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NOTERING PÅ NASDAQ OMX hElSINkI



 

Definitioner och förkortningar

Endomines eller Bolaget   Endomineskoncernen, innefattande Endomines AB (publ),  
org. nr. 556694-2974, med dotterbolag, om inget annat anges

NASDAQ OMX Stockholm NASDAQ OMX Stockholm AB, org. nr. 556383-9058

NASDAQ OMX Helsinki NASDAQ OMX Helsinki Oy, org. nr. 0815051-3

Pareto Öhman  Pareto Öhman AB, org. nr. 556206-8956

Euroclear Euroclear Sweden AB, org. nr. 556112-8074

SEK / KSEK / MSEK  Svenska kronor / tusen svenska kronor / miljoner svenska kronor

EUR / KEUR / MEUR Euro / tusen euro / miljoner euro

USD / KUSD / MUSD  Amerikanska dollar / tusen amerikanska dollar / miljoner  amerikanska 
dollar

Prospektet  Föreliggande prospekt

Sekundärnoteringen  Det planerade upptagandet till handel med Endomines aktier på 
 NASDAQ OMX Helsinki 

 
Ordlista avseende i Prospektet använda termer, uttryck och förkortningar finns på sid. 72–74.

Valutakurser

Viss finansiell information i Prospektet har konverterats från EUR till SEK till den kurs som enligt Riksbanken gällde per 
balansdagen för Bolagets senaste delårsrapport 2013-03-31 (EUR/SEK 8,3381).

information om enDominesaktien och sekunDärnoteringen

Nuvarande handelsplats:   NASDAQ OMX Stockholm (huvudlistan)

Planerad sekundärnotering:  NASDAQ OMX Helsinki (huvudlistan)

Planerad första dag för handel 
på NASDAQ OMX Helsinki:  14 maj 2013

Kortnamn NASDAQ OMX Stockholm:  ENDO

Kortnamn NASDAQ OMX Helsinki:  ENDOM

ISIN-kod:   SE0001803131

Segment:  Small Cap

tiDpunkter för ekonomisk information

Delårsrapport januari–juni 2013:  14 augusti 2013

Delårsrapport januari–september 2013:  1 november 2013

upprättanDe och registrering aV prospekt
Prospektet har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommis sionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 
29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets (inbegripet förordning (EG) nr 486/2012) och rådets direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga 
åtgärder för implementering, inbegripet direktiv 2010/73/56, i varje medlemsstat benämnt ”Prospektdirektivet”). Prospektet har godkänts och registrerats av 
Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25 och 26§ lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännandet och registre-
ringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att olika sakuppgifter i Prospektet är riktiga eller fullständiga. 

All information som lämnas i Prospektet bör noga övervägas, i synnerhet med avseende på de specifika förhållanden som framgår i avsnittet ”Riskfakto-
rer” och som beskriver vissa risker som en investering i Endomines aktier kan innebära. Uttalanden i Prospektet om framtiden och övriga framtida förhållanden 
är gjorda av styrelsen i  Endomines och är baserade på nuvarande marknadsförhållanden. Dessa uttalanden är väl genomarbetade. Läsaren uppmärksammas 
dock på att dessa, liksom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet.

Prospektet innefattar inte något erbjudande att förvärva aktier i Endomines. Prospektet får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras i USA,  Kanada, 
Australien, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd förutsätter registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som 
följer av svensk rätt.

framtiDsinriktaD information
Prospektet innehåller framtidsinriktade uttalanden och antaganden om framtida marknadsförhållanden, verksamhet och resultat. Dessa uttalanden finns i flera 
avsnitt och inkluderar uttalanden rörande Bolagets nuvarande avsikter, bedömningar och förväntningar. Orden ”anser”, ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar sig”, 
”förutser”, ”planerar” eller liknande uttryck indikerar vissa av dessa framtidsinriktade uttalanden. Andra sådana uttalanden identifieras utifrån det aktuella 
sammanhanget. Faktiska händelser och resultatutfall kan komma att skilja sig avsevärt från vad som framgår av sådana uttalanden till följd av risker och andra 
faktorer som Bolagets verksamhet påverkas av. Sådana faktorer innefattar det som anges under avsnittet ”Riskfaktorer”. Framåtriktade uttalanden i prospektet 
gäller endast vid tidpunkten för prospektet och kan komma att ändras utan meddelande. Endomines gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar 
eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar.

finansiell råDgiVare
Pareto Öhman är finansiell rådgivare till Endomines i samband med Sekundärnoteringen och har biträtt Bolaget i upp rättandet av Prospektet. Då samtliga 
uppgifter i Prospektet härrör från Bolaget, friskriver sig Pareto Öhman från allt ansvar i förhållande till aktieägare i Bolaget och avseende andra direkta eller 
indirekta  konsekvenser till följd av beslut om investering eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i detta Prospekt.

tVist
Tvist som uppkommer med anledning av innehållet i Prospektet och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt. 
Svensk materiell rätt är exklusivt tillämplig på Prospektet.
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2 ENDOMINES AB

Prospektsammanfattningar består av punkter som ska innehålla viss information. Dessa punkter är numrerade 
i avsnitt A – E (A.1 – E.7).

Denna sammanfattning innehåller de punkter som ska ingå i en sammanfattning avseende aktiers upp-
tagande till handel på en reglerad marknad. Eftersom några andra punkter inte behöver ingå, finns det luckor i 
numreringen av punkterna. 

Även om en punkt i och för sig ska ingå i nu aktuell sammanfattning, kan det förekomma att relevant 
 information beträffande sådan punkt saknas. I dessa fall innehåller sammanfattningen en kort beskrivning av 
informationskravet tillsammans med angivelsen ”Ej tillämplig”.

aVSnitt a – introduktion och Varningar

A.1 Introduktion och 
varningar

Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till Prospektet. 
Varje beslut om att investera i värdepapperen ska baseras på en bedömning av Prospektet i 

dess helhet från investerarens sida. 
Om yrkande avseende uppgifterna i Prospektet anförs vid domstol, kan den investerare 

som är kärande i enlighet med medlemsstaternas nationella lagstiftning bli tvungen att svara 
för kostnaderna för översättning av Prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. 

Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen, 
inklusive översättningar därav, men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller 
oförenlig med de andra delarna av Prospektet eller om den inte, tillsammans med andra delar 
av Prospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare när de överväger att investera i 
sådana värdepapper.

A.2 Finansiella 
 mellanhänder

Ej tillämplig; Sekundärnoteringen omfattas inte av finansiella mellanhänder.

aVSnitt b – emittent

B.1 Firma och handels
beteckning

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

B.2 Säte, associations
form och  
lagstiftning

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

B.3 Huvudsaklig  
verksamhet

Affärsidé
Endomines affärsidé är att utveckla guldförekomster till ekonomiskt lön samma gruvor med 
 primärt fokus på Pampalogruvan och andra guldfyndigheter utmed den Karelska Guldlinjen. 

Affärsområden
Endomines operationella struktur är uppdelad i två affärsområden, ett kostnadscenter för 
 koncerngemensamma funktioner samt avvecklad verksamhet. De två affärsområdena är:

 ■ Pampalogruvan
 ■  Guldprospektering

Pampalogruvan
Affärsområdet Pampalogruvan omfattar gruvan, anrikningsverket, sanddammarna, den 48 km 
långa kraftlinjen och övrig infrastruktur i området omkring gruvan. Affärsområdet redovisar även 
intäkterna från försäljning av guldkoncentrat.

Guldprospektering
Affärsområdet Guldprospektering omfattar prospektering efter guldmalmer i området utmed 
den  Karelska Guldlinjen samt i Porkonen- och Kivimaaområdet.

SAMMANFATTNING
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B.3 Huvudsaklig  
verksamhet, forts

Marknaden för guld
Tillförsel av nytt guld till marknaden sker helt genom gruvproduktion. Därtill tillförs guld genom 
återvinning, försäljning och guldlån från officiella reserver. Den globala guldhandeln sker huvud-
sakligen direkt mellan olika marknadsaktörer. Främsta aktörer är centralbanker och gruvbolag.

B.4a Tendenser Flera av de kända stora guldfyndigheterna i världen innehåller allt mindre guldmalmsreserver. 
Detta i kombination med höga metallpriser gör att mer pengar investeras i prospektering i Nor-
den, där god infrastruktur och ett stabilt politiskt läge anses attraktivt. 

Efterfrågan på guld har under lång tid dominerats av smyckesindustrin. Emellertid har guld 
under de senaste åren fått en allt större betydelse som investeringsobjekt. I osäkra tider har guld 
betraktats som en ”säker” investering. De senaste åren har guldpriset ökat markant. 

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

B.6 Större aktieägare Nedan visas Bolagets största aktieägare per den 28 mars 2013.

Ägare/förvaltare/depåbank Antal aktier
Andel aktier 

och röster, %

Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 10 618 589 13,37

Svenska Handelsbanken AB Markets 7 160 100 9,01

Suomen Teollisuussijoitus OY 6 372 227 8,02

Yggdrasil AB 6 298 580 7,93

Nordea Bank Finland ABP 4 288 485 5,40

Totalt fem största aktieägarna 34 737 981 43,73

Övriga aktieägare 44 703 644 56,27

Totalt 79 441 625 100,00

Källa: Euroclear

Såvitt styrelsen för Endomines känner till, föreligger inte några aktieägaravtal eller andra överens-
kommelser mellan några av Endomines aktieägare som syftar till gemensamt inflytande över 
Bolaget. Såvitt styrelsen för Endomines känner till finns det heller inga överenskommelser eller 
motsvarande avtal som kan komma att leda till att kontrollen över Bolaget förändras.
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B.7 Finansiell 
historik i 
sammandrag

Koncernresultaträkning i sammandrag, KSEK
1 jan–31 mar 

2013
1 jan–31 mar  

2012
1 jan–31 dec 

2012
1 jan–31 dec 

2011
1 jan–31 dec 

2010

Nettoomsättning 40 134 33 153 234 520 148 683 –

Övriga intäkter – 937 567 1 291 –

Summa intäkter 40 134 34 450 235 087 149 974 –

Förändring av lager av färdiga  
varor och produkter i arbete 8 751 1 290 –538 –5 762 –

Råvaror och förnödenheter –6 976 –5 860 –26 509 –15 925 –612

Kostnader för ersättningar till 
anställda –13 283 –10 432 –48 031 –36 739 –15 534

Övriga kostnader –19 690 –18 073 –71 303 –68 765 –14 155

EBITDA 8 936 1 375 88 706 22 783 –30 301

Avskrivningar och nedskrivningar –8 049 –9 008 –36 270 –26 764 –45 255

Orealiserat resultat på  
säkringsinstrument 649 –191 –24 357 –2 320 1 987

Rörelseresultat 1 536 –7 824 28 079 –6 301 –73 569

Resultat före skatt –4 816 –10 814 17 139 –11 579 –89 235

Periodens resultat –5 256 –1 205 18 902 –11 417 –83 261

Övrigt totalresultat för perioden, 
netto efter skatt 15 869 –16 430 26 038 –43 687 –172 318

Summa totalresultat för perioden 10 613 –17 635 44 940 –55 104 –255 579

Koncernbalansräkning i sammandrag, KSEK
31 mar

2013
31 mar

2012
31 dec

2012
31 dec

2011
31 dec

2010

Balansomslutning 529 856 477 704 503 198 482 231 457 504

Immateriella anläggningstillgångar 56 421 44 760 56 707 44 188 143 132

Materiella anläggningstillgångar 243 194 263 068 248 767 265 889 161 696

Finansiella anläggningstillgångar 46 131 888 53 177 76 974 62 503

Varulager 15 880 9 649 7 503 8 454 14 212

Kortfristiga fordringar 82 549 32 366 67 881 40 465 10 228

Likvida medel 85 534 44 862 69 022 46 261 65 733

Tillgångar som innehas  
för försäljning 147 – 141 – –

Eget kapital 191 941 72 420 135 700 89 750 143 624

Långfristiga räntebärande skulder 58 267 62 322 57 477 65 224 71 760

Övriga långfristiga skulder 151 862 216 729 178 117 202 297 184 421

Kortfristiga räntebärande skulder 17 781 17 833 17 911 24 278 15 370

Övriga kortfristiga skulder 106 708 108 402 110 596 100 682 42 329

Skulder hänförliga till tillg. som 
innehas för försäljning 3 296 – 3 397 – –

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag, KSEK
1 jan–31 mar 

2013
1 jan–31 mar  

2012
1 jan–31 dec 

2012
1 jan–31 dec 

2011
1 jan–31 dec 

2010

Kassaflöde från den löpande  
verksamheten 31 256 10 979 66 800 12 296 –34 308

Kassaflöde från investerings- 
verksamheten –7 918 –4 122 –31 783 –22 424 –143 416

Kassaflöde från finansierings- 
verksamheten –4 421 –7 842 –10 492 –9 066 105 875

Periodens kassaflöde 18 917 –985 24 525 –19 194 –71 849



SAMMANFATTNING

 NOTERING PÅ NASDAQ OMX HELSINKI 5

B.7 Finansiell 
historik i 
sammandrag, forts

Nyckeltal
1 jan–31 mar 

2013
1 jan–31 mar  

2012
1 jan–31 dec 

2012
1 jan–31 dec 

2011
1 jan–31 dec 

2010

Omsättningstillväxt 16,5% 33,9% 56,8% n/a n/a

EBITDA-marginal 22,3% 4,0% 37,7% 15,2% n/a

Rörelsemarginal 3,8% –18,8% 11,9% –4,2% n/a

Soliditet 36,2% 15,2% 27,0% 18,6% 31,4%

Avkastning på eget kapital 3,2% –1,2% 7,6% –9,8% –32,5%

Medelantal anställda 80 69 75 58 27

Data per aktie, SEK
1 jan–31 mar 

2013
1 jan–31 mar  

2012
1 jan–31 dec 

2012
1 jan–31 dec 

2011
1 jan–31 dec 

2010

Resultat per aktie före utspädning –0,07 –0,02 0,24 –0,14 –1,13

Resultat per aktie efter utspädning –0,07 –0,02 0,23 –0,14 –1,13

Kommentarer till den finansiella utvecklingen
Fram till det fjärde kvartalet 2010 bedrev Endomines endast prospekteringsverksamhet i syfte att 
utveckla Bolagets fyndigheter till gruvdrift. Därför har Bolaget inga intäkter att redovisa förrän 
från och med det första kvartalet 2011, då den första guldleveransen skedde.

B.8 Utvald proforma
redovisning

Ej tillämplig; prospektet innehåller inte någon proformaredovisning.

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

B.10 Revisions
anmärkning

Ej tillämplig; revisionsanmärkningar saknas.

B.11 Otillräckligt 
 rörelsekapital

Ej tillämplig; emittentens rörelsekapital är tillräckligt för de aktuella behoven under de komman-
de 12 månaderna.
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aVSnitt c – Värdepapper

C.1 Värdepapper som 
tas upp till handel

Aktier i Endomines AB (ISIN-kod SE0001803131). 

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

C.3 Totalt antal aktier  
i Bolaget

Bolagets registrerade aktiekapital uppgår till 262 156 875 SEK, fördelat på 87 385 625 aktier. 
 Samtliga aktier är fullt inbetalda. Varje aktie har ett kvotvärde om 3,00 SEK.

C.4 Rättigheter som 
sammanhänger 
med värde 
papperna

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

C.5 Inskränkningar  
i den fria  
överlåtbarheten

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

C.6 Upptagande till 
handel

Aktierna handlas sedan den 7 november 2012 på NASDAQ OMX Stockholm. I och med Sekundär-
noteringen kommer aktien även att tas upp för handel på NASDAQ OMX Helsinki. Planerad 
 första dag för handel är den 14 maj 2013. 

C.7 Utdelningspolicy Endomines har hittills inte lämnat någon utdelning och styrelsen har inte lagt fast någon 
 utdelningspolicy.
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aVSnitt d – riSker

D.1 Huvudsakliga risker 
relaterade till 
 emittenten eller 
branschen

Verksamhetsrelaterade risker
 ■ Prospektering: Mineralprospektering är osäkert till sin natur och förenad med ett ekonomiskt 

risktagande.
 ■  Gruvdrift: Gruvbrytning är förknippat med risker som bl.a. ras, översvämningar, miljö - 

för störelse etc., samt även risker relaterade till bergmekaniska förutsättningar och energi-
kostnader.

 ■  Uppskattningar av mineraltillgångar och mineralreserver: Metoder saknas att med säkerhet 
fastställa och kategorisera exakta tonnage och halter i en förekomst. Uppgifter avseende 
mineraltillgångar och mineralreserver skall ses mot denna bakgrund.

 ■  Varierande produktionskostnad: Endomines produktionskostnad kommer att variera över 
tiden och är delvis utanför Bolagets kontroll.

 ■  Beroende av avtal med tredje part: Bolaget har i dagsläget endast två kunder, vilket medför 
en väsentlig risk för det fall att dessa kunder säger upp kundavtalen med Bolaget.

 ■  Konkurrens: Bolaget är utsatt för konkurrens från nationella och internationella gruv- och 
 prospekteringsföretag, vilka kan ha olika typer av konkurrensfördelar.

 ■  Beroende av kvalificerad personal: Förmågan att behålla nuvarande personal liksom möjlig-
heten att rekrytera ny personal är avgörande för Bolagets framtida utveckling.

 ■  Tvister: Bolaget är från tid till annan inblandat i tvister inom ramen för den normala affärs-
verksamheten och riskerar, likt andra aktörer på Endomines marknad, att bli föremål för 
anspråk av olika slag.

 ■  Olyckor: Gruvverksamhet och prospektering är exponerade för risker bl.a. i samband med 
hantering av sprängämnen och kemikalier, farligt damm och buller, berg- och jordras, 
 översvämningar, sabotage, stöld eller terrorism.

 ■  Produktionsstörningar: Bolagets produktion kan bl.a. komma att sjunka under beräknad nivå 
till följd av olyckshändelser i gruvan som jordras, sten- och bergras, översvämning eller andra 
produktionsstörningar.

 ■  Naturkatastrofer: Det kan inte uteslutas att Bolagets produktionsanläggningar drabbas av 
naturkatastrofer.

 ■  Infrastruktur: Ovanliga och sällan förekommande väderfenomen, sabotage, myndighets-
påverkan eller annan påverkan på underhåll och tillgång till befintlig infrastruktur kan ha 
 allvarlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet och framtida lönsamhet.

 ■  Tekniska risker: Gruvdrift och exploatering av mineralfyndigheter innebär en rad olika 
 tekniska risker av t.ex. bergmekanisk, geoteknisk, mekanisk, kemisk, eller logistisk natur.

 ■ Överlåtelse av Kalvinit Oy: Bolaget har ingått ett avtal om överlåtelse av samtliga aktier i 
 Kalvinit Oy, som är villkorat av att köparen senast den 15 maj 2013 har genomfört en kapital-
anskaffning. Det ligger således utom Endomines kontroll huruvida överlåtelsen fullbordas 
eller ej.
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D.1 Huvudsakliga risker 
relaterade till 
 emittenten eller 
branschen, forts

Tillstånd, regleringar och miljöansvar
 ■  Myndighetstillstånd och andra tillstånd: Bolagets verksamhet är förenad med risker av-

seende myndighetstillstånd och andra tillstånd, då Bolaget är beroende av att vidmakthålla 
och erhålla de tillstånd och rättigheter som krävs för verksamheten.

 ■  Lag- och myndighetsregleringar: Förändringar av nuvarande lagar, regleringar eller 
 före skrifter för gruvbolags verksamhet och aktiviteter eller strängare tolkning av dessa kan 
inverka negativt på Bolaget.

 ■  Miljöansvar: Bolaget har ett miljöansvar som innefattar bland annat det lagstadgade 
 miljö ansvaret för orsakade föroreningar samt skyldighet att rekonstruera landskapet och 
omgivningen. Bolagets verksamhet förutsätter miljötillstånd.

Finansiella risker
 ■  Metallpriser: Ett gruvbolags resultat är direkt relaterat till gällande metallpriser. Variationer i 

guldpriset påverkar Bolagets resultat och finansiella ställning.
 ■  Valutakursförändringar: Bolagets intäkter förväntas genereras från i huvudsak guldförsäljning 

som prissätts i USD och Endomines kan därför påtagligt komma att påverkas av förändringar 
i växelkursrelationen USD/EUR.

 ■  Ränterisk: Endomines har träffat finansieringsavtal som löper med rörlig ränta, innebärande 
att Bolaget är exponerat för en ränterisk. För att minska de potentiella ekonomiska effekter-
na av förändringar i ränteläget, har Bolaget ingått avtal om kassaflödessäkring, s.k. hedging.

 ■ Skatterisk: Förändringar i bolagsskatt, till exempel ändringar av skattesatser, liksom övriga 
statliga och kommunala pålagor, kan påverka förutsättningarna för Bolagets verksamhet. 
Även ändringar av regler och praxis kan ha negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finan-
siella ställning och resultat.

 ■  Framtida kapitalbehov: Det kan inte uteslutas att nytt kapital behöver anskaffas för att 
 finansiera större prospekterings- och utvecklingsinsatser eller förvärv.

D.3 Huvudsakliga risker 
relaterade till värde
papperen

Aktierelaterade risker
 ■ Fluktuationer i kursen för Endominesaktien: Börskursen for Endominesaktien kan fluktuera 

på grund av olika omständigheter.
 ■  Utdelning: Det finns många risker som kan komma att påverka Endomines verksamhet 

 negativt och det kan inte garanteras att Endomines kommer kunna prestera resultat som 
möjliggör utdelning i framtiden eller att Endomines bolagsstämma beslutar om utdelning.

 ■  Begränsad likviditet i Endominesaktien: Vid upptagande till handel av Endomines aktier på 
NASDAQ OMX Helsinki kan det inte garanteras att likviditeten i aktien kommer att vara hög.

aVSnitt e – erbjudande

E.1 Emissionsbelopp 
och emissions 
kostnader

Ej tillämplig; Bolaget erbjuder inga nya värdepapper.

E.2a Motiv och använd
ning av emission
slikviden

Ej tillämplig; Bolaget erbjuder inga nya värdepapper.

E.3 Erbjudandets 
 former och villkor

Ej tillämplig; Bolaget erbjuder inga nya värdepapper.

E.4 Intressekonflikter 
med mera

Ej tillämplig; Bolaget erbjuder inga nya värdepapper.

E.5 Lockupavtal Ej tillämplig; överenskommelser om att inte sälja aktier under viss period saknas.

E.6 Utspädningseffekt Ej tillämplig; Bolaget erbjuder inga nya värdepapper.

E.7 Kostnader som 
åläggs investerare

Ej tillämplig; emittenten ålägger inte investerare några kostnader.
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RISKFAKTORER

riSker relaterade till emittenten eller 
branSchen
Verksamhetsrelaterade risker
prospektering
Mineralprospektering är osäkert till sin natur och förenat med 
ekonomiskt risktagande, speciellt vad avser projekt som befin-
ner sig i ett tidigt stadium. Endast ett begränsat antal av de pro-
spekteringsprojekt som påbörjas utvecklas till producerande 
gruvor. Trots att Bolaget använder sig av beprövade metoder 
kan det inträffa att värdefulla mineral inte påträffas i tillräckliga 
mängder för att det skall vara ekonomiskt lönsamt att påbörja 
gruvdrift. En förekomsts ekonomiska livskraft beror på en rad 
faktorer, bl.a. metall- eller mineralpriser, växelkurser, halter av 
värdefulla metaller eller mineral, förekomstens storlek och geo-
metri, utbytet i anrikningsprocessen, gråbergsinblandning och 
malmförluster vid brytningen, brytnings- och anrikningskostna-
der, lokal infrastruktur, kostnader för finansiering samt myndig-
hetstillstånd och andra regleringar. 

Bolaget kan inte garantera att påbörjade och framtida pro-
spekterings- och utvecklingsprojekt kommer att leda till eko-
nomiskt livskraftig gruvdrift eller att nuvarande mineralreserver 
och mineraltillgångar kommer att kunna upprätthållas eller 
utvidgas. Av Endomines guld- och industrimineralförekomster 
är det ännu endast Pampalomineraliseringen som har utveck-
lats till gruvdrift. Avseende övriga förekomster och prospekte-
ringsprojekt kan Bolaget inte garantera att de kan tas i kom-
mersiell drift även om ytterligare prospekteringsinvesteringar 
genomförs. Om inte ytterligare förekomster eller prospekte-
ringsprojekt tas i kommersiell drift skulle detta kunna ha en 
negativ inverkan på Bolagets resultat och finansiella ställning.

Det är endast Pampalomineraliseringen som har utvecklats 
till gruvdrift och Bolaget är således beroende av verksamheten 
vid Pampalo gruva. Skulle något inträffa som påverkar gruvdrif-
ten i Pampalo, skulle detta kunna inverka negativt på Bolagets 
resultat och finansiella ställning.

gruvdrift
Gruvbrytning och malmbehandling är förknippade med ett 
antal risker som bland annat ras, översvämningar, miljöförstör-
else, brand samt explosioner. Sådana händelser kan resultera i 
arbetsstopp, produktionsförseningar, ökade kostnader, skador 
eller ödeläggelse av gruvor och/eller produktionsanläggningar. 
Det finns också en rad risker som innebär ökade produktions-
kostnader, vilket leder till lägre vinster eller i värsta fall olönsam-
het. Många av dessa risker är hänförliga till de bergmekaniska 
förutsättningarna. Om halterna i till anrikningsverket ingående 
malm är lägre än beräknat blir produktionen mindre och bryt-
nings- och anrikningskostnaderna, räknat per producerad 
enhet, ökar vilket reducerar vinstmarginalen. Ett lägre utbyte i 
anrikningsverket än beräknat får samma effekt. En stor del av 
driftskostnaderna i en gruvanläggning utgörs av energikostna-
der. Förändringar i energipriset kommer därför ha en direkt 
inverkan på verksamhetens lönsamhet. 

uppskattningar av mineraltillgångar och mineralreserver
Uppskattningar av mineraltillgångar och mineralreserver grun-
dar sig huvudsakligen på omfattande provborrningar, statistiska 
analyser och modellstudier. De förblir emellertid teoretiska till 
sin karaktär fram till att de verifierats genom industriell brytning. 

