrädesemissionen. Erik Penser Bankaktiebolag, 

FIM Investeringstjänster Ab och Hannes Snellman Advokatbyrå 
AB erhåller en på förhand avtalad ersättning för utförda tjänster i 
samband med nyemissionen. Därutöver har Erik Penser Bankak-
tiebolag, FIM Investeringstjänster Ab och Hannes Snellman 
Advokatbyrå AB inga ekonomiska eller andra intressen i nyemis-
sionen. 

Handels & IndustriAktiebolaget Universal, som ingått tecknings-
förbindelse avseende sina aktier i Endomines i anslutning till 
Företrädesemissionen, ägs av Erik Penser. Erik Penser äger även 
Erik Penser Bankaktiebolag. 

Det bedöms inte föreligga några intressekonflikter mellan par-
terna som i enlighet med det ovanstående har ekonomiska eller 
andra intressen i Företrädesemissionen. 

Marknads- och branschinformation
Prospektet innehåller viss marknads- och branschinformation 
som kommer från tredje man. Även om informationen har återgi-
vits korrekt och Bolaget anser att källorna är tillförlitliga har Bola-
get inte oberoende verifierat informationen, varför dess riktighet 
och fullständighet inte kan garanteras. Såvitt Endomines känner 
till och kan förvissa sig om genom jämförelse med annan informa-
tion som offentliggjorts av dessa källor har dock inga uppgifter 
utelämnats på ett sätt som skulle kunna göra den återgivna infor-
mationen felaktig eller missvisande. 

Potentiella myndighetsbeslut med negativ inverkan
Endomines har, utöver vad som framgår att detta Prospekt, inte 
kännedom om några offentliga, ekonomiska, skattepolitiska, 
penningpolitiska eller andra politiska åtgärder som, direkt eller 
indirekt, väsentligt påverkat eller väsentligt skulle kunna påverka 
Bolagets verksamhet.

Namn Teckningsförbindelse Procent

Handels & IndustriAktiebolaget Universal 21 686 499 8,3

Thorell, Johan - Privat och via bolag 6 924 696 2,6

Simberg, Staffan - Via bolag 1 500 000 0,6

Totalt 30 111 195 11,5

Teckningsförbindelser i Företrädesemissionen
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BOLAGSORDNING* 

§ 1 Firma
Bolagets firma skall vara Endomines AB (publ). Bolaget är 
publikt.

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet
Bolaget skall bedriva prospekteringsverksamhet, gruvverk-
samhet och konsultationer inom gruvnäringen, handel med 
tillståndsrätter och metaller samt idka därmed förenlig verk-
samhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100 000 000 kr och högst 
400 000 000 kr.

§ 5 Akties antal
Antalet aktier skall vara lägst 350 000 000 stycken och högst 
1 400 000 000 stycken.

§ 6 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med 
lägst ingen och högst fyra suppleanter.

§ 7 Revisorer
En till två revisorer med högst lika många revisorssuppleanter 
eller ett revisionsbolag ska utses. Revisorns uppdrag gäller till 
slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räken-
skapsåret efter revisorsvalet.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- 
och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse 
skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 9 Anmälan om, samt rätt till deltagande i 
bolagsstämma
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, 
skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av 
hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före 
stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 12.00 den 
dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får 
inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommar-
afton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte 
vardagen före stämman.

§ 10 Årsstämma
Årsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskaps-
årets utgång.
På årsstämman skall följande ärenden förekomma:

 ● Val av ordförande vid stämman;
 ● Upprättande och godkännande av röstlängd;
 ● Godkännande av dagordning;
 ● Val av en eller två justeringsmän;
 ● Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 ● Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsbe-

rättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning 
och koncernrevisionsberättelse;

 ● Beslut
 ● om fastställande av resultaträkning och balansräkning, 
samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och 
koncernbalansräkning,

 ● om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt 
den fastställda balansräkningen,

 ● om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande 
direktör.

 ● Fastställande av styrelse- och, i förekommande fall, revi-
sorsarvoden.

 ● Val av styrelse och, i förekommande fall, revisionsbolag 
eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.

 ● Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebo-
lagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 12 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister 
enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instru-
ment. 

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är 
införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister 
enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella 
instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto 
enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara 
behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktie-
bolagslagen (2005:551). 

