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DELÅRSRAPPORT 
för perioden 1 januari - 30 september 2007 
 
 
ENDOMINES AB (PUBL.), 556694-2974 
 
 
 
Endomines affärsidé är att förädla och utveckla i första hand guld- och 
ilmenitmineraliseringar i Finland till ekonomiskt brytvärda förekomster samt att 
exploatera dessa.  

 

Sammandrag av väsentliga händelser under tredje kvartalet: 
 

• Under 2007 har Bolaget borrat 10 798 meter. Kärnborrningen fortsätter i 
förekomsterna Pampalo East, Rämepuro, Kivimaa och Hosko. Totalt har under 
året 5 496 kärnsektioner lämnats in för analys. Vid tredje kvartalets utgång hade 
resultat från 4 480 erhållits. Analysresultaten från återstående prov väntas under 
fjärde kvartalet 2007 och i början av 2008. 

• Bolaget har slutfört årets borrningsprogram inom Muurinsuoförekomsten. 
Resultatet är positivt. De mineraliserade kärnsektionerna håller högre guldhalter 
än vad tidigare borresultat gett anledning att förvänta. 

• Endomines styrelse har beslutat att förlänga snedbanan i Pampalogruvan från 
325 meters djup till 425 meter. Från snedbanan kommer mineraliseringarnas 
djupgående att undersökas med kärnborrning. Den kommer också att kunna 
användas för transporter vid den i framtiden planerade brytningen 

• Resultat efter finansnetto uppgick under tredje kvartalet till -957 KSEK, att 
jämföras med ett resultat om -2 968 KSEK under motsvarande kvartal 2006. 

• Nettoinvesteringarna har under tredje kvartalet uppgått till 4 253 KSEK. 

 
 
Koncernen under delårsperioden  
 
 
Omsättning och resultat 
 
Resultatet efter finansnetto för nio månader uppgick till -5 408 KSEK, att jämföras med 
-3 996 KSEK under motsvarande period föregående år. Verksamheten har under tredje 
kvartalet 2007, liksom under de senaste åren, fortsatt att till övervägande del fokuseras 
mot att genom prospektering och andra utvecklingsarbeten öka förutsättningarna för en 
kommersialisering av Bolagets guldmineraliseringar längs den Karelska Guldlinjen. Med 
samma inriktning, men i mindre omfattning, har också Bolagets ilmenitförekomster 
undersökts 
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Investeringar i materiella och immateriella tillgångar  
 
Nettoinvesteringarna under årets första nio månader uppgick till 12 022 KSEK (2 027 
KSEK). Investeringar avseende immateriella tillgångar uppgick till 11 775 KSEK (2 027 
KSEK) och avsåg huvudsakligen undersökningsarbeten inom Bolagets guldförekomster, 
samt i mindre omfattning ilmenitförekomsterna. De immateriella tillgångarna per den 30 
september 2007 utgörs av 101 424 KSEK i Bolagets guldförekomster och 39 572 KSEK i 
ilmenit-förekomsterna. Investeringar i materiella tillgångar begränsades till 247 KSEK 
under perioden, att jämföras med 0 KSEK för motsvarande period 2006. 
 
 
Likviditet och Kassaflöde 
 
Koncernens likvida medel ökade med 62 363 KSEK under perioden (6 828 KSEK) och 
uppgick vid periodens utgång till 81 530 KSEK (7 342 KSEK). Kassaflödet från den 
löpande verksamheten uppgick till -5 346 KSEK (-5 487 KSEK). Då verksamheten ännu 
inte uppvisar några rörelseintäkter utgör kassaflödet från den löpande verksamheten till 
stor del en spegling av Bolagets rörelsekostnader. Under tredje kvartalet har, genom 
utnyttjande av del av övertilldelningsoptionen, en tillkommande emission gjorts, vilket 
tillfört bolaget sammanlagt 4 875 KSEK omfattande 375 000 aktier. 
 