Metoder saknas att med säkerhet fastställa och kategori-
sera exakta tonnage och halter i en mineralisering. Uppgifter 
avseende mineraltillgångar och mineralreserver som presente-
ras i detta Prospekt skall ses mot denna bakgrund. Bolaget kan 
inte garantera att mineralreserver och mineraltillgångar har de 
förväntade tonnagen och uppskattade halterna eller att de 
angivna nivåerna för utbyte av guld och/eller ilmenit kommer 
att kunna realiseras. De mineraltillgångar och mineralreserver 
som Bolaget slutligen visar sig förfoga över kan således kom-
ma att avvika från de i detta Prospekt presenterade bedöm-
ningarna, vilket skulle kunna inverka negativt på Bolagets 
resultat och finansiella ställning och leda till att Bolaget inte 
uppnår beräknad produktion.

Nedan redovisas de riskfaktorer, utan inbördes rangordning och utan att göra anspråk på att vara heltäckande, 
som bedöms ha betydelse för Endomines verksamhet, resultat och finansiella ställning. Bolagets verksamhet 
måste utvärderas mot bakgrund av de risker, komplikationer och tillkommande kostnader som bolag aktiva 
inom gruvverksamhet och prospektering naturligt exponeras för. Endomines kan kontrollera och motverka 
dessa risker i varierande grad. 

Risker i ett gruv- och prospekteringsföretag är främst kopplade till utfallet av själva prospekteringsverksam-
heten samt prisförändringar på metallmarknaden. Det är också dessa faktorer som skapar möjligheter till en 
gynnsam resultatutveckling och värdetillväxt. Beskrivningar av Bolagets planerade eller pågående gruvbryt-
ning och prospektering samt dessa verksamheters inverkan på Bolagets ekonomiska utsikter är baserade på 
Bolagets egna bedömningar och på externa källor. Sådana bedömningar är behäftade med ett stort mått av 
osäkerhet som Bolaget naturligt inte kan råda över, varför inga garantier kan lämnas att det som beskrivs i 
 Prospektet är korrekt eller kommer att inträffa. Bolaget kan påverka vissa faktorer i den löpande verksam-
heten, medan andra kan inverka slumpmässigt och helt eller delvis ligga utanför Bolagets kontroll. Vid en 
bedömning av Bolagets framtida utveckling är det därför viktigt att beakta och bedöma dessa riskfaktorer. 

Ägande av aktier är alltid förenat med risk och potentiella investerare uppmanas därför att, utöver den 
information som ges i detta Prospekt, göra sin egen bedömning av nämnda och potentiella riskfaktorer och 
deras betydelse för den framtida utvecklingen. Utöver nedan beskrivna riskfaktorer bör även all annan 
 information i Prospektet beaktas.
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varierande produktionskostnad
Endomines produktionskostnad i Pampalofyndigheten kommer 
att variera över tiden och är delvis utanför Bolagets kontroll. 
Detsamma gäller för den framtida eventuella brytningen av 
Bolagets övriga guld- och industrimineralförekomster. Produk-
tionskostnaden per ounce guld i Pampalogruvan påverkas av en 
rad faktorer, främst guldhalten i bruten malm, brytningsmetod, 
förädlingsmetod, utbytet i processverket samt uppnådd pro-
duktion. Vidare påverkas produktionskostnaden av bl.a. smält-
verkskostnader, eventuella royalties, valutakurser samt trans-
port- och energikostnader. Även oförutsedda avgifter, skatter 
och andra pålagor kan påverka lönsamheten i Bolagets verk-
samhet negativt.

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

Bolaget har i dagsläget endast två kunder med vilka avtal 
är giltiga under en relativt begränsad tidsperiod. Detta medför 
en väsentlig risk för det fall att en eller båda kunderna säger 
upp, eller väljer att inte förlänga, avtalet. Även om Bolaget i 
framtiden erhåller ytterligare kunder kommer Bolaget likväl att 
bli beroende av ett fåtal smältverk avseende upparbetning och 
produktion av avsättningsbart guld.

konkurrens
Bolaget är utsatt för konkurrens från nationella och internatio-
nella gruv- och prospekteringsföretag, vilka kan ha konkurrens-
fördelar i form av guldfyndigheter av högre kvalitet eller som är 
mindre kostnadskrävande att bryta och anrika. Många konkur-
renter, i synnerhet de internationella, har betydligt större finan-
siella resurser än Bolaget. Som ett resultat av detta kan Bolaget 
bland annat få svårare än dessa konkurrenter att teckna vissa 
kundkontrakt, genomföra förvärv som anses attraktiva eller 
anskaffa och underhålla utrustning i tid och med acceptabla vill-
kor, vilket kan leda till att Bolagets ställning på marknaden och 
konkurrenskraft försämras.

Beroende av kvalificerad personal
Bolaget är beroende av kvalificerad personal i olika befattningar. 
Förmågan att behålla nuvarande personal liksom möjligheten 
att rekrytera ny personal är avgörande för Bolagets framtida 
utveckling. Det finns ingen garanti att Endomines kommer att 
kunna lyckas behålla eller rekrytera personer som har eller skulle 
kunna ha betydelse för Bolaget. Det skulle innebära ett avbräck 
för verksamheten om nyckelpersonal lämnade Bolaget till för-
mån för annan verksamhet.

tvister
Bolaget är från tid till annan inblandat i tvister inom ramen för 
den normala affärsverksamheten och riskerar, likt andra aktörer 
på Endomines marknad, att bli föremål för anspråk avseende till 
exempel avtalsfrågor, påstådda fel i leveranser av varor och 
tjänster, miljöfrågor samt immateriella rättigheter. Sådana tvis-

ter och anspråk kan vara tidskrävande, störa den normala verk-
samheten, röra stora belopp och medföra betydande kostna-
der. Vidare kan utgången av komplicerade tvister vara svår att 
förutse.

olyckor
Gruvverksamhet är exponerat för risker bl.a. i samband med 
hantering av sprängämnen och kemikalier, farligt damm och 
buller, berg- och jordras, översvämningar, sabotage, stölder 
eller terrorism. Dessa händelser kan leda till person- och egen-
domsskador och innebära rättsligt ansvar. Bolaget kan även 
komma att hållas ansvarigt för att negativt ha påverkat omgivan-
de miljö eller andra oförutsedda händelser mot vilka Bolaget 
inte kan försäkra sig eller mot vilka Bolaget kan ha valt att inte 
teckna försäkring exempelvis p.g.a. ekonomiskt betydande för-
säkringspremier. Bolaget kan drabbas av skador överstigande 
tecknad försäkring med verkan att Bolaget kan komma att 
åsamkas betydande kostnader. Sådana skador skulle kunna 
inverka negativt på Bolagets resultat och finansiella ställning.

produktionsstörningar
Bolagets produktion i Pampalo samt planerad produktion från 
andra förekomster kan komma att sjunka under beräknad nivå 
till följd av olyckshändelser i gruvan som jord-, sten- och bergras 
eller översvämning. Haveri av viktiga maskiner eller viktig utrust-
ning, arbetstvister, störningar vid underhåll av gruvanläggningar 
samt störningar vid tillhandahållande av tjänster eller i transport-
förbindelser och produkter som elenergi, vatten och bränsle kan 
också innebära störningar i verksamheten, vilka i sin tur kan leda 
till lägre produktion än planerat. Produktionen kan vidare kom-
ma att minska om Bolaget under brytningen stöter på ofördel-
aktiga bergmekaniska förutsättningar, om den planerade gruv-
produktionen av andra orsaker ej kan uppnås eller om halterna 
av de värdefulla elementen/mineralen i malmen är lägre än vän-
tat. Produktionsstörningar kan inverka negativt på Bolagets 
resultat och finansiella ställning och kan leda till att Bolaget inte 
uppnår beräknad produktion.

naturkatastrofer m.m.
Det kan inte uteslutas att Bolagets nuvarande eller eventuella 
framtida produktionsanläggningar drabbas av naturkatastrofer 
eller extrema väderförhållanden såsom snabb snösmältning 
eller kraftig nederbörd som skulle kunna påverka gruvans 
 vattenbalanser och öka mängden överflödigt vatten. Om 
 Bolagets produktionsanläggningar skulle drabbas av en natur-
katastrof eller av extrema väderförhållanden kan produktionen 
påverkas negativt eller rentav upphöra. Naturkatastrofer kan få 
förödande konsekvenser på Bolagets verksamhet eftersom 
 stora värden kan gå förlorade. Ett stopp i produktionen på 
grund av en naturkatastrof skulle medföra stora kostnader för att 
återställa produktionsanläggningar. Det skulle därutöver kunna 
innebära att Bolaget helt eller delvis under en obestämbar pe-
riod skulle stå utan försäljningsintäkter. Det finns heller ingen 
garanti för att Bolaget vid en naturkatastrof skulle ha tillräckliga 
finansiella resurser för att omedelbart kunna genomföra nöd-
vändiga investeringar i syfte att snarast återuppta produktionen. 
Det är heller inte säkert att Bolaget skulle erhålla full försäkrings-
ersättning i händelse av en naturkatastrof.
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infrastruktur
Befintlig infrastruktur har stor betydelse för kostnaderna för att 
såväl etablera och bedriva gruvdrift som för att genomföra en 
kostnadseffektiv prospektering. Vägar, järnvägar och broar samt 
tillgång till elkraft, vatten och samhällsservice utgör viktiga 
beståndsdelar, vilka påverkar investerings- och driftskostnader i 
en gruvanläggning. Ovanliga och sällan förekommande väder-
fenomen, sabotage, myndighetspåverkan eller annan påverkan 
på underhåll och tillgång till befintlig infrastruktur kan ha allvar-
lig negativ inverkan på Bolagets verksamhet och framtida lön-
samhet.

tekniska risker
Gruvdrift och exploatering av mineralfyndigheter innebär en rad 
olika tekniska risker. Sådana risker utgör en naturlig del av verk-
samheten och ligger i de flesta fall utanför Bolagets kontroll. 
Dessa inbegriper produktionstekniska störningar av t.ex. berg-
mekanisk, geoteknisk, mekanisk, kemisk, eller logistisk natur vil-
ka bl.a. kan förorsaka lägre produktion, högre kostnader, sämre 
utbyten och/eller reducerad produktkvalitet.

överlåtelse av kalvinit oy
Bolaget har ingått ett avtal om överlåtelse av samtliga aktier i 
Kalvinit Oy. Överlåtelsen är villkorad av att köparen senast den 
15 maj 2013 har genomfört en kapitalanskaffning. Det ligger 
således utom Endomines kontroll huruvida överlåtelsen fullbor-
das eller ej. Om överlåtelsen inte fullbordas betalas inte heller 
den återstående delen av köpeskillingen för aktierna ut. Om 
överlåtelsen inte fullbordas kan det leda till att Bolaget belastas 
med ytterligare kostnader för en process att finna nya intressen-
ter av Kalvinit Oy och att den avbrutna överlåtelsen och arbetet 
relaterat därtill skulle kunna komma att utgöra en distraktion i 
Bolagets strävan att huvudsakligen fokusera verksamheten mot 
prospektering och brytning av guldmalm. 

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

Nödvändiga tillstånd är oftast givna endast för en bestämd 
tidsperiod, och de kan vara behäftade med tillståndsvillkor och 
begränsningar samt återkallas som resultat av misskötsel. Det 
kan inte garanteras att olika tillstånd och rättigheter alltid kom-
mer att erhållas i tid, att de kommer att kunna behållas under 
föreskriven tidsperiod eller att de kommer att kunna behållas 
på oförändrade villkor. Om tillståndsvillkoren eller relevant 
reglering inte efterföljs, eller om betalningar av royalties eller 

andra avgifter sker med betydande försening kan olika former 
av påföljder uppkomma, som i extrema fall kan leda till återkal-
lande av tillstånd. Om de undersökningstillstånd och bearbet-
ningskoncessioner Bolaget innehar skulle komma att återkallas 
eller beläggas med begränsande villkor, skulle Bolagets finan-
siella ställning och resultat kunna påverkas negativt.

Det kan inte garanteras att ingivna eller förestående ansök-
ningar om nya reservationer, undersökningstillstånd, bearbet-
ningskoncessioner eller förlängningsansökningar kom mer att 
beviljas eller att befintliga tillstånd och koncessioner kommer 
att kunna förlängas eller förnyas. Om de i lag stad gade förut-
sättningarna för beviljande av ansökningarna är uppfyllda skall 
dessa normalt beviljas. Det finns dock ett visst tolkningsutrym-
me för berörda myndigheter vid avgörande av om förutsätt-
ningarna för beviljande är uppfyllda.

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

lag- och myndighetsregleringar
Bolagets verksamhet är föremål för omfattande lag- och myn-
dighetsregleringar samt andra föreskrifter som reglerar bl.a. 
prospektering, utveckling, produktion, villkor för personal, 
arbetsmiljö och säkerhet, restmaterialhantering samt hantering 
av giftiga substanser. Efterlevnad av dessa lagar och föreskrifter 
ökar kostnaderna för t.ex. planering, borrning, brytning, malm-
beredning och deponering samt återställande efter verksamhe-
tens upphörande. Förändringar av nuvarande lagar, regleringar 
eller föreskrifter för gruvbolags verksamhet och aktiviteter eller 
strängare tolkning av dessa kan inverka negativt på Bolaget och 
resultera i ökade kostnader, lägre produktion än planerat samt 
försena eller förhindra utveckling av nya förekomster.

Den nuvarande finska gruvlagen trädde i kraft den 1 juli 
2011. Lagen har kompletterats med gruvförordningen den  
1 juli 2012. Den nya gruvlagen medför, tillsammans med rele-
vant miljö- och annan lagstiftning, bl.a. ökade kostnader för 
undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner, strikta-
re reglering gällande gruvsäkerheten, skyldigheter att ställa 
säkerheter för rekonstruktions- och saneringsarbeten, samt 
överklagningsrätt åt vissa medborgarorganisationer i samband 
med gruvrättsliga ärenden. Nya undersökningstillstånd och 
bearbetningskoncessioner kommer att behäftas med till-
ståndsföreskrifter som bestäms av gruvmyndigheten, och 
deras innehåll och verkningar kan inte bedömas i förväg. 

miljöansvar
Bolagets miljöansvar innefattar bland annat det lagstadgade 
miljöansvaret för orsakade föroreningar, ansvar för sanering av 
miljön vid behov, samt också skyldigheten att rekonstruera land-
skapet och omgivningen efter det att själva gruvverksamheten 
eller annan företagsverksamhet har avslutats. Miljöansvarsåta-
gandet kan aktualiseras i alla skeden av Bolagets verksamhet, till 
exempel redan vid förberedande undersökningar och prospek-
tering.

Bolagets verksamhet förutsätter, förutom bearbetnings-
koncession, också miljötillstånd och andra nödvändiga till-
stånd, vilka normalt föreskriver vissa villkor som måste följas. 
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Tillståndsvillkoren i miljötillståndet och andra tillstånd kan 
under vissa omständigheter ändras i efterhand av myndighe-
terna på ett sätt som negativt kan påverka Bolaget. Endomines 
verksamhet kan orsaka förorening av bland annat marken,   
yt- och grundvattnet eller luften. Vidare kan verksamheten 
innebära skador på byggnader och till exempel lukt- och buller-
 emission. Överträdelser av miljöregleringen och villkoren för 
tillstånden kan medföra ersättningsansvar samt också straff-
rättsligt ansvar, bland annat i form av böter. Därut över kan den 
förorenande verksamheten leda till skärpning av rådande vill-
kor i miljötillstånd eller andra nödvändiga tillstånd för Bolagets 
verksamhet. Om områden som Bolaget äger eller tidigare har 
ägt skulle visa sig vara förorenade, kan detta föranleda ansvar 
för att genomföra saneringsåtgärder samt också medföra vär-
deminskning av det förorenade området. Förorening av miljön 
samt eventuella framtida krav på sanering, skärpning av miljö-
regleringen eller en striktare tolkning av den rådande regle-
ringen kan avsevärt påverka Bolagets verksamhet, resultat och 
finansiella ställning.

Bolagets verksamhet förutsätter att erforderliga tillstånd 
erhålls. Endomines har i februari 2008 erhållit miljötillstånd för 
sin verksamhet i Pampalo. En ändringsanmälan av miljötillstån-
det om en planerad kapacitetsutökning har lämnats in till rele-
vant myndighet. Även om ett beslut förväntas under somma-
ren 2013 finns det dock  ingen garanti att detta sker vid 
förväntad tidpunkt eller att ansökan beviljas. Bolaget kommer 
vid behov att ansöka om nya miljötillstånd och andra tillstånd, 
allteftersom verksamheten utvecklas eller regleringarna änd-
ras. Erhållande av tillstånden är beroende av bland annat miljö-
myndigheternas prövning. Det kan inte uteslutas att det suc-
cessivt kommer skärpningar i  gällande lagstiftning som 
väsentligen kan för svåra och fördyra Endomines verksamhet.

Den nuvarande finska gruvlagen trädde i kraft den 1 juli 
2011. Lagen har kompletterats med gruvförordningen den 1 juli 
2012. Denna föreskriver bland annat att en bedömning av 
miljö påverkan görs och att en plan för hanteringen av rest-
produkterna upprättas vid ansökningar om undersökningstill-
stånd och bearbetningskoncession. Omfattningen av dessa 
utredningar beror på storleken och karaktären av den planera-
de verksamheten.

Finansiella risker
metallpriser
Ett gruvbolags resultat är direkt relaterat till gällande metall-
priser. Priserna på metaller fastställs på den internationella 
marknaden och fluktuerar över tiden beroende på förändringar i 
de faktorer som påverkar utbud och efterfrågan. Guldpriset 
varierar kraftigt och påverkas av en rad faktorer bortom Bolagets 
kontroll. Till dessa hör global guldproduktion från gruvor, riks-
bankers utförsäljningar/uppköp av guld, producenters säkrings-
aktiviteter, förväntningar avseende inflation, den relativa växel-
kursen mellan USD och EUR, global och regional efterfrågan, 
politiska och ekonomiska förutsättningar samt produktionskost-
nader i olika guldproducerande regioner. Guldpriset har vid till-
fällen dessutom varit föremål för snabba kortsiktiga förändringar 
på grund av spekulation.

Variationer i guldpriset påverkar Bolagets resultat och 
finansiella ställning. En långvarig och kraftig nedgång i guld-
priset kan innebära förluster för Bolaget och kräva inskränk-
ningar eller avbrytande av Bolagets brytnings-, prospekte-
rings- och utvecklingsaktiviteter.

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

Moderbolagets rapporteringsvaluta är SEK, medan dotter-
bolagens rapporteringsvaluta är EUR, vilket innebär att intäk-
ter, kostnader och balansposter i allt väsentligt redovisas i EUR. 
Detta medför att Endomines vid konsolidering av koncern-
räkenskaperna är exponerat för valutakursfluktuationer av-
seende EUR i förhållande till SEK.

Ränterisk
Endomines har träffat finansieringsavtal som löper med rörlig 
ränta, innebärande att Bolaget är exponerat för fluktuationer i 
marknadsräntor.

För att minska de potentiella ekonomiska effekterna av 
 förändringar i ränteläget har Endomines ingått avtal om 
 kassaflödessäkring, s.k. hedging, av räntan för Bolagets åta-
ganden enligt finansieringsavtalet med långivaren. Även om 
 Endomines exponering för ränteförändringar och ränterisker i 
viss mån minskas via dessa åtgärder finns det inga garantier för 
att dessa åtgärder kommer att vara tillräckliga eller ändamåls-
enliga.

Skatterisker
Förändringar i bolagsskatt, liksom övriga statliga eller kommu-
nala pålagor, kan påverka förutsättningarna för Bolagets verk-
samhet. Det kan inte uteslutas att skattsatser förändras i framti-
den. Förändringar av bolagsskatt kan medföra att Bolagets 
skattesituation förändras negativt och skulle kunna, liksom 
 övriga statliga och kommunala pålagor, ha negativ effekt på 
Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Det finns 
även risk att Bolagets tolkning av tillämpliga regler och adminis-
trativ praxis är felaktig, eller att regler och praxis kan komma att 
 ändras, eventuellt med retroaktiv verkan. Genom den svenska 
eller finska skattemyndighetens beslut kan Bolagets nuvarande 
eller tidigare skattesituation komma att försämras, vilket skulle 
kunna ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet,  finansiella 
ställning och resultat. 

framtida kapitalbehov
En del av Endomines tillväxtstrategi är att genomföra prospek-
tering och utveckling av nya fyndigheter. Sådan prospektering 
och utveckling kan komma att finansieras med såväl tillgängliga 
likvida medel, inom befintliga kreditramar, nya upplånade 
 medel, genom utgivande av nya aktier eller en kombination av 
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dessa finansieringsmöjligheter. Bolaget generar positivt kassa-
flöde från den löpande verksamheten. Eftersom det endast är 
Pampalomineraliseringen som har utvecklats till gruvdrift är 
Bolaget beroende av verksamheten för sitt kassaflöde. Bolaget 
har nyligen erhållit nytt kapital genom en riktad nyemission, men 
det kan inte uteslutas att nytt kapital behöver anskaffas för att 
finansiera större prospekterings- och utvecklingsinsatser eller 
förvärv. Avtalet avseende det projektfinansieringslån som läm-
nats Bolaget innehåller en katalog med så kallade ”events of 
default”, vilka om de inträffar innebär att långivaren har rätt att 
begära att alla utestående förpliktelser under låneavtalet skall 
återbetalas. Därutöver inne håller låneavtalet också vissa villkor 
och begränsningar avseende finansiella nyckeltal, såsom exem-
pelvis åtaganden avseende nivån på andel eget kapital, total-
skuld i förhållande till EBITDA samt begränsningar gällande 
Bolagets investeringstakt. Om en så kallad ”event of default” 
skulle inträffa, eller om Bolaget inte skulle uppfylla ett eller flera 
av de finansiella nyckeltalen finns det risk att långivaren kan 
komma att kräva återbetalning av projektfinansieringslånet, vil-
ket i sin tur skulle kunna leda till att Bolaget behöver anskaffa 
nytt externt kapital. 

Det finns inga garantier för att nytt kapital med säkerhet 
kan anskaffas eller att det kan anskaffas till fördelaktiga villkor 
för befintliga aktieägare. Om ytterligare externt kapital kom-
mer att anskaffas via nyemission riskerar befintliga aktieägares 
innehav att bli utspätt. Möjligheten att anskaffa externt kapital 
genom lånefinansiering kan påverkas negativt av den allmänna 
konjunkturen, försämringar av denna och störningar i kapital- 
och kreditmarknaden på grund av osäkerhet eller förändrad 
eller ökad reglering av finansiella institutioner.

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

aktierelaterade riSker
Fluktuationer i kursen för Endominesaktien
Att investera i aktier är alltid förknippat med risk. Både aktie-
marknadens generella utveckling samt aktiekursens utveckling 
för specifika bolag är beroende av en rad faktorer, vilka enskilda 
bolag inte har någon möjlighet att påverka. Vidare bör det 
beaktas att både resultatvariationer samt begränsad likviditet i 
aktien kan medföra fluktuationer i aktiens kurs och vara till nack-
del för investerare. 

Utdelning
Framtida utdelningar och storleken på sådana utdelningar är 
bland annat beroende av Endomines framtida verksamhet, 
framtidsutsikter, resultat, finansiella ställning, utdelningsbara 
medel, kassaflöde, rörelsekapitalbehov samt generella finan-
siella och legala restriktioner. Det finns många risker som kan 
komma att påverka Endomines verksamhet negativt och det kan 
inte garanteras att Endomines kommer kunna prestera resultat 
som möjliggör utdelning i framtiden. Vidare kan det inte heller 
garanteras att Endomines bolagsstämma beslutar om utdel-
ning. Enligt projektfinansieringsavtalet med Nordea Bank Fin-
land Plc, får Endomines, efter att Pampalogruvan har färdig-
ställts (vilket den har), besluta om utdelning endast under 
förutsättning att skyldigheterna enligt avtalet uppfylls och att 
inga grunder för uppsägning föreligger eller uppstår på grund 
av den aktuella utdelningen.