*) Denna bolagsordning, med nya gränser för aktiekapital och antal aktier, antogs vid extra bolagsstämma den 17 december 2015. 
Vid tidpunkten för avgivande av Prospektet var denna bolagsordning ännu ej registrerad hos Bolagsverket. 
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VISSA SKATTEFRÅGOR I SVERIGE 

Nedan ges en översiktlig sammanfattning av vissa skattekonsekvenser som kan uppkomma enligt nu gällande 
svensk skattelagstiftning med anledning av Företrädesemissionen. Informationen utgör inte en uttömande 
redogörelse, och behandlar inte heller alla skattefrågor som kan uppkomma i sammanhanget. Sammanfatt
ningen är av generell karaktär. Vidare avser den endast obegränsat skattskyldiga fysiska personer och aktiebo
lag med skatterättslig hemvist i Sverige, om inget annat uttryckligen anges. Sammanfattningen behandlar såle
des bland annat inte de särskilda regler som gäller för så kallade kvalificerade andelar i fåmansföretag, 
värdepapper som innehas av handels, kommanditbolag eller europeiska ekonomiska intressegrupperingar, 
eller som innehas som en lagertillgång i näringsverksamhet. Inte heller behandlas de särskilda reglerna om 
skattefri kapitalvinst respektive ej avdragsgill kapitalförlust och skattefri utdelning på så kallade näringsbeting
ade andelar i bolagssektorn. Särskilda skatteregler gäller också för vissa typer av skattskyldiga, såsom till exem
pel investeringsfonder, investmentföretag, försäkringsbolag och personer som inte är obegränsat skattskyldi
ga i Sverige. Inte heller dessa regler berörs. Den skattemässiga behandlingen av varje enskild innehavare av 
värdepapper beror delvis på dennes speciella situation. Varje innehavare av aktier, BTA eller Teckningsrätter, 
bör därför rådfråga skatterådgivare om de skattekonsekvenser som kan uppkomma för dennes del.

Allmänt – Fysiska personer
Fysiska personer beskattas i inkomstslaget kapital för kapitalin-
komster såsom kapitalvinster, utdelningar och räntor. Skatte-
satsen i inkomstslaget är 30 procent.

Kapitalförlust på marknadsnoterade aktier och andra mark-
nadsnoterade delägarrätter får dras av fullt ut mot skatteplikti-
ga kapitalvinster som uppkommer samma år på aktier samt 
marknadsnoterade delägarrätter (dock inte andelar i investe-
ringsfonder som innehåller endast svenska fordringsrätter, så 
kallade räntefonder). Kapitalförlust som inte kan kvittas på 
detta sätt är avdragsgill till 70 procent mot annan inkomst av 
kapital. Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital med-
ges reduktion mot kommunal och statlig inkomstskatt samt 
mot statlig fastighetsskatt och mot kommunal fastighetsavgift. 
Skattereduktion medges med 30 procent av underskott som 
inte överstiger 100 000 kronor och med 21 procent av reste-
rande del. Underskott kan inte sparas till senare beskattnings-
år.

Kapitalvinst respektive kapitalförlust på marknadsnoterade 
aktier och andra marknadsnoterade delägarrätter beräknas 
som skillnaden mellan försäljningsersättningen efter avdrag 
för eventuella försäljningsutgifter, såsom till exempel courtage 
och omkostnadsbeloppet (anskaffningsutgiften).

Vid vinstberäkningen används den så kallade genomsnittsme-
toden. Metoden innebär att omkostnadsbeloppet för en aktie 
utgörs av det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för samtli-
ga innehavda aktier av samma slag och sort. En BTA anses där-
vid inte vara av samma slag och sort som de befintliga aktierna 
i Bolaget förrän beslut om nyemission registrerats hos Bolags-
verket. För marknadsnoterade aktier, som aktier i Bolaget, kan 
också en så kallad schablonregel användas. Denna regel inne-
bär att omkostnadsbeloppet alltid får beräknas till 20 procent 
av försäljningsersättningen efter avdrag för eventuella försälj-
ningsutgifter.

För fysiska personer innehålls preliminär skatt med 30 procent 
på utdelat belopp. Den preliminära skatten innehålls normalt 
av Euroclear eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, av 
förvaltaren.

Allmänt – Aktiebolag
För aktiebolag beskattas all inkomst, inklusive kapitalvinster 
och utdelningar, i inkomstslaget näringsverksamhet med en 
skattesats om 22 procent.

Beräkningen av kapitalvinst respektive kapitalförlust sker i 
huvudsak på samma sätt som för fysiska personer i enlighet 
med vad som angivits ovan.

Kapitalförluster på aktier får endast dras av mot skattepliktiga 
kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter. Om en kapital-
förlust inte kan dras av hos det företag som gjort förlusten, kan 
den dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och 
andra delägarrätter hos ett annat företag i samma koncern, 
under förutsättning att det föreligger koncernbidragsrätt mel-
lan företagen och båda företagen begär det för ett beskatt-
ningsår som har samma deklarationstidpunkt eller som skulle 
ha haft det om inte något av företagens bokföringsskyldighet 
upphör.

Kapitalförluster som inte har kunnat utnyttjas ett visst år får 
dras av mot kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter 
under efterföljande beskattningsår utan tidsbegränsning.