 
Viktiga händelser under perioden 
 
 
Pampaloförekomsten 
 
Mineraltillgångar 
Under första och andra kvartalet 2007 slutfördes en beräkning av mineraltillgångarna i 
Pampaloförekomsten av det oberoende, internationellt välrenommerade konsultbolaget 
Wardell Armstrong International. Denna beräkning resulterade i 233 000 ton med  
7,6 gram guld per ton (56 900 oz), klassificerade som kända mineraltillgångar,  
724 000 ton med 4,4 gram guld per ton (102 400 oz), klassificerade som indikerade 
mineraltillgångar, samt 160 000 ton med 7,1 gram guld per ton (36 500 oz), 
klassificerade som antagna mineraltillgångar. Beräkningarna och klassificeringen av 
mineraltillgångarna har utförts enligt JORC-koden med en ”cut-off” på 1,0 gram guld per 
ton och med en ”top-cut” på 300 gram guld per ton. 
 
Förlängning av snedbanan 
För att fortsätta undersökningarna av de djupare liggande delarna av Pampalo- 
förekomsten, har Bolaget beslutat att förlänga den befintliga snedbanan ned till i första 
hand 425 meters djup. Snedbanan är nödvändig för att kunna genomföra den planerade 
kärnborrningen, men den kommer också att kunna användas för transporter vid den i 
framtiden planerade brytningen.  
 
Under vecka 39 har arbetet påbörjats med att rensa snedbanan från bottenslam och 
förbättra vägbanan. Arbetet utförs av H. Tahvanainen Oy/NCC. Endomines har också 
investerat i kraftförsörjning, ventilation och allmänt underhåll i den befintliga snedbanan.  
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Ett avtal har tecknats mellan Bolaget och Tolarock OY avseende förlängningen av 
snedbanan (ortdrivning, skrotning, bultning och eventuell injektering) och arbetet 
kommer även att omfatta drivning av det ventilationsschakt, som är nödvändigt för 
luftförsörjningen i snedbanan. Lastning och transport av brutet material till dagytan, samt 
allmänt underhåll av snedbanan under drifttiden, kommer att utföras av MineCon Oy. 
Arbetet med att förlänga snedbanan påbörjas under fjärde kvartalet 2007. 
 
Endomines Oy har anställt två gruvtekniker och en gruvelektriker för att ansvara för 
brytningsplanering och den dagliga driften av snedbanan. 
 
”Feasibility”-studie 
De preliminära resultaten av en ”feasibility”-studie, som inleddes under fjärde kvartalet 
2006, visar att kända och indikerade mineraltillgångar i Pampaloförekomsten medger 
cirka fem års produktion vid en årlig brytning av 180 000 ton. Studien, som baserar sig 
på nuvarande information, pågår under ledning av Wardell Armstrong International.  Den 
beräknas vara genomförd under fjärde kvartalet 2007.  
 
Fortsatt prospektering 
I syfte att öka mineraltillgångarna fortsätter Bolaget prospekteringen i Pampalo samt i 
övriga satellitförekomster längs den Karelska Guldlinjen. Målsättningen är att i första 
hand uppnå en malmreserv som möjliggör en produktionstid om 6-8 år. 
 
 
Hoskoförekomsten 
 
Prospekteringsresultat 
Borrprogrammet vid Hoskoförekomsten, omfattande 3 294 m, har genomförts och 
analysresultat väntas under november månad. Under resterande del av 2007 planeras 
ytterligare borrning mot mineraliseringen. 
 
Mineraltillgångar 
Under andra kvartalet 2007 har mineraltillgångarna i Hoskoförekomsten beräknats av 
det oberoende internationellt välrenommerade konsultbolaget Micon International. Ltd. 
Dessa beräkningar resulterade i 14 000 ton kända mineralresurser med 4,8 gram guld 
per ton (2 100 oz), 440 000 ton indikerade mineraltillgångar med 3,3 gram guld per ton 
(46 600 oz) samt 721 000 ton antagna mineraltillgångar med 1,7 gram guld per ton 
(39 400 oz). Beräkningarna och klassificeringen av tonnaget har gjorts enligt JORC-
koden med en ”cut-off” på 0,5 gram guld per ton och med en ”top-cut” på 100 gram guld 
per ton. 
 