Begränsad likviditet i Endominesaktien
Vid upptagande till handel av Endomines aktier på NASDAQ 
OMX Helsinki kan det inte garanteras att likviditeten i aktien 
kommer att vara hög och det är heller inte möjligt att förutse 
aktiemarknadens intresse för aktien. Om likviditeten är låg kan 
detta innebära svårigheter för aktieägare att förändra sitt inne-
hav samt att fluktuationer i aktiens pris kan komma att förstärkas.
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BAKGRUND OCH MOTIV

Endomines förvärvade i oktober 2006 bearbetningskonces-
sionerna for Pampalo- och Rämepuroförekomsterna samt ett 
antal undersökningstillstånd utmed den Karelska Guldlinjen. 
Förvärvet innebar att Endomines därefter genom under-
sökningstillstånd och bearbetningskoncessioner kontrol lerar 
och förfogar över alla kända guldfyndigheter i anslutning till 
den cirka 40 km långa Karelska Guldlinjen. Endomines har 
även undersökningstillstånd som täcker prospekteringsobjek-
ten Porkonen och Kivimaa i finska Lappland, samt guld/kop-
parprojekt och ilmenitförekomster. I juli 2012 ingick Endomines 
avtal om att sälja Kalvinit Oy tillsammans med dess ilmenitföre-
komster, vilket gör att Bolaget fortsättningsvis, under förutsätt-
ning att försäljningen genomförs, främst kommer att fokusera 
på att utveckla Pampalogruvan samt andra fyndigheter utmed 
den Karelska Guldlinjen.

Pampalogruvan levererade det första guldkoncentratet till 
Bolidens smältverk i Harjavalta tidigt i februari 2011 och pro-
duktionen har därefter ökat successivt mot ett fullt kapacitets-
utnyttjande. För 2011 uppgick produktionen till 616 kg guld 
(19 800 oz). Under 2012 producerade Endomines 867 kg guld 
(27 860 oz). Bolaget förväntar sig ha en årlig guldproduktion 
om 900–1 000 kg framöver. Den  producerade mängden guld 
respektive år är, förutom av från gruvan producerat malm-

tonnage, beroende av guldhalten i detta samt utbytet i 
anriknings verket. Detta medför att den producerade mängden 
guld under ett enskilt år kan komma att såväl understiga som 
överstiga den förväntade genomsnittliga produktionen.

Endomines aktie listades på NASDAQ OMX First North 
den 19 juni 2007 och flyttade till NASDAQ OMX Stockolm den 
7 november 2012.

Endomines styrelse gör bedömningen att en sekundär-
notering av Bolagets aktier på NASDAQ OMX Helsinki  kommer 
att  skapa bättre förutsättningar för framtida värdeskapande för 
Bolagets aktieägare genom ökade möjligheter till institutio-
nellt ägande, ökad kännedom om och genomlysning av Bola-
get och aktien från analytiker och media samt ökat intresse för 
Endomines och dess verksamhet. Sammantaget bedöms 
Sekundärnoteringen innebära en ytterligare förstärkt bild av 
Endomines som en långsiktig och stark aktör.

Första dag för handel med Endomines aktie på NASDAQ 
OMX Helsinki är planerad till den 14 maj 2013. För ytter ligare 
information om Bolaget och aktien hänvisas till  detta Prospekt, 
vilket har upprättats av styrelsen för  Endomines med anled-
ning av ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier 
på NASDAQ OMX Helsinki.

Styrelsen för Endomines är ansvarig för den information som lämnas i Prospektet och försäkrar härmed att alla rimliga försiktighets
åtgärder har vidtagits för att säkerställa att upp gifterna i Prospektet, såvitt de vet, överensstämmer med faktiska  förhållanden och 
att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka Prospektets innebörd.

Stockholm, maj 2013
Endomines AB (publ)

Styrelsen
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För Endomines har de senaste åren inneburit stora förändringar. Bolagsprofilen har ändrats från att ha varit ett 
diversifierat prospekterings- och utvecklingsbolag till ett fullfjädrat producerande gruv- och prospekteringsbolag. 
Vårt huvudsakliga fokus är nu riktat mot den Karelska Guldlinjen och mot att utveckla guldförekomsterna i anslut-
ning till denna.

 Vi har mycket som vi kan vara stolta över. Vi har byggt guldgruvan i Pampalo och inlett produktionen helt i 
enlighet med tidplan och budget. Vi driver en framgångsrik prospekterings- och utvecklingsverksamhet längs den 
Karelska Guldlinjen och vi har nått många uppmuntrande resultat.

För Endomines var 2012 ett år av förändringar. Vårt första helår som både gruv- och prospekteringsbolag full-
bordades genom en ökning av guldproduktionen till 867 kg vilket var väl i paritet med produktionsmålet på 800–
900 kg. I början av 2012 inledde vi kommersiella leveranser av gravimetriskt guldkoncentrat och fick även mycket 
uppmuntrande resultat från den pågående prospekteringen.

I slutet av året genomfördes ett listbyte varvid Endomines noterades på Nasdaq OMX huvudlista i Stockholm 
och vi avser nu att följa upp detta med en sekundärnotering på NASDAQ OMX Helsinki.

gruVa och produktion
Under år 2012 har vi kontinuerligt förbättrat brytnings- och produktionsmetoder i Pampalo Guldgruva. Våra 
ansträngningar att reducera gråbergsinblandningen vid brytningen har varit framgångsrika och som resultat av 
detta har vi lyckats höja guldhalten i den till verket ingående malmen. Den högre ingående guldhalten i kombina-
tion med effektiv brytning har resulterat i en hög guldproduktion. 

Kontinuerliga insatser för att förbättra säkerheten har gett positiva resultat. I början av 2013 hade ingen 
 olyckshändelse som medfört sjukfrånvaro inträffat under 365 dagar. Även om skadefrekvensen (”Lost Time Injury 
 Frequency”) nu har gått ner till noll, vilket är betydligt bättre än genomsnittet för industrin, är Bolagets övergripan-
de målsättning att helt undvika alla olyckshändelser.

Kapacitetsökningsprojektet har helt genomförts i början av år 2013 och anrikningsverket körs nu med ökad 
kapacitet vilket möjliggör att fattigare malm från Pampalo, såväl som från dagbrott brutna satellitfyndigheter, kan 
brytas och anrikas. Den formella förnyelsen av miljötillståndet kommer att dröja till sommaren 2013 men det befint-
liga tillståndet medger den aktuella kapacitetshöjningen.

Som en del i kapacitetsökningsprogrammet har ett entreprenadföretag påbörjat malm- och gråbergsbrytning 
av ”Pampalo East”-malmen i ett dagbrott.

Vi har påbörjat förberedelser för en produktionsstart i satellitförekomsten Rämepuro och målsättningen är att 
inleda provbrytning i industriell skala och anrika 20 000 ton malm under år 2013. Rämepuro kommer därmed att 
vara vår första satellit förekomst som kommer i produktion. Under kommande år är det vår avsikt att också inleda 
brytning av Hoskoförekomstens rikare delar såväl som i andra satellitförekomster längs den Karelska Guldlinjen.  

Även om Pampalo Guldgruva nu har uppnått en stabil produktion återstår ett flertal utmaningar för vår perso-
nal. Vårt huvudsakliga mål framöver kommer att vara att så långt som möjligt maximera guldhalten i den till verket 
ingående malmen. Vi kommer även att fortsätta prospekteringen såväl under jord som från dagen i Pampalo samti-
digt som vi också fortsätter avsänkningen av underjordsgruvan. Som resultat av den framgångsrika gruvprospekte-
ringen i Pampalogruvan under 2012 lyckades vi nästan ersatte hela guldmängden i de mineralreserver som bröts 
under året. Under 2013 kommer prospekteringen att fortsätta och ytterligare intensifieras. 

proSpektering och utVeckling aV den karelSka guldlinjen
Endomines inledde systematisk prospektering längs den Karelska Guldlinjen i juni 2011. Geofysiska flygmätningar 
på låg höjd genomfördes inledningsvis över hela området där Bolaget har undersökningstillstånd. Under perioden 
2011–2012 fortsatte prospekteringen med kärnborrning vilken resulterade i att ett flertal malmpotentiella målområ-
den lokaliserades.

Vi kan redan nu konstatera att Bolagets systematiska prospekteringskampanj under 2011–2012 har varit fram-
gångsrik. En ny guldförekomst har identifierats vid Korvilansuo och alla resultat hittills stödjer vår uppfattning om 
att geologin där och i förlängningen norrut mot det mineraliserade stråket Korvilansuo-Kivisuo-Elinsuo-Muurinsuo, 
har karaktären av ett arkeiskt grönstensbälte med förekomster som har stor potential att utvecklas till betydande 
och framgångsrika guldprojekt.

De lovande prospekteringsresultaten har medfört att Endomines beslutat att inkludera Korvilansuoförekom-
sten i den pågående miljökonsekvensbeskrivningen som omfattar hela den cirka 40 km långa Karelska Guldlinjen. 
Studien inkluderar alla hitintills kända guldmineraliseringar i området samt de långt framskridna prospekterings-
objekten i Hosko, Kuivisto, Rämepuro, Muurinsuo, Korvilansuo och Kuittila.
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bolaget
Processen att lista Endomines på Nasdaq OMX Stockholms huvudlista slutfördes i och med att bolagskommittén 
godkände Bolagets ansökan. Första handelsdag för Endomines aktie på huvudlistan blev den 7 november 2012.

Inriktningen av Endomines verksamhet mot brytning av guldmalmer och prospektering riktad mot guldföre-
komster fortsatte under 2012 då Bolaget sålde sitt dotterbolag Kuovila Limestone Oy till Juuan Dolomiittikalkki Oy. 
Fokuseringen på guld tog sin början under sommaren 2012 då Endomines ingick i ett avtal om att sälja Kalvinit Oy, 
tillsammans med dess ilmenitfyndigheter, till Cove Resources Ltd. 

framtidSutSikter
Endomines avser att under 2013 öka sina mineralreserver och mineraltillgångar i Pampalo genom att intensifiera 
kärnborrningen under jord samt förlänga snedbanan till djupare nivåer. Borrkampanjen som genomfördes förra 
sommaren har stärkt vår övertygelse om att det finns en betydande potential för guldförekomster längs den Karelska 
Guldlinjen, utefter vilken Endomines kontrollerar alla i dag kända guldförekomster.

Bolagets prospekterings- och gruvverksamhet grundar sig på hållbara ansvarsfulla värderingar och på att mini-
mera miljöpåverkan. Dessa principer har fått allmänt erkännande av miljömyndigheterna och det lokala samhället.

Endomines kan se fram mot en spännande framtid. Vi har en låg teknisk risk då vår första guldgruva är i produk-
tion. Vi har modern och miljömässigt hållbar teknologi, kombinerad med betydande potential i våra guldförekom-
ster och inom våra undersökningstillstånd.

Vi går in på NASDAQ OMX Helsinki med en stark finansiell ställning. År 2012 var ett ekonomiskt och tekniskt 
framgångsrikt år för Endomines och vi har nyligen avslutat en riktad emission som övertecknades och väckte bety-
dande intresse bland både finska och svenska investerare. 

Bolaget och noteringen i Helsingfors kommer att erbjuda en intressant möjlighet för finska investerare att pla-
cera i ett tekniskt och miljömässigt sunt gruv- och prospekteringsbolag. Vi tror att våra meriter att leverera vad vi 
lovat kommer att locka investerare i både Helsingfors och Stockholm.

Pampalo, maj 2013
Markus Ekberg

VD Endomines AB (publ)
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Endomines AB (publ) grundades 2005 som blivande moder-
bolag i Endomineskoncernen. Bolagets verksamhet bedrivs 
genom de under 2006 förvärvade finska dotterbolagen 
 Endomines Oy, inriktat mot prospektering och brytning av guld, 
och Kalvinit Oy, med fokus på prospektering och brytning av 
industrimineralet ilmenit. Endomines ingick den 5 juli 2012 ett 
avtal med det australiska bolaget Cove Resources Ltd. (”Cove 
Resources”) avseende en överlåtelse av samtliga aktier i Kalvinit 
Oy till Cove Resources. Överlåtelsen är villkorad av att Cove 
Resources senast den 15 maj 2013 har genomfört en kapitalan-
skaffning. En mer detaljerad beskrivning av avtalet finns i avsnit-
tet Legala frågor och övrig information på sid. 64. Avyttringen 
av Kalvinit Oy innebär att Endomines framöver huvudsakligen 
kommer att fokusera på prospektering och brytning av guld-
malmer.

organiSation
Endomineskoncernen består av moderbolaget Endomines 
AB, de två finska operativa dotterbolagen Endomines Oy 
och Kalvinit Oy samt det svenska dotter bolaget Endomines 
 Förvaltning AB, som inte bedriver någon verksamhet. Moder-
bolaget rymmer den centrala och strategiska ledningen inklu-
sive ekonomi- och finansfunktion samt svarar för informations-
givning till aktiemarknaden. 

Endomines Oy
Endomines Oy är verksamt inom tre olika geografiska och 
geologiska miljöer:

 ■  Utmed den Karelska Guldlinjen i östra Finland
 ■  Porkonenområdet i Kittilä kommun i finska Lappland
 ■  Kivimaaområdet i Tervola kommun i finska Lappland

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

affärSområden
Endomines operationella struktur är uppdelad i två affärs-
områden, ett kostnadscenter för koncerngemensamma funk-
tioner samt avvecklad verksamhet. De två affärsområdena är:

 ■  Pampalogruvan
 ■  Guldprospektering

Pampalogruvan
Affärsområdet Pampalogruvan omfattar Pampalogruvan, 
anrikningsverket, sanddammarna, den 48 km långa kraftlinjen 
och övrig infrastruktur i området omkring gruvan samt 
 kommande brytning av satellitfyndigheter. Affärsområdet 
redovisar även intäkterna från försäljning av guldkoncentrat.

ENDOMINES I KORTHET

ENDOMINES AB (publ)

Kalvinit Oy
(under försäljning)

Endomines Oy

Guld-
förekomster

Endomines 
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Industrimineral-
förekomster

ENDOMINES AB (publ)

Pampalogruvan Guldprospektering

Koncerngemensamma
funktioner

Kälviä
(under 
försäljning)
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Kivimaa

Karelska 
Guldlinjen

Guld

Ilmenit

Endomines guld och industrimineralförekomster i Finland

Organisation Affärsområden
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Guldprospektering
Affärsområdet Guldprospektering omfattar prospektering 
efter guldförekomster i området utmed den Karelska Guldlin-
jen samt i  Porkonen- och Kivimaa områdena.

affärSidé
Endomines affärsidé är att utveckla guldförekomster till ekono-
miskt lönsamma gruvor. I dagsläget ligger primärt fokus på 
Pampalogruvan och andra guldfyndigheter utmed den Karelska 
Guldlinjen.

Strategi
Endomines prioriterar i nuläget guldproduktionen i Pampalo. 
Förutom den producerande Pampalogruvan omfattar Bola-
gets projektportfölj ett flertal guldfyndigheter i olika utveck-
lingsskeden vilka huvudsakligen ligger i anslutning till den 
Karelska Guldlinjen. Dessa utgör en solid bas för framtida 
expansion av verksamheten. Endomines har även ambitionen 
att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsoli-
deringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför 
att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.

Bolagets affärs- och gruvverksamhet baserar sig på håll-
bara principer för att minimera verksamhetens miljöpåverkan.

En ytterligare hörnsten i Endomines strategi är att utnyttja 
det gynnsamma klimatet för prospektering och projektutveck-
ling som råder i Finland. Infrastrukturen är välutvecklad, den 
politiska miljön stabil och det är möjligt att erhålla undersök-
ningstillstånd och bearbetningskoncessioner. 

finanSiella och operationella mål
Endomines mål är att:

 ■ Baserat på en årlig gruvproduktion på 380 000 ton, 
genomsnittlig guldhalt i mineralreserverna, bedömd grå-
bergsinblandning och utbyte i anrikningsverket producera 
900–1 000 kg guld per år (28 000–31 100 oz).

 ■  Med positivt kassaflöde i den löpande verksamheten 
amortera befintlig projektfinansiering inom tre år och 
 skapa förutsättningar för egenfinansierade prospekte-
ringsinsatser.

 ■  I så stor utsträckning som möjligt finansiera framtida 
 investeringar genom internt genererade medel, även om 
extern finansiering kan komma att nyttjas om det bedöms 
lämpligt.

mineralreSerVer och mineraltillgångar
Guld
Endomines kontrollerar och förfogar över alla kända guldfyn-
digheterna utmed den Karelska Guldlinjen. Att ett bolag kon-
trollerar alla kända förekomster i anslutning till en potentiellt 
guldförande struktur i ett grönstensbälte är ovanligt. Oftast har 
flera olika bolag undersökningstillstånd och/eller bearbet-
ningskoncessioner längs en malmpotentiell struktur vilket 
 försvårar ett optimalt utnyttjande av de sammantagna mineral-
reserverna.

Endomines undersökningstillstånd utmed den Karelska 
Guldlinjen ligger mycket väl samlade inom en sträcka av 40 km. 
Den Karelska Guldlinjen är en del av ett grönstensbälte som 
börjar i Ryssland norr om Ladoga och löper in i Finland för att 
sedan åter böja av österut in i Ryssland mot Kostomuksja. 

Bolagets bevisade och sannolika mineralreserver per den 
31 december 2012 avseende guldmalm uppgår till samman-
lagt 1 400 000 ton med en genomsnittlig guldhalt på 3,9 gram 
per ton (motsvarande ett guldinnehåll på totalt 173 791 oz eller 
5 406 kg). Bolagets mineraltillgångar utöver mineralreserverna 
uppgår till 2 446 000 ton. Av dessa är 130 000 ton klassificerade 
som indikerade mineraltillgångar med en genomsnittlig guld-
halt på 2,5 gram per ton (motsvarande ett guldinnehåll på 
totalt 10 265 oz eller 319 kg) och 2 316 000 ton klassificerade 
som antagna mineraltillgångar med en genomsnittlig guldhalt 
på 1,8 gram per ton (motsvarande ett guldinnehåll på totalt 
132 574 oz eller 4 124 kg). Endomines mineraltillgångar och 
mineralreserver per den 31 december 2012 i guldfyndigheter i 
anslutning till den Karelska Guldlinjen redovisas i detalj i tabel-
lerna på nästa sida.

Framöver avser Endomines att låta genomföra och offent-
liggöra uppdaterade uppskattningar av mineralreserver och 
mineraltillgångar när prospekteringsresultat, guldpriset, bryt-
ningen eller andra faktorer förmodas ha resulterat i en väsent-
lig förändring av Bolagets mineraltillgångar och mineralreser-
ver. Nästa uppdatering skall göras per årsskiftet 2013/2014 
varefter den kommer att publiceras.
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Mineralreserver (guld) per den 31 december 2012

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

Pampalo Lager 10 000 3,0 965 30 Endomines

Pampalo Bevisad 760 000 4,1 100 670 3 131 Outotec (Finland) Oy/Endomines

Pampalo Sannolik 19 000 2,7 1 649 51 Outotec (Finland) Oy/Endomines

Delsumma 789 000 4,1 103 284 3 213

Pampalo East Sannolik 200 000 1,4 8 681 270 JK-Kaivossuunnittelu Oy

Pampalo totalt 989 000 3,5 111 965 3 483

Hosko Bevisad 13 000 8,5 3 553 111 MAPTEK

Hosko Sannolik 116 000 10,0 37 295 1 160 MAPTEK

hosko totalt 129 000 9,9 40 848 1 271

Rämepuro Sannolik 215 000 2,1 14 516 452 Outotec (Finland) Oy

Muurinsuo Sannolik 67 000 3,0 6 462 201 MAPTEk

Totalt 1 400 000 3,9 173 791 5 406

Mineraltillgångar (guld) utöver mineralreserverna per den 31 december 2012

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

Pampalo Antagen 112 000 3,2 11 379 354 Outotec (Finland) Oy/Endomines

Pampalo East Antagen 195 000 1,2 7 523 234 Outotec (Finland) Oy

Hosko Antagen 547 000 1,8 31 656 985 Runge Limited

Rämepuro Indikerad 93 000 2,2 6 458 201 Outotec (Finland) Oy

Muurinsuo Antagen 786 000 1,5 37 906 1 179 Runge Limited

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

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

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

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

Totalt 2 446 000 1,8 142 839 4 443

Not: Mineralreserver och mineraltillgångar rapporterade i enlighet med JORC-koden (förutom kuittila som är historisk), lagret har uppskattats av 
Endomines

Antaganden i uppskattningarna:
Alla siffror är individuellt avrundade. Troy ounce, Oz =31,1035 g

Pampalo 2013 mineraltillgångar och mineralreserver uppskattade av Endomines Oy, verifierade och undertecknade av Outotec (Finland) Oy; cut-off 1 g/t. 
Gruvbrytning per 31 Jan 2012. Gråbergsinblandning 15%, Malmförlust: ortdrivning 0%, brytning 12% och brytning nära talk-klorithorisonten 25 %.

Pampalo East mineraltillgångar uppskattade av Outotec (Finland) Oy / Mineralreserver uppskattade av JK-Kaivossuunnittelu: Cut-off: 1,0 g/t; 10% Malmförlust 
10%, gråbergsinblandning 15%

Rämepuro mineraltillgångar och mineralreserver uppskattade av Outotec (Finland) Oy: Cut-off 1,0 g/t, malmförlust 10%, gråbergsinblandning 20%

Maptek hosko och kuivisto uppskattningar cut-off 0,5 g/t; malmförlust 5%, gråbergsinblandning 15%

Maptek Muurinsuo uppskattning cut-off 1,0 g/t; ore loss 5%, gråbergsinblandning 15%

Tillämpad ”Top Cut” på uppskattningarna för mineraltillgångar och mineralreserver - för detailjer se rapportsammandragen på Bolagets hemsida, 
www.endomines.com
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Industrimineral
Endomines kontrollerar ett flertal ilmenitförekomster i Karlebyområdet i finska Österbotten. Bolagets mineraltillgångar avseende 
ilmenit redovisas i detalj i tabellen nedan. I juli 2012 ingick Endomines avtal om att sälja Kalvinit Oy tillsammans med dess ilmenit-
förekomster. 

Mineraltillgångar (ilmenit) (uppskattningar utförda 2003–2005)

Förekomst Klassificering
Tonnage 

(Mt)
Cut-off  

(% TiO2) TiO2 (%)
Magnetit 

(%) TiO2 (kt)
Magnetit 

(kt) Kod Konsult

Koivu Indikerad 32,16 4 7,8 5,0 2 494 1 617 JORC Micon International Ltd

Koivu Antagen 29,99 4 6,7 4,5 1 998 1 358 JORC Micon International Ltd

Kaire Indikerad 6,44 4 10,0 9,8 645 630 JORC Micon International Ltd

Kaire Antagen 0,1 4 7,3 7,3 8 8 JORC Micon International Ltd

Perä Antagen 2,9 6 9,3 N/A 270 N/A JORC Outokumpu Oyj

Perä Antagen 2,5 8 9,6 N/A 240 N/A JORC Outokumpu Oyj

Riutta Antagen 0,8 6 8,9 N/A 71 N/A JORC Outokumpu Oyj

Lyly Antagen 1,7 N/A 15,5 12,4 N/A N/A Historisk GTK

Totalt 76,6
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hiStorik
2005: 

 ■ Endomines AB bildas som blivande moderbolag i 
 Endomineskoncernen

2006: 
 ■  Endomineskoncernen bildas den 4 juli genom att aktierna 

i Endomines Oy och Kalvinit Oy tillskjuts Endomines AB i 
en apportemission

 ■  Endomines kapitaliseras med totalt 85 MSEK genom två 
nyemissioner

 ■  Endomines förvärvar från Dragon Mining bearbetnings-
koncessionerna för Pampalo- och Rämepuroförekomsterna 
samt ett antal undersökningstillstånd utmed den Karelska 
Guldlinjen

 ■  Bearbetningskoncessionen i Pampalo utökas
 ■  Bearbetningskoncession söks för ilmenitförekomsterna

2007: 
 ■  Endomines genomför nyemission om 87 MSEK och listas 

på NASDAQ OMX First North
 ■  Endomines ansöker om bearbetningskoncession för 

Hoskoförekomsten, belägen norr om Pampalogruvan i 
anslutning till den Karelska Guldlinjen

2008: 
 ■  Kalkstens- och wollastonitfyndigheten i Kuovila förvärvas 
 ■  Byggnadslov erhålls för Pampalogruvan
 ■  Karl-Axel Waplan efterträder Lennart Bylock som styrelse-

ordförande
 ■  En fullständig ”feasibility”-studie avseende Pampalo, 

utförd av konsultbolaget Wardell Armstrong, publiceras
 ■  Beslut fattas om att påskynda investeringsplanen med 

målsättning att starta gruvdrift i Pampalo under andra 
halvåret 2009, att finansieras genom en riktad nyemission 
och en företrädesemission

2009: 
 ■  Nya uppskattningar visar att de totala mineralreserverna 

utmed den Karelska Guldlinjen uppgår till 1 378 kton med i 
genomsnitt 4,5 gram guld per ton, en ökning av tonnaget 
med över 90 procent och av guldmängden med 84 pro-
cent jämfört med tidigare gjorda uppskattningar

 ■  Miljötillståndet för Pampalogruvan beviljas
 ■  Markus Ekberg efterträder Timo Lindborg som VD inför 

starten av gruvdrift i Pampalo 
 ■  Beslut fattas om byggstart i Pampalo i samband med att 

finansiering om totalt 287 MSEK säkrats i form av en 
 företrädesemission, projektfinansieringslån i bank samt 
stat liga bidrag

 ■ Bolaget prissäkrar 84 400 oz (2 625 kg) av den planerade 
guldproduktionen från Pampalo t.o.m. 2015 genom ett 
hedgingavtal i EUR

2010: 
 ■  Endomines tecknar försäljningsavtal med Boliden för 

guldkoncentrat
 ■  Nya uppskattningar visar att den totala mineralreserven i 

Pampalo uppgår till 1 283 kton med i genomsnitt 3,4 gram 
guld per ton, en ökning av tonnaget med 50 procent och 
av guldmängden med 11 procent jämfört med tidigare 
gjorda uppskattningar 

