
Förälska dig i finskt guld
Placera i den hållbara och stabila värdemetallen  

som brutits på guldlinjen i Karelen.  
För en smidigare och lite bättre vardag.

Prospekt för marknadsföring. Detta är inte ett börsprospekt som Finansinspektionen godkänt.  
Det av Finansinspektionen godkända börsprospektet finns att få  

på adressen listautumisanti.endomines.com

https://listautumisanti.endomines.com
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Allmänt om emissionen och om ankarplacerare 
Användningen 

av medlen

Emissionens 
struktur

Emissionens 
storlek

Teckningstid

Begränsning av 
överlåtelse

Huvud- 
arrangör

Samtidigt som Endomines (”Bolaget”) 
säte flyttar från Stockholm till Helsingfors 
ordnar Endomines en nyemission i 
samband med en börsintroduktion med 
målet att samla in bruttomedel om 
cirka 13 miljoner euro för finansiering av 
Bolagets nya strategi (”Nyemissionen”). 
Vid överteckning har Bolaget rätt att öka 
Nyemissionen med högst 5 miljoner euro. 
Enligt planerna kommer överföringen 
av Bolagets säte att genomföras på så 
sätt att Endomines AB fusioneras med 
Endomines Finland Abp uppskattningsvis 
den 16 december 2022. Endomines avser 
att lämna in en ansökan om notering 
på huvudlistan på Nasdaq Helsinki 
uppskattningsvis den 20 december 2022, 
och att handeln med Bolagets aktie 
inleds på samma datum.

Investeringar och prospektering  
på den karelska guldlinjen

Publik emission, institutionell 
emission och personalemission

Personalemission 365 dagar

13 m€

30.11..2022–9.12.2022

Under 2022 har Endomines förnyat sin strategi, 
som fokuserar på prospektering längs den karelska 
guldlinjen. Genomförandet av strategin kräver 
investeringar och medför kostnader när Endomines 
försöker fastställa guldförekomsten, som utgör mer 
än en miljon uns. 

I enlighet med Endomines strategi kommer 
guldproduktionen att koncentreras till 
produktionsanläggningen i Pampalo, och 
investeringar kommer att göras i anläggningen för 
att upprätthålla produktionens effektivitet och en 
modern infrastruktur.

Ytterligare en prioritering i strategin är att 
utveckla Bolagets ESG-förmåga och vidta åtgärder 
i enlighet med Bolagets hållbarhetsprogram, 
vilket kräver satsningar på förvaltningen och 
organisationen.

Ankarplacerare 
Följande ankarplacerare har var och en för sig och under vissa sedvanliga 
förutsättningar åtagit sig att teckna aktier i nyemissionen till ett sammanlagt belopp 
om cirka 12,2 miljoner euro och 3,4 miljoner euro av dessa betalas kontant..

Målet med nyemissionen är också att bredda 
Endomines ägarbas och göra Bolaget allt 
bättre känt bland placerarna. Nyemissionen 
stärker också Bolagets kapitalstruktur 
och gör det möjligt att i framtiden utnyttja 
finansieringslösningar som bygger på 
främmande kapital.

Teckningspriset på de nya aktierna är 
5,00 euro per aktie. Nyemissionen består 
av en publik emission som är riktad till 
privatpersoner och samfund i Finland och 
Sverige, av en institutionell emission som är 
riktad till institutionella placerare i Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet och Förenta 
nationerna och av en personalemission som 
är riktad till Endomines anställda, ledning och 
styrelse. 

• Joensuun Kauppa ja Kone Oy
• Mariatorp Oy
• Wipunen varainhallinta Oy

• Placeringsfond Zenito Silver 
and Gold

• Vissa andra placerare
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Teckningsinstruktioner och viktiga datum

30.11.2022
Nyemissionens 
teckningstid börjar

Ungefär 
13.12.2022
Nyemissionens 
resultat 
offentliggörs

Ungefär 
9.12.2022
Nyemissionens 
teckningstid slutar

Ungefär 
20.12.2022
Handeln med 
aktierna på 
börslistan på 
Nasdaq Helsinki 
börjar

senast 19.12.2022
Aktier som emitterats 
vid Nyemissionen 
registreras på 
placerarnas 
värdeandelskonton, 
uppskattningsvis

Viktiga datumTeckningsinstruktioner

I Publik emission får delta investerare vilkas fast adress eller hemort 
är i Finland eller Sverige och som gör teckningen i Finland eller 
Sverige. Ett samfund som gör en teckning ska ha en gällande LEI-
kod. Den som gör en teckning ska ha ett värdeandelskonto hos en 
finländsk kontoförvaltare eller en kontoförvaltare som är verksam i 
Finland, och den som gör teckningen ska meddela uppgifterna om 
sitt värdeandelskonto i anslutning till teckningen.

Teckningsplats i Finland:
Nordnets webbtjänst på adressen www.nordnet.fi/endomines 
• För att kunna göra en teckning i webbtjänsten ska placeraren ha 

nätbankskoder från Nordnet, Aktia, Danske Bank, Handelsbanken, 
Nordea, Oma Sparbank, Andelsbanken, POP Pankki, S-Bank, 
Sparbanken eller Ålandsbanken. I Nordnets webbtjänst är det 
också möjligt att göra en teckning på ett samfunds vägnar.

• Teckning på ett aktiesparkonto kan endast göras via Nordnet och 
endast på ett aktiesparkonto som finns på Nordnet.

• På separat överenskommelse kan teckningen också göras 
på verksamhetsstället för Nordnet Bank AB, filial i Finland på 
adressen Universitetsgatan 5, 00100 Helsingfors.

Teckningsplats i Sverige:
Nordnets webbtjänst med Nordnets bankkoder på adressen 
www.nordnet.se/endomines
Mer information om teckningsförfarandet finns på adressen 
www.nordnet.se/endomines. Teckning via Nordnets webbtjänst 
förutsätter ett giltigt avtal om placeringstjänster med Nordnet. 
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Varför placera i Endomines?

1
Möjlighet värd en miljon 
uns
På karelska guldlinjen har 
gjorts flera undersökningar 
i vilka områdets potential 
som produktionsområde för 
guld betonas. Bl.a. enligt en 
undersökning av Geologiska 
forskningscentralen1 är 
sannolikheten för att hitta över 
1 miljon uns guld i området hög, 
mer än 50 procent.

1	 Källa:	GEOLOGICAL	SURVEY	OF	FINLAND	Report	
of	Investigation	216	2015

4
Erfaren ledningsgrupp 
och ägarnas stöd  
Endomines ledningsgrupp 
har till stor del förnyats under 
år 2022. Alla medlemmar i 
ledningsgruppen har betydande 
erfarenhet från ledande poster 
i gruvbolag och ett starkt 
stöd från de engagerade 
aktieägarna.

2
Tydlig strategi
Endomines har en ny strategi 
som fokuserar på hållbar 
guldproduktion i Finland. 
Strategin siktar även på 
stark tillväxt genom den 
prospektering som görs 
längs karelska guldlinjen. På 
marknaden i USA spanar vi 
efter en samarbetsmodell som 
begränsar Endomines andel av 
de tilläggsinvesteringar som 
krävs.

5
Fokus på hållbarhet i 
verksamheten
Endomines har en hållbar 
produktionsprocess och 
Bolagets mål är att vara bland 
de ledande gruvbolagen inom 
ESG. Produktionen av guld i 
Pampalo sker nära slutkunden, 
vilket begränsar utsläppen från 
transporten av slutprodukten till 
ett minimum. 

Enligt ledningens uppskattning 
är produktionsprocessen hållbar 
i jämförelse med motsvarande 
bolag i branschen till exempel 
för att ingen cyanid används 
i processen, och vattnet i 
processen återvinns. I enlighet 
med Endomines nya strategi 
utvecklar Bolaget också sin 
produktionsprocess långsiktigt så 
att den fortlöpande motsvarar de 
högsta hållbarhetsstandarderna i 
branschen.

3
Outnyttjad kapacitet 
på anrikningsverket i 
Pampalo
Den outnyttjade 
guldproduktionskapaciteten 
vid anrikningsanläggningen 
i Pampalo gör det möjligt att 
utvidga verksamheten till andra 
kända guldförekomster längs 
den karelska guldlinjen. År 2022 
är endast hälften av kapaciteten 
på produktionsanläggningen i 
Pampalo att vara i användning, 
vilket gör det möjligt att 
utvidga produktionen genom 
att transportera malm från 
kända satellitförekomster till 
produktionsanläggningen i 
Pampalo.

6
Stabil efterfrågan 
på guld, lokal 
verksamhet och hög 
varumärkespotential hos 
guldet från Pampalo 
Efterfrågan på guld har 
traditionellt varit mycket 
stabil. Guld används för flera 
olika ändamål som väntas 
förbli betydelsefulla även när 
världen förändras. Trenden på 
marknaden för ädelmetaller 
är att slutanvändare 
och placerare efterlyser 
transparent uppföljning av 
guldets ursprung, så att det 
är möjligt att säkerställa att 
guldets prospekterings- och 
produktionsprocesser är 
hållbara. Enligt Endomines 
ledning ger möjligheten att 
spåra den hållbart producerade 
guldet företaget en betydande 
konkurrensfördel på lång sikt.

Företaget har för avsikt att driva en långsiktig och stadigt växande affärsverksamhet och att bära sitt ansvar för miljön och den lokala livskraften. 
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VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET:  

Vi har gjort stora framsteg i år, produktionsvolymerna  
i Pampalo ökar och resultatet förbättras

”Jag började i mars i år som verkställande direktör 
för Endomines helt enkelt för att jag tror på 
guld. Det är uråldrigt och dess värde består trots 
fluktuationerna i ekonomin; det är därför som 
guld kallas för placerarens skyddshamn och 
inflationsskydd. Endomines strategi och mål är 
också centrala. Vi vill bedriva en långsiktig och 
lönsam affärsverksamhet som växer stadigt och 
som bygger på ansvarsfull och miljömässigt 
hållbar produktion av guld.