 
Rämepuro, Muurinsuo och Pampalo East  
 
Mineraltillgångar 
Det oberoende konsultbolaget Wardell Armstrong International har, under andra 
kvartalet 2007, gjort en beräkning av tonnage och halter i Rämepuroförekomsten. Denna 
resulterade i en indikerad mineraltillgång på 155 000 ton med en guldhalt på 2,4 gram 
per ton (11 700 oz), samt en antagen mineraltillgång på 764 000 ton med en guldhalt på 
1,5 gram per ton (35 800 oz). Beräkningarna och klassificeringen av mineraltillgångarna 
har utförts enligt JORC-koden och med en ”cut-off” på 0,5 gram guld per ton.  
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Mineraltillgångarna i Muurinsuoförekomsten beräknades under andra kvartalet 2007 av 
det oberoende konsultbolaget Micon International. Indikerade mineraltillgångar uppgick 
till 390 000 ton med 1,5 gram guld per ton (18 800 oz guld), medan antagna 
mineraltillgångar beräknades till 533 000 ton med 1,4 gram guld per ton (23 900 oz 
guld). Beräkningarna och klassificeringen av mineraltillgångarna har utförts enligt JORC-
koden och med en ”cut-off” på 0,5 gram guld per ton. 
 
Under andra kvartalet 2007 genomfördes en beräkning av tonnage och halter i Pampalo 
Eastförekomsten. Denna, som gjorts med en cut-off på 1,0 gram guld per ton, 
resulterade i en antagen mineraltillgång på 58 000 ton med 3,14 gram guld per ton, 
motsvarande 5 874 oz guld. Beräkningarna och klassificeringen av mineraltillgångarna 
har utförts av det oberoende konsultbolaget Karelian Resource Services Oy, som är 
internationellt kvalificerat att ange mineraltillgångsklassificering enligt JORC-koden. 
 
Nya beräkningar och klassificeringar av tonnagen i förekomsten Muurinsuo kommer att 
genomföras under resterande delen av 2007. Arbetet utförs av det oberoende 
internationellt välrenommerade konsultbolaget Resource Evaluations Pty. Ltd.  
 
Prospektering 
Förekomsterna Pampalo East, Muurinsuo och Rämepuro har alla undersökts med 
ytterligare kärnborrning under tredje kvartalet. Svar inväntas på 1 100 prover som sänts 
för analys. Laboratorier världen över är fullbelagda, varför de flesta analysresultat 
förväntas föreligga under fjärde kvartalet 2007 och i viss mån i början av 2008.  
 

- Inom Pampalo Eastförekomsten har Bolaget avslutat ett borrprogram omfattande 
1 058 m. 

- I Rämepuroområdet har ett borrprogram på 2 931 m genomförts. 

- Muurinsuoförekomsten har undersökts med ett borrprogram på 1 890 m. 

- Förekomsterna Kuivisto East och West har undersökts med ett nu avslutat 
borrprogram omfattande  805 m.  

Resultaten av Muurinsuoförekomstens kärnborrningsprogram, som har mottagits i sin 
helhet, redovisas i tabell 1 och på Endomines hemsida. 
 
Geofysiska markmätningar i Rämepuro-området 
Erhållna resultat från de IP-mätningar som Geologiska Forskningscentralen genomfört 
på beställning av Endomines i området mellan Rämepuro och Hattu South, visar kraftiga 
IP-anomalier som i strykningsriktningen kan följas drygt 700 m meter norrut från 
Rämepuromineraliseringen. Anomalin fortsätter ytterligare cirka 1 000 meter, men blir 
svagare. 
 
IP-anomalin indikerar att det finns en elektriskt ledande horisont i berggrunden (t. ex. 
sulfidmineral eller grafit) vilket i sin tur kan vara en indikation på att guldmineraliseringen 
i Rämepuro fortsätter mot norr. 
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Kivimaa 
 
Endomines har genomfört ett mindre borrprogram på fem borrhål (369 m) vid 
Kivimaaförekomsten för att undersöka områdets potential för ytterligare guld- och 
kopparförande tonnage och de historiska undersökningarnas validitet. Enligt 
loggningsresultaten är kärnorna från några av borrhålen rikligt sulfidmineraliserade. 
Analysresultat väntas under första kvartalet 2008. 
 
 
Porkonen 
 
Handels och Industriministeriet har beviljat Bolaget nio nya reservationer i 
Porkonenområdet.  
 
 
Framtidsutsikter 
 
Endomines Oy är ett prospekteringsbolag, vars huvudsakliga verksamhet riktas mot att 
öka mineraltillgångarna i Bolagets förekomster längs den Karelska Guldlinjen, samt att 
överföra dessa till malmreserver och därigenom skapa förutsättningar för en långsiktig 
och lönsam gruvdrift. Målsättningen är i första hand att kunna starta brytning i den mest 
betydande förekomsten, Pampalo, under 2010. Utöver guld fokuserar Bolaget på 
industrimineralet ilmenit, som visar stabil efterfrågetillväxt och prisutveckling. 
Ilmenitfyndigheterna är belägna i mellersta Österbotten. 
 