 ■  Anläggningsarbeten i Pampalo slutförs och provkörningar 
i anrikningsverket inleds

 ■  Endomines tillförs 30 MSEK genom lösen av tecknings-
optioner

2011: 
 ■  Endomines påbörjar guldproduktionen i Pampalo i 

 februari
 ■  Ändringsanmälan om en planerad produktionsökning till 

270 000 ton i anrikningsverket i Pampalo inlämnas och den 
större produktionen beviljas av de lokala miljömyndig-
heterna

 ■  Endomines sänker produktionsmålet för 2011 från 700 kg 
(22 500 oz) till 550–600 kg guld (17 700–19 300 oz) beroen-
de på lägre guldhalt i den till anrikningsverket ingående 
malmen och produktionsbortfall på grund av underhålls-
arbeten 

 ■  Ras inträffar i Pampalogruvan, utan personskador och utan 
omedelbar effekt på produktionen

 ■  Bolaget justerar ner det långsiktiga bedömda produktio-
nen från 900–1 000 kg guld (28 900–32 150 oz) per år till 
800–900 kg (25 700–28 900 oz) till följd av en uppdatering 
av gruvplanen. Den nya gruvplanen bygger på en upp-
skattning med en lägre ”cut-off” än den tidigare.  Detta 
innebär att totala malmtonnaget, såväl som guldmängden 
i detta, är större än i tidigare uppskattningar medan guld-
halten är lägre. Vid samma gruvproduktion (ton/år) blir 
därför mängden utvunnet guld lägre 

 ■ Guldproduktionen under 2011 uppgår till 616 kg (19 800 oz)
 ■ Som ett första steg mot en ökad produktion i framtiden 

investerar Bolaget i en begagnad kvarn
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2012: 
 ■ I januari sker de första kommersiella leveranserna av 

 gravimetriskt guldkoncentrat
 ■  En uppdatering av mineral tillgångarna och mineralreser-

verna i Pampalogruvan per den 31 december 2011 visar en 
minskning av det totala tonnaget, i samma storleksordning 
som malmproduktionen under 2010 och 2011. Den upp-
skattade genomsnitt liga guld halten i Pampalogruvan är 
även lägre på grund av en högre antagen gråbergsin-
blandning

 ■ Endomines redovisar lägre guldproduktion än planerat för 
januari och februari beroende på två produktions avbrott i 
krossanläggningen under sammanlagt tio dagar. Bolaget 
meddelar dessutom att 2012 års produktion kan komma 
att understiga 800 kg guld

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

 ■  Bolaget sluter ett avtal med Nordea Bank Finland om 
senareläggning av hedgebetalningar och amorteringar

 ■  Bolaget sluter avtal med Cove Resources om att överlåta 
ägandet i Kalvinit Oy 

 ■  Dotterbolaget Kuovila Limestone Oy bildas och tar över 
Kalvinit Oy:s kalkstens- och wollastonitförekomster. 
 Endomines säljer samtliga aktier i Kuovila Limestone Oy 
i november

 ■  Bolagets aktier tas den 7 november upp till handel på 
NASDAQ OMX Stockholm (huvudlistan)

 ■  Guldproduktionen under 2012 uppgår till 866,5 kg  
(27 860 oz)

2013: 
 ■ En brand av mindre betydelse inträffar i Pampalogruvan i 

januari. Inga personer kommer till skada och de materiella 
skadorna begränsas till ett par hundra EUR. Händelsen har 
ingen effekt på gruvproduktionen

 ■ En uppdatering av Bolagets mineraltillgångar och mineral-
reserver per den 31 december 2012 visar att prospekte-
ringen under 2012 nästan ersatte guldmängden i de under 
året brutna mineralreserverna

 ■ Installationen av ny processutrustning blir klar. Därefter 
påbörjas testkörningar. Kapaciteten kan ökas till 380 000 
ton per år inom det nuvarande miljötillståndet

 ■ Bolaget genomför i mars en riktad nyemission och tillförs 
cirka 45 MSEK efter avdrag för emissionskostnader

 ■ Endomines AB och Cove Resources ingår ett ändringsav-
tal avseende vissa villkor rörande betalning av köpeskilling 
och transaktionen blir villkorad av att Cove Resources inn-
an den 15 maj 2013 genomfört en kapitalanskaffning 

 ■  Prospekteringsprogrammet som inleds i april kommer 
huvudsakligen att riktas mot Korvilansuoområdet
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marknaden för guld1)

Utbud
Tillförsel av nytt guld till marknaden sker helt genom gruv-
produktion. Det finns idag drygt 900 guldgruvor i drift världen 
över. Dessa producerade 2012 cirka 2 800 ton guld. Dessutom 
tillförs passivt och befintligt guld genom återvinning, försälj-
ning och guldlån från officiella reserver. Det går allt längre tid 
mellan att nya stora guldfyndigheter hittas och kommer i 
 produktion samtidigt som reserverna i existerande gruvor 
utvinns i allt snabbare takt som resultat av en effektivare teknik. 

Guldproduktionen från gruvorna är betydligt lägre än 
efterfrågan och underskottet har täckts av bl.a. återvinning och 
tidigare också från utförsäljningar av guldreserver från olika 
länders centralbanker.

Diagrammet visar det totala guldutbudet under perioden 
2003–2012 fördelat på gruvproduktion, försäljning från officiel-
la källor samt återvinning av guldskrot. De senare posterna sva-
rar för en betydande del av rådande utbud.

Centralbankerna blev nettoköpare av guld under 2010, efter 
att under 21 år varit nettoförsäljare. Centralbankernas netto-
försäljning av guld fortsatte under 2011 och 2012.

Halten guld varierar kraftigt i de malmer som bryts idag. 
Generellt gäller att guldmalm som bryts under jord måste hålla 
cirka tre gram guld per ton för att vara lönsamma medan dag-
brottsmalmer kan ha lägre halter. Mycket av världens guld pro-
duceras i dagbrott som bryts på malmer med guldhalter mel-
lan ett och fyra gram per ton. Produktionskostnaderna varierar 
kraftigt beroende på om brytning sker i underjordsgruvor eller 
i dagbrott. Andra väsentliga faktorer som påverkar produk-
tionskostnaden är malmens guldhalt och produktionsvolymen.

tendenser
Flera av de kända stora guldfyndigheterna i världen innehåller 
allt mindre reserver av guld. Som exempel kan nämnas gru-
vorna i Sydafrika, som fram till 2007 var det land som hade den 
högsta guldproduktionen.2) Brytningen i vissa av dessa gruvor 

MARKNADSÖVERSIKT

1)  Källa för detta avsnitt är World Gold Council (www.gold.org), om inget annat anges
2)  www.goldsheetlinks.com 
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sker på över 4 000 meters djup1) vilket är både svårt och medför 
kostnader som i många fall gör dem olönsamma. De minskade 
reserverna i kombination med höga metallpriser gör att mer 
pengar investeras i prospektering i Norden, där även god 
infrastruktur och ett stabilt politiskt läge anses attraktivt. Även 
om de områden som bedöms ha störst potential för nya stora 
fyndigheter  ligger i Afrika och Sibirien, avskräcks investerarna 
ofta av att infrastrukturen är dålig och att det politiska läget är 
instabilt. 

Idag är Kina det land som producerar mest guld. 2012 stod 
Kina för 14 procent av den globala guldproduktionen, följt av 
Australien och USA med 9 procent vardera, Ryssland med 8 
procent samt Sydafrika med 6 procent. Australien är det land 
som har de största kända guldreserverna. På andra plats kom-
mer Sydafrika följt av Ryssland på tredje plats.2)

Efterfrågan
Efterfrågan på guld har under lång tid dominerats av smyckes-
industrin. Emellertid har guld under de senaste åren fått en allt 
större betydelse som investeringsobjekt. Övriga användnings-
områden för guld utgör ungefär 10 procent av den totala efter-
frågan och har minskat något under det senaste året. 

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

Guldets prissättning
Guld prissätts i USD per troy ounce (oz) med en renhet på lägst 
995 fine, motsvarande cirka 23,9 karat.3) Ett oz motsvarar 31,104 
gram. Guld omsätts på en global marknad och skiljer sig från 
andra metaller genom sin status som monetär tillgång. Guld 
har genom tiderna utgjort basen för olika valutasystem och har 
därför sällan prissatts som en vanlig råvara. Det var först efter 
Bretton-Wood-systemets fall 1971 som fri prissättning av guld 
inleddes.

Oväntade samhällshändelser återspeglas ofta i guldpriset. 
Efter terrordåden i London under sommaren 2005 och orkan-
förödelsen utmed den amerikanska sydostkusten under 
 hösten samma år har guldpriset fortsatt att stiga.

Oro för stigande inflation och låga realräntor är två andra 
faktorer som anses påverka guldpriset positivt. I osäkra tider 
betraktas guld som en ”säker” investering.

Det genomsnittliga guldpriset under de senaste fem åren 
t.o.m. 30 april 2013 har varit cirka 1 308 USD/oz. De senaste 
åren har guldpriset ökat markant. Genomsnittspriset under 
2012 uppgick till 1 672 USD/oz och det genomsnittliga priset 
under januari–april 2013 uppgick till 1 586  USD/oz. Det icke 
inflationsjusterade guldpriset per oz från 1975 t.o.m. april 2013 
i USD, samt de icke inflationsjusterade guldpriserna i USD, 
EUR och SEK från 1 januari 2008 t.o.m. 30 april 2013 framgår av 
diagrammen på föregående sida.

1)  Trevor Fletcher, 1992 (http://www.imwa.info/bibliographie/11_4_043-052.pdf) 
2)  U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, 2013
3)  The London Bullion Market Association
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gruVinduStrin i finland och globalt
Gruvdrift har ägt rum i Norden i över tusen år och i Finland 
finns en stark tradition av malmbrytning och metallframställ-
ning. Intresset för mineralprojekt i Norden är ökande. Detta 
beror bland annat på att det är internationellt accepterat att 
det här finns liknande geologiska förutsättningar som i de star-
ka gruv nationerna Australien och Kanada1).

Den Fennoskandiska skölden är en geologisk formation 
som sträcker sig genom Norge, Sverige och Finland och som 
anses ha mycket goda förutsättningar för mineralfyndigheter. 
Detta tillsammans med andra faktorer, som exempelvis infra-
struktur, lagstiftning och tillgänglighet till relevant kompetens, 
gör Norden till ett intressant område för prospektering.  Trots 
att prospekteringen under de senaste åren ökat anses de 
nordiska länderna vara underprospekterade jämfört med mot-
svarande geologiska områden i exempelvis Australien, 
 Kanada, Brasilien och Sydafrika.2) Den jämförelsevis begränsa-
de omfattningen av prospekteringen i Norden beror bland 
annat på att det var först under 1990-talet som utländska pro-
spekterings- och gruvföretag fick full möjlighet att prospektera 
och utvinna mineral i regionen.3)

Tillgången till riskvilligt kapital har ökat inom gruvindustrin. 
Detta beror främst på stigande råvarupriser och strukturella 
förändringar inom gruvbranschen. Trenden inom gruvindustrin 
går mot färre och större gruvor. Antalet gruvor har minskat 
samtidigt som den totala gruvproduktionen har ökat. 
 Effek tivisering och teknisk utveckling har möjliggjort denna 
produktionsökning trots att gruvindustrin sysselsätter allt färre 
personer.

Finland som gruvland
Gruvindustrin har historiskt spelat en stor roll i den finländska 
industrin. Stigande metallpriser och ett ökat internationellt 
intresse för Finland från gruvsektorn har lett till en positiv trend 
för prospektering och gruvdrift. Under 2011 utvanns cirka 6,4 
ton guld i Finland, vilket motsvarade 36 procent av den totala 
guldutvinningen i EU.4) Landets goda infrastruktur, stora gles-
befolkade områden och geologiska data med god täckning 
och hög kvalitet framtagna av Geologiska Forsknings centralen 
i Finland gör landet till ett attraktivt gruvland. Vidare anses 
 Finlands stabila politiska och ekonomiska läge samt  landets väl 
fungerande gruv- och miljölagstiftning vara viktiga positiva 
 faktorer. 

Finland har, utöver aktiva prospekterings- och gruvföretag 
ledande leverantörer inom gruvteknik som exempelvis Metso 
och Outotec. Dessutom finns en mängd mindre konsult- och 
entreprenadföretag inom prospekterings- och gruvsektorn. 
Rapporten ”Survey of Mining Companies 2012/2013” från 
 Fraser Institute rankar Finland som det bästa landet i världen 
för gruvverksamhet.5)

gruVlagStiftning i finland 
Gällande gruvlagstiftning
Den finska gruvlagstiftningen regleras i gruvlagen 621/2011 
som trädde i kraft den 1 juli 2011 (härefter kallad den ”Nuva-
rande Gruvlagen”), samt gruvförordningen som trädde i kraft 
den 1 juli 2012. Den centrala målsättningen med lagen är att 
trygga förutsättningarna för gruvdrift och malmletning på ett 
samhällsnyttigt,  ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt. Målet 
är dessutom att trygga kommunernas möjligheter att påverka, 
att säkerställa rättsskyddet och att beakta kraven på medbor-
garinflytande. 

Gruvlagens tillämpningsområde omfattar cirka 50 olika 
metalliska element, 30 olika mineral samt marmor och täljsten. 
Varje person eller företag med säte inom Europeiska Ekono-
miska Samarbetsområdet (EES) har rätt att utöva malmletning 
och gruvverksamhet i Finland. Från och med den 1 juli 2011 är 
Säkerhets- och kemikalieverket TUKES tillstånds- och övervak-
ningsmyndighet för prospektering och gruvverksamhet i 
 Finland. TUKES utfärdar reservationer (förbehåll enligt finsk 
lagterminologi) undersökningstillstånd (malmletningstillstånd 
enligt finsk lagterminologi) och bearbetningskoncessioner 
(gruvtillstånd enligt finsk lagterminologi) till den som uppfyller 
gällande krav.6) Statsrådet avgör dock ärenden gällande 
in lösen av gruvområde samt ärenden som gäller utvinning av 
uran eller torium.

Mindre provtagning som medför endast ringa olägenhet 
kan utföras med stöd av en anmälan till markägaren eller even-
tuell annan innehavare av markområdet. Mer omfattande 
 prospektering får inte idkas utan tillstånd av myndighet, mark-
ägare eller innehavare av nyttjanderätt. 

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

Reservation  Undersöknings- 
tillstånd

Bearbetnings-
koncession, 
gruvområdes-
inlösningstillstånd 
och gruvsäkerhets-
tillstånd

Gäller i högst 2 år. Gäller högst 4 år från 
det ursprungliga till-
ståndsbeslutet, var-
efter tillståndet kan 
förlängas med högst 
3 år i taget upp till 
totalt högst 15 år.

Gäller tills vidare eller 
är tidsbegränsat med 
upp till 10 år i taget. 
Tillståndsvillkoren ses 
över minst vart tionde 
år.

FINLAND SOM GRUVLAND

1)   GTK – Mineral deposits and metallogeny of Fennoscandia (http://arkisto.gtk.fi/sp/sp53/sp53.pdf) 
2)   GTK – Mineral deposits and metallogeny of Fennoscandia (http://arkisto.gtk.fi/sp/sp53/sp53.pdf) 
3)  Regeringen SOU 200:89 (http://www.regeringen.se/content/1/c4/23/22/9a50d207.pdf) 
4)  SGU Bergverksstatistik 2011 (http://www.sgu.se/dokument/service_sgu_publ/perpubl_2012-2.pdf) 
5)  http://www.fraserinstitute.org/uploadedFiles/fraser-ca/Content/research-news/research/publications/mining-survey-2012-2013.pdf
6)  I detta prospekt används för förbehåll, malmletningstillstånd och gruvtillstånd de motsvarande termerna enligt svensk lagterminologi.



FINLAND SOM GRUVLAND

26 ENDOMINES AB

Reservation
En reservation innebär förtursrätt att ansöka om under-
sökningstillstånd. Reservationen är i kraft tills det att under-
sökningstillstånd söks eller under högst två år efter det att 
reservationsanmälan har gjorts. Reservationen kan dock under 
dess giltighetstid förfalla om den som gjort reservationen 
skriftligen meddelar om återkallelse eller om det i reserva-
tionsanmälan har uppgetts felaktiga eller bristfälliga uppgifter. 
Lagen anger ingen maximistorlek för reser vationsområdet, 
men gruvmyndigheten ska ändå inte bevilja reservationen om 
det finns vägande skäl att misstänka att den som ansöker om 
en reservation, på grund av områdets omfattning eller av andra 
orsaker, inte har förutsättningar eller uppenbarligen inte heller 
avser att ansöka om undersöknings tillstånd.

undersökningstillstånd
Innan ett undersökningstillstånd beviljas inhämtar TUKES 
 utlåtanden från bl.a. de berörda kommunerna, från finska 
Närings-, trafik- och miljöcentralen, samt från övriga berörda 
myndigheter. Utöver detta ska tillståndsmyndigheten ge sak-
ägare, såsom mark ägare och arrendatorer tillfälle att framföra 
synpunkter med anledning av tillståndsärendet. Även andra än 
sakägare, såsom medborgarorganisationer och kommun-
invånare som inte kan anses vara sakägare, ska ges tillfälle att 
framföra sin åsikt i  frågan. Noggrannare reglering om till-
ståndsprocessen ges med stöd av gruvförordningen. Till 
 ansökan om under sökningstillstånd ska bl.a. en plan för hante-
ring av utvinningsavfall fogas. Sökanden erhåller under-
sökningstillstånd för det aktuella området om de i lagen upp-
räknade förutsättningarna uppfylls och om inga i lagen 
nämnda hinder förekommer. Tillståndet kan också beviljas om 
ett eventuellt hinder kan avvärjas med hjälp av tillstånds-
bestämmelser eller genom att minska på tillståndets omfatt-
ning. Tillståndsbestämmelser kan typiskt omfatta t.ex. beak-
tandet av naturskyddsområden,  övriga naturskyddsintressen 
eller fornminnen, efterbehandlingsåtgärder och dess tidtabell, 
rapportering samt arbets metoder. En tillståndshavare har med 
stöd av undersökningstillståndet rätt att undersöka berggrun-
den och att utföra andra förberedande undersökningar för 
gruvdrift enligt vad som närmare anges i undersökningstill-
ståndet. TUKES har rätt att begära att tillståndshavaren ställer 
säkerhet för ersättning av eventuell skada och olägenhet och 
för genomförande av efterbehandlingsåtgärder och tillstånds-
havaren har en skyldighet att helt ersätta all skada och olägen-
het som uppkommit till följd av undersökningarna. Undersök-
ningstillståndet är giltigt under högst fyra år, varefter det kan 
förlängas med tre år i taget. Den totala giltighetstiden kan 
dock inte överstiga 15 år. Tillståndshavaren är skyldig att betala 
malmletningsersättning åt markägaren.

Bearbetningskoncession och gruvområdes inlösningstillstånd
Om en sannolikt brytvärd mineralisering lokaliserats, kan en 
fysisk eller juridisk person få ett område för gruvdrift fastställt 
och förvärva rätten att utnyttja de befintliga gruvmineral som 
finns inom området. Till en ansökan om bearbetningskonces-
sion skall också fogas bl.a. en verksamhetsplan, en beskrivning 

av förutsättningarna för verksamheten, de berörda parterna, 
samt en utredning om miljöpåverkan.  Tillståndsmyndigheten 
ger de berörda myndigheterna och parterna möjlighet att 
framlägga synpunkter och åsikter  gällande ärendet. Därefter 
fattar tillståndsmyndigheten beslut i tillståndsärendet. Konces-
sionshavaren skall till markägaren betala ersättning för mark-
användningen samt för bruten malm och eventuella biproduk-
ter. Bearbetningskoncessionen är  giltig tills vidare eller 
tidsbegränsad till en period om högst tio år. Om gruvproduk-
tionen fortlöper eller om gruvdriften av godtagbara orsaker 
avbrutits eller inte påbörjats kan ansökan om förlängning 
göras. En innehavare av bearbetnings koncession ska ställa 
säkerhet för de avslutande åtgärderna och efter behandlings-
åtgärderna efter gruvdriftens upphörande. Om gruvverksam-
heten sker på annans mark och verksamhets utövaren och 
markägaren inte kan komma överens om markanvändningen, 
kan verksamhetsutövaren ansöka om ett s.k. gruvområdesin-
lösningstillstånd för att kunna bedriva gruvverksamhet på 
markområdet genom att inlösa den nödvändiga nyttjande-
rätten av markägaren. Gruvområdes inlösnings tillståndet kan 
beviljas tills vidare eller för en bestämd tid, förutsatt att gruv-
projektet är betydelsefullt med hänsyn till ett allmänt behov. 
Beviljande myndighet kan på verksamhetsutövarens ansökan 
förlänga giltighetstiden av gruvområdesinlösningstillståndet 
på motsvarande sätt som för bearbetningskoncessionen. Gruv-
områdesinlösningstillståndet förfaller om bearbetningskonces-
sionen inte beviljas eller om den förfaller eller återkallas.

gruvsäkerhetstillstånd
Anläggandet av en gruva och gruvdrift kräver säkerhets-
tillstånd från gruvmyndigheten (gruvsäkerhetstillstånd). Gruv-
säkerhetstillstånd får inte beviljas förrän bearbetningskonces-
sionen har vunnit laga kraft. Om gruvområdet och eventuellt 
tillhörande område för gruvan inte tillhör den som bedriver 
gruvdrift får inte gruvsäkerhetstillstånd beviljas förrän dessa 
områden tagits i besittning av verksamhetsutövaren. Ett gruv-
säkerhetstillstånd gäller tills vidare eller beviljas för en bestämd 
tid om det är motiverat med beaktande av gruvdriftens upp-
skattade varaktighet, säkerställande av gruvsäkerheten och 
övriga omständigheter. Tillstånd kan dock beviljas för högst 
den tid som bearbetningskoncessionen är i kraft. Tillstånds-
villkoren ses över minst vart tionde år.

Övergångsregler
De ärenden som med stöd av den upphävda gruvlagen 
503/1965 handlades av Arbets- och näringsministeriet överför-
des till TUKES när Gruvlagen trädde i kraft den 1 juli 2011. 
Ärendena handläggs och avgörs med iakttagande av de 
bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av den nya gruv-
lagen, dvs. enligt den gamla regleringen, dock med vissa 
undantag. Höjda kostnader, ändringar i kostnadsstrukturen för 
prospekterings- och gruvverksamhet, kraven på gruvsäkerhet, 
skyldigheten att ställa säkerheter och rapporteringsskyldig-
heter kommer att kräva åtgärder av gruvbolagen under en 
övergångsperiod som följer ikraftträdandet av Gruv lagen. 
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proSpekteringSfaS
Rekognosering samt val av undersökningsområden
I rekognoseringsfasen är målsättningen att välja ut områden 
med gynnsamma geologiska förutsättningar där utsikterna att 
lokalisera en malmfyndighet bedöms som goda. Detta görs 
genom att samla in geologiska, geokemiska och geofysiska 
data från utvalda områden, sammanställa, analysera och tolka 
informationen och baserat på uppnådda resultat bedöma om 
området kan anses malmkritiskt, d.v.s. om det inom området 
bedöms finnas förutsättningar att finna brytvärda malmer.

Uppföljande prospektering
I de fall rekognoseringen är framgångsrik avancerar prospek-
teringsprocessen till nästa skede som bl.a omfattar arbeten 
med geologisk kartering, blockletning samt geofysiska mät-
ningar. Ofta genomförs också geokemiska undersökningar 
som innebär provtagning och analys av t.ex. morän, växter 
eller berg. Om resultaten från dessa undersökningar är positi-
va påbörjas det mest kostsamma skedet av prospekteringen i 
vilket detaljerad och systematisk kartering och kärnborrning 
utförs för att lokalisera och bedöma mineraliseringens storlek 
och dess halter av ekonomiskt intressanta element eller mine-
ral. Samtidigt påbörjas mineralogiska, anrikningstekniska och 
metallurgiska tester för att bestämma hur, och till vilka kostna-
der, en säljbar produkt skall kunna framställas.

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

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

anläggningSfaS
Anläggning av gruva och anrikningsverk
Produktionsanläggningen utgörs dels av gruvan, i vilken bryt-
ningen kan ske under jord eller i dagbrott, dels av anriknings-
verket där malmen förädlas till en säljbar produkt. För att starta 
underjordsproduktion måste en snedbana drivas eller ett 
schakt sänkas och orter drivas. Dagbrottsbrytning är snabbare 
att starta eftersom endast en jordavrymning måste göras för 
att nå malmkroppen.

Undersökningar innan brytning
För att minimera malmförluster och gråbergsinblandning vid 
brytningen måste malmkroppen undersökas i detalj med sikte 
på att fastställa malmgränser och halter. Dessa undersökningar 
omfattar bl.a. geologisk kartering, kärnborrning och kaxborr-
ning. Geologer tolkar erhållen information och sammanställer 
tillsammans med gruvexperter en brytnings- och produktions-
plan.

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

Brytning under jord är betydligt mer komplicerat än dag-
brottsbrytning. Beroende på förhållandena i de områden där 
brytningen sker kan kostnaderna och arbetsinsatsen variera 
betydligt. Då malmkroppar sällan är homogent mineraliserade 
eller likformig i sin utbredning krävs betydande planering för 
att de skall kunna brytas på ett kostnadseffektivt sätt. Förbere-
dande arbeten för framtida malmbrytning som t.ex. ortdriv-
ning i gråberg påverkar periodvis produktionen av malm. 
 Därutöver kan även behovet av bergförstärkning, ventilations-
installationer, elinstallationer och pumparbeten etc. variera 
avsevärt i omfattning mellan olika perioder. Samtliga dessa 
faktorer kan påverka periodens brytningskostnader till icke 
oväsentliga belopp. 