 Vårt bolag har en tydlig strategi som förnyades 
nyligen, och mål på medellång sikt som anknyter 
till strategin. Produktionen av guld i Pampalo och 
guldförekomsterna som omger området utgör 
hörnstenen för vår strategi. Vårt team är ytterst 
engagerat för genomförandet av strategin, och vi 
har tills vidare gått framåt i enlighet med planerna 
för att utnyttja de kända guldförekomsterna 
i området. Vi kommer dessutom att satsa på 
omfattande prospektering längs den karelska 
guldlinjen för att fastställa förekomsten, som utgör 
mer än en miljon uns.

 Vi genomför även ESG-åtgärder enligt ett 
fastslaget tidschema. Vi har för avsikt att bedriva 
en hållbar affärsverksamhet som växer stadigt 
och som tar hänsyn till konsekvenserna för 
människorna och miljön.

 Vi har en stabil ekonomisk situation, vår 
organisation är stark, våra produktionsmängder 
ökar och vårt resultat har förbättrats.

Nu söker vi finansiering särskilt för 
genomförandet av vår tillväxtstrategi. Den 
går ut på att långsiktigt utnyttja den karelska 
guldlinjen och ger vårt bolag möjlighet att ta 
steget till en följande storleksklass. Det finns 
mycket potential i området, och den bygger på 
konkreta undersökningar som redan gjorts och 
på verifierade förekomster. Vi har för avsikt att 
bedriva en hållbar affärsverksamhet som växer 
stadigt och som tar hänsyn till konsekvenserna för 
människorna och miljön.

Utöver emissionen, som nu inleds, har vi 
beslutat att flytta Bolagets säte från Sverige till 
Finland. Vi är övertygade om att detta kommer att 

vara till fördel för våra aktieägare och understryker 
prioriteringen i vår nya strategi, dvs. guld från 
Finland. En allt starkare trend bland investerare 
och slutanvändare är att de efterlyser möjlighet 
att pålitligt spåra och verifiera guldets ursprung 
så att de kan säkerställa att produktions- och 
upphandlingsprocesserna är hållbara. Vi ser i 
framtiden en möjlighet att sälja verifierat hållbart 
guld från Pampalo direkt till konsumenterna.

Vi välkomnar både nuvarande och nya ägare 
med i arbetet för att bygga Endomines under de 
kommande åren.”

Kari Vyhtinen
Verkställande direktör

"Jag tror på guld. Det är 
uråldrigt och dess värde 
består trots fluktuationerna 
i ekonomin”
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Hosko

Kuivisto

Pampalo

Pampalo
Rämepuro

Muurinsuo

Korvilansuo
Ellinsuo

Kuittila

Endomines i korthet

OMSÄTTNING, 

5,6 MEUR
MARKNADSPRISET PÅ GULD 2000–2022GULDPRODUKTION 

108,2 KG
(3 478 UNS)

Endomines är ett gruv- och prospekteringsföretag som fokuserar 
på guld. Företaget bedriver gruvdrift i Pampalo i Ilomants och 
prospektering längs den karelska guldlinjen i östra Finland. Bolaget 
äger också flera besittningsrätter till förekomster i Idaho och 
Montana, USA. Av förekomsterna i Idaho har produktionen i gruvan 
i Friday och anrikningsverket i Orogrande varit i idrifttagningsskedet 
sedan det första halvåret 2022. Just nu är deras verksamheter 
avbrutna. Endomines mål är att växa genom att öka produktionen 
av guld i Pampalo, utveckla kända förekomster särskilt i Östra 
Finland, fokusera på prospektering i karelska guldlinjens område och 
utveckla en partnerskapsmodell i USA.

”En över 2 500 miljoner år gammal förekomst”

Endomines verksamhet är geografiskt koncentrerad 
till den karelska guldlinjen, som går genom kommunen 
Ilomants i norra Karelen.  Zonen för guldlinjen är över 40 
kilometer lång och till största delen fem kilometer bred. 
Stenarterna i zonen är bland de äldsta i Norden.

Endomines prospekteringstillstånd följer den karelska 
guldlinjen. Regionen har liknande geologiska egenskaper 
som flera av världens ledande guldproduktionsregioner.

$/oz 

1 755,4 $/oz
24.11.2022

01/2000 09/2022
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Marknaden
För närvarande finns det över 900 verksamma guldgruvor runt om i världen som 
producerar totalt över 3 000 ton guld per år.

1	 United	States	Geological	Survey:	How	much	gold	has	been	found	in	the	world?	
(https://www.usgs.gov/faqs/how-much-gold-hasbeen-found-world)

2	 Källa:	World	Gold	Council:	gold-mining-production-volumes-data,	31.12.2021
3	 https://www.gold.org/goldhub/data/gold-production-by-country

1) Kina

2) Ryssland

42) Finland

4) Kanada

5) USA

8) Mexiko

7) Peru

6) Ghana

10) Sydafrika

9) Indonesien

3) Australien

Den globala gruvmarknaden

• Guld prissätts främst i amerikanska dollar per 
troy ounce (toz) och med en renhet på minst 
995 tusendelar, vilket motsvarar cirka 23,9 karat. 
Ett uns motsvarar 31,103 gram.

• Priset på guld kan ha en betydande inverkan 
på gruvplatsernas lönsamhet på grund av 
regionala skillnader i guldhalten i de olika 
gruvländerna.

• De utvinningsbara reserverna i existerande 
gruvor bryts allt snabbare, vilket i huvudsak 
beror på tekniska förbättringar.

• Sydafrika har fallit från världens största 
guldproducent till den tionde största på grund 
av att landets guldreserver sinat. 

• Historiskt sett har ungefär 187 000 ton guld 
redan brutits. Dessutom beräknas befintliga 
gruvor och verifierade guldförekomster 
innehålla 57 000 ton guld.1 

Finland är en attraktiv 
guldmarknad

• År 2021 utvanns cirka 9,1 ton guld i 
Finland, vilket gör Finland till den största 
guldproducenten i Europa näst efter Bulgarien2.

• Finlands goda infrastruktur och omfattande 
glesbygdsområden samt tillgången till 
Geologiska forskningscentralens (GTK) 
systematiska, täckande och högklassiga 
geologiska material gör Finland till ett attraktivt 
gruvland.

• Finlands fördelar är den stabila politiska 
och ekonomiska situationen och landets 
välfungerande gruv- och miljölagstiftning.

De 10 största guldproducerande länderna år 2021.  
Finlands placering har lagts till på kartan.3
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Marknadstrender

Många av världens verifierade stora 
guldförekomster innehåller allt mindre 
guldreserver. Ett exempel på detta är gruvorna i 
Sydafrika, som fram till 2007 producerade mest 
guld i världen och historiskt har producerat 50 
procent av allt guld i världen. I vissa av dessa 
gruvor pågår brytningen nu på upp till 4 000 
meters djup, vilket är svårt och medför höga 

Nyckeltal:

Smyckesindustri 56 %
Placeringar 25 %
Teknik 8 %
Centralbanker 11 %

Årlig efterfrågan på guld 2021Årligt utbud på guld 2021

Totalt utbud 
från gruvor 76 %
Återvunnet 
guld 24 %

Prospektering Produktion Förädling Omsättning 
av tackor

Endomines andel 
av leveranskedjan

Smyckes-
industri

Tackor 
och mynt Teknik

Återvinning

Tillverkning Distribution Användning Återvinning

Placeringsprodukter Distribution Användning

Användning

ETF och motsvarande produkter

Centralbanker

Användningen av guld
Guld är ett grundämne som har en lång historia 
och som historiskt har använts främst inom 
smyckesindustrin och för bevarande av värde. Under 
de senaste årtiondena har guld emellertid blivit 
allt viktigare inom elektronikindustrin och annan 
tillverkande industri. Guldets särskilda karaktär som 
både produktionsinsats och investering innebär att 
efterfrågan inom olika sektorer på guldmarknaden 
är stark/svag i olika skeden av konjunkturcykeln, 
vilket gör att guld är rätt unikt och bidrar till att 
jämna ut fluktuationer i efterfrågan.

Efterfrågan på guld

Smyckesindustrin har länge 
varit den dominerande faktorn 
i fråga om efterfrågan på guld. 
Under de senaste åren har dock 
guld åter fått ökad betydelse 
som investeringsobjekt.

På bilden nedan presenteras 
produktionskedjan för guld, 
slutanvändningen av guld och 
de olika slutanvändarnas andel 
av efterfrågan på guld:

kostnader. Därför är dessa gruvor i många fall 
lönsamma endast om marknadspriset på guld är 
högt.

De minskade globala reserverna tillsammans 
med de höga metallpriserna har lett till ökade 
investeringar i prospekteringsområden med bra 
infrastruktur, en stabil politisk miljö och, viktigast 
av allt, goda geologiska förhållanden, till exempel i 
Norden och USA.

Högre guldpriser innebär att projekt som 
var olönsamma för några år sedan kan snart bli 
aktuella igen. Detta gäller både nya projekt och 
gruvor som tidigare varit i produktion.
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Strategi
Strategin fokuserar på guldbrytning och 
-prospektering i Finland

Endomines strategi, som förnyades 2022, bygger på fyra 
prioriteringar:

1. Produktionen i Pampalo är grunden för vår 
affärsverksamhet
Endomines produktionsanläggning och anrikningsanläggning ligger 
i Pampalo, Ilomants, som är beläget mitt på den karelska guldlinjen. 
Läget är optimalt för att koncentrera företagets guldproduktion i 
Finland till en enda produktionsanläggning. Läget är också nära de 
största kunderna, vilket bidrar till en hållbar produktionsprocessen, 
då det är möjligt att begränsa utsläppen från transporter till 

ett minimum. Anrikningsanläggningen i Pampalo har dessutom 
outnyttjad kapacitet som motsvarar ungefär hälften av den totala 
kapaciteten, vilket gör det möjligt att utöka guldproduktionen 
med guldreserver från existerande satellitförekomster i närheten. 
Endomines har för avsikt att aktivt utveckla och ta i produktion 
närliggande guldförekomster som redan är kända.