Investeringssparkonto
Innehavaren av ett svenskt investeringssparkonto kan endast 
vara en fysisk person eller ett dödsbo. Skatt påförs inte på 
resultat i investeringssparkonto utan istället påförs en årlig 
schablonskatt. Schablonintäkten beräknas av den som tillhan-
dahåller kontot (till exempel bank, värdepappersbolag etcete-
ra) och rapporteras som inkomst av kapital i den skattskyldiges 
inkomstdeklaration. Skatteunderlaget för ett investeringsspar-
konto beräknas i två steg. Först beräknas ett kapitalunderlag 
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och därefter beräknas en schablonintäkt som tas upp i inkomst-
slaget kapital. Kapitalunderlaget beräknas årligen och utgörs, 
något förenklat, av en fjärdedel av värdet på tillgångarna på 
kontot vid ingången på varje kvartal. Kapitalunderlaget ska 
dock även ökas med ett värde motsvarande insättningar till 
kontot och överföringar av värdepapper till kontot under res-
pektive kvartal. Skatteunderlaget beräknas som kapitalunder-
laget, enligt ovan, multiplicerat med statslåneräntan vid 
utgången av november föregående beskattningsår. Skatteun-
derlaget beskattas till 30 procent i inkomstslaget kapital.

Kapitalförsäkringar
Innehavaren av en svensk kapitalförsäkring är inte själv skyldig 
att betala avkastningsskatt. Istället är det livförsäkringsföreta-
get som tillhandahåller kapitalförsäkringen som är skyldig att 
betala avkastningsskatten. Den som äger en utländsk kapital-
försäkring kan dock vara skattskyldig för avkastningsskatt i Sve-
rige. Detta beror på i vilket land försäkringsgivaren är etable-
rad samt om försäkringsgivaren har fast driftställe i Sverige. 
Avkastningsskatt påförs inte på vinsten utan istället utgår en 
årlig schablonskatt. Skatteunderlaget för en kapitalförsäkring 
beräknas i två steg. Först beräknas ett kapitalunderlag och där-
efter beräknas en schablonmässig avkastning på detta kapital. 
Kapitalunderlaget utgörs, något förenklat, av värdet på försäk-
ringen vid ingången av beskattningsåret. Kapitalunderlaget 
ska dock även ökas med ett värde motsvarande summan av de 
premier som betalats in under beskattningsåret. Vid beräk-
ningen av detta belopp ska dock premier som betalats in 
under den andra halvan av beskattningsåret beräknas till halva 
värdet. Skatteunderlaget beräknas som kapitalunderlaget, 
enligt ovan, multiplicerat med statslåneräntan vid utgången av 
november föregående beskattningsår. Avkastningsskatten 
uppgår till 30 procent av skatteunderlaget.

Utnyttjande och avyttring av Teckningsrätter
Om aktieägare i Bolaget utnyttjar erhållna Teckningsrätter för 
teckning av nya aktier utlöses ingen beskattning.

Aktieägare som inte önskar utnyttja sin företrädesrätt att delta i 
Företrädesemissionen kan avyttra sina Teckningsrätter. Vid 
avyttring av Teckningsrätter ska skattepliktigt kapitalvinst 
beräknas. Teckningsrätter som grundas på aktieinnehav i Bola-
get anses anskaffande för noll SEK. Schablonmetoden får inte 
användas för att bestämma omkostnadsbeloppet i detta fall. 
Hela försäljningsersättningen efter avdrag för försäljningsupp-
gifter ska således tas upp till beskattning. Omkostnadsbelop-
pet för de ursprungliga aktierna påverkas inte. En Tecknings-
rätt som varken utnyttjas eller säljs och därför förfaller anses 
avyttrad för noll SEK. Eftersom Teckningsrätter förvärvade på 
nu angivet sätt anses anskaffade för noll SEK, uppkommer där-
vid varken en kapitalvinst eller en kapitalförlust.

För den som köper eller på likande sätt förvärvar Teckningsrät-
ter i Bolaget utgör vederlaget anskaffningsutgift för dessa. 
Utnyttjande av förvärvade Teckningsrätter för teckning av 
aktier utlöser ingen beskattning. En andel av Teckningsrätter-
nas omkostnadsbelopp ska medräknas vid beräkning av aktier-
nas omkostnadsbelopp. Avyttras istället förvärvade Tecknings-

rätterna utlöses kapitalvinstbeskattning. Omkostnadsbeloppet 
för förvärvade Teckningsrätter beräknas enligt genomsnitts-
metoden. En förvärvad Teckningsrätt som varken utnyttjas eller 
säljs och därför förfaller anses avyttrad för noll SEK.

Vissa skattefrågor för aktieägare som är begrän-
sat skattskyldiga i Sverige
Säljare som är begränsat skattskyldiga i Sverige, och som inte 
bedriver verksamhet från fast driftställe i Sverige, kapitalvinst-
beskattas normalt inte i Sverige vid avyttring av aktier eller 
andra delägarrätter. Säljare kan emellertid bli föremål för 
beskattning i sin hemviststat.

Enligt den så kallade tioårsregeln kan fysiska personer som är 
begränsat skattskyldiga i Sverige bli föremål för svensk beskatt-
ning vid avyttring om de vid något tillfälle under avyttringsåret 
eller något av de tio föregående kalenderåren varit bosatta 
eller stadigvarande vistats i Sverige. Tillämpligheten av denna 
bestämmelse har dock i många fall begränsats i avtal för undvi-
kande av dubbelbeskattning som Sverige ingått med andra 
länder.