Vägen från inledande prospektering fram till utvinning och försäljning av kommersiella produkter är lång. 
Nedan följer en beskrivning av olika moment i ett projekt från prospektering till gruvdrift. Tiden från det att ett 
undersökningsområde väljs och prospekteringen inleds till gruvproduktion beräknas vara minst 10 år för ett 
projekt som utvecklar sig positivt och genomgår samtliga utvecklingssteg enligt figuren nedan. 

FRÅN PROSPEKTERING TILL GRUVDRIFT
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Anrikning
I anrikningsverket mals först malmen. Beroende på de värde-
fulla mineralens egenskaper koncentreras dessa därefter med 
gravimetriska, magnetiska eller ytkemiska metoder. Slut-
produkterna benämns slig eller anrikningskoncentrat och inne-
håller merparten av de värdefulla mineralen. Koncentraten kan 
antingen vidareförädlas inom bolaget eller säljas.

Lakning, smältning och raffinering
I många guldfyndigheter måste den finfördelade malmen eller 
ett producerat anrikningskoncentrat lakas för att guldet och 
eventuellt vissa andra metaller skall kunna utvinnas. För att få 
guldet i lösning används som regel natriumcyanid. Från 
 lösningen fälls guldet ut på aktivt kol som tillsätts i form av 
 grova granuler. Guldet återförs än en gång i lösning genom att 
kolet lakas vid hög temperatur varefter det fälls ut på t.ex. stål-
ull, som i nästa steg rostas. Det guld som utvinns smälts sedan 
till guldtackor eller s.k. dorétackor som innehåller cirka 60–90 
procent guld. Den slutliga reningen sker vid externa raffinade-
rier från vilka det levereras som tackor med en renhet av 999,9 
tusendelar guld. En betydande fördel med malmen i 
 Endomines Pampalogruva är att guldet uppträder på sådant 
sätt att till smältverken säljbara guldkoncentrat kan framställas 
direkt genom flotation eller med gravimetriska metoder. Detta 
koncentrat kan sedan säljas vidare till smältverken.
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KLASSIFICERING AV MINERALTILLGÅNGAR 
OCH MINERALRESERVER

MINERALTILLGÅNG MINERALRESERVER

Indikerad

Antagen

Sannolik

Känd Bevisad

ÖKANDE 

GRAD AV 

GEOLOGISK 

KÄNNEDOM 

OCH 

TILLFÖRLIT-

LIGHET

ÖKAD GRAD AV TILLFÖRLITLIGHET

Hänsyn till brytning, metallurgi, ekonomi, marknad, legala, 
miljömässiga, sociala och samhälleliga faktorer

KLASSIFICERING AV MINERALTILLGÅNGAR OCH MINERALRESERVER

Endomines är medlem i branschorganisationen FinnMin 
 (Finnish Association of Extractive Resources Industry), den 
f inska motsvarigheten till SveMin som är en arbetsgivar- och 
branschförening för gruvor, mineral- och metallproducenter i 
Sverige. Med anledning av detta följer Bolaget de gemensam-
ma rekommendationer avseende publiceringsstandard för 
företag som är engagerade i prospektering och mineral-
utvinning. 

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

 ■ Den australiensiska JORC-koden (Joint Ore Reserves 
 Committee)

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

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

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

SveMin och FinnMin rekommenderar att all information från 
ett bolag som är medlem i någon av föreningarna direkt eller 
genom uppdrag skall följa något av ovanstående policy-
dokument. Syftet med rekommendationerna är att de skall 
fungera som riktlinjer för bolag i deras informationsgivning till 
investorer, media och aktiemarknaden. Rekommendationerna 
gäller för all typ av information, såsom pressmeddelanden, 
bolagets hemsida, broschyrer, årsredovisningar och andra 
publika dokument.

Endomines rapporterar mineraltillgångar och mineral-
reserver i enlighet med JORC-koden, vilket är den internatio-
nellt accepterade australasiatiska koden för rapportering av 
mineralreserver och mineraltillgångar. JORC-koden är primärt 
en kod för att rapportera statusen för en mineraltillgång, med-
an NI 43-101 är en kod för värdepappersredovisning. NI 43-101 
kräver betydligt mer teknisk redovisning till marknaden än 
JORC-koden.

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



KLASSIFICERING AV MINERALTILLGÅNGAR OCH MINERALRESERVER

30 ENDOMINES AB

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

 ■ Antagna mineraltillgångar
 ■  Indikerade mineraltillgångar
 ■  Kända mineraltillgångar

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

indikerade mineraltillgångar
En indikerad mineraltillgång är den del av en mineraltillgång 
för vilken kvantitet, halt, densitet, form och fysiska egenskaper 
kan bedömas med en säkerhet som är tillräcklig för att den 
skall kunna utgöra underlag för tekniska och ekonomiska upp-
skattningar. Klassificeringen grundar sig på detaljerade under-
sökningar och tester av information samlad genom lämplig 
teknik från t.ex. hällar, jordavrymningar och borrkärnor. 

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

kända mineraltillgångar
En känd mineraltillgång är den del av en mineraltillgång för 
 vilken bl.a. kvantitet, halt, densitet, form och fysiska egen-
skaper är så väl kända att de tillsammans med väl underbygg-
da tekniska och ekonomiska parametrar kan användas som 
underlag för produktionsplanering och uppskattningar av den 
ekonomiska bärkraften hos mineraliseringen. Bedömningen är 
grundad på detaljerade undersökningar och tester av informa-
tion insamlad genom lämplig teknik från t.ex. hällar, jordavrym-
ningar och borrkärnor. 

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

mineralreSerVer
En mineralreserv är den ekonomiskt utvinningsbara delen av 
en känd eller indikerad mineraltillgång bekräftad genom en 
lönsamhetsstudie. Studien måste innehålla adekvat informa-
tion om gruvbrytning, anrikning samt metallurgiska, ekono-
miska och andra relevanta faktorer samt visa att en lönsam 
utvinning är möjlig vid rapporteringstillfället. En mineralreserv 
inkluderar gråbergsinblandning och tar hänsyn till malmför-
luster. Termen mineralreserv behöver inte nödvändigtvis bety-
da att anläggningar för utvinning finns på plats eller att alla till-
stånd har erhållits. Bedömningen skall dock vara att det är 
 rimligt att tillstånd erhålls. 

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

 ■ Sannolika mineralreserver
 ■  Bevisade mineralreserver

Sannolika mineralreserver
En sannolik mineralreserv är den ekonomiskt brytbara delen av 
en indikerad, och i vissa fall känd mineraltillgång, bekräftad 
genom minst en preliminär lönsamhetsstudie. Denna skall 
innehålla adekvat information om brytning, processteknik, 
metallurgi, ekonomi och andra relevanta faktorer och vid 
 rapporteringstillfället visa att utvinning är lönsam.

Bevisade mineralreserver
En bevisad mineralreserv är den ekonomiskt brytbara delen av 
en känd mineraltillgång, bekräftad genom minst en lönsam-
hetsstudie. Denna skall innehålla adekvat information om 
gruvbrytning, processteknik, metallurgi, ekonomi och andra 
relevanta faktorer som visar att utvinning är lönsam vid rappor-
teringstillfället. En bevisad mineralreserv har av den kvalifi-
cerade personen bedömts ha den högsta konfidensgraden. 
Denna term skall begränsas till de delar av fyndigheten där 
produktionsplanering pågår och där förändringar i bedöm-
ningen inte får väsentliga konsekvenser för den beräknade 
ekonomiska bärkraften.
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pampalogruVan
I oktober 2009 beslutade Endomines styrelse att uppta driften i 
Pampalogruvan. Byggnadsarbeten påbörjades i oktober 2009 
och anläggningarna stod klara i november 2010 i enlighet med 
tidplan och budget. 

Översikt
Brytningen i Pampalo sker både i dagbrott och under jord. 
Anrikningsverket med tillhörande sanddammar, kontorsbygg-
nader och övriga anläggningar har placerats i anslutning till 
underjordsgruvan i Pampalo. Denna ligger centralt i fältet, 
 vilket medför att transporterna från övriga guldfyndigheter i 

Endomines AB (publ) grundades 2005. Bolagets verksamhet bedrivs genom de två finska dotterbolagen 
 Endomines Oy, inriktat mot prospektering och brytning av guld, och Kalvinit Oy med fokus på utveckling och 
brytning av industrimineralet ilmenit. De båda dotter bolagen, som bildades i mitten av 1990-talet och 
 förvärvades under 2006, kontrollerar ett flertal bear betningskoncessioner och ett stort antal undersöknings-
tillstånd inom fyra olika områden i Finland. Guld fyndigheterna ligger utmed den Karelska Guldlinjen samt i 
Porkonenom rådet och i Kivimaaområdet i finska Lappland medan ilmenitförekomsterna ligger i Karleby-
området i finska Öster botten. Verksamheten är operationellt uppdelad i två affärsområden: Pampalogruvan 
och Guldprospektering. Endomines ingick den 5 juli 2012 ett avtal med det australiska bolaget Cove Resources 
om försäljning av samtliga aktier i Kalvinit Oy till Cove Resources. Överlåtelsen är villkorad av att Cove Resources 
senast den 15 maj 2013 genomfört en kapitalanskaffning. En mer detaljerad beskrivning av avtalet finns i 
avsnittet ”Legal information och övriga upplysningar” på sid. 64. Avyttringen av Kalvinit Oy innebär att 
 Endomines framöver främst kommer att fokusera på prospektering och brytning av guldmalm.
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anslutning till den Karelska Guldlinjen kan minimeras. Elförsörj-
ningen sker via en 48 km lång kraftledning från det finska 
stamnätet.

Pampaloförekomsten har tidigare provbrutits av 
 Outokumpu. Brytningen skedde huvudsakligen i ett dagbrott 
men i slutskedet bröts malmen under jord från en snedbana 
som drevs från dagbrottets botten. Endomines har förlängt 
snedbanan ned till cirka 400 meters djup.

I slutet av 2012 uppgick Endomines egen personal i 
 Pampalo till 70 personer. Dessutom arbetade cirka 30 personer 
vid gruvan vilka var anställda i olika entreprenörbolag.

Brytning och anrikning
Brytningen i Pampalogruvan sker med den så kallade Avoca-
metoden, vilken är en pallbrytningsmetod med igenfyllning (se 
principskiss på nästa sida).

Den brutna malmen anrikas i verket där den först krossas i 
tre steg (se flödesschemat på nästa sida). Den krossade 
 malmen går därefter till kvarnen där den mals ner till en korn-
storlek som resulterar i ett maximalt utbyte i de efterföljande 
processtegen.

Första steget i själva anrikningen är klassificering vid vilken 
de grövre fraktionerna frånskiljs för att vidarebehandlas med 
gravimetrisk separation. I detta processteg utvinns ett guld-
koncentrat i spiraler eller på skakbord medan restmaterialet 
pumpas tillbaka till kvarnen för ytterligare malning. Processen 
baseras på att guldets specifika vikt är mycket högre än gråber-
gets.

Finkorniga guld- och mineralpartiklar från klassifi cerings-
cyklonen, pumpas vidare till flotationskretsen där guldkon-
centrat utvinns med konventionell flotationsteknik. Denna 
 process baseras på principen att finkornigt guld i en vattensus-
pension binds till luftbubblor med hjälp av kemikalier och sti-
ger upp till ytan. Dessa bubblor, som bildar ett skum på ytan, 
skrapas successivt av och blir efter förtjockning och avvattning 
en säljbar produkt i form av flotationskoncentrat.

miljöarbete
Prospektering och gruvdrift leder ofrånkomligt till miljöpåver-
kan. Endomines miljöarbete utgår ifrån att så långt som möjligt 
begränsa denna påverkan. I Pampalogruvan innebär detta 
konkret att ingen cyanid eller syror används i anrikningsproces-
sen, att anrikningssanden inte innehåller några miljöfarliga 
ämnen, att eventuellt syragenererande anrikningssand och 
gråberg deponeras separat samt att Bolaget strävar efter att 
recirkulera så mycket som möjligt av det vatten som används i 
anrikningsprocessen.

SCHEMATISK BILD ÖVER PAMPALOGRUVAN UNDER JORD 

FLYGBILD ÖVER OMRÅDET KRING PAMPALOGRUVAN
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produktionsekonomi
Produktionen vid Pampalogruvan har fortgått enligt plan. Den 
ändrade kapacitetsnivån om 270 000 ton malm per år utnyttja-
des inte fullt under 2012 då den totala gruvproduktionen upp-
gick till 250 790 ton. Guldinnehållet i 2012 års produktion av 
guldkoncentraten uppgick till 866,5 kg (27 860 oz).

En ändringsanmälan av nuvarande miljötillstånd om en 
planerad produktionsökning till en årlig nivå om 380 000 ton 
har lämnats in till de lokala  miljömyndigheterna. Berörd myn-
dighet har informerat om att en produktionsökning till 380 000 
ton per år inte kommer att påverka nuvarande miljötillstånd då 
myndighetens bedömning är att utsläppen till naturen inte 
kommer att öka. Bolaget avser öka  produktionen till 380 000 
ton per år. Beslut om  utökningen av kapaciteten upp till 
450 000 ton per år förväntas meddelas under sommaren 2013, 
även om det inte finns en garanti om att detta sker vid förvän-
tad tidpunkt eller att ansökan beviljas. 

Bolagets målsättning är att öka guldproduktionen år 2013 
till 900–1 000 kg (28 000–31 100 oz) genom att öka gruv-
produktionen till 380 000 ton malm per år och genom att 
 förbättra produktionsparametrarna i anrikningsverket och i 
gruvan. Den producerade mängden guld respektive år är 
beroende av ingående malmtonnage i anrikningsverket, guld-
halten i detta samt utbytet i anrikningsverket. Med enbart en 
relativt liten gruva i drift med få brytningsfronter, riskerar 
 förflyttningar och förändringar mellan dessa och variationer i 
gråbergsinblandning att på månads- och kvartalsbasis ge 
betydande variationer i den brutna malmens guldhalt såväl 
som i guldproduktionen. Dessa förflyttningar och förändringar 
av brytningsfronter påverkar även i stor utsträckning ”Cash 
Cost” som redovisas nedan. Detta medför att den producera-
de mängden guld under ett enskilt år kan komma att såväl 
understiga som överstiga den förväntade genomsnittliga nivån 
om 900–1 000 kg (28 000–31 100 oz) per år. I tabellen nedan 
redovisas nyckeltal för produktionen under 2011 och 2012 samt 
för det första kvartalet 2013.

Cash Cost
Endomines beräknar ”Cash Cost” per oz i enlighet med rikt-
linjerna publicerade av ”The Gold Institute Production Cost 
Standard”. ”Cash Cost” beräknas per betalbar troy oz guld. 
Malmbrytning, anrikning, gruvadministration samt externa 
smält- och raffineringskostnader ingår i kostnaderna medan 
avskrivningar, övriga kapitalkostnader och prospektering 
exkluderas. Uppgift om ”Cash Cost” lämnas som tilläggsinfor-
mation och justeras inte enligt IFRS.

Den relativt höga nivån på ”Cash Cost” under 2011 för-
klaras bl.a. av utökade bergförstärkningsarbeten under jord, 
lägre guldhalt än planerat beroende på en högre gråbergs-
inblandning samt att ”Cash Cost” till viss del inkluderar extra 
kostnader direkt hänförbara till uppstarten av produktionen.

Ortdrivning och övriga arbeten i  gruvan för framtida pro-
duktion kan variera avsevärt mellan kvartalen, vilket påverkar 
”Cash Cost”. Utöver detta är ”Cash Cost” beroende av ett 
stort antal svårbedömda faktorer och kan således variera kraf-
tigt med tiden.

Förväntad livslängd
Baserat på uppskattade mineralreserver per den 31 december 
2012 och en beräknad produktion om 380 000 ton malm per år, 
bedöms Bolagets kända mineralreserver längs Karelska Guld-
linjen vara tillräckliga för produktion under 4–5 år. Bolaget har 
dock en stark tilltro till att mycket av nuvarande mineraltill-
gångar kan konverteras till mineral reserver och att anriknings-
verket i Pampalo därmed kan vara i drift under en väsentligt 
längre tid baserat på de nu uppskattade mineral reserverna, en 
uppgradering av mineraltillgångar till mineralreserver samt 
nya tonnagetillskott genom fortsatt prospektering.

Förväntad utveckling
Brytningen i Pampalo kommer gradvis att övergå helt i 
 Endomines egen regi, eftersom tillgången på entreprenörer är 
begränsad, samtidigt som entreprenörernas priser gör att drift 
i egen regi bedöms vara mer lönsamt.

Nyckeltal Pampalogruvan

   2011     2012 2013
Rullande  

12 månaderQ1 Q2 Q3 Q4 Helår Q1 Q2 Q3 Q4 Helår Q1

Bruten malm (ton) 25 382 44 050 49 441 57 872 176 745 61 134 57 718 61 988 69 950 250 790 90 386 280 042

Anrikad malm (ton) 35 797 53 169 56 915 64 666 210 547 61 596 64 730 64 177 59 446 249 949 58 856 247 209

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

Kapacitetsutnyttjandetimmar (% av tid) 63,4 90,5 86,7 93,3 85,3 86,5 94,2 95,0 88,1 91,0 88,8 91,5

Guldutbyte i anrikningsverket (%) 83,8 87,0 88,1 86,2 87,0 85,6 86,6 85,5 87,2 86,1 88,4 87,0

Guldproduktion (kg) 105,4 144,7 182,1 183,7 615,9 168,8 244,5 175,8 277,4 866,5 180,4 878,1

Guldproduktion (oz) 3 390 4 651 5 855 5 906 19 801 5 427 7 862 5 652 8 919 27 860 5 800 28 233

Skadefrekvens LTIFR1) 39 50 42 35 35 16 11 10 9 9 0 0

Cash Cost (USD/oz) 1 136 919 675 918 864 878 692 804 686 753 832 745

1)  LTIFR = The Lost Time Injury Frequency Rate, antal skador som lett till en frånvarodag räknat per miljon arbetstimmar på rullande 12 månader
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guldproSpektering
Målområden för prospekteringen 2012 var Pampalo med 
omgivning, Rämepuro och Korvilansuo.

Totalt 7 489 meter borrades från ovanjordspositioner. 
 Borrprogrammet avslutades i mitten av 2012 och alla de prov
tagna kärnsektionerna har analyserats. Resultat av den kärn
borrning som genomförts i Korvilansuo och Rämepuro publi
cerades i januari 2013.

Nya malmmodeller har upprättats för Rämepuro, Pampalo 
East och Norr samt Korvilansuo och nya uppskattningar av 
mineraltillgångarna har genomförts av Outotec (Finland) Oy 
(”Outotec”). En provbrytning av Rämepuroförekomsten har 
genomförts och anrikningstester i pilotskala med material från 
brytningen har genomförts av GTK Mintec i september 2012.

Bolaget planerar att genomföra prospekteringsinsatser 
främst i Korvilansuo Muurinsuoområdet under 2013. Målsätt
ningen är att kännedomen om Korvilansuomineraliseringen 
genom den fortsatta kärnborrningen ska kunna ökas till sådan 
nivå att en ansökan om en bearbetningskoncession kan göras.  
För att lokalisera nya guldförekomster kommer omfattande 
undersökningar att göras i området mellan Korvilansuo och 
Muurinsuo. Avsikten är att de nya mineraliseringar som kan 
komma att hittas skall detaljundersökas under kommande år. 
Den totala borrningsinsatsen planeras vara cirka 12 000 meter.

Utöver inom det ovan nämnda området kommer prospekt
erings arbeten utföras vid Rämepurofyndigheten. Mineralise
ringens förmodade utsträckning under de uppskattade 
 mineraltillgångarna skall undersökas med kärnborrning. Mål
sättningen är att tillkommande mineraltillgångar skall kunna 
läggas till de tidigare uppskattade och att dessa tillsammans 
skall kunna utgöra basen för en beräkning av större mineral
reserver. Inklusive den nödvändiga borrning som behövs för 
att kontrollera guldhalter och malmgränser i samband med 
den planerade provbrytningen beräknas uppgå till totalt cirka 
2 000 meter. Provbrytning vid Rämepuro omfattar cirka 20 000 
ton malm som ska testanrikas i Pampaloverket.

Enstaka prospekteringshål kommer vidare att borras för att 
undersöka orsakerna till guldanomalier inom ett flertal områ
den. Dessa borrningar uppskattas kräva cirka 2 000 meter. Inom 
några mindre områden planeras geofysiska mätningar.

En anrikningskampanj i pilotskala kommer att genomföras 
med 500 ton mineraliserat material från Hoskoförekomsten.  
De behövliga anrikningstesten kommer utföras i GTK Mintecs 
pilotanläggningi Outokumpu.  

Miljökonsekvensbeskrivningen för den Karelska Guld
linjen, som planeras att lämnas till myndigheterna i maj 2013, 
beräknas kunna vara färdigbehandlad under året. 

Ansökningar om miljötillstånd för förekomsterna i Räme
puro, Hosko, Korvilansuo och Muurinsuo förberedes och pla
neras att lämnas in under 2013 eller våren 2014. 

För de ovan beskrivna arbeten och undersökningar har 
Endomines Oy kontrakterad Pöyry Finland Oyj (borrning), 
Labtium Oy (analyser) och olika miljökonsulter (Pöyry Finland 
Oyj, Linnunmaa Oy och Ramboll Oy).

Uppgifterna om yta (hektar) nedan är avrundade till hela 
tiotal.

Karelska Guldlinjen
Den Karelska Guldlinjen går genom Ilomantsi kommun i norra 
Karelen. Den utgör en del av Ilomantsi grönstenbälte i den öst-
ligaste delen av Finland och fortsätter in i Ryssland. Bergarter-
na i detta bälte är bland de äldsta i Norden. Den Karelska 
Guldlinjen med mineraliseringar är av arkeisk ålder, d.v.s. de 
bildades för mer än 2 500 miljoner år sedan. Guldet i minerali-
seringarna i anslutning till den Karelska Guldlinjen uppträder 
oftast som individuella korn eller tillsammans med sulfider, 
 oxider eller tellurider i kvartsådror, breccior eller skjuvzoner 
ofta i närheten av något yngre granitoider. Mineraliseringarna 
har bildats genom att guldet lakats ut från omgivande bergar-
ter och återavsatts vid stora förändringar i tryck och temperatur 
i lämpliga strukturella eller geologiska fällor.

Endomines undersökningstillstånd i anslutning till den 
Karelska Guldlinjen sträcker sig från den ryska gränsen i söder 
genom Hattuvaara by för att mot norr igen fortsätta in i Ryss-
land. Framkomligheten för tunga fordon är god året runt; en 
asfalterad landsväg följer Guldlinjen från söder till norr med ett 
antal utlöpande skogsbilvägar som utgör grund för ett väl 
fungerande kommunikationsnät till Bolagets malmletningsom-
råden.

KARELSKA GULDLINJEN 
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Reservationer, undersökningstillstånd och 
 bearbetningskoncessioner
endomines har två bearbetningskoncessioner på cirka 300 hek-
tar i Pampalo-området och en cirka 60 hektar stor bearbetning-
koncession som täcker rämepuroförkomsten. Bolaget har även 
under 2011 ansökt om bearbetningskoncessioner avseende 
ytterligare områden i anslutning till Pampalo nW, hosko, 
muurinsuo, kuivisto och kuittila. Utöver dessa innehar Bolaget 
totalt cirka 65 undersökningstillstånd, cirka 61 ansökningar 
om undersökningstillstånd och fem reservationer. till den del 
 förfallodagen för dessa tillstånd har passerats har  endomines 
ansökt om förlängning av undersökningstillstånden eller ansökt 
om bearbetningskoncession i relevanta delar. koncessionerna, 
undersökningstillstånden samt de områden för  vilka nya tillstånd 
sökts täcker bl.a de  malmer och mineraliseringar som efter fort-
satta undersökningar på sikt  planeras att kunna brytas och anri-
kas i  Pampalo verket (se beskrivning av några av dessa förekom-
ster nedan). Den totala area som täcks av reservationerna är 
cirka 9  770 hektar och de övriga tillstånds områden täcker en 
area på cirka 12 140 hektar.

Pampalo
Reservationer, undersökningstillstånd och 
 bearbetningskoncessioner
endomines har två bearbetningskoncessioner på cirka 300 
hektar i Pampalo-området. Bolaget har även i oktober 2011 
ansökt om en bearbetningskoncession avseende ytterligare 
ett område i anslutning till Pampalo. 

Mineraltillgångar och mineralreserver
en uppdatering av de bevisade och sannolika mineralreserver-
na i Pampalo slutfördes i december 2011. Denna inkluderar 
resultaten från den i april 2012 avslutade borrningskampanjen 
från positioner under jord i gruvan. Borrningen avsåg inte att 
undersöka den totala malmpotentialen i Pampalogruvan utan 
gjordes i första hand för att öka kunskapen om de delar av mal-
merna från vilka produktion planeras under de närmaste tre till 
fyra åren. Utvidgade undersökningar av Pampaloförekomstens 
djupare delar kommer att genomföras under de närmaste 
åren.