De långsiktiga målen är dels att genom fortsatt prospektering upprätthålla en 
guldmalmreserv som medger tillväxt, dels att lokalisera brytbara tillgångar av andra 
mineral. 
 
 
Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång 
 
Prospekteringsresultaten från kärnborrningar under andra och tredje kvartalet, har varit 
positiva framförallt i förekomsterna Muurinsuo, Pampalo East och Hosko. Därför har 
bolaget beslutat att utöka borrprogrammet med ett antal ytterligare hål i första hand i 
Hosko och Pampalo East.  
 
Endomines Oy har, den 12 oktober, lämnat in en ansökan om bearbetningskoncession 
för Hoskoförekomsten till Handels- och industriministeriet i Finland. Hoskoförekomsten 
ligger endast 15 kilometer norr om Pampalo och målsättningen är att fastställa en 
malmreserv som kan brytas och anrikas i det planerade verket vid Pampalo. Om 
bearbetningskoncession beviljas, kommer den att bli Bolagets tredje inom den Karelska 
Guldlinjen som till största delen täcks av Bolagets undersökningstillstånd. 
 
 
Risker och osäkerhetsfaktorer 
 
Till prospekterings- och utvecklingsbolags verksamhet hör olika tekniska, affärsmässiga 
och finansiella risker. Olika omständigheter kan försena eller förhindra exploatering av 
en förekomst. 
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I Bolagets noteringsprospekt, daterat den 2007-05-15, har risker och osäkerhetsfaktorer 
beskrivits ytterligare. 
 
 
Moderbolaget  
 
Nettoresultatet för årets nio första månader uppgick till -3 380 KSEK, att jämföras  
med -5 388 KSEK motsvarande period 2006. Moderbolaget har inte genomfört några 
investeringar i materiella eller immateriella tillgångar under perioden. Likvida medel 
uppgick vid periodens slut till 79 759 KSEK ( 6 549 KSEK). 
 
 
Transaktioner till närstående  
 
Tjänster fakturerade genom Bolag där VD är anställd uppgår under perioden  
till 803 KSEK. 
 
 
Redovisningsprinciper  
 
Endomines tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) så som de 
antagits av den Europeiska Unionen. Väsentliga redovisnings- och värderingsprinciper 
framgår av årsredovisningen för 2006.  
 
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 (Interim Financial Reporting) enligt 
riktlinjer i RR 31 Delårsrapportering för koncerner, kompletterande information enligt 
Redovisningsrådets rekommendation RR32 samt årsredovisningslagen.  
 
Delårsrapporten har upprättats med tillämpning av samma redovisningsprinciper som i 
senaste årsredovisning för 2006. Nya eller reviderade IFRS-rekommendationer, som 
träder eller trätt i kraft under 2007 eller senare och som ännu ej tillämpats av 
Endomines, bedöms inte ha någon väsentlig effekt på koncernens resultat- eller 
balansräkning. 
 
 
Personal 
 
Koncernen har i dag 8 tillsvidareanställda samt två på konsultbasis vid periodens slut.  
 
 
Valberedning 
 
Endomines ABs valberedning består av Tord Cederlund, Bryssel, Kimmo Viertola 
(företrädande Finlands Industriinvestering Ab), Helsingfors, samt Lennart Bylock, 
Stockholm. Lennart Bylock är av valberedningen utsedd till dess ordförande. 
 
Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan vända sig till 
valberedningen på e-post lbylock@attglobal.net eller via Bolagets postadress, 
Endomines AB, Hovslagargatan 5B, SE-111 48 Stockholm. För att valberedningen ska 
kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt, bör dessa vara valberedningen 
tillhanda senast den 31 januari 2008. 
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Granskning av tekniskt innehåll 
 
Endomines ABs chefsgeolog Jaakko Liikanen har sammanställt det tekniska underlaget i 
detta pressmeddelande. Jaakko Liikanen är godkänd som ”Kvalificerad Person” (QP) av 
SveMin (Föreningen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige). Jaakko 
Liikanen äger aktier i Endomines AB. 
 
 
Kommande rapporttillfällen 
 
Bolagskommuniké för år 2007 publiceras den 28 februari 2008. 
 
Delårsrapport för perioden januari - mars och och årsredovisning publiceras den 28 april 
2008. 
 