För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och 
som erhåller utdelning från svenskt aktiebolag uttas normalt 
svensk kupongskatt. Skatt tas ut med 30 procent av utdelat 
belopp. Skattesatsen reduceras i allmänhet genom föreskrift i 
skatteavtal som Sverige har ingått med andra länder för undvi-
kande av dubbelbeskattning. Flertalet av Sveriges skatteavtal 
möjliggör således nedsättning av den svenska skatten till den 
nivå som anges i avtalet direkt vid utbetalningstillfället, om 
erforderliga uppgifter om den utdelningsberättigades hemvist 
föreligger. I Sverige verkställer normalt Euroclear eller, beträf-
fande förvaltarregistrerade aktier, förvaltaren avdrag för 
kupongskatt.
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VISSA SKATTEFRÅGOR I FINLAND 

Sammandraget som presenteras nedan baserar sig på den skattelagstiftning som är i kraft i Finland då Pro
spektet daterats. Hänsyn tas även till relevant rättspraxis som är gällande på dagen för detta Prospekt.  Änd
ringar i den finska skattelagstiftningen kan även påverka beskattningen retroaktivt. Sammandraget är inte 
uttömmande, och där har inte beaktats eller redogjorts för andra länders än Finlands skattelagsstiftning. Det 
som presenteras nedan tillämpar sig på fysiska och juridiska personer som är allmänt skattskyldiga i Finland, 
om inget annat uttryckligen anges. Sammanfattningen omfattar inte reglerna om skattefria överlåtelsevinster, 
vilka kan bli tillämpliga för en kvalificerad aktieägare i bolagsform som äger minst tio procent av aktierna i Bola
get. Den skattemässiga behandlingen av varje enskild innehavare av värdepapper beror delvis på envars sär
skilda omständigheter. Det rekommenderas därför att varje innehavare av aktier, BTA eller Teckningsrätter råd
frågar en skatterådgivare om de skattekonsekvenser som kan uppkomma för dennes del. 

Bakgrund
Nedan ges en sammanfattning av de relevanta inkomstskatte-
påföljderna i Finland som kan uppkomma med anledning av 
Företrädesemissionen. Sammanfattningen koncentrerar sig 
endast på den finska skattelagstiftningen och hänsyn tas inte 
till skattelagstiftning i andra länder. Nedan behandlas inte 
sådana speciella skattebestämmelser gällande aktieägare som 
hör ihop med bland annat olika företagsarrangemang, utländ-
ska bassamfund, samfund som inte utövar affärsverksamhet, 
samfund som är befriade från inkomstskatt eller öppna bolag 
eller kommanditbolag. Nedan behandlas inte heller arvs- och 
gåvoskattepåföljderna eller överlåtelseskattepåföljderna i Fin-
land.

Allmänt
Allmänt skattskyldiga personer beskattas för sina globala 
inkomster medan begränsat skattskyldiga personer beskattas 
endast för inkomst de erhållit i Finland. Skatteavtal som är bin-
dande för Finland kan begränsa tillämpning av Finlands natio-
nella skattelagstiftning och hindra beskattning av inkomst 
erhållen i Finland av en begränsat skattskyldig.

En fysisk person anses vara allmänt skattskyldig i Finland om 
han är bosatt i Finland. En person är bosatt i Finland om han 
under skatteåret vistas här över sex månader i följd eller har sitt 
stadigvarande bo och hemvist här. En finsk medborgare som 
flyttat utomlands anses dock vara bosatt i Finland tills tre år har 
förflutit efter utgången av det år under vilket han lämnade lan-
det, om han inte visar att han inte under skatteåret har haft 
väsentlig anknytning till Finland. En fysisk person beskattas för 
sina förvärvsinkomster med en progressiv skattesats och för 
sina kapitalinkomster med en proportionell skatt på 30 procent 
(33 procent till den del som kapitalinkomsten under kalender-
året överstiger 30 000 EUR; Enligt regeringens proposition om 
statsbudgeten för 2016 ska den övre skattesatsen höjas till 
34 procent.).

Samfund som har registrerats i Finland eller är grundade i 
enlighet med den finska lagstiftningen är allmänt skattskyldiga 
i Finland och beskattas för sina globala inkomster här. Ett 
begränsat skattskyldigt samfund beskattas för sina inkomster 
som hänför sig till ett fast driftställe i Finland. År 2015 är bolags-
skattesatsen 20 procent.

Beskattning av fysiska personer 
Erhållande/teckning och ägande av Teckningsrätter
Erhållande och ägande av Teckningssrätter som berättigar att 
teckna, erhålla och äga aktier utlöser ingen beskattning. Teck-
ning och ägande av aktier leder inte heller till beskattning.