Uppskattningarna av mineralreserverna, som följer JOrC-
koden, har utförts av markku meriläinen och Pekka Lovén hos 
Outotec. Båda är kvalificerade personer i  enlighet med JOrC-
koden och oberoende i förhållande till endomines aB och 
dess dotterföretag.

mineralreservsuppskattningen resulterade i ett bevisat och 
sannolikt tonnage på 789 kton med en genomsnittlig guldhalt 
på 4,1 g/t, vilket motsvarar 103  284 oz eller 3  213 kg guld. 
antagna mineraltillgångar utöver mineralreserver uppskatta-
des till 112  kton med en genomsnittlig guldhalt på 3,2 g/t, 
 vilket motsvarar 11  379 oz eller 354 kg guld. tonnage och 
genomsnittshalter för antagna mineraltillgångar, bevisade och 
sannolika mineral reserver redovisas i detalj i tabellen på sid. 
19.

Pampalo East
Fyndigheten Pampalo east ligger endast 100 meter öster om 
Pampalo. Det var i denna mineralisering som guld för första 
gången hittades i Pampalo. Både Gtk och Outokumpu utför-

de en del kärnborrning för att undersöka mineraliseringen. Det 
var dock endomines som först genomförde ett systematiskt 
kärnborrningsprogram. Undersökningarna som gjordes under 
perioden 2006 till 2008 omfattade bl.a. systematisk kärnborr-
ning i ett 20×20 meters rutnät.

Prospektering
totalt har 116 kärn- och kaxborrhål, med en sammanlagd längd 
av 7 822 meter, borrats i Pampalo east. Vidare har 174 kanal-
prov tagits över mineraliseringen. Området har under bygg-
nadstiden för anläggningarna i Pampalo avtäckts och kaxprov-
tagning har genomförts över den blottade bergytan.

Mineraltillgångar och mineralreserver
Outotec genomförde i januari 2013 en uppskattning av mine-
raltillgångarna i Pampalo east förekomsten. I uppskattningar-
na, som gjordes i enlighet med JOrC-koden, har en cut-off på 
1,0 g/t guld använts. De antagna mineraltillgångarna utöver 
mineralreserverna uppskattades till 195 kton med 1,2 g/t guld 
med en cut-off på 1,0 g/t guld.

Jk-kaivossuunnittelu Oy har genomfört uppskattningen av 
mineralreserverna för Pampalo east-fyndigheten. huvudsak-
liga antaganden som användes var ett guldpris på 1 600 UsD/
oz, en malmförlust på 10 procent och en gråbergsinblandning 
på 15 procent. Cut-off sattes till 1,0 g/t guld.

Uppskattningen av mineralreserverna resulterade i ett 
sanno likt tonnage på 200 kton med en genomsnittlig guldhalt 
på 1,4 g/t, vilket motsvarar 8 681 oz eller 270 kg guld.

Rämepuro
Reservationer, undersökningstillstånd och 
 bearbetningskoncessioner
rämepurofyndigheten täcks av en bearbetningskoncession 
som är giltig tills vidare. Fyndighetens förmodade utsträckning 
mot norr och söder täcks av ansökta undersökningstillstånd. 
en utredning av miljökonsekvenserna vid en exploatering av 
förekomsten pågår och ansökan om miljötillstånd avses att 
inlämnas i juni 2013.

Prospektering
rämepuro är ett mineraljaktsfynd från 1970. Förekomsten har 
undersökts med rC- och kärnborrning under flera olika perio-
der från 1985 till 2012. totalt har 11 639 meter borrats, fördelat 
på 157 hål. Borrningsnätet i det centrala området är 20×20 
meter. Det har emellertid visat sig att de äldsta kärnorna har för 
klena dimensioner för att analyserna skall vara representativa 
för mineraliseringstypen. resultaten från den tidiga borrning-
en kan därför inte ingå i en relevant halt- och tonnageuppskatt-
ning. Vid sidan av kärnborrningen genomfördes på 1980-talet 
geo fysiska mätningar inom området och 1997 avrymdes några 
mindre delområden. Ytterligare geofysiska undersökningar 
(IP-mätningar) har gjorts under 2008. Under hösten 2012 
genomfördes en mindre försöksbrytning (370 ton) och materia-
let från denna användes för anrikningstester i pilotskala vid 
Gtk mintec’s faciliteter i Outokumpu.

Mineraltillgångar och mineralreserver
Outotec har utfört den senaste uppskattningen av mineraltill-
gångarna i rämepuro år 2013. I denna, som följer JOrC-
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koden, har en cut-off på 0,5 g/t guld använts. Uppskattningen, 
som gjordes med en cut-off på 0,5 g/t guld, resulterade i en 
indikerad mineraltillgång på 347 kton med en halt på 2,2 g/t 
guld och med en cut-off 1,0 g/t guld uppgick de indikerade 
mineraltillgångarna till 305 kt med en halt på 2,4 g/t guld.

Hosko
Reservationer, undersökningstillstånd och 
 bearbetningskoncessioner
I december 2012 beslutade tUkes om förordnande av lantmä-
teriförrättning angående bearbetningskoncessionen för hosko. 
efter att en lantmäteriförrättning har genomförts blir bearbet-
ningskoncessionen slutligt beviljad. en utredning av miljö-
konsekvenserna vid en exploatering av mineraliseringen pågår. 
Fyndighetens förlängningar mot norr och söder täcks av giltiga 
och ansökta undersökningstillstånd.

Prospektering
Den borrning som genomförts i hoskoområdet, totalt 10 243 
borrmeter fördelat på 71 borrhål, indikerar att den guldföran-
de zonen löper kontinuerligt. Lokalt förekommer höga guld-
halter, de högsta med upp till hundratals gram per ton. extre-
ma guldhalter, upp till 1,77 kg per ton, har noterats i enstaka 
meterlånga kärnsektioner. Guldet i hoskofyndigheten före-
kommer heterogent både vad gäller fördelning och kornstor-
lek vilket ger upphov till betydande ”nugget-effekt”. Detta 
innebär att grova guldkorn som förekommer glest är svårare 
att ”fånga” i en borrkärna än mer homogent fördelade mindre 
guldkorn. ”nugget-effekten” försvårar prospekteringsarbetet 
samt orsakar ökade kostnader, eftersom borrningen måste ske 
med grova hål som borras nära varandra och analyser göras på 
omfattande provmaterial.

Mineraltillgångar och mineralreserver
runge Ltd har genomfört den senaste uppskattningen av 
mineraltillgångarna i hoskomineraliseringen. I denna, som 
utförts enligt JOrC-koden, har en cut-off på 0,5 g/t guld 
använts. mineralreservsuppskattningen för hoskomineralise-
ringen genomfördes av maptek/krJa systems Ltd under som-
maren 2009. Den baserar sig på runge Ltd:s mineraltillgångs-
modell med en cut-off på 0,5 g/t guld. I uppskattningen 
användes ett guldpris på 720 UsD/oz och växelkursen eUr/
UsD 1,3. Gråbergsinblandningen antogs vara 15 procent och 
malmförlusten cirka 5 procent.

mineralreservsuppskattningen resulterade i ett bevisat och 
sannolikt tonnage på 129 kton med en genomsnittlig guldhalt 
på 9,9 g/t, vilket motsvarar 40 848 oz eller 1 271 kg guld. antag-
na mineraltillgångar utöver mineralreserverna uppskattades till 
547 kton med en genomsnittlig guldhalt på 1,8 g/t, vilket mot-
svarar 31 656 oz eller 985 kg guld.

Fortsatta arbeten
en testbrytning i pilotskala (cirka 500 ton) kommer att utföras 
vid hosko under sommaren 2013 under förutsättning att alla 
myndighetstillstånd då erhållits. Ovan nämnda lantmäteriför-
rättning planeras även att genomföras under sommaren 2013.

Korvilansuo-Kivisuo-Elinsuo 
Reservationer, undersökningstillstånd och 
 bearbetningskoncessioner
hela prospekteringsområdet täcks av olika slags mineralrättig-
heter eller ansökningar om sådana.

Prospektering
endomines har under 2011 till 2012 borrat 26 hål (4 713 meter) 
för att undersöka korvilansuomineraliseringen och inom 
elinjärvi området borrades dessutom tre kärnborrhål (441 
meter). Utöver detta har Gtk utfört borrningar inom området 
samt i dess omgivning. totalt har 33 hål borrats (5 985 meter) 
med ett profilavstånd på huvudsakligen flera hundra meter. 
Borrningarna har resulterat i att den geologiska strukturen i 
stort klargjorts. Den guldförande horisonten följer en skjuvzon 
efter kuittilatonalitens västra kontakt. Guld har observerats i 
olika vulkaniska eller vulkaniskt sedimentära bergarter samt i 
tonalitens gränsområde mot de suprakrustala bergarterna.

en utredning av miljökonsekvenserna (mkB) vid en exploa-
tering av korvilansuoförekomsten pågår.

Mineraltillgångar och mineralreserver
endast korvilansuoförekomsten har undersökts med kärnborr-
ning i sådan omfattning att en första mineraltillgångsuppskatt-
ning har kunnat utföras. Outotec har uppskattat att de antagna 
mineraltillgångarna vid en cut-off på 0,5 g/t guld uppgår till 
256 000 ton med en genomsnittlig guldhalt på 2,0 g/t.

Fortsatta arbeten
ett nytt borrprogram har planerats för att bättre kunna binda 
samman mineraliseringarna i den långa mineraliserade zonen 
vilken kommer att vara ett av Bolagets viktigaste prospekte-
ringsobjekt under 2013 och 2014.

Muurinsuo
Reservationer, undersökningstillstånd och 
 bearbetningskoncessioner
I april 2013 beslutade tUkes om förordnande av lantmäteri-
förrättning avseende bearbetningskoncessionen muurinsuo. 
efter att lantmäteriförrättning har genomförts blir bearbet-
ningskoncessionen slutligt beviljad. eventuella fortsättningar 
av mineraliseringen mot nordost och sydväst täcks av befintliga 
under sökningstillstånd. en utredning av miljökonsekvenserna 
(mkB) vid en exploatering av förekomsten pågår.

Prospektering
endomines har under 2006 till 2008 borrat 29 hål (2 502 meter) 
för att undersöka muurinsuo-mineraliseringen. Utöver detta 
har Gtk utfört borrningar inom området och totalt har 59 hål 
borrats (5 340 meter). Dessa är huvudsakligen borrade med ett 
profilavstånd på 20 meter. Borrningarna har resulterat i att den 
geologiska strukturen klargjorts. Guldmineraliseringen är 
oftast knuten till lager av mörkgrön mafisk tuff. Den guldföran-
de horisonten är enkel att känna igen vilket gör att den lätt kan 
identifieras och följas vid en eventuell framtida brytning.

Förutsättningarna för att anrika mineraliseringen har under-
sökts inom ramen för ett samarbete med Gtk och  mintec. 
resultaten visar att det är möjligt att nå ett utbyte på cirka 90 
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procent med de anrikningsmetoder som är i bruk i Pampalo 
samt att koncentratet är kommersiellt acceptabelt.

Mineraltillgångar och mineralreserver
Runge Ltd utförde den senaste uppskattningen av mineral-
tillgångarna 2008. Vid denna användes en cut-off på 0,5 g/t 
guld. Uppskattningen, som följer JORC-koden, visar att de 
indikerade och antagna mineraltillgångarna tillsammans upp-
går till 997 kton med 1,7 g/t guld. Baserat på Runge Ltd:s mine-
raltillgångsuppskattning utförde Maptek/KRJA Systems Ltd en 
uppskattning av mineralreserverna i april 2009. I denna använ-
des en cut-off på 1,0 g/t guld, ett guldpris på 720 USD/oz samt 
växelkursen EUR/USD 1,3. Gråbergsinblandningen sattes till 
15 procent och malmförlusten till 5 procent. Mineralreservs-
uppskattningen resulterade i ett sannolikt tonnage på 67 kton 
med en genomsnittlig guldhalt på 3,0 g/t, vilket motsvarar 
6 462 oz eller 201 kg guld. Antagna mineraltillgångar utöver 
mineralreserver uppskattade till 786 kton med en genomsnitt-
lig guldhalt på 1,5 g/t, vilket motsvarar 37 906 oz eller 1 179 kg 
guld.

Fortsatta arbeten
Ett nytt borrprogram planeras för att bättre kunna binda sam-
man mineraliseringarna i Muurinsuomineraliseringen. Möjlig-
heterna till underjordsbrytning kommer att granskas mer i 
detalj.

Kuivisto East
Reservationer, undersökningstillstånd och 
 bearbetningskoncessioner
Kuivisto East-mineraliseringen är belägen 7 km norr om Pam-
palo nära den nordnordvästligt löpande Hattuskjuvzonen i ett 
för guldmineraliseringar gynnsamt strukturgeologiskt läge. En 
utredning av Miljökonsekvenserna (MKB) vid en exploatering 
av förekomsterna pågår. Endomines har ansökt om bearbet-
ningskoncession för Kuivisto East-förekomsten.

Prospektering
GTK och Endomines har genom prospekteringsinsatser inom 
Kuivisto East-området påvisat en 300–400 meter lång guldfö-
rande mineralisering. Guldhalten är något lägre än i Pampalo-
förekomsten. De hittills rikast mineraliserade kärnsektionerna 
innehåller 3,6 g/t guld (12 meters kärnsektion) respektive 4,3 
g/t guld (6 meters kärnsektion). Totalt har 3 434 meter kärn-
borrning och RC-borrning utförts i Kuivisto East.

Mineraltillgångar
Under 2009 utförde Maptek/KRJA Systems Ltd. en uppskatt-
ning av mineraltillgångarna enligt JORC-koden för Kuivisto 
East-förekomsten. I denna användes 0,5 gram guld per ton 
som cut-off.

Uppskattningen av mineraltillgångarna resulterade i ett 
indikerat tonnage på 37 kton med en genomsnittlig guldhalt 
på 3,2 g/t, vilket motsvarar 3 807 oz eller 118 kg guld, samt ett 
antaget tonnage på 145 kton med en genomsnittshalt på 1,0 
g/t, vilket motsvarar 4 662 oz eller 145 kg guld.

Fortsatta arbeten
Den centrala delen av förekomsten kommer att jordavrymmas 
för att detaljerade strukturgeologiska studier skall kunna göras 
innan någon ytterligare borrning planeras.

Kuittila
Kuittilaförekomsten, som ligger cirka 30 km söder om Pampalo, 
är en av de sydligast kända guldfyndigheterna utmed den 
Karelska Guldlinjen. Mineraliseringen utgörs av kvarts-karbo-
natgångar med disseminerat guld. Dessa uppträder i anslut-
ning till en skjuvzon längs Kuittilatonalitens kontakt mot 
 Hattuskiffern. Fyra olika gångsystem har kunnat identifieras i 
området. Den guldförande zonen, som är några hundra meter 
bred, har kunnat följas en sträcka av 1 km utmed den i nord-syd 
gående skjuvzonen.

Reservationer, undersökningstillstånd och 
 bearbetningskoncessioner
Endomines har under 2012 ansökt om bearbetningskonces-
sion avseende Kuittila-förekomsten. Behandlingen av ansökan 
avseende bearbetningskoncessionen Kuittila har påbörjats. En 
utredning av miljökonsekvenserna (MKB) vid en eventuell bryt-
ning pågår.

Prospektering
Totalt har 3 847 meter kärnborrning utförts i Kuittilaområdet. 
Endomines, som påbörjade undersökningarna i Kuittila under 
2006, har borrat 644 meter av dessa. De bästa kärnsektionerna 
noterades från samma borrhål. Den övre sektionen håller 4,8 
g/t guld över 5,3 meter medan den djupare liggande minerali-
seringen representeras av en 6,9 meter lång kärn sektion med 
2,3 g/t guld.

Mineraltillgångar
En historisk uppskattning av mineraltillgångarna, som utförts 
av GTK, resulterade i 275 kton med 2,6 g/t guld.

Fortsatta arbeten
Endomines avser att genom fortsatta prospekteringsaktiviteter 
ytterligare förädla förekomsten främst genom att uppgradera 
och klassificera mineraltillgångarna enligt JORC-koden.

Porkonen
Porkonenförekomsten i finska Lappland uppträder i en geolo-
gisk miljö som liknar den som finns i några av världens största 
guld fyndigheter som exempelvis Homestake i USA och Morro 
Velho i  Brasilien. Området domineras av sedimentära, kvarts-
randiga järnmalmer i metavulkaniter. Sektioner där senare 
rörelser i jordskorpan skapat skärande skjuvzoner anses ha god 
poten tial för att rymma guldmineraliseringar. Historiska 
prospek teringsinsatser visar att det inom området finns järn- 
och  manganmineraliseringar, geokemiska anomalier och guld-
indikationer i form av mineraliserade block. Nya analyser av 
äldre borrkärnor har dessutom visat att dessa innehåller guld-
mineraliserade sektioner vilket har verifierats av Bolagets 
undersökningar i området.

Berggrunden i Porkonen tillhör ett proterozoiskt grön-
stensbälte som sträcker sig från norska kusten över Sverige, 
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Finland och vidare in i Ryssland. Ett fyrtiotal guldmineralise-
ringar är kända i grönstenen runt Kittilä och Sodankylä. Mer-
parten av dessa är knutna till en betydande tektonisk skjuvzon, 
den s.k. Sirkkalinjen.

Detaljerad kartering och provtagning har genomförts i 
området. Geologiskt intressanta delområden kommer att 
undersökas vidare med geofysiska och geokemiska metoder.

Bolaget har borrat två kärnborrhål (628 meter) vid Porko-
nen. Dessa kan karakteriseras som ”geologiska” borrhål vars 
primära målsättning var att undersöka lagerföljden i berggrun-
den och ge en helhetsbild av geologin i området och därmed 
underlag för en bättre planering av kommande insatser. En lik-
nande borrinsats planeras inom ett annat stratigrafiskt läge i 
området. Endomines bedömer att Porkonen formationen har 
betydande malmpotential.

Kivimaa
Kivimaaprojektet i finska Lappland befinner sig i ett initialt 
 skede, men historiska prospekteringsinsatser visar att det inom 
området finns guldmineraliseringar i fast berg samt geokemis-
ka guldanomalier och guldförande block. Outokumpus pro-
spektering på 1960-talet resulterade i upptäckten av ett 350 
meter långt och 1–6 meter brett guldförande kvartsgångsys-
tem, vars djup gående är okänt.

1969 utförde Outokumpu en provbrytning på 18 600 ton 
som höll cirka 2 g/t guld och 1,2 procent koppar.

Kivimaaförekomsten är en orogen koppar-guldmineralise-
ring som är knuten till kvartsgångar och omgivande omvand-
lingszoner i en öst-västligt löpande förkastning i dolerit. Guld 
förekommer som fria korn och som inneslutningar i arsenikkis. 
Den hittills gjorda kärnborrningen visar att mineraliseringen 
sträcker sig ner minst 60 meters djup.

Endomines har fyra undersökningstillstånd, med en total 
area om cirka 210 hektar. Bolaget har även ansökt om ett antal 
ytterligare undersökningstillstånd inom Kivimaa-området.

Sammanställningar av historiska data visar att det kan 
finnas ytterligare mineraliseringar inom Bolagets undersök-
ningstillstånd. För att lokalisera dessa kommer i första hand 
geokemisk provtagning att göras. Kivimaamineraliseringens 
djupare delar kommer att undersökas med ytterligare kärn-
borrning.

Hösten 2007 borrade Endomines fem nya hål mot Kivimaa-
mineraliseringen. Alla träffade den mineraliserade zonen. Den 
rikast mineraliserade kärnsektionen från denna borrningskam-
panj höll 1,75 procent koppar och 0,75 g/t guld över 6,6 meter. 
Förekomstens tonnage har inte klassificerats enligt JORC-
koden.
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I nedanstående avsnitt redovisas den historiska finansiella utvecklingen för Endomineskoncernen för räken-
skapsåren 2010–2012 samt för det första kvartalet 2013. Informationen är hämtad från reviderade årsredovis-
ningar och från den översiktligt granskade delårsrapporten för det första kvartalet 2013. Informationen nedan 
skall läsas tillsammans med avsnittet ”Kommentarer till den finansiella utvecklingen” på sid. 42. 

Förutom Bolagets reviderade årsredovisningar för 2010, 2011 och 2012 och översiktligt granskade delårs-
rapport för det första kvartalet 2013 har ingen information i Prospektet granskats eller reviderats av Bolagets 
revisor. Kopior av Prospektet och de handlingar som införlivats genom hänvisning kan erhållas från Endomines, 
telefon 08-611 66 45 samt elektroniskt via Bolagets hemsida, www.endomines.com.

Koncernresultaträkning i sammandrag, KSEK
1 jan–31 mar 

2013
1 jan–31 mar  

2012
1 jan–31 dec 

2012
1 jan–31 dec 

2011
1 jan–31 dec 

2010

Nettoomsättning 40 134 33 153 234 520 148 683 –   

Övriga intäkter – 937 567 1 291 –   

Summa intäkter 40 134 34 450 235 087 149 974 –   

Förändring av lager av färdiga varor och produkter i arbete 8 751 1 290 –538 –5 762 –   

Råvaror och förnödenheter –6 976 –5 860 –26 509 –15 925 –612

Kostnader för ersättningar till anställda –13 283 –10 432 –48 031 –36 739 –15 534

Övriga kostnader –19 690 –18 073 –71 303 –68 765 –14 155

EBITDA 8 936 1 375 88 706 22 783 –30 301

Avskrivningar och nedskrivningar –8 049 –9 008 –36 270 –26 764 –45 255

Orealiserat resultat på säkringsinstrument 649 –191 –24 357 – 2 320 1 987

Rörelseresultat 1 536 –7 824 28 079 –6 301 –73 569

Resultat före skatt –4 816 –10 814 17 139 –11 579 –89 235

Periodens resultat –5 256 –1 205 18 902 –11 417 –83 261

Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt 15 869 –16 430 26 038 –43 687 –172 318

Summa totalresultat för perioden 10 613 –17 635 44 940 –55 104 –255 579

Koncernbalansräkning i sammandrag, KSEK 31 mar 2013 31 mar 2012 31 dec 2012 31 dec 2011 31 dec 2010

Balansomslutning 529 856 477 704 503 198 482 231 457 504

Immateriella anläggningstillgångar 56 421 44 760 56 707 44 188 143 132

Materiella anläggningstillgångar 243 194 263 068 248 767 265 889 161 696

Finansiella anläggningstillgångar 46 131 888 53 177 76 974 62 503

Varulager 15 880 9 649 7 503 8 454 14 212

Kortfristiga fordringar 82 549 32 366 67 881 40 465 10 228

Likvida medel 85 534 44 862 69 022 46 261 65 733

Tillgångar som innehas för försäljning 147 – 141 – –

Eget kapital 191 941 72 420 135 700 89 750 143 624

Långfristiga räntebärande skulder 58 267 62 322 57 477 65 224 71 760

Övriga långfristiga skulder 151 862 216 729 178 117 202 297 184 421

Kortfristiga räntebärande skulder 17 781 17 833 17 911 24 278 15 370

Övriga kortfristiga skulder 106 708 108 402 110 596 100 682 42 329

Skulder hänförliga till tillg. som innehas för försäljning 3 296 – 3 397 – –

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag, KSEK
1 jan–31 mar 

2013
1 jan–31 mar  

2012
1 jan–31 dec 

2012
1 jan–31 dec 

2011
1 jan–31 dec 

2010

Kassaflöde från den löpande verksamheten 31 256 10 979 66 800 12 296 –34 308

Kassaflöde från investeringsverksamheten –7 918 –4 122 –31 783 –22 424 –143 416

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –4 421 –7 842 –10 492 –9 066 105 875

Periodens kassaflöde 18 917 –985 24 525 –19 194 –71 849
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Nyckeltal
1 jan–31 mar 

2013
1 jan–31 mar  

2012
1 jan–31 dec 

2012
1 jan–31 dec 

2011
1 jan–31 dec 

2010

Omsättningstillväxt 16,5% 33,9% 56,8% n/a n/a

EBITDA-marginal 22,3% 4,0% 37,7% 15,2% n/a

Rörelsemarginal 3,8% –18,8% 11,9% –4,2% n/a

Nettomarginal –13,1% –3,5% 8,0% –7,6% n/a

Soliditet 36,2% 15,2% 27,0% 18,6% 31,4%

Räntebärande nettoskuld –9 486 35 293 6 366 43 241 21 397

Nettoskuldsättningsgrad 4,9% 48,7% 4,7% 48,2% 14,9%

Avkastning på eget kapital 3,2% –1,2% 7,6% –9,8% –32,5%

Medelantal anställda 80 69 75 58 27

Data per aktie, SEK
1 jan–31 mar 

2013
1 jan–31 mar  

2012
1 jan–31 dec 

2012
1 jan–31 dec 

2011
1 jan–31 dec 

2010

Resultat per aktie före utspädning –0,07 –0,02 0,24 –0,14 –1,13

Resultat per aktie efter utspädning –0,07 –0,02 0,23 –0,14 –1,13

Eget kapital per aktie 2,20 0,91 1,71 1,13 1,81

Utdelning per aktie – – –   –   –   

Genomsnittligt antal aktier före utspädning (tusen) 79 442 79 442 79 442 79 442 73 611

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning (tusen) 80 713 80 713 80 713 79 442 73 611

Antal utestående aktier vid periodens slut 87 386 79 442 79 442 79 442 79 442

Aktiekurs vid periodens slut (SEK) 6,60 5,95 5,60 7,10 9,40

Börsvärde vid periodens slut (KSEK) 576 748 472 680 444 875 564 036 746 751

nyckeltalSdefinitioner

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

EBITDA-marginal
EBITDA i procent av totala intäkter.

Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av totala intäkter.

Nettomarginal
Resultat efter skatt i procent av totala intäkter.

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

Räntebärande nettoskuld
Summan av långfristiga och kortfristiga räntebärande skulder minskad med 
likvida medel.

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

Avkastning på eget kapital
Resultat efter skatt dividerat med genomsnittet av ingående och utgående 
balans av eget kapital för aktuell period.

Resultat per aktie
Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier för perioden, 
före respektive efter utspädning.

Eget kapital per aktie
Eget kapital vid periodens slut dividerat med utestående antal aktier vid 
periodens slut, före respektive efter utspädning.



42 ENDOMINES AB

grunder för redoViSningenS upprättande
Endomineskoncernen bildades den 4 juli 2006 genom att 
aktierna i Endomines Oy och Kalvinit Oy tillsköts Endomines 
AB i en apportemission. Kuovila Limestone Oy bildades i juli 
2012 och inkluderas första gången i koncernredovisningen för 
det tredje kvartalet 2012. Kuovila Limestone Oy såldes därefter 
i november 2012. Koncernredovisningen för Endomines-
koncernen har upprättats i enlighet med International Financi-
al Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av EU samt i 
enlighet med Årsredovisningslagen (ÅRL) och RFR 1.3 Kom-
pletterande redovisningsregler för koncerner. För fullständig 
historisk finansiell information, se avsnittet ”Handlingar som 
hålls tillgängliga för inspektion” på sid. 67.

omSättning och reSultat
Fram till det fjärde kvartalet 2010 bedrev Endomines endast 
prospekteringsverksamhet i syfte att utveckla Bolagets fyndig-
heter till gruvdrift. Därför har Bolaget inga intäkter att redovisa 
förrän från och med det första kvartalet 2011, då den första 
guld leveransen skedde.

1 januari – 31 mars 2013 jämfört med 1 januari – 31 mars 2012
Koncernens intäkter uppgick till 40,1 MSEK (34,5) en ökning 
med 5,7 MSEK eller 16 procent. Guldleveranserna uppgick till 
182,4 kg (5 865 oz), ca 10 procent högre än under första kvarta-
let 2012 men till ca åtta procent lägre genomsnittspriser i 
svenska kronor. Intäkterna från guldkoncentrat motsvarade 
9 205 SEK/oz (9 902) en minskning med sju procent. 

En lagerökning har skett under perioden som främst  hänför 
sig till malmbrytning från Pampalo dagbrott inför produktions-
start med utökad kapacitet.

Ersättningar till anställda uppgick till 13,3 MSEK (10,4). 
Genomsnittligt antal anställda ökade från 69 till 80 personer. 
Generella avtalsenliga löner samt nyanställningar med något 
högre löneläge har ökat den genomsnittliga kostnaden per 
person. Övriga kostnader uppgick till 19,7 MSEK (18,1). Inom 
segmentet Pampalogruvan har produktionskostnaden per 
anrikat malmton ökat från 579 SEK till 598 SEK eller med tre 
procent. 

Koncernens EBITDA uppgick till 8,9 MSEK (1,4) och rörelse-
resultatet uppgick till 1,5 MSEK (–7,8). Segmentens rörelse-
resultat fördelade sig enligt följande: Pampalogruvan 
5,5  MSEK (–0,7), Guldprospektering –1,1 MSEK (–0,9) och 
koncern gemensamma kostnader –3,2 MSEK (–5,6). Segmen-
tens sammanlagda rörelseresultat uppgick till 1,2 MSEK (–7,2). 
Segmentredovisningen upprättas inte i enlighet med IAS. Jus-
teringar av rörelseresultatet avseende IAS uppgick under kvar-
talet till 0,3 MSEK (–0,1). 

Finansnettot uppgick till –6,4 MSEK (–3,0). Förändringen 
hänför sig till större kursförluster än jämförandeperioden då 
EUR blivit fortsatt svagare jämfört med svenska kronan. Kurs-
förlusterna hänför sig till främst till koncerninterna lån. Resulta-
tet efter skatt på kvarvarande verksamheter uppgick till –5,2 
MSEK (–10,0). Skattekostnaden i koncernen förklaras av vinst i 
dotterbolagets IAS-justerade resultat. Moderbolagets förlust 
beaktas inte i beräkningen av skatt i koncernen. 

Övrigt totalresultat uppgick till 15,9 MSEK (–16,4). Kassa-
flödessäkringarna har ökat i värde på grund av att guldpriset 
gått ned.

1 januari – 31 december 2012 jämfört med 1 januari –  
31 december 2011
Intäkterna från försäljning av guldkoncentrat uppgick till 
283 420 KSEK (181 807), en dryg fördubbling jämfört med 2011. 
Leveranserna till kund omräknat till guldinnehåll ökade med 46 
procent och uppgick till 867,5 kg (27 890 oz) 2012 jämfört med 
592,1 (19 038 oz) under 2011. De totala intäkterna uppgick till 
235 087 KSEK (149 974). Realiserad andel av guldprissäkringen 
avseende 12 000 oz har minskat intäkterna med 48 900 KSEK 
(–). 

Periodens genomsnittliga försäljningsintäkt/oz uppgick till 
10 162 SEK/oz (9 550), en ökning med 6 procent. Det genom-
snittliga marknadspriset enligt London Bullion Market (A.M. 
fixing) under 2012 var 1 298,0 EUR/oz (1 131,0), dvs. cirka 15 
procent över motsvarande period under föregående år. Faktu-
rering av samtliga leveranser till kund sker i USD. 

Flotationskoncentrat faktureras månadsvis ca 1,5 månad 
efter leveransmånaden och guldinnehållet prissätts utgående 
från genomsnittspriset månaden efter leveransmånaden. 
Gravi metriskt koncentrat faktureras så fort analyserna av guld-
halterna är klara och prissätts utgående från den dagens mark-
nadspris i USD. 

Koncernens rörelseresultat uppgick till 28 079 KSEK 
(–6 301). Pampalogruvans rörelseresultat uppgick till 75 825 
KSEK (21 521), orealiserat resultat på säkringsinstrument upp-
gick till –24 357 KSEK (–2 320) och övrigt rörelseresultat upp-
gick till –23 389 KSEK (–25 749). 

Bruten malm uppgick till 250 790 ton (176 745) och anrikad 
malm i verket till 249 949 ton (210 547). Ingående guldhalt upp-
gick till 4,0 gram per ton (3,4). Produktionskostnaden per anri-
kad malmton inklusive avskrivningar uppgick till 640 SEK/ton 
(614). Guldproduktionen uppgick till 866,5 kg (27 860 oz) under 
2012 jämfört med 615,9 kg (19 801 oz) under 2011. ”Cash Cost” 
uppgick till 753 USD/oz (864). 

Ersättningar till anställda uppgick till 48 031 KSEK (36 739). 
Antalet anställda ökade från i genomsnitt 58 till 75 personer. 
Vid slutet av perioden uppgick antalet anställda i koncernen till 
77 personer, varav 70 personer vid Pampalogruvan. 

Avskrivningarna uppgick till 36 270 KSEK (26 764), en 
ökning med 36 procent. Då produktionen startades under 
2011 påbörjades avskrivningarna i mars 2011, vilket ger en jus-
terad procentuell ökning om på 13 procent. Så gott som alla 
avskrivningar avser Pampalo.

1 januari – 31 december 2011 jämfört med  
1 januari – 31 december 2010
Kommersiell produktion påbörjades i februari 2011. Intäkterna 
från försäljning av guldkoncentrat uppgick till 181 807 KSEK. 
Leveranserna till kund omräknat till guldinnehåll uppgick till 
19  038 oz (–). Bolagets guldprissäkring minskade den redo-
visade omsättningen med –33 124 KSEK avseende 9 000 oz av 
årets leveranser till 148 683 KSEK (–).

KOMMENTARER TILL 
DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN
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Pampalogruvans rörelseresultat uppgick till 21 521 KSEK (–) 
och rörelseresultatet för övriga segment –23 459 KSEK. Efter 
justeringar enligt IAS uppgick hela koncernen rörelseresultat 
till –6 301 KSEK (–73 569).

Rörelsekostnaderna inklusive avskrivningarna uppgick till 
156 522 KSEK. Det lager av råmalm som byggdes upp under 
2010 inför produktionsstarten har konsumerats under 2011 och 
denna lagerminskning samt övriga materialkostnader belasta-
de rörelseresultatet med 21 687 KSEK (–).

Ersättningar till anställda uppgick till 36 739 KSEK (15 534) 
och ökningen jämfört med motsvarande period 2010 förklaras 
av start av gruvdrift.

Genomsnittligt antal anställda ökade till 58 (26). Övriga 
externa kostnader uppgick till 71 332 KSEK (12 168). Merparten 
av dessa hänför sig till gruvdriften i Pampalo (entreprenörer, el 
och övriga direkta produktionskostnader).

Avskrivningarna och nedskrivningarna uppgick till 26 764 
KSEK (45 255), varav avskrivningar 26 764 KSEK (1 413) och ned-
skrivningar 0 KSEK (43 842). Avskrivningarna från gruvdriften 
belastar resultatet från mars 2011. Jämförelseårets nedskriv-
ning avsåg ilmenitfyndigheterna och kalkstensförekomsten.

Finansnettot uppgick till –5 522 KSEK (–15 666). Minskade 
valutakursförluster förklarar merparten av förändringen i 
finansnettot, kursförlusterna 2011 uppgick till 878 KSEK 
(–18 555). Räntenettot uppgick till –4 644 KSEK (–277). Ränte-
kostnaderna för Pampaloinvesteringen aktiverades i sin helhet 
under 2010. Under jämförelseåret redovisades därtill en 
engångsintäkt på grund av efterskänkt lån från finska staten 
om 3 166 KSEK.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till –12 070 KSEK 
(–89 235). Resultatet efter skatt var –11 417 KSEK (–83 261) och 
resultat per aktie var –0,14 SEK (–1,13).

Inom övrigt totalresultat redovisas förändringar i mark-
nadsvärde för koncernens derivatinstrument avseende guld-
pris och ränta. Marknadsvärdet på Bolagets kassaflödessäk-
ringar minskade med 59 963 KSEK (–217 145), inkomstskatt 
hänförlig till dessa uppgick till 15 590 KSEK (56 458). Omräk-
ningsdifferenser uppgick till 686 KSEK (–11 631).

 
1 januari – 31 december 2010 jämfört med 
1 januari – 31 december 2009
Bolagets resultat före skatt uppgick till –89 235 KSEK (–18 373). 
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till –1,13 
SEK (–0,38).

Verksamheten fokuserades under året på genomförande 
av Pampaloinvesteringen. 

Rörelseresultatet, efter personalkostnader om 15 534 KSEK 
(8 593) och övriga externa kostnader om 12 168 KSEK (7 597) 
samt avskrivningar och nedskrivningar om 45 255 KSEK (788), 
uppgick till –73 569 KSEK (–16 978). Ökade personalkostnader 
samt övriga externa kostnader hänförde sig främst till nyrekry-
teringar vid gruvan i Pampalo samt övriga löpande kostnader 
för den ökade verksamheten. I juni beslöt Bolagets styrelse att 
skriva ned värdet på ilmenitförekomsterna och kalkstens-woll-
astonitförekomsten dels beroende på att man under överskåd-
lig framtid inte såg det sannolikt att kunna finansiera utveckling 
av denna verksamhet, dels på grund av rådande marknads-
priser på dessa industrimineral. Nedskrivningen uppgick till 

43 842 KSEK och belastade 2010 års resultat. Finansnettot upp-
gick till –15 666 KSEK (–1 395), varav finansiella intäkter uppgick 
till 3 260 KSEK (98) och finansiella kostnader till –18 926 KSEK 
(–1 493). Valutakursförlusterna uppgick till –18 555 KSEK ( 735) 
och berodde främst på moderbolagets utlåning till dotter-
bolag. Lånen har lämnats i euro. Kronan stärktes under året 
med över 10 procent jämfört med euron.

Resultat före skatt uppgick till –89 235 KSEK (–18 373). Efter 
inkomstskatter på 5 974 KSEK (4 600) uppgick resultatet efter 
skatt till –83 261 KSEK (–13 773).

Övrigt totalresultat uppgick till –172 318 KSEK (–5 067). 
Inom övrigt totalresultat redovisas intäkter och kostnader hän-
förliga till orealiserade vinster och förluster på effektiva kassa-
flödessäkringar samt valutakursdifferenser avseende utländska 
dotterbolags omräkning till svenska kronor. En marknads-
värdering på Bolagets kassaflödessäkringar i guld samt ränta 
påverkade totalresultatet med –217 145 KSEK (10 994). Efter 
skatter på 56 458 KSEK (–2 858) uppgick nettoeffekten av 
omvärderingarna till –160 687 KSEK (8 136). Valutakursdifferen-
serna från omräkning av dotterbolags finansiella rapporter till 
svenska kronor uppgick till –11 631 KSEK (–13 203). Summa 
totalresultat uppgick till –255 579 KSEK (–18 840).

kaSSaflöden
1 januari – 31 mars 2013 jämfört med 1 januari – 31 mars 2012
Vid slutet av perioden uppgick koncernens likvida medel till 
85,5 MSEK (44,9). Periodens kassaflöde uppgick till totalt 18,9 
MSEK (–1,0). Kassaflödet från den löpande verksamheten upp-
gick till 31,3 MSEK (11,0). Investeringarna var 7,9 MSEK (4,1) 
och amorteringarna var 1,1 MSEK (7,8).

1 januari – 31 december 2012 jämfört med 1 januari –  
31 december 2011
Vid slutet av perioden uppgick koncernens likvida medel till 
69,0 MSEK (46,3). Årets kassaflöde uppgick till 24,5 MSEK 
(–19,2). Kassaflödet från den löpande verksamheten var 66,8 
MSEK (12,3). Investeringarna uppgick till 31,8 MSEK (22,4) och 
låneamorteringarna till 10,5 MSEK (9,1). Effekten av 2012 års 
amorteringsfrihet uppskattas till ca 13,8 MSEK och fram-
rullningen av guldsäkringen till 2016 till ca +28,2 MSEK eller 
sammanlagt 42,0 MSEK. Dessa ändringar hade som syfte att 
finansiera under 2012 genomförda investeringar för kapacitets-
ökningen i verket.

1 januari – 31 december 2011 jämfört med  
1 januari – 31 december 2010
Vid slutet av året uppgick koncernens likvida medel till 46 261 
KSEK (65 733). Det totala kassaflödet efter finansiering uppgick 
till –19 194 KSEK (–71 849). Investeringarna uppgick till 22 424 
KSEK (143 416). Kassaflödet från rörelsen uppgick till 12 296 
KSEK (–34 308). Detta kassaflöde var lägre än planerat. Detta 
berodde på att guldproduktionen var något lägre än planerat 
på grund av lägre guldhalt. Dessutom var produktionskostna-
derna högre på grund av utökad ortdrivning i gruvan men även 
som en följd av en generellt högre kostnadsnivå än planerat 
under året. Ett ökat rörelsekapital jämfört med början av året, 
främst från upplupna och ej fakturerade intäkter, påverkade 
kassaflödet med –7 340 KSEK (1 103). Fakturering och betal-
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ning av guldkoncentrat sker i genomsnitt två månader efter 
leverans. Amortering av lån uppgick till 9 066 KSEK.

1 januari – 31 december 2010 jämfört med  
1 januari – 31 december 2009
Bolagets likvida medel uppgick vid årets utgång till 65 733 
KSEK (139 173). Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick 
till –34 308 KSEK (–14 490). Efter nettoinvesteringar på 143 416 
KSEK (36 428), finansiering via lån och emissioner på 105 875 
KSEK (158 419) och upptagna lån, netto på 75 718 KSEK (–) 
uppgick årets kassaflöde till –71 849 KSEK (107 501). Nyemis-
sion inbringade 30 157 KSEK (158 419) av årets kassaflöde.

inVeSteringar
1 januari – 31 mars 2013 jämfört med 1 januari – 31 mars 2012
Investeringarna under kvartalet uppgick till 12,2 MSEK (10,3), 
varav finansierade genom leasing 4,2 MSEK (6,2). Investering-
arna i Pampalogruvan uppgick till 10,5 MSEK (9,2) och pro-
spektering till 1,7 MSEK (1,1). Investeringarna i Pampalogruvan 
bestod främst av kapacitetsökningsprojektet, fördjupning av 
snedbana, kärnborrning i Pampalogruvan. Ett nytt leasingavtal 
har träffats. Ilomantsi kommun har uppfört en lager- och 
service byggnad på Pampalo-området, som Endomines hyr 
över en leasingperiod på 10 år. 

1 januari – 31 december 2012 jämfört med 1 januari –  
31 december 2011
Årets investeringar uppgick till 40,1 MSEK (34,4). Investering-
arna i Pampalogruvan uppgick till 24,9 MSEK (13,4) och i pro-
spektering till 6,9 MSEK (9,0). Investeringar i utökad anriknings-
kapacitet utgör merparten av Pampalogruvans investeringar. 
Därutöver förvärvades en ny borrigg och ett betong-
sprutningsaggregat som finansierades genom leasing för mot-
svarande 8,3 MSEK (12,0).

1 januari – 31 december 2011 jämfört med  
1 januari – 31 december 2010
Investeringarna inklusive finansiell leasing uppgick till 34 431 
KSEK (150 467), varav investeringar i Pampalogruvan 13 399 
KSEK, leasing 12 021 KSEK samt prospektering 9 011 KSEK. 
Jämförelseårets investeringar avsåg i sin helhet Pampalo-
projektet, varav leasing uppgick till 7 051 KSEK.

1 januari – 31 december 2010 jämfört med  
1 januari – 31 december 2009
Investeringarna uppgick till 143 416 KSEK (36 428), varav pro-
spekterings- och utvecklingsutgifter 8 335 KSEK (4 998) samt 
anläggningar och infrastruktur 138 192 KSEK (30 366). 

Sålda tillgångar uppgick till 3 111 KSEK (–), varav merpar-
ten bestod av en nedsättning av köpeskillingen på marken i 
Pampalo som erhölls i slutet av året. Genom nedsättning kom-
penserades Bolaget för en förlängning av avtalade skogsav-
verkningsrättigheter för säljaren, finska Forststyrelsen, med 
40 år jämfört med tidigare avtalad period fram till mars 2011.

Investeringar i immateriella tillgångar (prospekterings- och 
utvecklingsutgifter) avsåg främst utveckling av Pampalo-
gruvan. Undersökningsarbeten inom Bolagets övriga guld-
fyndigheter utfördes inte under året.

Under året erhöll Bolaget förskott på bidraget från finska 
Arbets- och Näringsministeriet med cirka 14,2 MSEK (1,7 
MEUR). 
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finanSiell Ställning och kapitalStruktur
Den 31 mars 2013 uppgick Endomines nettoskuld till –9 486 
KSEK. Bolagets likvida medel uppgick till 85 534 KSEK och 
ränte bärande skulder uppgick till 76 048 KSEK.

Marknadsvärdet av finansiella instrument som avser kassa-
flödessäkringar på guldpris, ränterisk och elpris uppgick till 
totalt –227 218 KSEK. Förändringen i marknadsvärdet för pe-
rioden januari–mars 2013 uppgick till 5 791 KSEK, varav oreali-
serat resultat inom rörelse resultatet 649 KSEK och inom övrigt 
totalresultat 5 142 KSEK. Den andel av värdet som avser näst-
kommande 12 månader redovisas som kortfristig skuld och 
resterande del som långfristig skuld. Endomines redovisar 
uppskjuten skattefordran på ovannämnda marknadsvärde på 
derivatinstrumenten 227 218 KSEK med aktuell skatte sats med 
55 668 KSEK. 

Bolagets eget kapital uppgick per den 31 mars 2013 till 
191 941 KSEK. Soliditeten per den 31 mars 2013 uppgick till 36 
procent.

Bolagets verksamhet och investeringar har historiskt finan-
sierats genom nyemissioner, apportemissioner och till en min-
dre del lån. För finansiering av Pampalogruvans anläggning 
och drifttagande har Bolaget beviljats projektfinansieringslån 
och statliga bidrag för en del av investeringen. Behov av extern 
finansiering bedöms eventuellt komma att uppstå i samband 
med förvärv och vid större investeringar. 

Tabellerna till höger visar Bolagets eget kapital, skuldsätt-
ning och nettoskuldsättning per den 31 mars 2013. 

rörelSekapital
Bolagets produktion och försäljning av guld innebär att Bola-
get binder rörelsekapital i framförallt kundfordringar, varula-
ger, driftsförnödenheter och förutbetalda kostnader. Rörelse-
kapitalets skuldsida utgörs till största delen av leverantörsskul-
der samt upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Netto 
rörelsekapital förväntas normalt vara positivt för Endomines, 
innebärande att rörelsekapital binds genom att omsättnings-
tillgångar är större än motsvarande kortfristiga skulder. Detta 
förhållande medför att en expansion av verksamheten i nor-
malfallet medför en ökning av rörelsekapitalbindningen. 

Baserat på produktionsmålet för 2013 bedöms Endomines 
generera positivt kassaflöde från den löpande verksamheten. I 
kombination med befintliga likvida medel bedöms detta täcka 
Bolagets rörelsekapitalbehov för minst de kommande 12 
månaderna.

materiella anläggningStillgångar
Bolagets materiella anläggningstillgångar uppgick per den 
31  mars 2013 till 243 194 KSEK, fördelade enligt tabellen 
nederst till höger.

Av de materiella anläggningstillgångarna innehas 2 975 
KSEK enligt finansiella leasingavtal där leasegivaren har säker-
het i tillgången, fördelat på byggnader, mark och markanlägg-
ningar 722 KSEK och maskiner och inventarier 2 253 KSEK.

De materiella anläggningstillgångarna måste användas i 
enlighet med de miljötillstånd som Bolaget erhållit. 

Eget kapital och skuldsättning, KSEK 31 mar 2013

kortfristiga räntebärande skulder

Mot borgen –

Mot säkerhet 17 781

Blancokrediter –

Summa kortfristiga räntebärande skulder 17 781

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

Mot borgen –

Mot säkerhet 58 267

Blancokrediter –

Summa långfristiga räntebärande skulder 58 267

Eget kapital

Aktiekapital 238 325

Övrigt tillskjutet kapital 215 710

Reserver –147 781

Balanserat resultat –114 313

Minoritetsintresse –

Summa eget kapital 191 941

Nettoskuldsättning, KSEK 31 mar 2013

A. Kassa och bank 85 534

B. Likvida medel –

C. Lätt realiserbara värdepapper –

D. Summa likviditet (A+B+C) 85 534

E. kortfristiga räntebärande fordringar

F. Kortfristig del av långfristiga finansiella skulder1) 13 341

G. Kortfristig del av finansiell leasing 4 440

H. Andra kortfristiga räntebärande skulder1) –

I.
Summa kortfristiga räntebärande skulder 
(F+G+h) 17 781

J. Netto kortfristig skuldsättning (I–E–D) –67 753

K. Långfristiga finansiella skulder1) 40 023

L. Finansiell leasing 18 244

M. Andra långfristiga räntebärande skulder1) –

N. långfristig skuldsättning (k+l+M) 58 267

O. Nettoskuldsättning (J+N) –9 486

1)  Varav 53 364 KSEK omfattas av säkerhet/borgen

Materiella anläggningstillgångar, KSEK 31 mar 2013

Byggnader, mark och markanläggningar 63 863

Maskiner och inventarier 81 711

Gruvan 70 931

Pågående nyanläggningar 26 689

Summa 243 194

EGET KAPITAL, SKULDER OCH 
ANNAN FINANSIELL INFORMATION



EGET KAPITAL, SKULDER OCH ANNAN FINANSIELL INFORMATION

46 ENDOMINES AB

pågående inVeSteringar och inVeSteringS-
åtaganden
Bolaget bedriver för närvarande prospektering inom ramen för 
2013 års prospekteringsprogram. I december 2012 beslutades 
att investera cirka 10,5 MSEK (1 263 KEUR) i att fördjupa sned-
banan. Arbetet med snedbanan beräknas vara genomfört 
omkring slutet av 2013.

I övrigt har Bolaget inte gjort några åtaganden om väsent-
liga framtida investeringar. Samtliga pågående investeringar 
finansieras med kassaflöde från den löpande verksamheten. 

Bolaget genomförde en riktad nyemission i mars 2013 som 
tillförde cirka 45 MSEK efter emissionskostnader. Syftet med 
den riktade nyemissionen var att kunna genomföra en mer 
expansiv prospektering längs den Karelska Guldlinjen.

projektfinanSiering
Endomines Oy och Endomines AB ingick den 9 oktober 2009 
avtal med Nordea Bank Finland Plc om projektfinansieringslån 
om cirka 66,7 MSEK (8 MEUR) avseende Pampalogruvan. Lånet 
amorteras halvårsvis i tio jämna rater från och med 30 juni 2011 
och skall vara fullt återbetalat senast 31 december 2015. Det 
statliga finska finansbolaget Finnvera plc har ingått avtal med 
Endomines Oy att garantera cirka 50,0 MSEK (6 MEUR) av pro-
jektfinansieringen. Som säkerhet för projektfinansieringen har 
Endomines Oy ställt bl.a. Bolagets bearbetningskoncessioner i 
anslutning till den Karelska Guldlinjen och pant i marken 
omkring Pampalo i kombination med en moderbolagsgaranti 
från Endomines AB. Dessutom har Nordea Bank Finland Plc 
erhållit pant i samtliga aktier i Endomines Oy samt företags-
inteckning i Endomines Oy. 