2. Vi utför aktiv prospektering längs karelska 
guldlinjen för att fastställa förekomsten som 
innehåller guldreserver på mer än en miljon uns
Enligt en undersökning som Geologiska forskningscentralen (GTK) 
genomförde 2015 är sannolikheten för att hitta över en miljon uns 
guld längs karelska guldlinjen hög, över 50 procent. Den karelska 
guldlinjens område är geologiskt mycket likt flera av världens största 
guldproducerande områden, såsom Kalgoorlie i Australien, Abitibi 
i Kanada och Witwatersrand, vilket illustrerar regionens potential 
att bli ett betydande förekomst- och produktionsområde för guld. 
Endomines strävar också efter att säkra sin gruvdrift och långsiktiga 
tillväxt genom prospektering. Bolagets prospektering fokuserar 
på den karelska guldlinjens område. Enligt företagets uppfattning, 
som bygger på tidigare utredningar och sakkunnigutlåtanden, 
finns det en mycket betydande potential i området. Bolagets avsikt 
är att fastställa guldförekomsten på mer än en miljon uns längs 
den karelska guldlinjen. En förekomst av detta slag anses erbjuda 
möjlighet till en betydande ökning av aktieägarvärdet.

Hosko
54 Kt @ 5.0 g/t
8 700 oz*

Pampalonlammit
1 40 Kt @ 1.5 g/t Au
6 800 oz*

Pampalo East
145 Kt @ 1.21 g/t Au 
5 800 oz*Pampalo
Rämepuro
45 Kt @ 3.0 g/t Au
4 500 oz (under jord)

Muurinsuo
78 Kt @ 2.4 g/t Au 
6 000 oz*

Korvilansuo
211 Kt @ 1.94 g/t Au
13 160 oz*

10 km

Kartbeteckningar
Marker i Endomines ägo
Grönstenszon

Gruvlegoavtal
Prospekteringstillstånd
Miljötillstånd
YVA 2013 
(Miljökonsekvens-
bedömning)

* Endomines uppskattning av 
guldhalten och -mängden, 
maj 2022 
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Montana

Idaho

3. I USA införs en partnerskapsmodell för att öka den 
lokala operativa kompetensen och finansieringen 
Endomines äger för närvarande besittningsrätten till sju 
guldförekomster i USA: fem i Idaho och två i Montana. Dessa 
förekomster köptes åren 2018–2022 för sammanlagt 44 miljoner US-
dollar. För att minimera sin andel av tilläggsinvesteringarna strävar 
Endomines aktivt efter att gå över till en partnerskapsmodell i sin 
affärsverksamhet i USA.

Partnerskapsmodellen kan genomföras till exempel genom att: 
• bilda ett samföretag (joint venture) 
• sälja vissa förekomster i sin helhet
• sälja delar av vissa förekomster till en lokal aktör
• utveckla en kombination av alternativen ovan.

Efter förvärvet av förekomsterna i USA har verksamheten i 
USA omstrukturerats. Till följd av detta är kostnaderna i USA 
på en låg nivå. Detta gör det möjligt att kartlägga de möjliga 
partnerskapsmodellerna med eftertanke, och eventuella dröjsmål 
utgör ingen betydande ekonomisk risk för Endomines.

4. Hållbarhetsfunktionerna (ESG) styr Endomines 
allmänna utveckling
Hållbarhet är ett växande tema inom gruvindustrin, särskilt i 
utvecklade och stabila verksamhetsmiljöer som Finland. Samtidigt 
blir hållbarhetskraven och -standarderna för guldproducenter 
allt stramare. I en jämförelse med de traditionellt största 
guldproducerande länderna i världen erbjuder Finland tydliga 
fördelar i utvecklingen av ansvarsfull gruvdrift, eftersom Finland 
listades i Fraser-institutets undersökning år 2018 som världens 
bästa lagstiftningsmässiga miljö när det gäller attraktionskraften i 
att investera i gruvdrift. Bedömningen byggde på den geologiska 
miljön och på de lagstiftningsmässiga faktorernas inverkan på 
medborgarnas inställningar till mineralprospektering.

Bolaget introducerade ett ESG-program år 2022. ESG-
programmet ses som Bolagets viktigaste utvecklingsprogram, där 
aktiviteter på kort sikt och åtgärder på lång sikt för att uppnå målen 
bildar grunden för Bolagets utveckling. Exempel på de åtgärder 
som Endomines planerat att vidta inom en snar framtid för att 
stödja företagets hållbarhetsprinciper i enlighet med strategin är 
att fastställa vetenskapligt baserade långsiktiga hållbarhetsmål 
och prestationsindikatorer, utveckla ett ansvarsprogram som 
bygger på återkoppling från intressenter och bygga upp full ESG-
rapporteringskapacitet senast år 2024.
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Förväntad livslängd 
för gruvan i 
Pampaloområdet

Endomines är övertygat om att den 
fortsatta prospekteringen kommer 
att leda till nya förekomster som 
förlänger den förväntade livslängden 
för verksamheten i Finland. Det är 
svårt att uppskatta områdets exakta 

livslängd, eftersom det beror på 
prospekteringens resultat och 

på eventuella nya fynd.

Ekonomiska och operativa mål
Baserat på den nya strategin är Endomines långsiktiga operativa mål:
1. Guldmineraliseringen på över en miljon uns har fastställts före 

utgången av år 2025.
2. Den årliga guldproduktionen i Pampalo är på nivån 20 000 uns 

före utgången av år 2024.
3. Effektiviteten inom produktionen och Bolagets ekonomiska 

resultat ligger på en god nivå i jämförelse med motsvarande 
bolag.

4. Avtal om partnersamarbete har tecknats före utgången av år 
2023.

5. Endomines är ett av de ledande företagen inom ESG i 
gruvindustrin.

Produktionen i Pampalo utökades betydligt i början av 2022, vilket 
bidrog positivt till den ekonomiska lönsamheten, vilket är i linje 
med den nya strategin. I maj 2022 beslutade Endomines att vidta 
åtgärder för att utveckla andra förekomster än den underjordiska 
gruvan, och företaget fattade beslut om att öppna ett dagbrott öster 
om den underjordiska gruvan. Enligt uppskattning kommer detta att 
öka produktionen av guld i Pampalo med 10–20 procent. Endomines 
avser att fortsätta utveckla andra kända delar av guldlinjen till vilka 
Bolaget har tillstånd för att ytterligare öka produktionsvolymerna i 
Pampalo.

Hösten 2022 inleddes också prospektering i den karelska 
guldlinjens område. I det inledande skedet fokuserar företaget på 
att vidareutveckla områden som redan är kända samt på att utforska 
områden som med stöd av historiska studier identifierats som 
potentiella.

Framtidsutsikter

Uppkörningen av produktionen i Pampalo beräknas fortsätta 
och produktionen av malm från det östra dagbrottet väntas öka 
produktionsmängderna med 10–20 procent. Endomines uppskattar 
att produktionen under det senare halvåret 2022 kommer att vara 
30–70 procent större än under det första halvåret. 

Gruvan i Friday kommer inte att generera någon produktion 
av guld under det senare halvåret 2022 eftersom gruvans 
verksamhet är tillfälligt avbruten. För närvarande ligger fokus på att 
undersöka samarbetsmöjligheterna gällande gruvan i Friday och 
behandlingsanläggningen i Orogrande.

Under tredje kvartalet 2022 rapporterade Endomines om nya 
borrningsresultat med hög guldhalt vid guldgruvan i Pampalo, vilket 
tyder på att de koncentrationer och bredder som förekommer i det 
nuvarande produktionsområdet fortsätter nedåt. Resultaten stödjer 
också ledningens positiva uppfattning om det nästa planerade 
produktionsområdet. 

Bolaget inledde dessutom den andra fasen i det underjordiska 
borrningsprogrammet som omfattar sammanlagt 4 000 meter 
vid gruvan i Pampalo och gör det möjligt att fördjupa fyndigheten. 
Under tredje kvartalet 2022 inledde Bolaget också ett betydande 
borrningsprogram för ytnära malm på den karelska guldlinjen. 
Programmet fokuserar på områdena Pampalonlampi, Pampalo 
och Rämepuro samt på utvalda regionala prospekteringsplatser i 
Kartitsa-området.
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Hållbarhet
Vi tar hänsyn till verksamhetens 
konsekvenser för miljön och människorna i 
vår affärsverksamhet.

Endomines har förbundit sig att agera ansvarsfullt och följa ESG-
principerna i sin verksamhet. Bolagets ESG-program, som är under 
arbete, skapar grunden för en hållbar verksamhet som tar hänsyn till 
miljön, företagets sociala ansvar och företagsstyrningen. Endomines 
kräver också att underleverantörer och partner agerar ansvarsfullt 
och förbinder sig att följa Endomines verksamhetsprinciper. 

Endomines följer börsreglerna och rapporterar ESG-data till 
Nasdaqs ESG-datacenter. Från och med 2023 tilldelar Endomines 
ESG ett avsnitt i årsredovisningen eller ger ut en separat ESG-
rapport.

Miljö (E) 
Endomines har som mål att begränsa de negativa konsekvenserna av 
verksamheten till ett minimum och utveckla lösningar som skyddar 
jordmånen, vattendragen, luften och den biologiska mångfalden. 
Företaget följer miljölagstiftningen och strävar alltid efter att 
överskrida de lagstadgade kraven. På anrikningsanläggningen i 
Pampalo innebär detta till exempel att inga cyanider, starka syror 
eller kemikalier som orsakar långsiktiga skador på miljön används 
i anrikningsprocessen. Dessutom återvinner och återanvänder 
Endomines processvattnet, när det är möjligt.