Delårsrapport för perioden januari- juni publiceras den 22 augusti 2008. 
 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande 
översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat, samt 
beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag 
som ingår i koncernen står inför. 
 
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor. 
 
 
 
 
Undertecknande 
 
Stockholm den 15 november 2007                                                                                                            
Endomines AB (publ.) 
 
 
Lennart Bylock    Timo Lindborg 
styrelseordförande    styrelseledamot /verkställande  direktör 
 
 
Tuomo Mäkelä    Lars-Göran Ohlsson 
styrelseledamot    styrelseledamot 
 
 
Solveig Staffas 
styrelseledamot 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Timo Lindborg, verkställande direktör,  
Tel: 08-611 66 45 
e-mail. Timo.lindborg@endomines.com 
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Tabell 1.
Muurinsuo 2007-01-01 - 17-10

Borrade hål WL-66 Kärndiam. 50,5 mm

Längd (m) Lutning 
(grader)

från (m) till (m)

MU-1 6970411 4562940 181,34 150,30 135 -45 88,8 93,5 4,7 3,75

eller 88,8 98,8 10 2,27
125,3 126,75 1,45 1,92

MU-2 6970437 4562970 180 150,30 135 -45 27,75 29,35 1,6 1,43
54,3 56,3 2,0 1,63
62,85 64,7 1,85 2,57
109,8 111,15 1,35 1,49
137,3 138,8 1,5 1,17
139,45 140,35 0,9 1,11

MU-3 6970466 4562998 180 150,10 135 -45 59,5 61,7 2,2 2,26
eller 57,2 66,4 9,2 1,27

148,0 148,4 0,4 1,22
MU-4 6970339 4562955 180 120,30 135 -45 29,4 35,1 5,7 3,2

eller 24,7 35,1 10,4 2,01
117,1 118,6 1,5 1,74

MU-5 6970316 4562922 180 120,40 135 -45 48,85 53 4,15 6,42

70,8 71,9 1,1 2,23
MU-6 6970283 4562898 180 120,40 135 -45 30,25 32,2 1,95 1,06
MU-7 6970496 4563024 180 152,40 135 -45 10,65 12,65 2,00 2,50

73,20 74,30 1,10 3,78

MU-8 6970524 4563052 180 158,00 135 -45 121,85 125,00 3,15 1,25
MU-9 6970389 4562962 180 87,40 135 -45 52,20 52,75 0,55 1,41

55,90 59,60 2,70 1,82
65,25 68,05 2,80 2,25
69,05 69,50 0,45 6,38

MU-10 6970367 4562983 180 42,20 135 -45 14,65 15,10 0,45 3,51

16,10 19,75 3,65 1,14
eller 14,65 19,75 5,10 1,25

29,60 30,35 0,65 1,74
35,20 36,20 1,00 1,19

MU-11 6970403 4562976 180 66,30 135 -45 Inga zoner
MU-12 6970360 4562934 180 75,00 135 -45 58,45 59,75 1,30 10,0

61,55 62,85 1,40 4,10

eller 58,45 62,85 4,40 4,23

64,30 66,30 2,00 1,21
MU-13 6970347 4562920 180 81,40 135 -45 69,50 70,50 1,00 1,61
MU-14 6970325 4562941 180 48,50 135 -45 39,80 44,65 4,85 4,91

MU-15 6970332 4562905 180 78,50 135 -45 70,95 73,90 2,95 4,98

eller 71,85 73,90 2,05 6,65

MU-16 6970297 4562912 180 57,20 135 -45 52,90 53,90 1,00 2,31
MU-17 6970290 4562948 180 30,20 135 -45 11,70 16,15 4,45 4,60

MU-18 6970360 4562934 180 72,40 112 -45 53,6 56,8 3,2 4,15

58,15 59,45 1,3 1,27

MU-19 6970339 4562956 180 48,00 90 -45 35,9 42,4 6,5 4,00

MU-20 6970382 4562998 180 42,00 135 -45 8,6 9,95 1,35 3,90

MU-21 6970396 4563011 180 39,60 135 -45 30,7 34,9 4,2 7,10

Riktning 
(grader)

Mineraliserad Minera-
liserad 
sektion

Guld halt 
(g/ton)

Borrhål Koord.  Norr 
(m)

Koord. Öst 
(m)

Koord. Z 
(m)


