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Styrelsens fiir Endomines AB (publ) redogiirelse enligt 20 kap. 13 $ aktiebolagslagen infiir

fiirslag tilt beslut om minskning av aktiekapital

I anledning av styrelsens i Endomines AB (pubD fiirslag att extra bolagsstiimman skall besluta om en

minskning av bolagets aktiekapital fhr bolagets styrelse hiirmed enligt 20 kap 13 $ aktiebolagslagen

avge folj ande redog<irelse.

Beslutet att minska bolagets aktiekapital i enlighet med styrelsens ftirslag kan genomforas utan

tillstind frin Bolagsverket eller allmiin domstol, eftersom bolaget samtidigt kommer att genomfora en

emission av units bestiende av aktier och teckningsoptioner som innebdr att varken bolagets bundna

egna kapital eller aktiekapital sammantaget kommer att minska. Minskningen av aktiekapitalet och

dess effekter pi bolagets bundna egna kapital och aktiekapital iir ytterligare beskrivet i styrelsens

forslag till minskning av aktiekapitalet. Emissionens effekt pi bolagets bundna egna kapital och

aktiekapital, beskrivs ytterligare i styrelsens beslut, under fijrutsiittning av bolagsstdmmans

godkdnnande, om emission av units bestiende av aktier och teckningsoptioner.

Styrelsens fiir Endomines AB (pubt) redogiirelse enligt 13 kap. 6 $ aktiebolagslagen infiir beslut

om emission av aktier

I anledning av styrelsens i Endomines AB (pnbD beslut, under ftirutsiittning av bolagsst?immans

godk?innande, att bolaget skall genomfiira en emission av units bestSende av aktier och

teckningsoptioner med ftjretriidesriitt till teckning for de befintliga aktieiigarna fbr bolagets styrelse

hiirmed enligt 13 kap 6 $ aktiebolagslagen avge fiiljande redog<irelse ftir hiindelser av vdsentlig

betydelse ftir bolagets st?illning.

Sedan bolaget avgav Arsredovisning avseende riikenskaps6ret 2008 har bolagets iiven avgivit

delirsrapport avseende perioden januari - juni 2009. Delirsrapporten bifogas. Utdver vad som anges i

denna rapport har inga h2indelser av viisentlig betydelse ftir bolagets stiillning intriiffat efter det att

irsredovisninsen liimnades.

Styrelsens fiir Endomines AB (publ) redogiirelse enligt 14 kap. 8 $ aktiebolagslagen infiir beslut

om emission av teckningsoptioner

I anledning av styrelsens i Endomines AB (pubD (i) beslut, under ftirutsiittning av bolagsstiimmans

godkiinnande, att bolaget skall genomftira en emission av units bestiende av aktier och

teckningsoptioner med ftjretriidesrlitt till teckning for de befintliga aktieiigarna samt (ii) styrelsens

fcirslag till beslut om inriittande av personaloptionsprogram innefattande emission av

teckningsoptioner, far bolagets styrelse hiirmed enligt 14 kap 8 $ aktiebolagslagen avge foljande

redogorelse fiir hiindelser av viisentlig betydelse fiir bolagets stiillning.

Sedan bolaget avgav irsredovisning avseende riikenskapsiret 2008 har bolagets styrelse iiven avgivit

delirsrapport avseende periodenjanuari -juni 2009. Delirsrapporten bifogas. Utdver vad som anges i
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denna rapport har inga hiindelser av viisentlig betydelse ftir bolagets stiillning intriiffat efter det att

arsredovisningen l2imnades.
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