I Bolagets ESG-program har Bolaget åtagit sig att fastställa 
koldioxidutsläppen från verksamheten senast i slutet av mars 2023. 
Samtidigt kommer möjliga alternativ för att minska utsläppen att 
identifieras.

Principerna för de dagliga besluten på Endomines

1. Garantera 
en säker 
och trevlig 
arbetsplats för 
anställda och 
affärspartner.

2. Säkerställa 
en sund 
livsmiljö för 
de kommande 
generationerna.

3. Erbjuda 
lokalsamhället 
ett aktivt 
partner-
samarbete och 
stödja lokala 
företag.

4. Visa respekt 
för samarbets
partner och  
intressenter.

5. Säkerställa 
att affärs
verksamheten 
är ekonomiskt 
hållbar.

13 ENDOMINES • PROSPEKT FÖR MARKNADSFÖRING



Socialt ansvar (S)

Arbetarskydd
Säkerhet är mycket viktigt för Endomines verksamhet. Företaget vill 
att dess partner och anställda arbetar i en säker miljö. Vi siktar på 
noll olycksfall i verksamheten. 

I slutet av juni 2022 var olycksfrekvensen LTI (antal förlorade 
arbetstimmar per miljon arbetade timmar) för löpande 12 månader 
i Pampalo 0. I USA inträffade ett olycksfall som ledde till frånvaro 
från arbetet under rapporteringsperioden, vilket resulterade i att 
koncernens sammanräknade LTI-frekvens på 8,4 var i slutet av juni 
2022.

Lokalt samarbete och de lokala invånarnas godkännande 
Ett gott samarbete med de lokala invånarna, näringsutövarna och 
andra centrala aktörer ligger i kärnan av Endomines verksamhet. 
Vid val av partner är det ett viktigt kriterium i urvalsprocessen att 
de är lokala. Företaget ordnar ett publikevenemang för invånarna i 
de närliggande områdena minst en gång om året. På evenemanget 
berättar Bolaget om sina planer och för en dialog med deltagarna.

Arbetshälsa och personalutveckling
Endomines har åtagit sig att mäta personalens arbetshälsa varje 
år. Bolagets verksamhet vidareutvecklas utifrån resultaten och 
personalen informeras om de vidtagna åtgärderna till exempel i 
anslutning till informationsmöten för personalen. Endomines har 
också åtagit sig att kontinuerligt utveckla personalens kompetens.

Endomines har nolltolerans i fråga om diskriminering, trakasserier 
och mobbning, och företaget uppmuntrar alla som upptäcker 
diskriminering, trakasserier eller mobbning att rapportera det genom 
Endomines Whistleblowing-rapporteringskanal.

Företagsstyrning (G)

Hållbara leveranskedjor
Endomines har förbundit sig att bemöta varuleverantörerna 
och partner respektfullt och etiskt. Endomines samarbetar med 
partner som följer lagstiftningen, delar samma uppfattning om de 
grundläggande principerna för verksamheten och delar företagets 
engagemang för säkerhet och ESG-relaterade frågor.

Endomines prioriterar samarbete med lokala varuleverantörer. 
Detta gör det möjligt att skapa ett nätverk för affärspartner och 
minskar riskerna för störningar i leveranskedjan.
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Koncernens nyckeltal
Resultaträkning

1.1–30.6.2022 1.1–31.12.2021
MEUR (oreviderad) (oreviderad)

Omsättning 5,6 0
Lagerinvesteringar,	färdiga	produkter	och	halvfabrikat -0,2 0,5
Övriga	intäkter 0,3 0
Råvaror	och	förnödenheter -0,7 -1,6
Personalkostnader -2,2 -4,9
Övriga	kostnader -6,3 -5,6
EBITDA -3,5 -11,6
Avskrivningar	och	nedskrivningar -6,6 -13,5
Rörelseresultat -10,1 -25,1
Finansiella	intäkter 6,7 1
Finansiella	kostnader -1,6 -1,6
Finansiella intäkter och kostnader sammanlagt 5,1 -0,6
Resultat före skatt -5 -25,7
Inkomstskatt - -
Räkenskapsperiodens resultat -5 -25,7

Alternativa nyckeltal

1.1–30.6.2022 1.1–30.6.2021 1.1–31.12.2021 1.1–31.12.2020 1.1–31.12.2019
MEUR (oreviderad) (oreviderad)

Nyckeltal för produktionen*
Guldproduktion	(kg)	 108,2 10,1 14,3 16,7 0
Guldproduktion	(uns)	 3478 326,1 460,3 538,1 0
Ekonomiska nyckeltal
Ökning	av	omsättningen	(%)	 492	358 -100 -100 79 -94
EBITDA	(%)	 -64  -335	600  -492	638 -998 -809
Rörelsemarginal	(%)	 -181 -795	450  -1 063	283 -1	707 -869
Nettoresultatmarginal	(%)	 -88 -1	006	733  -1 088	029  -1	819  -1	270
Soliditetsgrad	(%)	 56,3 75,3 54,8 56,5 57,0
Räntebärande	nettoskuld	(MSEK)	 158,4 74,6 171,8 195,3 199,5
Räntebärande	nettoskuld	(MEUR)	 14,8 - 16,8 - -
Nettoskuldsättningsgrad	(%)	 48,1 16,9 55,4 59,1 59,4
Avkastning	på	eget	kapital	(%)	 - -31 -82 -59 -26
Antal	anställda	i	genomsnitt	 - - 53 46 34
*	Med	undantag	av	guld	som	tagits	tillvara	på	anrikningsverket	i	Pampalo

Definitioner för nyckeltalen

Ökning av omsättningen:  Nyckeltalet beskriver den procentuella förändringen av omsättningen  
jämfört med föregående redovisningsperiod

EBITDA (%): EBITDA i procent av omsättning
Rörelsemarginal: Rörelseresultatet i procent av omsättning
Nettoresultatmarginal: Nettoresultatet i procent av omsättning
Soliditetsgrad: Eget kapital i procent av balansomslutningen
Räntebärande nettoskuld: Räntebärande skulder minus likvida medel
Nettoskuldsättningsgrad: Räntebärande nettoskulder dividerat med eget kapital
Avkastning på eget kapital: Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital (vid redovisningsperiodens början och slut)
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Styrelse och ledningsgrupp

Jukka-Pekka Joensuu 
(född 1966)

• Styrelseordförande sedan 2022. 
Styrelsemedlem sedan 2021. Oberoende 
av bolaget och dess betydande 
aktieägare.

• Utbildning: Jur.kand, Åbo universitet

• Erfarenhet: Partner, Eversheds 
Sutherland sedan 2018. Vice 
verkställande direktör, Cinia Group Oy 
2014–2017. Partner och operativ direktör, 
PricewaterhouseCoopers Oy 2009–2014.

• Aktier i Endomines AB: 0

Jeremy Read 
(född 1959)

• Styrelsemedlem sedan 2019, ordförande 
för revisionsutskottet. Oberoende av 
bolaget, men inte av TVL GOLD 1, LLC, 
som är betydande aktieägare i bolaget.

• Utbildning: Kandidatexamen i 
affärsekonomi. University of Bath.

• Erfarenhet: Verkställande direktör för 
Wentworth Family Office sedan 2012.

• Aktier i Endomines AB: 0

Jukka Jokela 
(född 1954)

• Styrelsemedlem sedan 2022. 
Oberoende av bolaget och dess 
betydande aktieägare.

• Utbildning: Magister i geologi och 
mineralogi, Åbo universitet.

• Erfarenhet: Grundare och VD för 
Joexco Oy sedan 2021. Senior 
Advisor, FinEx Metals sedan 
2022. Omfattande erfarenhet av 
gruvutvecklingsprojekt, prospektering, 
ESG, myndighetssamarbete och 
intressentsamarbete i Norden.

• Aktier i Endomines AB: 0

Eeva Ruokonen 
(född 1960)

• Styrelsemedlem sedan 2021. Ordförande 
för ersättnings- och ESG-utskottet. 
Oberoende av bolaget och dess 
betydande aktieägare.

• Utbildning: Dipl.ing., gruvteknik, 
Tekniska högskolan; Teknologie licentiat, 
anrikningsteknik, Tekniska högskolan; 
MBA, Uleåborgs universitet.

• Erfarenhet: Styrelsemedlem och 
ordförande för hållbarhetsutskottet, 
Finlands Malmförädling Ab 2018-
. Rådgivare, Nordic Talc Oy 2020-. 
Oberoende konsult. Flera befattningar 
inom den högsta ledningen vid gruvor 
och inom metallförädling t.ex. på 
Outokumpu, Boliden och Talvivaara åren 
1988–2018. Omfattande erfarenhet av 
ansvar och hållbarhet inom gruv- och 
mineralaffärsverksamhet.

• Aktier i Endomines AB: 0

Markus Ekberg
(född 1957)

• Styrelsemedlem sedan 2021. Ordförande 
för teknik- och säkerhetsutskottet. 
Oberoende av bolaget och dess 
betydande aktieägare.

• Utbildning: Magister i geologi och 
mineralogi, Åbo universitet. Eurogeolog, 
”Qualified Person”-status enligt koderna 
JORC och NI 43-101.

• Erfarenhet: Partner, styrelseordförande 
och verkställande direktör, FinnCobalt 
Oy från år 2018/2020. Verkställande 
direktör, Endomines AB 2009–2017. Flera 
ledande befattningar på Outokumpu 
och andra gruvbolag i Finland, Norge, 
Australien och Irland åren 1985– -2009.

• Aktier i Endomines AB: 0

Endomines styrelse
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Endomines ledningsgrupp

Kari Vyhtinen 
(född 1971)

• Verkställande direktör sedan mars 2022

• Utbildning: Dipl.ing., 
mineralanrikningsteknik, Tekniska 
högskolan i Helsingfors. Executive MBA, 
Aalto-universitetet

• Erfarenhet: November 2019–februari 
2022 Nordkalk Oy, vice verkställande 
direktör, januari 2017–november 2019 
Nordkalk Oy, operativ direktör, mer 
än 15 års erfarenhet av olika ledande 
befattningar inom gruvindustrin. 
Kari har lång erfarenhet av operativa 
effektiviseringsprogram, stora 
investeringsprojekt och affärsutveckling, 
inklusive företagsförvärv.