Beskattning av dividender 
85 procent av dividenden som en fysisk person erhåller från ett 
sådant offentligt noterat bolag (”Noterat bolag”) som avses i 
Inkomstskattelagen 33a § 2 momentet är skattepliktig kapital-
inkomst som beskattas med en skattesats på 30 procent 
(32 procent till den del som kapitalinkomsten under kalender-
året överstiger 30 000 EUR), och den resterande 15 procent av 
dividenden är skattefri inkomst, förutsatt att aktierna inte hör 
till aktieägarens näringsverksamhet. 

Dividender som en allmänt skattskyldig i Finland erhåller från 
ett svenskt noterat bolag är skattefria eller skattepliktiga utdel-
ningar på samma förutsättningar som dividender från ett finskt 
noterat bolag.

Svensk källskatt som annars är 30 procent på dividender kan 
för fysiska personer och finländska aktiebolag sättas ned till 
15 procent enligt dubbelbeskattningsavtalet mellan de nord-
iska länderna. För finländska aktiebolag med kvalificerat inne-
hav kan den svenska källskatten sättas ned till noll (0) procent.
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Överlåtelse av Teckningsrätter och aktier: Överlåtel-
sevinster och förluster
Överlåtelsevinsten som härrör från försäljning av Teckningsrät-
ter och/eller aktier beskattas som aktieägarens kapitalinkomst, 
och på motsvarande sätt kan överlåtelseförlust avdras från 
överlåtelsevinst. Överlåtelsevinster beskattas för tillfället med 
en skattesats på 30 procent (33 procent för den del som kapi-
talinkomsten under kalenderåret överstiger 30 000 EUR). 

Överlåtelseförlust, som uppkommer vid försäljning av aktier 
kan avdras från överlåtelsevinst under samma skatteår och de 
fem skatteår som följer efter överlåtelsen.

Trots det som ovan presenterats är överlåtelsevinsten, som en 
fysisk person som är allmänt skattskyldig i Finland erhållit för 
försäljning av egendom, skattefri om de sammanlagda överlå-
telseprisen under kalenderåret är högst 1 000 EUR (frånsett 
egendom, vars överlåtelse är skattefri enligt skattelagstiftning-
en i Finland). På motsvarande sätt är överlåtelseförlusten inte 
avdragbar om den sammanlagda anskaffningsutgiften för 
egendom som sålts under kalenderåret är högst 1 000 EUR 
(frånsett egendom, vars överlåtelse är skattefri enligt skatte-
lagstiftningen i Finland) och samtidigt är överlåtelseprisen för 
all egendom som den fysiska personen som är allmänt skatt-
skyldig i Finland sålt under kalenderåret sammanlagt högst 
1 000 EUR.

Överlåtelsevinsten eller -förlusten räknas så att man från för-
säljningspriset avdrar den verkliga anskaffningsutgiften och de 
kostnader som orsakats av försäljningen. Alternativt kan en 
fysisk person avdra i stället för den verkliga anskaffningsutgif-
ten en så kallad presumtiv anskaffningsutgift. Den presumtiva 
anskaffningsutgiften är 20 procent av försäljningspriset, eller 
40 procent av försäljningspriset om aktierna ägts i minst tio år. I 
fall en presumtiv anskaffningsutgift används i stället för den 
verkliga anskaffningsutgiften, anses försäljningskostnaderna 
vara inkluderade i den presumtiva anskaffningsutgiften och 
dessa kan inte längre avdras skilt från försäljningspriset.

Teckningsrätter som grundas på aktieinnehav i Bolaget anses 
inte ha anskaffningsvärde och en presumtiv anskaffningsutgift 
vanligen används. Teckningsrätterna anses ha ägts från samma 
tidpunkt som de aktier på grund av vilka Teckningsrätterna i 
fråga har erhållits. Som anskaffningsutgift för aktier som teck-
nats på grund av aktieinnehav i bolaget bör beaktas deras res-
pektive andel av den verkliga anskaffningsutgiften för de 
underliggande aktierna för vilka aktierna erhållits. Om aktierna 
sålunda har erhållits på grund av gammalt aktieinnehav, anses 
de nya vid aktieemission tecknade aktierna ha ägts från samma 
tidpunkt som de aktier som teckningen grundat sig på.

Vinsten som erhållits vid överlåtelse av aktier i ett svenskt bolag 
är skattefri eller skattepliktig för en allmänt skattskyldig i Fin-
land under samma förutsättningar som överlåtelse av aktier i 
ett finskt bolag.

Beskattning av aktiebolag
Erhållande/teckning och ägande av Teckningsrätter 
och aktier
Erhållande och ägande av Teckningsrätter som berättigar att 
teckna, erhålla och äga aktier utlöser ingen beskattning. Teck-
ning och ägande av aktier leder inte heller till beskattning.

Beskattning av dividender
I regel är dividenden som ett finskt bolag erhåller från ett 
svenskt Noterat bolag skattepliktig inkomst i sin helhet. Divi-
denden är dock helt skattefri inkomst för en finsk dividendta-
gare i nedan nämnda situationer.