• Aktier i Endomines AB:  
1 250 aktier

Mikko Sopanen 
(född 1977)

• Ekonomidirektör sedan januari 2022

• Utbildning: Magisterexamen i ekonomi 
och redovisning, Aalto-universitetet

• Erfarenhet: CFO 2019–2022 Sotkamo 
Silver AB, Rådgivare 2017–2019 PwC 
Consulting, CFO 2015–2017 Sievi Capital 
Plc, Director of Treasury 2006–2015 
Liteon Group. Mikko har omfattande 
erfarenhet av finansiell konsultering, 
koncernekonomi och koncernfinansiering

• Aktier i Endomines AB:  
0 aktier

Sampo Hirvonen 
(född 1981)

• Gruvchef från juni 2022 Produktionschef 
2021–2022, Lokalchef 2018–2019, 
Gruvchef 2015–2018, Driftingenjör 2013–
2015, Gruvarbetsledare 2012–2013

• Utbildning: Ingenjör YH

• Erfarenhet: Omfattande erfarenhet av 
gruvdrift under jord och i dagbrott. Lean- 
och utvecklingsprocesser.

• Aktier i Endomines AB:  
0 aktier

Seppo Tuovinen 
(född 1971)

• General Manager, 2019– verkställande 
direktör för Endomines Oy; 2018–2019 
VD för Endomines Idaho LLC Från år 2017 
VD för Endomines Oy och Kalvinit Oy, tf. 
VD för Endomines AB från oktober 2021 
till februari 2022

• Utbildning: Dipl.ing., gruvteknik, Tekniska 
högskolan i Helsingfors. MBA från Henley 
Management College, Storbritannien.

• Erfarenhet: Femton års erfarenhet från 
gruvindustrin och gruvutvecklingsprojekt 
på Outokumpu Mining Oy, Talvivaara 
Sotkamo Oy, Altona Mining Oy och 
Kinross i Finland, Irland och Ryssland.

• Aktier i Endomines AB:  
0 aktier

Jani Rautio 
(född 1974)

• Chefsgeolog sedan april 2022 Tidigare 
2020–2022 Chefsgeolog vid Endomines 
Oy, Finland, chefsgeolog och ledande 
geolog vid Pampalo gruva 2013–2020

• Utbildning: Magister i geologi och 
mineralogi, Åbo universitet. Eurogeolog, 
”Qualified Person”-status enligt koderna 
JORC och NI 43-101.

• Erfarenhet: Åren 2000–2012 
flera befattningar inom gruv- och 
prospekteringsbolag som Outokumpu 
Mining, Sotkamo Silver Oy och Gold-Ore 
Resources Ltd i Finland, Sverige och 
södra Afrika. Omfattande erfarenhet 
av prospektering, gruvgeologi och 
uppskattning av reserver.

• Aktier i Endomines AB:  
0 aktier
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Risker
Risker som anknyter till Bolagets verk-
samhet
• Endomines kan ha missbedömt gruvornas malm- 

och mineralreserver.
• Endomines anläggningar kan drabbas av natur-

katastrofer och extrema väderförhållanden, vilket 
kan ha en negativ inverkan på produktionen och 
till och med leda till att produktionen upphör.

• Integrationsprocesser kan vara dyrare eller ta 
längre tid än beräknat.

• Driften av Endomines nuvarande och planerade 
gruvdrift är beroende av avtal som ingås med 
tredje part.

Risker som anknyter till  
Bolagets verksamhetsmiljö
• En ogynnsam utveckling av priset på guld kan ha 

en negativ inverkan på Endomines resultat.
• Ras, översvämningar, miljöskador, bränder, 

explosioner och liknande händelser kan leda till 
driftsavbrott, dröjsmål i produktionen, skador, 
allvarliga olycksfall eller att gruvor förstörs. 
Gruvdrift och utvinningen av mineralförekomster 
medför olika tekniska risker som Endomines inte 
alltid kan påverka.

• Prospektering är till sin karaktär osäker 
verksamhet och förknippas med ekonomisk 
risktagning.

Risker som anknyter till Endomines  
ekonomiska ställning
• Bolagets verksamhet har tidigare varit förlust-

bringande och det är möjligt att dess verksamhet 
aldrig blir lönsam.

• Nedskrivning av tillgångsposter kan påverka 
Bolagets förmåga att betala utdelning eller 
förhandla om framtida finansiering.

• Fluktuationer i valutakurserna kan ha en negativ 
inverkan på Endomines resultat.

• Endomines externa finansiering förknippas med 
risker.

Risker som anknyter till fusionen
• Misslyckande eller försening i genomförandet 

av fusionen kan påverka Endomines affärsverk-
samhet negativt.

Risker som anknyter till Endomines 
aktier
• Endomines förmåga att betala utdelning eller på 

annat sätt dela ut fritt eget kapital är beroende av 
tillgången på utdelningsbara medel och företaget 
räknar inte med att dela ut utdelning på kort eller 
medellång sikt.

• Koncentration av innehavet av Bolagets aktier 
kan påverka aktiernas marknadspris och likviditet; 
stora aktieägare i Bolaget kan ha betydande 
inflytande på bolagsstyrningen och stora aktieä-
gares intressen kan skilja sig från minoritetsaktie-
ägarnas intressen.

• Det ryska angreppskriget mot Ukraina och dess 
inverkan på den allmänna marknadssituationen 
kan påverka Endomines verksamhet och finan-
siella flexibilitet negativt.

• Den föreslagna gruvskatten kan påverka lönsam-
heten för Bolagets verksamhet.

Risker som anknyter till miljö och 
tillstånd
• Endomines verksamhet är beroende av prospek-

terings-, gruv- och miljötillstånd samt av andra 
tillstånd och rättigheter.

• Endomines verksamhet förknippas med miljö-
risker och miljökrav.

Juridiska risker och risker som 
anknyter till regleringen
• Endomines verksamhet är föremål för omfattande 

juridisk reglering och myndighetsreglering, vilket 
kan ha en negativ inverkan på Endomines, vilket 
i sin tur kan leda till att kostnaderna blir högre, 
att produktionen blir mindre än planerat samt att 
utvecklingen av nya förekomster fördröjs eller 
förhindras.

• Statsrådet har godkänt en proposition med 
förslag till ändring av gruvlagen. De ändringar 
som propositionen eventuellt medför kan ha en 
negativ inverkan på Endomines verksamhet då 
Bolaget utvecklar pågående prospekteringspro-
jekt eller inleder nya gruvprojekt.

• De gällande bestämmelserna om källskatt i 
Finland kan leda en förhöjning av källskatten 
i fråga om oidentifierade förvaltarregistrerade 
aktieägare.

• Framtida större aktieemissioner, särskilda rättigheter 
som emitterats i enlighet med 10 kap. 1 § i Aktie-
bolagslagen eller betydande försäljning av aktier i 
Endomines Finland kan ha en negativ inverkan på 
marknadspriset på aktierna i Endomines Finland 
och eventuella framtida större aktieemissioner kan 
späda ut de nuvarande aktieägarnas ägande.

• Vissa utländska aktieägare kan eventuellt inte 
utöva sin företrädesrätt eller andra rättigheter 
som ankommer på aktieägare enligt den finska 
aktiebolagslagen.

• Marknadskursen för aktierna i Endomines Finland 
kan fluktuera starkt.

• Om placerarens hemvaluta är en annan valuta än 
euro exponeras placeraren för vissa valutarisker 
när han eller hon placerar i nya aktier.

Risker som anknyter till nyemissionen 
och börslistningen
• Börslistningen kan bli fördröjd.
• Teckningar kan inte annulleras eller ändras och 

placerare kan eventuellt inte allokeras ett antal 
nya aktier som motsvarar deras teckningsförbin-
delse, och å andra sidan är det möjligt att alla nya 
aktier inte blir tecknade vid nyemissionen eller 
att Bolaget beslutar att avstå från att genomföra 
nyemissionen.
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Villkor för nyemission
Aktieägarens beslut om aktieemission 
Endomines Finland Abp ("Bolaget") beslutade den 17 oktober 
2022 genom aktieägarens beslut att bemyndiga Bolagets 
styrelse att besluta om emission av högst 10 000 000 nya 
aktier. Den 28 november 2022 beslutade Bolagets styrelse 
om en riktad aktieemission där Bolaget, med avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt till teckning, kommer inledningsvis 
att erbjuda högst 2 600 000 nya aktier för teckning till 
allmänheten (”Nya Aktier”) (”Nyemission”). I händelse av 
en överteckning kan styrelsen öka antalet Nya Aktier som 
erbjuds i Nyemission med högst 1 000 000 Nya Aktier 
(”Övertilldelningsoption”). Om Övertilldelningsoptionen 
utnyttjas till fullo kan det totala antalet Nya Aktier som erbjuds 
vara högst 3 600 000 aktier.

Syftet med Nyemissionen är att samla in medel för att 
genomföra Bolagets strategi och särskilt för att prospektera 
malm längs den Karelska Guldlinjen samt för allmänna 
affärsbehov och för att stärka kapitalstrukturen.

Avsikten med Nyemissionen är att möjliggöra genomförandet 
av Bolagets förnyade strategi och att stärka dess kapitalstruktur, 
varför det finns tungt vägande ekonomiska skäl för Bolaget att 
avvika från aktieägarens företrädesrätt till teckning. 