Dividend som ett finskt bolag erhåller från ett svenskt bolag är 
helt skattefri inkomst om det är fråga om ett sådant bolag som 
avses i andra artikeln i moder-dotterbolagsdirektivet (2011/96/
EU) och dividendtagaren äger direkt minst tio procent av aktie-
kapitalet i det Noterade bolaget som delar ut dividenden.

Då aktieägarens ägarandel i det svenska Noterade bolaget 
som delar ut dividenden understiger tio procent, är dividen-
den helt skattefri om också dividendtagaren är ett Noterat 
bolag. Dessutom är det en förutsättning att dividendbetalaren 
är ett sådant bolag som avses i andra artikeln i moder-dotter-
bolagsdirektivet (2011/96/EU). Om aktierna ändå hör till aktie-
ägarens investeringstillgångar, är 75 procent av dividenden 
beskattningsbar inkomst och resterade 25 procent är skattefri 
inkomst. Endast bank-, försäkrings- och pensionsanstalter kan 
ha investeringstillgångar.

Överlåtelse av Teckningsrätter och aktier: Överlåtel-
sevinster och förluster
Det som presenteras nedan gäller endast sådana aktiebolag 
som beskattas enligt lagen om beskattning av inkomst av 
näringsverksamhet. Överlåtelsevinsten som erhålls av aktierna 
är i huvudsak aktiebolagets beskattningsbara inkomst.

Aktierna kan vara aktiebolagets anläggnings-, omsättnings-, 
investerings- eller finansieringstillgång. Hur aktiernas överlå-
telse och nedskrivning behandlas i beskattningen varierar 
beroende på vilket slag av tillgång det är fråga om. Aktierna 
kan även höra till aktiebolagets egendom som hör till inkomst-
källan av annan verksamhet. 

Aktiernas försäljningspris räknas i regel som en del av det fin-
ländska bolagets inkomst av affärsverksamhet. På motsvaran-
de sätt är anskaffningspriset en avdragbar kostnad i bolagets 
beskattning i samband med överlåtelsen. Som anskaffningsut-
gift för Teckningsrätter som grundas på aktieinnehav i bolaget, 
samt som anskaffningsutgift för de tecknade aktierna, bör 
beaktas deras respektive andel av den verkliga anskaffningsut-
giften för de underliggande aktierna för vilka Teckningsrätter-
na / aktierna erhållits. Denna anskaffningsutgift är avdragbar 
från de inkomster som hör till samma inkomstkälla som de 
avyttrade Teckningsrätterna och tecknade aktierna tillhörde.
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Överlåtelsevinster som ett finskt aktiebolag erhåller vid överlå-
telse av aktier som hör till näringsverksamhetens anläggnings-
tillgångar kan under vissa strängt bestämda förutsättningar 
ändå vara skattefria om bolaget äger minst tio procent av 
aktiekapitalet i det bolag, vars aktier överlåtes, minst för ett år 
innan de avyttras.

I fall det uppkommer en avdragbar överlåtelseförlust vid över-
låtelse av aktier som hör till det säljande bolagets anläggnings-
tillgångar, kan en sådan förlust avdras endast från överlåtelse-
vinst som uppkommit vid överlåtelse av aktier som hör till 
bolagets anläggningstillgångar under det skatteår som förlus-
ten uppkommit eller fem därpå följande skatteår. Avdragbar 
överlåtelseförlust som uppkommit vid överlåtelse av aktier 
som hör till andra än anläggningstillgångar kan avdras från det 
beskattningsbara resultatet under skatteåret då förlusten upp-
kommit och tio därpå följande år på så sätt som regleras i de 
allmänna bestämmelserna angående förlustutjämning. 

Avräkning av utländsk skatt i Finland
En person som är allmänt skattskyldig i Finland kan ha betalat 
statlig inkomstskatt på inkomst som uppkommit på basis av 
aktieägandet även i staten som är den skattemässiga hemvis-
taten för det bolag vars aktier den skattskyldige äger. Den 
internationella dubbelbeskattningen undanröjs i Finland med 
iakttagande av bestämmelserna i lagen om undanröjande av 
internationell dubbelbeskattning. Lagen tillämpas även då när 
det finns ett stadgande om undanröjande av internationell 
dubbelbeskattning i skatteavtalet om det inte stadgas annor-
lunda i avtalet.

I fall den skattskyldige yrkar på det kan man från den skatt som 
en allmänt skattskyldig inkomsttagare betalar i Finland avdra 
sådan skatt som den skattskyldige visat att den betalt utom-
lands för samma inkomst under motsvarande period (avräk-
ningsmetod). Avräkningen räknas skilt för varje inkomstkälla, 
och för fysiska personer även skilt för varje inkomstslag. Avräk-
ningen kan inte överstiga den skatt som betalas i Finland för 
den inkomst som erhållits från utlandet.

I fall den skatt som betalts i en främmande stat inte kan avräk-
nas helt på grund av ovannämnda begränsningar, kan man på 
den skattskyldiges yrkan avdra den oavräknade skatten under 
fem följande skatteår från skatter som påförs för inkomster 
som hör till samma inkomstkälla eller inkomstslag.

I regel avräknas i Finland inte skatt som betalts utomlands för 
sådan inkomst som är skattefri i Finland. Från skatt som betalas 
i Finland för dividend som erhållits från utlandet kan ändå ock-
så avräknas den del av den utomlands betalda skatten som rik-
tar sig till den del av dividenden som är skattefri i Finland.
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ORDLISTA 

Anomali
I detta Prospekt kemiska eller fysikaliska mätvärden som avvi-
ker från normalvärdet. Kan i vissa fall indikera en mineralise-
ring.

Anrikning
Process för att koncentrera värdefulla mineral.

Apatit
Kalciumfosfatmineral med den kemiska formeln 
Ca5(PO4)3(OH,F,Cl).

Avoca metoden
Pallbrytningsmetod med igenfyllning.

Bearbetningskoncession (gruvtillstånd)
Rätten att under vissa förutsättningar få ett område fastställt 
för gruvdrift.

Biotit
Mörkgrönt, mörkbrunt eller svart flakigt mineral med den 
kemiska formeln K(Mg,Fe)3AlSi3O10(OH)2.

Cut-off
Den lägsta halt under vilken ekonomiskt lönsam brytning san-
nolikt inte kan ske och som mineraliseringar måste ha för att 
inkluderas i uppskattningar av mineraltillgångar.

Cyanidlakning
Utvinningsmetod i vilken natriumcyanid användes för att få 
guld i lösning.

Dolerit
En mörk intrusiv bergart där huvudmineralen är labradorit och 
augit. Kallas ibland diabas.

Dorétacka
Ej raffinerad guldtacka innehållande huvudsakligen guld men 
också andra metaller som till exempel silver.

Exploatering
I detta Prospekt kommersiell brytning och anrikning av malm.

“Feasibility”-studie
Omfattande lönsamhetsstudie till grund för ett slutligt investe-
ringsbeslut samt underlag för bankers beslut om krediter.

Flotation
Anrikningsprocess vid vilken mineralkorn i en vattensuspensi-
on med tillsatts av kemikalier och genomströmmande luft lyfts 
till ytan och skummas av.

Fältspat
En grupp mineral som består av silikat av aluminium med natri-
um, kalium eller kalcium. Ungefär 60 procent av jordskorpan 
består av fältspat, som ingår i bland annat bergarterna granit 
och gnejs.

Gabbro
Magmatisk intrusiv mörk bergart med mineralen pyroxen och 
fältspat som främsta beståndsdelar.

Genomförbarhetsstudie (”feasibility”-studie)
Omfattande studie av en mineralfyndighet i vilken samtliga 
geologiska, tekniska, juridiska och ekonomiska samt övriga 
relevanta faktorer beaktas. Syftet med studien är att ge under-
lag för beslut om exploatering.

Geodesi
Läran om jordens form och uppmätning.

Geofysisk mätning
Mätning av berggrundens fysikaliska egenskaper.

Gravimetri
Delområde inom geofysiken. Gravimetri behandlar tyngdkraf-
tens variationer.

Gråbergsinblandning
Inblandning av ofyndigt gråberg i samband med brytning.

Grönstensbälte
Geografiskt område med metamorfa vulkaniska och sedimen-
tära bergarter.

GTK
Geologiska Forskningscentralen i Finland vilken motsvarar 
Sveriges Geologiska Undersökning (SGU).

Hedge
Guld prissätts dagligen på en global marknad och priset per oz 
varierar löpande. Olika guldproducenter är därför exponerade 
för fluktuationer i guldpriset och kan prissäkra guldprisnivån 
med olika derivatinstrument och avtal. Detta kan innebära att 
guldproducenten inom ramen för prissäkrad guldmängd 
avhänder sig intäkten över en viss prisnivå mot att motparten i 
avtalet vid prisfall under hedgeprisnivån täcker upp guldpriset 
upp till den hedgade guldprisnivån.

Ilmenit
Svart mineral bestående av järn, titan och syre, med den kemis-
ka beteckningen FeTiO3. Förekommer i basiska djupbergarter 
som till exempel gabbro.

Inmutning
Äldre beteckning på undersökningstillstånd.

Intrusiv
Bergarter bildade i en existerande berggrund från en stelnan-
de magma.

IOCG
"Ironoxide-copper-gold deposit". Typ av mineralisering som 
vanligen håller järnoxider, kopparmineral och guld.
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JORC
En australiensisk standard (Joint Ore Reserves Committee) för 
hur mineraltillgångar och mineralreserver ska rapporteras till 
aktiemarknaden och övriga intressenter.

Jordavrymning
Borttagande av lösa avlagringar, till exempel morän och sand 
som täcker berggrunden.

Kalksten
Bergart huvudsakligen bestående av mineralet kalkspat 
(CaCO3).