Teckningsrätt och minimiteckning 
Nyemissionen består av (i) publik emission av Nya Aktier till 
privatpersoner och samfund i Finland och Sverige (”Publik 
emission") och (ii) emission av Nya Aktier till institutionella 
investerare i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
och Förenade kungariket ("Institutionell emission") och (iii) 
personalemission av Nya Aktier till Bolagets anställda i fast 
anställnings- eller tjänsteförhållande samt till medlemmar 
av Bolagets ledning och styrelse (”Personalemission”). Vid 
Publik emission är minimiteckningen 150 Nya Aktier och 
maximiteckningen 20 000 Nya Aktier. Vid Institutionell emission 
är minimiteckningen 20 001 Nya Aktier. Vid Personalemission är 
minimiteckningen 100 Nya Aktier och maximiteckningen  
20 000 Nya Aktier. Flera teckningar av en och samma 
investerare slås samman till en enda teckning på vilken de ovan 
nämnda maximi- och minimiteckningar tillämpas. 

Allmän beskrivning för nyemission
Inledningsvis ska vid Publik emission erbjudas högst 130 000 
Nya Aktier, vid Personalemission högst 20 000 och vid 
Institutionell emission högst 2 450 000 Nya Aktier. Vid Publik 
emission, Personalemission och Institutionell emission kan 
antalet Nya Aktier vara större eller mindre än de antalen som 
presenteras här. Villkoren för Publik emission gäller även 
Personalemission om inte annat uttryckligen anges.

De Nya Aktierna motsvarar cirka 38,9 procent av samtliga 
aktier i Bolaget ("Aktierna") och det röstetal som dessa 
medför före Nyemissionen och cirka 28,0 procent efter 
Nyemissionen, förutsatt att alla Nya Aktier tecknas och att 
Övertilldelningsoptionen inte används (i beräkningarna har 
använts antalet aktier efter Bolagets Fusion, dvs. 6 687 959 
aktier). 

Om Nyemissionen övertecknas har Bolagets styrelse rätt att 
öka antalet Nya Aktier med Övertilldelningsoptionen, dvs. med 
högst 1 000 000 Nya Aktier. Om också Övertilldelningsoptionen 
utnyttjas till fullo kan sammanlagt högst 3 600 000 Nya Aktier 
emitteras vid Nyemissionen, vilket innebär att de Nya Aktiernas 
andel av Bolagets samtliga emitterade aktier och röster efter 
Nyemissionen är cirka 38,8 procent (i beräkningarna har använts 
antalet aktier efter Bolagets Fusion, dvs. 6 687 959 aktier).

Huvudarrangör för Nyemissionen är Aktia Alexander Corporate 
Finance Oy (”Huvudarrangör”). Huvudarrangörens adress är 
Norra Esplanaden 37 A, 00100 Helsingfors. Teckningsplatser 
för Nyemissionen är Aktia Alexander Corporate Finance Oy och 
Nordnet Bank AB finsk filial (”Nordnet”). Aktia Alexander Corporate 
Finance Oy fungerar som teckningsplats för Institutionell 
emission (exklusive Nordnets kunder) och för Personalemission. 
Nordnet fungerar som teckningsplats för Publik emission och för 
Institutionell emission för sina egna kunder.

Godkännande av teckningar och 
allokeringsprinciper 
Bolagets styrelse kommer den 13 december 2022 (om inte 
teckningstiden förlängs) att besluta om genomförandet 
av Nyemissionen, det slutliga antalet Nya Aktier som ska 
emitteras och godkännandet av teckningarna som gjorts vid 

Nyemissionen helt eller delvis. Bolagets styrelse beslutar 
om allokeringen av Nya Aktier mellan Publik emission, 
Personalemission och Institutionell emission. 

Bolagets styrelse beslutar om förfarandet i händelse av 
över- och underteckning, och den kan också besluta att inte 
genomföra Nyemissionen. Styrelsen beslutar om vem som har 
rätt att teckna de Nya Aktier som eventuellt inte tecknas vid 
Nyemissionen. Om Nyemissionen övertecknas, ska Bolagets 
styrelse besluta om användningen av Övertilldelningsoptionen 
helt eller delvis samt om fördelningen av de Nya Aktier som 
ingår i Övertilldelningsoptionen mellan Publik och Institutionell 
emission. 

Vid överteckning har Bolagets styrelse rätt att allokera Nya 
Aktier före de övriga tecknarna (i) till aktieägarna i Endomines 
AB (publ) (”Endomines AB”) som har tecknat aktierna och som 
har införts i Bolagets aktiebok hos Euroclear Sweden AB den 
28.11.2022, och för vilka syftet är att möjliggöra allokering i 
förhållande till det nuvarande ägandet, och därefter (ii) till de 
tecknare som har ingått i förhandsteckningsförbindelse.

Vid överteckning har Bolagets styrelse möjlighet att göra 
nedskärningar i teckningarna. Styrelsen har rätt att skära ner 
på stora teckningar proportionellt mer än små teckningar. 
Dessutom har styrelsen rätt att skära ner mer på teckningar 
som betalas genom kvittering av ett visst Konvertibelt lån 
än teckningar som betalas genom kvittering av ett annat 
Konvertibelt lån.

Nya Aktier kan överföras mellan Institutionell emission, 
Personalemission och Publik emission beroende på bland annat 
hur efterfrågan på Nya Aktier fördelas mellan Institutionell emission, 
Personalemission och Publik emission.

Styrelsen har också rätt att helt förkasta en teckning. 
Bolagets styrelse har rätt att helt eller delvis förkasta en 
teckning och allokera de tecknade Nya Aktierna på nytt om 
teckningen inte har betalats i enlighet med dessa villkor och de 
instruktioner som givits till tecknaren. 

Nyemissionens villkorlighet
Det svenska moderbolaget Endomines AB kommer att 
fusioneras med Bolaget (”Fusion”).  Fusionen förväntas 
verkställas och registreras den 16 december 2022. 

Genomförandet av Nyemissionen är beroende av att Fusionen 
verkställs och registreras. Om Nyemissionen inte skulle äga 
rum till följd av att Fusionen försenats eller inställts, kommer 
Bolaget att meddela om detta och de belopp som betalats 
för teckningarna kommer att återbetalas till tecknarna. 
Betalningarna kommer att återbetalas inom cirka fem 
bankdagar efter styrelsens beslut att inställa Nyemissionen, 
eller senast två bankdagar senare om investerarens bankkonto 
finns i ett annat penninginstitut än det konto till vilket 
teckningarna har betalats. Till de av Nordnets egna kunder som 
gjort teckningen via Nordnet återbetalas beloppet endast in på 
Nordnets kontantkonto. På de belopp som återbetalas betalas 
ingen ränta. Styrelsen kan besluta att skjuta upp genomförandet 
av Nyemissionen med högst en vecka om verkställandet och 
registreringen av Fusionen skulle fördröjas.

Teckningspris och betalningssätt för 
teckningen 
Teckningspris för varje Ny Aktie som erbjuds vid Institutionell 
Emission och Publik emissionen är 5,00 euro. Vid 
personalemission är teckningspriset per aktie 10 procent 
lägre än teckningspriset vid Institutionell och Publik emission, 
dvs. 4,50 euro per Ny Aktie. Teckningspriset baserar sig på 
Bolagets styrelses syn på det gängse värdet av Nya Aktier, 
med beaktande av förhandlingarna med investerare och den 
rabatten som typiskt tillämpas vid riktade aktieemissioner 
i förhållande till aktiepriset som bildas vid offentlig handel. 
Teckningspriset för de Nya Aktierna bokförs i Bolagets 
fond för inbetalt fritt eget kapital. Vid Publik emission och 
Personalemission ska teckningspriset betalas kontant.

Vid institutionell emission kan teckningspriset betalas 
antingen kontant och/eller genom kvittering av ett eller flera 
av bolagets konvertibla lån (tillsammans ”Konvertibla lån”). 
Det sammanlagda lånekapitalet, räntefordringarna och andra 
obetalda arvoden för konvertibla lån uppgår till 20 266 368,53 
euro. 

Vid Institutionell emission har innehavaren av ett konvertibelt 
lån rätt att använda sin på Konvertibelt lån baserade fordring 
på Bolaget till sitt nominella värde för att betala teckningspriset 
för Nya Aktier antingen helt eller delvis. Upplupen räntefordring 
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fram till 28.11.2022 som baserar sig på det lånekapitalet som 
används för betalning samt eventuella andra obetalda arvoden 
för lånet måste också användas till betalning av teckningspriset. 
Vid behov ska det antalet aktier som erhålls mot lånekapital, 
räntefordringar och andra obetalda arvoden avrundas nedåt till 
närmaste hela aktie och återstoden inte återbetalas.

Teckningstid 
Teckningstiden för de Nya Aktierna börjar den 30 november 
2022 kl. 9.30 och slutar den 9 december 2022 kl. 16.30 
(”Teckningstid”), om inte teckningstiden förlängs. Teckningar 
som kommit in efter teckningstidens utgång ska inte beaktas. 
Bolagets styrelse har rätt att förlänga Teckningstiden för 
Nyemissionen. Teckningstiderna för Institutionell emission, 
Personalemission och Publik emission kan förlängas eller 
inte förlängas oberoende av varandra. Om Teckningstiden 
för Institutionell emission, Personalemission eller Publik 
emission förlängs, ska tidpunkterna för godkännandet av 
teckningarna vid Nyemissionen, betalningen för Nya Aktier 
som tecknats vid Institutionell emission, införandet av Nya 
Aktier i handelsregistret och upptagandet av Nya Aktier till 
handel ändras i enlighet med detta. Börsmeddelandet om 
förlängningen av teckningstiden ska offentliggöras senast på 
det beräknade avslutningsdag för Nyemissionens teckningstid 
som anges ovan. 

Särskilda villkor för publik emission

Allmänt
Vid Publik emission erbjuds inledningsvis högst 130 000 Nya 
Aktier för privatpersoner och samfund i Finland och Sverige. 
Antalet nya aktier som erbjuds vid Publik emission kan vara 
större eller mindre än det antalet som presenteras här. Nya 
Aktier kan överföras mellan Publik emission, Institutionell 
emission och Personalemission beroende på bland annat hur 
efterfrågan på Nya Aktier fördelas mellan Publik emission, 
Institutionell emission och Personalemission.