Karelska Guldlinjen
Karelska Guldlinjen är en tektonisk struktur inom ett grönstens-
bälte som börjar i Ryssland norr om Ladoga och löper in i Fin-
land för att sedan åter böja av österut in i Ryssland mot samhäl-
let Kostomuksja.

Kaxborrning
Borrteknik där man får ett krossat prov av berg eller jord.

Kvalificerad person
I Sverige en person som av SveMin (i Finland av FinnMin) anses 
vara kvalificerad att bedöma och skriva under tekniska rappor-
ter.

Kvartsgång
Gång i berggrunden huvudsakligen bestående av mineralet 
kvarts (SiO2).

Kärnborrning
Roterande borrning som användes för att ta upp en kärna av 
berggrunden.

Lakning
I detta Prospekt en kemisk process för utvinning av värdefulla 
metaller från malm.

Mafisk bergart
Bergart dominerad av järn- och magnesiummineral.

Magnetit
Metallglänsande, svart, starkt magnetiskt mineral med den 
kemiska sammansättningen Fe3O4.

Malm
Mineralisering som kan exploateras med ekonomisk vinst. 
Begreppet malm har numera ersatts av begreppet mineralre-
serv.

Malmförlust
Malm som brytningstekniskt inte går att ta tillvara.

Mineralreserv
Den ekonomiskt brytbara delen av kända och indikerade mine-
raltillgångar uppskattad genom minst en inledande genomför-
barhetsstudie.

Mineralisering
Koncentration av potentiellt ekonomiskt intressanta mineral i 
berggrunden.

Mineraltillgång
Koncentration eller förekomst av mineral eller fossilt organiskt 
material i eller på jordskorpan i sådana kvantiteter och med 
form, halter och kvalitet som gör att den har rimliga utsikter för 
ekonomisk utvinning.

Morän
Jordart karaktäriserad till övervägande del av dåligt sorterat 
berg- och jordmaterial som transporterats och avlagrats av gla-
ciär eller inlandsis.

Nuggeteffekt
Kraftigt varierande analyser beroende på om guldkorn finns 
med i provet eller ej. Vanligt om guldet är grovkornigt.

Ounce (Oz)
Troy Ounce. Cirka 31,104 gram. Viktenhet för guld.

Outfarming
Arrendera ut.

Oxid
Kemisk förening av syre och ett eller flera andra grundämnen.

“Pre feasibility”-studie
Initial lönsamhetsstudie.

Prospektering
Sökande efter ekonomiskt brytvärda malmer.

RC-borrning
Reverse circulation: Borrteknik där man får ett krossat prov från 
jord eller berg uppspolat genom ett inre rör i borrsträngen, vil-
ket ger ett okontaminerat prov.

Recipienten
Omkringliggande marker inklusive vattendrag.

Reservation (förebehåll)
Förtursrätten att ansöka om undersökningstillstånd. 

Sandmagasin
Damm för deponering av finkornigt restmaterial från anrik-
ningen.

Satellitfyndighet/-förekomst
Lokalt definierad mineraltillgång eller mineralreserv av guld 
längs Karelska Guldlinjen som är otillräckligt stor för eget 
anrikningsverk, men vars malm vid gruvdrift kan transporteras 
till och anrikas i Pampalo.

Sedimentär bergart
En bergart som bildats på jordytan eller i havet av nerbryt-
ningsprodukter från andra bergarter.
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SGU
Sveriges Geologiska Undersökning. 

Silikat
Kemisk förening av kisel, syre och ibland en eller flera metaller. 
Bland de naturligt förekommande silikaterna ingår kvarts, fält-
spat, glimmer och hornblände.

Skjuvzon
Zon utefter vilken berggrundsblock förskjutits i förhållande till 
varandra.

Smältlön
Den ersättning som ett smältverk tar för att smälta koncentrat 
till tackor.

Snedbana
Tunnel som, ofta i spiralform, följer malmen och som används 
huvudsakligen för transporter.

Sulfatprocessen
Framställning av titandioxid genom behandling av ilmenit med 
svavelsyra.

Sulfidmineral
Mineral bestående av svavel och metall(er).

SveMin
Föreningen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sveri-
ge.

Titandioxid
Förekommer i naturen i form av rutil, anatas och brookit (TiO2). 
Kan framställas ur mineralet ilmenit (FeTiO3). Används som vitt 
pigment.

Tonalit
En bergart som bildats djupt nere i jordskorpan och som består 
av kvarts, fältspater ur plagioklasgruppen, biotit och amfiboler.

Tuff
En porös bergart som består av vulkaniska utbrottsprodukter.

Undersökningstillstånd (malmletningstillstånd)
Rätten att genomföra de arbeten som behövs för att lokalisera 
och undersöka mineralförekomster. 

Utbyte
Den procentuella andelen av en metall (mineral) som kan utvin-
nas i anrikningsprocessen.

Vulkanisk bergart
Bergart bildad genom vulkaniska processer.

Wollastonit
Ett silikatmineral innehållande kalcium, kisel och syre (CaSiO3).

Ädelmetall
Metaller som till exempel guld, silver och platina.
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