Rätt att delta
Vid Publik emission är minimiteckningen 150 Nya Aktier och 
maximiteckningen 20 000 Nya Aktier. Flera teckningar av en 
och samma investerare slås samman till en enda teckning på 
vilken de ovan nämnda maximi- och minimiteckningar tillämpas.

I Publik emission får delta investerare vilkas fast adress 
eller hemort är i Finland eller Sverige och som gör teckningen 
i Finland eller Sverige. Ett samfund som gör en teckning ska 
ha en gällande LEI-kod. Den som gör en teckning ska ha ett 
värdeandelskonto hos en finländsk kontoförvaltare eller en 
kontoförvaltare som är verksam i Finland, och den som gör 
teckningen ska meddela uppgifterna om sitt värdeandelskonto i 
anslutning till teckningen. 

Bolagets styrelse, Huvudarrangören och Nordnet har rätt 
att helt eller delvis avvisa teckningen om den inte har gjorts i 
enlighet med dessa villkor.

Teckningsplatser och betalning av Nya Aktier

Finland
Som teckningsplatser för publik emission fungerar: 
• Nordnets webbtjänst på adressen 

www.nordnet.fi/endomines 
 – För att kunna göra en teckning i webbtjänsten ska 

placeraren ha nätbankskoder från Nordnet, Aktia, 
Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, Oma Sparbank, 
Andelsbanken, POP Pankki, S-Bank, Sparbanken eller 
Ålandsbanken. I Nordnets webbtjänst är det också möjligt 
att göra en teckning på ett samfunds vägnar.

 – Teckning på ett aktiesparkonto kan endast göras via 
Nordnet och endast på ett aktiesparkonto som finns på 
Nordnet.

 – På separat överenskommelse kan teckningen också 
göras på verksamhetsstället för Nordnet Bank AB, 
filial i Finland på adressen Universitetsgatan 5, 00100 
Helsingfors.

• Dödsbon eller personer som står under intressebevakning 
som inte är Nordnets egna kunder, kan inte göra en teckning 
via Nordnets webbtjänst, utan måste göra den på ovan 
nämnda verksamhetsställe. 

En teckning anses vara gjord när undertecknad 
teckningsblankett har lämnats in i webbtjänsten eller till 
Nordnets verksamhetsställe och teckningen har betalats. 
Betalningen ska ske vid teckningen av Nya Aktier från ett 
finländskt bankkonto i den tecknande investerarens eget namn, 
eller för Nordnets del från Nordnets penningkonto.

Bolagets styrelse, Huvudarrangören och Nordnet har rätt att 
förkasta teckningen om dess betalning inte finns på Bolagets 
bankkonto vid teckningstidens utgång.

Teckningen är bindande och får inte ändras eller återkallas 
annat än i enlighet med punkten ”Återkallande av teckningar 
under vissa omständigheter” i dessa villkor.

Sverige
Som teckningsplats för publik emission för Nordnets 
depåkunder fungerar:
• Nordnets webbtjänst med Nordnets bankkoder på adressen 

www.nordnet.se/endomines
Mer information om teckningsförfarandet finns på adressen 
www.nordnet.se/endomines. Teckning via Nordnets webbtjänst 
förutsätter ett giltigt avtal om placeringstjänster med Nordnet. 

Teckningar som görs av eller på uppdrag av personer under 
18 år eller personer som annars står under intressebevakning 
ska i Sverige göras av deras lagliga förvaltare eller av en person 
med fullmakt.

Betalningen för teckningen som görs via Nordnets 
webbtjänst kommer att debiteras från investerarens 
kontantkonto på Nordnet samma dag som beslutet att 
verkställa Nyemissionen fattas (dvs. uppskattningsvis den 13 
december 2022).

Nordnets kontokunder måste ha tillräckligt med kontanter 
på sitt konto för sin teckning mellan den 9 december 2022 kl. 
15.30 (svensk tid) och leveransdagen (uppskattningsvis den 19 
december 2022) så att de inte förlorar sin allokeringsrätt.

Meddelande om godkännande av teckning
Till alla investerare som deltagit i Publik emission skickas en 
bekräftelse om godkännande av teckningar och allokering av 
Nya Aktier så snart som möjligt och uppskattningsvis senast 
den 13 december 2022. Nordnets egna kunder som tecknat via 

Nordnet kan se sina teckningar och allokeringen av Nya Aktier 
på evenemangssidan på Nordnets webbtjänst. Teckningen är 
bindande oberoende av bekräftelsen och dess mottagande.

Teckningsåtagande 
Bolaget har erhållit teckningsåtaganden från Joensuun 
Kauppa ja Kone Oy, Mariatorp Oy, Wipunen varainhallinta 
Oy, Placeringsfond Zenito Silver and Gold och vissa andra 
investerare att teckna Nya Aktier med 12,2 miljoner euro, 
varav 3,4 miljoner euro kommer att betalas kontant. 
Teckningsåtaganden är bindande och oåterkalleliga, villkorat till 
vissa villkor som har uppfyllts senast den 28 november 2022. 
Teckningsåtagandena motsvarar cirka 2 446 112 Nya Aktier och 
representerar cirka 94,1 % av det totala antalet Nya Aktier som 
erbjuds (förutsatt att Övertilldelningsoptionen inte används).

Återkallande av teckningar under vissa 
omständigheter 
Varje väsentlig ny fakta, väsentliga sakfel eller väsentliga 
felaktigheter i förhållande till informationen i detta prospekt 
(”Prospektet”) som kan påverka bedömningen av Nya Aktier 
och som framkommer eller upptäcks efter godkännandet 
av prospektet men innan utgången av erbjudandeperioden 
eller inledandet av handel på en reglerad marknad, beroende 
på vad som inträffar senare, måste offentliggöras i ett 
tillägg till prospektet utan onödigt dröjsmål i enlighet med 
prospektförordningen.

Investerare som redan har beslutat att teckna Nya Aktier 
innan tillägget offentliggörs har rätt att återkalla sitt åtagande 
inom tre arbetsdagar efter offentliggörandet av tillägget, 
förutsatt att en väsentlig ny information, sakfel eller felaktighet 
framkom eller upptäcktes innan erbjudandeperioden löpt 
ut eller innan de Nya Aktierna infördes på investerarnas 
värdeandelskonton, beroende på vad som inträffar först.

Om prospektet relaterat till Nyemissionen ("Prospektet") 
kompletteras i enlighet med Prospektförordningen ((EU) 
2017/1129, i dess ändrade lydelse) på grund av ett betydande 
nytt faktum, väsentligt sakfel eller väsentlig felaktighet som 
kan vara väsentlig för investeraren efter att Finansinspektionen 
har godkänt Prospektet men innan de Nya Aktierna tas upp 
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till offentlig handel, har investerare som tecknat Nya Aktier 
innan rättelse eller komplettering offentliggörs rätt att återkalla 
sin teckning inom tre arbetsdagar efter offentliggörandet. 
Ångerrätten kräver också att sakfelet, bristen eller väsentlig ny 
information har uppdagats innan Teckningstiden gått ut eller 
innan Nya Aktier registreras på tecknarnas värdeandelskonton 
(beroende på vilket som inträffar först).  

Bolaget meddelar om åtgärder relaterade till ett eventuellt 
återkallande av teckningen med ett börsmeddelande. I 
börsmeddelandet meddelas också om investerarnas rätt att 
återkalla teckningar och närmare anvisningar om återkallandet. 
Ett eventuellt återkallande av teckningen ska gälla det totala 
antalet aktier som omfattas av den enskilda investerarens 
teckning. Återkallande ska ske på huvudarrangörens 
verksamhetsställe eller genom att meddela skriftligen via e-post. 
Om teckningen har gjorts via Nordnet ska en skriftlig förfrågan 
om återkallande skickas per e-post inom utsatt tid till adressen 
operations.fi@nordnet.fi eller genom att skicka återkallande 
till verksamhetsstället med följande undantag: Teckningen 
som Nordnets egen kund har gjort via Nordnets webbtjänst 
kan återkallas genom fullmakt eller via Nordnets webbtjänst 
genom att godkänna ett återkallande av ett separat teckning 
med Nordnets nätbankskoder. Efter att ångerfristen löpt ut 
finns inte längre någon ångerrätt. Om teckningen återkallas, 
återbetalas det belopp som betalats i enlighet med teckningen 
till det bankkonto som uppgetts i samband med teckningen, 
uppskattningsvis inom fem bankdagar efter teckningsplatsen 
har mottagit meddelandet om återkallandet, eller senast två 
bankdagar senare om investerarens bankkonto finns i ett annat 
penninginstitut än det konto till vilket teckningarna betalats. Till 
de av Nordnets egna kunder som gjort teckningen via Nordnet 
återbetalas beloppet endast in på Nordnets kontantkonto. På de 
belopp som återbetalas betalas ingen ränta. 

Rätt att återkalla Nyemission
Bolagets styrelse har rätt att när som helst återkalla 
Nyemissionen innan den genomförs bland annat på grund av 
marknadssituationen, Bolagets ekonomiska ställning eller en 
väsentlig förändring i Bolagets affärsverksamhet eller av någon 
annan orsak. Om styrelsen beslutar att återkalla Nyemissionen, 

återbetalas det belopp som betalats i enlighet med teckningen 
till det bankkonto som uppgetts i samband med teckningen, 
uppskattningsvis inom fem bankdagar efter styrelsens 
beslut, eller senast två bankdagar senare om investerarens 
bankkonto finns i ett annat penninginstitut än det konto till 
vilket teckningarna betalats. Till de Nordnets egna kunder 
som gjort teckningen via Nordnet återbetalas beloppet endast 
in på Nordnets kontantkonto. På de belopp som återbetalas 
betalas ingen ränta. Bolagets styrelse kan besluta att ställa 
in Personalemissionen separat fram till dess att Fusionen 
verkställs och registreras, dvs. uppskattningsvis fram till den 
16 december 2022. Nyemissionen är ännu efter beslutet om 
genomförande beroende av verkställandet och registreringen 
av Fusionen som förväntas äga rum den 16 december 2022.

Information om godkännande av teckning 
och handel med Bolagets aktier 
En elektronisk bekräftelse om godkända teckningar 
kommer att skickas till investerarna uppskattningsvis den 13 
december 2022 i fråga om Publik och Institutionell emission 
och uppskattningsvis den 16 december 2022 i fråga om 
Personalemission (om inte Teckningstiden förlängs) till den 
e-postadress som angetts i teckningsblanketten. Dessutom 
kommer Bolaget att offentliggöra ett börsmeddelande om 
Publik och Institutionell emission uppskattningsvis den 13 
december 2022 och om Personalemission uppskattningsvis 
den 16 december 2022 (om inte Teckningsperioden förlängs) 
där man anger Nyemissionens slutresultat och det totala 
antalet tecknade Nya Aktier. Registrering av nya aktier på 
värdeandelskonton och handel med Nya Aktier. De nya Aktier 
som tecknas vid Nyemissionen emitteras som värdeandelar i 
värdeandelssystemet som drivs av Euroclear Finland Oy. Nya 
Aktier kommer att registreras på tecknarens värdeandelskonto 
när de är införda i handelsregistret, uppskattningsvis den 19 
december 2022, om inte Teckningstiden förlängs. 

Nya Aktier ansöks om att bli noterade till offentlig 
handel på Nasdaq Helsinki Oy:s börslista. Handeln med Nya 
Aktier beräknas påbörjas den 20 december 2022, om inte 
Teckningstiden förlängs och förutsatt att Nasdaq Helsinki Oy 

godkänner Bolagets ansökan om notering. Handelskoden för 
Bolagets Aktier (inklusive Nya Aktier) är PAMPALO och ISIN-kod 
FI4000508023.  

När handeln inleds har de Nya Aktier som emitterades vid 
Nyemissionen inte nödvändigtvis ännu till alla delar överförts till 
investerarnas värdeandelskonton. När en investerare överväger 
att sälja Bolagets Aktier eller när en mäklare tar emot ett 
uppdrag från en investerare att sälja Bolagets Aktier, måste det 
säkerställas att investeraren har allokerats relevant antal av 
Bolagets Aktier.

Återbetalning av det utbetalda beloppet 
Om teckningen avvisas eller godkänns endast delvis, 
återbetalas det betalda beloppet eller en del av det till 
det bankkonto som uppgetts i samband med teckningen 
uppskattningsvis inom fem bankdagar efter allokeringen av 
Nya Aktier, eller senast två bankdagar senare om investerarens 
bankkonto finns i ett annat penninginstitut än det konto till vilket 
teckningarna betalats. Till de av Nordnets egna kunder som 
gjort teckningen via Nordnet återbetalas beloppet endast in på 
Nordnets kontantkonto. På de belopp som återbetalas betalas 
ingen ränta.  

Aktieägarens rättigheter 
De Nya Aktierna medför en rätt till dividend och andra 
aktieägarrättigheter när de Nya Aktierna har införts i 
handelsregistret, uppskattningsvis den 19 december 2022, om 
inte Teckningstiden förlängs. De Nya Aktierna medför från och 
med registreringen samma rättigheter som de övriga aktierna 
i Bolaget. Varje Ny Aktie berättigar till en röst på Bolagets 
bolagsstämma. För mer information om aktieägarnas rättigheter, 
se avsnittet ”Bolagets aktier och aktiekapital – Aktieägarnas 
rättigheter” i Prospektet. 

Teckning som strider mot villkor eller 
bestämmelser
Bolagets styrelse, Huvudarrangören och Nordnet har rätt att 
förkasta varje teckning som styrelsen, Huvudarrangören eller 
Nordnet anser strida mot en lag, föreskrift eller bestämmelse 
eller dessa villkor.

Enligt lagen om förmyndarverksamhet (442/1999) har 
en intressebevakare inte rätt att göra en teckning för ett 
minderårigt barns räkning utan magistratens tillstånd.

Aktiesparkonto
Teckning på ett aktiesparkonto kan endast göras via Nordnet 
och endast på ett aktiesparkonto som finns på Nordnet.

Avgifter och utgifter
Investerare kommer inte att debiteras arvode eller andra 
avgifter för att ingå ett teckningsåtagande eller teckna Nya 
Aktier. Kontoförvaltarna tar ut en avgift enligt sin prislista för 
att upprätthålla ett värdeandelskonto och för att förvara aktier. 
Ingen överföringsskatt kommer att tas ut på teckning av Nya 
Aktier. 

Uppgifter
De handlingar som avses i 5 kap. 21 § i aktiebolagslagen 
finns tillgängliga på Bolagets webbplats på adressen 
listautumisanti.endomines.com. 

Tillämplig lag och avgörande av tvister 
På Nyemissionen tillämpas finsk lag. Eventuella tvister i 
samband med Nyemissionen ska avgöras av behörig domstol i 
Finland. 

Övriga frågor 
Styrelsen ska besluta om andra tekniska frågor kring 
emitteringen av Nya Aktier och Nyemissionen och de 
praktiska åtgärder som följer därav. Styrelsen kan besluta 
att inte godkänna Teckningarna och att inte genomföra 
Nyemissionen om styrelsen anser att genomförandet av 
Nyemissionen inte längre ligger i Bolagets intresse. Se 
även ”Att arrangera nyemission”. Genom att teckna Nya 
Aktier vid Nyemissionen befullmäktigar tecknaren sin 
kontoförvaltare, förmögenhetsförvaltare eller den som 
sköter förvaltarregistreringen att lämna ut nödvändiga 
personuppgifter, numret på sitt värdeandelskonto och detaljer 
om teckningen till de parter som deltar i allokeringen och 
clearingen av teckningsuppdraget eller Nya Aktier.
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Frågor och svar

Varför genomför företaget en 
nyemission?  
Intäkterna från nyemissionen används främst för 
att utvidga verksamheten längs den karelska 
guldlinjen, som är Bolagets viktigaste strategiska 
prioritering. 

Vilken storlek har nyemissionen och 
vad är teckningspriset? 
Nyemissionens maximala storlek är högst 2 
600 000 aktier, dvs. cirka 13,0 miljoner euro. 
Teckningspriset i den publika emissionen är 5,00 
euro per aktie. Vid överteckning har Bolaget rätt 
att öka Nyemissionen med högst 5 miljoner euro  
(1 000 000 aktier).

Vad är nyemissionens tidschema?  
Teckningstiden börjar på onsdag den 30 
november och slutar på fredag den 9 december. 
Vi uppskattar att nyemissionens resultat 
kommer att offentliggöras på tisdag den 13 
december, att de erbjudna aktierna registreras på 
värdeandelskontona på måndag den 19 december 
och att handeln med de nya aktierna inleds på 
Nasdaq Helsingfors tisdagen den 20 december.  

Vad är syftet med emissionen och hur 
kommer de insamlade medlen att 
användas? 
Med nyemissionen strävar Bolaget efter att samla 
in bruttotillgångar om cirka 13 miljoner euro 
genom att erbjuda nya aktier för teckning. Bolaget 
planerar att främst använda intäkterna från 
nyemissionen för att utvidga verksamheten längs 
den karelska guldlinjen, som är Bolagets viktigaste 
strategiska prioritering. 

Finns det några förhandsanmälda 
teckningsförbindelser som gäller 
nyemissionen?
Följande ankarplacerare har var och en för sig 
och under vissa sedvanliga förutsättningar 
åtagit sig att teckna aktier i nyemissionen till ett 
sammanlagt belopp om cirka 12,2 miljoner euro.

• Joensuun Kauppa ja Kone Oy
• Mariatorp Oy
• Wipunen varainhallinta Oy
• Placeringsfond Zenito Silver and Gold
• Vissa andra placerare

Vem får delta i nyemissionen?
Nya aktier erbjuds alla icke-professionella 
placerare i Finland och Sverige, institutionella 
placerare i Finland, EES och Förenta nationerna 
samt Endomines personal.

Hur köper man aktier?
Som teckningsplatser för den publika emissionen i 
Finland fungerar:
• Nordnets webbtjänst på adressen 

www.nordnet.fi/endomines
 – För att kunna göra en teckning i webbtjänsten 
ska placeraren ha nätbankskoder från 
Nordnet, Aktia, Danske Bank, Handelsbanken, 
Nordea, Oma Sparbank, Andelsbanken, 
POP Pankki, S-Bank, Sparbanken eller 
Ålandsbanken. I Nordnets webbtjänst är det 
också möjligt att göra en teckning på ett 
samfunds vägnar.
 – Teckning på ett aktiesparkonto kan endast 
göras via Nordnet och endast på ett 
aktiesparkonto som finns på Nordnet.
 – På separat överenskommelse kan teckningen 
också göras på verksamhetsstället för 
Nordnet Bank AB, filial i Finland på adressen 
Universitetsgatan 5, 00100 Helsingfors.

• Dödsbon eller personer som står under 
intressebevakning som inte är Nordnets egna 
kunder, kan inte göra en teckning via Nordnets 
webbtjänst, utan måste göra den på ovan 
nämnda verksamhetsställe.

Som teckningsplats för publik emission för 
Nordnets depåkunder i Sverige fungerar:
• Nordnets webbtjänst med Nordnets bankkoder 

på adressen www.nordnet.se/endomines

Mer information om teckningsförfarandet finns på 
adressen www.nordnet.se/endomines. Teckning 
via Nordnets webbtjänst förutsätter ett giltigt avtal 
om placeringstjänster med Nordnet.

Var får jag mer information?
Du hittar prospektet och mer information 
på webbplatsen på adressen 
listautumisanti.endomines.com  
samt hos din egen kontoförvaltare.
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