Under mars 2012 omförhandlades delvis villkoren för pro-
jektfinansieringslånet, innebärande att planerade amortering-
ar om totalt cirka 13,3 MSEK (1,6 MEUR) under 2012 senare-
läggs till 2014 och 2015. Planerade amorteringar under 2013 
skall betalas enligt plan.

Utöver lånet från Nordea Bank Finland Plc har det statliga 
finska Arbets- och Näringsministeriet beviljat Endomines 
investeringsbidrag om cirka 20,8 MSEK (2,5 MEUR) att använ-
das specifikt för Pampalogruvans infrastrukturinvesteringar. 
Bidraget var maximerat till 25 procent av dessa investeringar, 
och totalt har cirka 18,2 MSEK (2 188 KEUR) utbetalats. Någon 
ytterligare utbetalning kommer inte att ske.

kaSSaflödeSSäkringar
Hedge av guldpriset
Endomines Oy ingick i december 2009 avtal om säkring av 
guldpris med Nordea Bank Finland Plc. Genom avtalet erhöll 
Endomines Oy ett fast pris avseende 84 400 oz guld (2 625 kg) 
över en period som sträcker sig från tredje kvartalet 2011 till 
och med fjärde kvartalet 2015. Det finansiella instrumentet 
utgörs av en metallswap som korrigerar leveranskvartalets 
genomsnittliga pris enligt London Bullion Market (LBMA) till 
ett fast pris på 843 EUR/oz. Om priset enligt LBMA är lägre än 
843 EUR kompenseras Endomines Oy av banken med mellan-
skillnaden. Om genomsnittspriset på LBMA är högre än 843 
EUR betalar Endomines Oy mellanskillnaden till banken. 

I början av april 2012 omstrukturerades Bolagets guld-
hedge delvis, med innebörden att 6 000 oz hedgad volym för 

andra och tredje kvartalet 2012 flyttades till 2016. Säkrings priset 
för den hedgade volym som flyttades uppgår till 796 EUR/oz. 

Fördelning av säkrade volymer, inklusive förflyttningen av 
6 000 oz från det andra och tredje kvartalet 2012 till 2016, är:

År
Hedgad volym 

guld (oz)
Motsvarar volym 

i kg Säkringspris

2013 17 500 544 843 EUR/oz

2014 19 500 607 843 EUR/oz

2015 20 400 635 843 EUR/oz

2016 6 000 187 796 EUR/oz

Totalt 63 400 1 973

Marknadsvärdet för kassaflödessäkringarna kommer att variera 
i framtiden på grund av fluktuationer i valutakursen mellan 
USD och EUR, fluktuationer i spotpriset på guld, förväntningar 
på framtida utveckling av guldpriset samt den återstående 
 säkrade volymen. Säkringspositionerna avräknas kvartalsvis i 
efterskott och resultatförs för det kvartal som säkringen realise-
ras. Det realiserade resultatet för Endomines kommer att base-
ra sig på en kombination av rörelsens kostnader, variationer i 
guldhalt, produktionsvolym, säkringspriset samt marknadspri-
set på guld. Genom att 63 400 oz (1 973 kg) av guldproduktio-
nen under åren 2013–2016 är säkrad kvarstår även en möjlighet 
att göra vinster på resterande produktion om guldpriset i EUR/
oz är fortsatt högt. 

Avtalet om säkring av guldpris med Nordea Bank Finland 
Plc. innehåller även en klausul om så kallad ”optional early ter-
mination”, vilket innebär att det under vissa omständigheter 
kan finnas möjlighet för Nordea Bank Finland Plc. att avsluta 
säkringspositionerna i förtid.

I tillägg till ovanstående ingick Endomines Oy i mars 2013 
även en överenskommelse med Nordea Bank Finland Plc om 
pantsättning av ett bankkonto som säkerhet för den hedgade 
volym guld som flyttades vid omstruktureringen av guld-
hedgen. Ett belopp motsvarande minst hälften av skillnaden 
mellan marknadspriset för guld och det fasta priset för den 
hedgade volymen ska pantsättas senast den 31 december 
2015 genom kvartalsvisa delbetalningar med start från andra 
kvartalet 2013. Det pantsatta beloppet ska sedan användas för 
betalningar under 2016 av den framflyttade guldhedgen.

Hedge av rörlig ränta
Projektfinansieringslånet från Nordea Bank Finland Plc löper 
med rörlig ränta baserad på Euribor 1m med ett tillägg på 2,75 
procent. Med anledning av att projektfinansieringslånet under 
mars 2012 omförhandlades delvis avseende planerade amor-
teringar, löper nu projektfinansieringslånet med en rörlig ränta 
baserad på Euribor 1m med ett tillägg på 3,50 procent. Enligt 
låneavtalet ålades Endomines att genom Nordea Bank Finland 
Plc hedga minst 50 procent av den väntade räntekostnaden. 
Avtalet om säkring av ränta upprättades i maj 2010 genom 
 vilken en rörlig ränta på projektfinansieringslånet från Nordea 
Bank Finland Plc byttes ut till en fast ränta. I september 2011 
överenskom Endomines och Nordea Bank  Finland Plc att detta 
räntesäkringsavtal skulle upphöra och samtidigt ingicks ett nytt 
avtal om säkring av ränta. Det nya avtalet om säkring av ränta 



EGET KAPITAL, SKULDER OCH ANNAN FINANSIELL INFORMATION

 NOTERING PÅ NASDAQ OMX HELSINKI 47

gäller under hela projektfinansieringslånets löptid och hela 
lånebeloppet. Enligt det nya avtalet om säkring av ränta beta-
lar Endomines Oy en fast ränta på 1,72 procent per år. Ifall den 
rörliga räntan (Euribor 1m) sjunker under 1,00 procent är 
 Endomines Oy skyldigt att betala skillnaden mellan 1,00 pro-
cent och Euribor 1m. I april 2012 ändrades avtalet igen. Enligt 
nu gällande avtal betalar Endomines Oy en fast ränta på 1,60 
procent per år. Ifall den rörliga räntan  (Euribor 1m) sjunker 
under 0,65 procent är Endomines Oy skyldigt att betala skillna-
den mellan 0,65 procent och Euribor 1m multiplicerat med två.

återStällningSkoStnader
Endomines är ålagt att återställa de markområden som påver-
kats av prospekteringen och gruvdriften i Pampalo. För detta 
ändamål har Bolaget utarbetat en åtgärdsplan för återställan-
det och avsatt belopp för detta. Det reserverade beloppet 
motsvarar ledningens bästa bedömning av det nuvärdes-
beräknade belopp som Bolaget i nuläget kommer att behöva 
betala för att återställa marken avseende Endomines under-
sökningstillstånd och bearbetningskoncessioner längs  Karelska 
Guldlinjen och i Karlebyområdet. Avsättningen för återställ-
ningskostnader uppgick per 31 december 2012 till 8 763 KSEK. 
En bedömning av det reserverade beloppet sker vid varje 
 rapporteringstillfälle.

kVartalSVariationer
Endomines guldproduktion kommer över tiden att variera 
 mellan kvartal med avseende på parametrar som bl.a. mäng-
den bruten och anrikad malm, ingående guldhalt samt 
kapacitet sutnyttjande och guldutbyte i anrikningsverket. Detta 
medför att den faktiska guldproduktionen och beräknad ”Cash 
Cost” per kvartal kan variera betydligt. Väsentliga produktions-
parametrar per kvartal under 2011, 2012 och det första kvar-
talet 2013 redovisas i tabellen nedan.

SkatteSituation 
Endomines bedriver för närvarande verksamhet i Finland med 
moderbolagets förvaltning i Sverige och beskattas med en 
bolagsskattesats om 24,5 procent i Finland och 22,0 procent i 
Sverige. 

Koncernens outnyttjade underskottsavdrag uppgick per 
31 december 2012 till 96 968 KSEK. Hela beloppet avsåg 
moderbolaget.  

Endomines är, såvitt Bolaget känner till, för närvarande inte 
föremål för någon typ av skattemässig granskning. 

ValutakurShantering
Endomines operativa verksamhet är lokaliserad till Finland, där 
valutan är EUR. Bolagets guldproduktion förväntas att säljas i 
USD, då guld prissätts i denna valuta. Detta innebär att 
Endomines  i den operativa verksamheten är exponerat för 
valutakursfluktuationer avseende EUR i förhållande till USD. 

Moderbolagets rapporteringsvaluta är SEK, medan dotter-
bolagens rapporteringsvaluta är EUR, vilket innebär att intäk-
ter, kostnader och balansposter i allt väsenligt redovisas i EUR. 
Detta innebär att Endomines vid konsolidering av koncern-
räkenskaperna är exponerat för valutakursfluktuationer av-
seende EUR i förhållande till SEK.

öVrig information
Endomines bedömer att produktionen i Pampalo guldgruva 
fortsätter i enlighet med produktionsplanen. Bolaget förväntar 
sig att guldpriset kommer att ligga kvar på en hög nivå. Detta 
har en positiv effekt på Bolagets resultat och kassaflöden till 
den del försäljningen överstiger den prissäkrade guldvolymen. 
I övrigt känner Endomines inte till några tendenser, osäker-
hetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra krav, åtaganden 
eller händelser som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på 
Bolagets affärsutsikter under innevarande räkenskapsår.

Endomines känner heller inte till några offentliga, ekono-
miska, skattepolitiska, penningpolitiska eller andra politiska 
åtgärder som, direkt eller indirekt, väsentligt påverkat eller 
väsentligt skulle kunna påverka Bolagets verksamhet.

Endomines ingick den 5 juli 2012 ett avtal med Cove 
Resources, genom vilket Bolaget förbinder sig att överlåta 
samtliga aktier i Kalvinit Oy till Cove Resources. Överlåtelsen är 
villkorad av att Cove Resources senast den 15 maj 2013 har 
genomfört en kapitalanskaffning. En mer detaljerad beskriv-
ning av avtalet finns i avsnittet ”Legala frågor och övrig infor-
mation” på sid. 64.

Inga väsentliga förändringar har inträffat vad gäller 
 Endomines finansiella ställning eller ställning på marknaden 
sedan Bolagets delårsrapport för perioden januari till mars 
2013 offentliggjordes den 23 april 2013.

Nyckeltal Pampalogruvan

   2011     2012 2013
Rullande  

12 månaderQ1 Q2 Q3 Q4 Helår Q1 Q2 Q3 Q4 Helår Q1

Bruten malm (ton) 25 382 44 050 49 441 57 872 176 745 61 134 57 718 61 988 69 950 250 790 90 386 280 042

Anrikad malm (ton) 35 797 53 169 56 915 64 666 210 547 61 596 64 730 64 177 59 446 249 949 58 856 247 209

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

Kapacitetsutnyttjandetimmar (% av tid) 63,4 90,5 86,7 93,3 85,3 86,5 94,2 95,0 88,1 91,0 88,8 91,5

Guldutbyte i anrikningsverket (%) 83,8 87,0 88,1 86,2 87,0 85,6 86,6 85,5 87,2 86,1 88,4 87,0

Guldproduktion (kg) 105,4 144,7 182,1 183,7 615,9 168,8 244,5 175,8 277,4 866,5 180,4 878,1

Guldproduktion (oz) 3 390 4 651 5 855 5 906 19 801 5 427 7 862 5 652 8 919 27 860 5 800 28 233

Skadefrekvens LTIFR1) 39 50 42 35 35 16 11 10 9 9 0 0

Cash Cost (USD/oz) 1 136 919 675 918 864 878 692 804 686 753 832 745

1)  LTIFR = The Lost Time Injury Frequency Rate, antal skador som lett till en frånvarodag räknat per miljon arbetstimmar på rullande 12 månader
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aktien och aktiekapital
Endomines aktier har emitterats enligt svensk lag och är regist-
rerade hos Euroclear i elektronisk form, med ISIN-kod 
SE0001803131. Euroclear för även Bolagets aktiebok. Aktierna 
kommer att behandlas i det finska värdeandelssystemet via 
processlänken. Enligt Endomines bolagsordning skall Bola-
gets aktiekapital uppgå till lägst 220 000 000 SEK och högst 
880 000 000 SEK och antalet aktier skall uppgå till lägst 73 000 
000 och högst 292 000 000. Aktiens kvotvärde är 3,00 SEK. Varje 
aktie berättigar till en röst vid Endomines bolagsstämma och 
samtliga aktier har lika rätt till utdelning och överskott vid likvi-
dation. Endomines har 87 385 625 aktier utestående, motsva-
rande ett aktiekapital om 262 156 875 SEK. Samtliga aktier är 
fullt betalda. Förändringar av aktieägarnas rättigheter förutsät-
ter ändring av bolagsordningen i enlighet med gällande lag-
stiftning. Aktieägare har företrädesrätt till teckning av nya 
aktier i samband med nyemission i Bolaget i enlighet med 
aktiebolags lagen (2005:551) såtillvida ej annat föreskrivs i 
emissionsbe slutet. Bolaget har inget innehav av egna aktier. 
Dock innehar Endomines dotterbolag Endomines Förvaltning 
AB totalt 3 442 000 tecknings optioner för säkerställande av 

Endomines åtaganden enligt innevarande personaloptions-
program (se nedan under avsnittet ”Utestående tecknings-
optioner”). 

Endominesaktien är inte och har inte varit föremål för ett 
offentligt uppköpserbjudande eller dylikt erbjudande. Bolaget 
har endast ett aktieslag.

aktiekapitaletS förändring
Nedanstående tabell visar förändringen av aktiekapitalet och 
antalet aktier i Endomines sedan listningen av Bolaget på First 
North 2007. 

Den minskning av aktiekapitalet som genomfördes 2009 
skedde i anslutning till den företrädesemission som genom-
fördes samma år. Syftet med aktiekapitalminskningen var att 
möjliggöra och underlätta nyemissionen, och skedde utan 
indragning av aktier för avsättning till fond att användas enligt 
beslut av bolagsstämman.

Aktiekapitalet uppgick före den riktade nyemissionen, som 
genomfördes i mars 2013, till 238  324  875 SEK och antalet 
aktier uppgick till 79 441 625 stycken.

   Antal aktier   Aktiekapital, SEK Kvotvärde,

År Händelse Förändring Summa Förändring Totalt SEK

2007 Nyemission 6 675 000 18 335 871 33 375 000 91 679 355 5,00

2009 Aktiekapitalminskning 0 18 335 871 –36 671 742 55 007 613 3,00

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

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

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

ägarStruktur
Tabellen till höger visar Bolagets tio största ägare per den 
28 mars 2013. Såvitt styrelsen för Endomines  känner till, förelig-
ger inte några aktieägaravtal eller andra överenskommelser 
mellan några av Endomines aktieägare som syftar till gemen-
samt inflytande över Bolaget. Såvitt styrelsen för Endomines 
känner till finns det heller inga överenskommelser eller mot-
svarande avtal som kan komma att leda till att kontrollen över 
Bolaget förändras.

uteStående teckningSoptioner
I anledning av Bolagets pågående personaloptionsprogram, 
varav det ena beslutades vid extra bolagsstämma den 
12 november 2009 och det andra beslutades vid årsstämman 
den 28 april 2011, och som beskrivs under avsnittet ”Bolags-
styrning” på sid. 59, har Bolaget emitterat sammanlagt 
3 442 000 teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget 
Endomines Förvaltning AB. Syftet med dessa teckningsoptio-
ner är att säkerställa leverans av aktier under personaloptions-
programmen samt att likvidmässigt säkra utbetalning av fram-
tida sociala avgifter till följd av personaloptionsprogrammen. 
Tilldelning under det program som beslutades 2009 skedde i 
januari 2010 med totalt 1 200 000 personaloptioner och tilldel-
ning under det program som beslutades 2010 skedde i maj 
2011 med totalt 1 100 000 personaloptioner. Vid full tilldelning 

och utnyttjande av samtliga personaloptioner som omfattas av 
programmen, samt fullt utnyttjande av teckningsoptioner, 
innebär detta en utspädning på högst 3,8 procent beräknat på 
antalet utestående aktier i Bolaget. 
 

Ägare/förvaltare/depåbank Antal aktier
Andel aktier 

och röster, %

Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 10 618 589 13,37

Svenska Handelsbanken AB Markets 7 160 100 9,01

Suomen Teollisuussijoitus OY 6 372 227 8,02

Yggdrasil AB 6 298 580 7,93

Nordea Bank Finland ABP 4 288 485 5,40

Nordnet Pensionsförsäkring AB 2 684 779 3,38

Lindborg, Timo 2 340 056 2,95*)

Ålandsbanken AB, W8IMY 1 704 090 2,15

Skandinaviska Enskilda Banken S.A. 1 250 300 1,57

JPM Chase NA 1 150 000 1,45

Totalt tio största aktieägarna 43 867 206 55,23

Övriga aktieägare 35 574 419 44,77

Totalt 79 441 625 100,00

*) Styrelsemedlem, inklusive indirekt ägande 

Källa: Euroclear

AKTIEN, AKTIEKAPITAL OCH ÄGARSTRUKTUR
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I övrigt har Endomines inte emitterat några optionsrätter 
eller konvertibla skuldebrev.

bemyndiganden
Vid årsstämman 2012 bemyndigades styrelsen att intill tiden 
för nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas före-
trädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 7 944 612 aktier 
(vilket motsvarade högst 10 procent av det då befintligt antal 
registrerade aktier). Den 27 mars 2013 beslöt styrelsen med 
stöd av bemyndigandet, att genomföra en riktad nyemission. 
Se nedan under rubriken ”Nyemission” för mer information.

Vid årsstämman den 23 april 2013 bemyndigades styrelsen 
att intill tiden för nästa årsstämma, med avvikelse från aktie-
ägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. 
Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska det antal nya 
aktier som kan ges ut sammanlagt omfatta högst så många 
aktier som motsvarar högst tio (10) procent av befintligt antal 
aktier i Endomines vid tiden för registeringen av emissionsbe-
myndigandet. Grunden för emissionskursen ska vara aktiens 
marknadsvärde med eventuell sedvanlig rabatt. Skälen till avvi-
kelse från aktieägarens företrädesrätt är att möjliggöra riktade 
emissioner huvudsakligen för att bredda det långsiktiga insti-
tutionella ägandet i Endomines, och för att utnyttja möjlighe-
ten att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital för tillkommande 
investeringar för att utveckla det fortsatta prospekterings-
arbetet, och därmed främja Endomines möjligheter att skapa 
ytterligare värde för samtliga aktieägare. Styrelsen har ännu 
inte utnyttjat detta bemyndigande.

nyemiSSion
Den 27 mars 2013 beslutade styrelsen, med stöd av ovan 
beskrivna emissionsbemyndigande beviljat av årsstämman 
2012, om en riktad nyemission av 7 944 000 aktier till huvudsak-
ligen svenska och finländska investerare, genom vilken Bola-
get tillfördes cirka 48 miljoner SEK. Efter nyemissionen uppgår 
antalet aktier till 87 385 625 stycken, varav de nyemitterade 
aktierna utgör cirka 9,1 procent av aktiekapitalet. Bolagets 
aktiekapital ökades med 23 832 000 SEK från 238 324 875 SEK 
till 262 156 875 SEK, vilket innebar en ökning av aktiekapitalet 
med knappt 10 procent och en utspädning om cirka 9,1 pro-
cent. De nya aktierna har samma rätt som befintliga aktier i 
Endomines och berättigar till vinstutdelning första gången på 
den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter 
det att de nya aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB 
förda aktieboken. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrä-
desrätt var att nå institutionella investerare och bredda Bola-
gets investerarbas.  Emissionslikviden avses att användas för att 
finansiera en mer expansiv prospektering längs den Karelska 
Guldlinjen i östra Finland. De nya aktierna upptogs till handel 
på NASDAQ OMX Stockholm den 8 april 2013.

utdelningSpolicy och öVrig information
Endomines har hittills inte lämnat någon utdelning och har inte 
lagt fast någon utdelningspolicy. 

Beslut om vinstutdelning i svenska aktiebolag fattas av 
bolagsstämman. Utdelning får endast ske med ett sådant 
belopp att det efter utdelningen finns full täckning för Bola-
gets bundna egna kapital och endast om utdelningen framstår 
som försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, 
omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet 
samt Endomines konsoliderings behov, likviditet och ställning i 
övrigt (den så kallade försiktighetsregeln). Som huvudregel får 
aktieägarna inte besluta om utdelning av ett större belopp än 
styrelsen föreslagit eller godkänt. Det följer av projektfinansie-
ringsavtalet med Nordea Bank Finland Plc att utdelning får ske 
efter att Pampalogruvan har färdigställts (vilket den har) och 
under förutsättning att skyldig heterna enligt avtalet uppfylls. 
För mer information se avsnittet ”Låne- och bidragsavtal” på 
sid. 65. 

Utdelning utbetalas normalt till aktieägare som ett kontant 
belopp per aktie genom Euroclear. Rätt till utdelning tillkom-
mer den som på den av bolagsstämman fastställda avstäm-
ningsdagen är registrerad som innehavare av aktier i den av 
Euroclear förda aktieboken. Om aktieägare inte kan nås 
genom Euroclear kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget av-
seende utdelningsbeloppet och begränsas i tiden endast 
genom regler om tioårig preskription. Vid preskription tillfaller 
utdelningsbeloppet Bolaget. Varken aktiebolagslagen eller 
Bolagets bolagsordning innehåller några restriktioner av-
seende rätt till utdelning till aktieägare utanför Sverige. Utöver 
eventuella begränsningar som följer av bank eller clearing-
system i berörda jurisdiktioner, sker utbetalning till sådana 
aktie ägare på samma sätt som till övriga aktieägare med hem-
vist i Sverige.

handelSplatS och kurSutVeckling
Endomines aktie handlas sedan den 7 november 2012 på 
 NASDAQ OMX Stockholm Small Cap under kortnamnet 
ENDO. Från den 19 juni 2007 fram till noteringen på NASDAQ 
OMX Stockholm handlades aktien på NASDAQ OMX First 
North. Styrelsen för Endomines har ansökt om sekundär-
notering av Bolagets aktier på NASDAQ OMX Helsinki. Första 
dag för handel med Endomines aktier på NASDAQ OMX 
 Helsinki är planerad till den 14 maj 2013. Investerare som vill 
handla Endomines aktier på NASDAQ OMX Helsinki kan 
 vända sig till sitt finska värdeandelskontos förvaltare för hjälp 
med detta.

Diagrammet nedan visar Endomines kursutveckling från 
den 19 juni 2007 till och med den 28 mars 2013. Sista betalkurs 
den 28 mars var 6,60 SEK, motsvarande ett börsvärde på cirka 
524,3 MSEK. Under tolvmånadersperioden 1 april 2012–28 
mars 2013 omsattes totalt 25 390 221 aktier, motsvarande en 
genomsnittlig omsättning per handelsdag på cirka 102 380 
aktier. 
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likViDitetsgaranti
Pareto Öhman AB är sedan den 7 november 2013 likviditetsga-
rant för Endominesaktien i syfte att förbättra likviditeten och 
minska skillnaden mellan köp- och säljkurs för aktien. Enligt vill-
koren i avtalet åtar sig Pareto Öhman AB att, i enlighet med de 
riktlinjer som utfärdats av NASDAQ OMX Stockholm, ställa 
köp- och säljkurser för ett belopp mot svarande minst 15 000 
SEK vardera för Endominesaktien.  Likviditetsgarantin säker-
ställer att skillnaden mellan köp- och säljkurs för Bolagets aktie 
inte överstiger fyra procent. Avtalet avseende likviditetsgaranti 
gäller tills vidare även efter den planerade sekundärnotering-
en av Endomines aktier på NASDAQ OMX Helsinki.

information till finska inVesterare
För värdepapper anslutna till det finska värdeandelssystemet 
enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverk-
samhet 749/2012, såsom ändrad, har Endomines samt behö riga 
myndigheter rätt att, utan hinder av lagens sekretessbestäm-
melser, direkt från Euroclear Finland Ab och Euroclear, erhålla 
sådan information om värdepappernas ägare som Endomines 
och de behöriga myndigheterna har rätt att erhålla enligt 
 gällande lagstiftning.

Euroclear Finland Ab har motsvarande rätt att tillhanda-
hålla Endomines, Euroclear samt behöriga myndigheter sådana 
ägaruppgifter om innehavare av värdepapper i värdeandels-
systemet, som Euroclear Finland Ab enligt den finska aktie-
bolagslagen 624/2006, såsom ändrad, tillhandahåller de finska 
företag som tillhör till det finska värdeandelssystemet, däri-
bland innehavarens namn, personnummer, kontakt, betal-
nings- och skatteinformation samt storleken på innehavarens 
innehav.
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StyrelSe
Endomines har nedanstående styrelse bestående av sex leda-
möter, varav Staffan Simberg är ordförande. Redovisade aktie-
innehav är inklusive närstående och bolag.

Staffan Simberg
Styrelseordförande sedan april 2013, styrelseledamot sedan 
2011. Medlem i revisionskommittén och ordförande i ersätt-
ningskommittén.

Född: 1949

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

Innehav i Endomines: 500 000 aktier.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i och tillika verkställande 
direktör för NEZ-Invest Ab samt styrelseordförande i Simberg 
& Partners Ab. Styrelseledamot i luoman Vesiosuuskunta-
Bobäck Vattenandelslag, Elektrobit Oyj, Elektrobit Technolo-
gies Oy, Nordic Vehicle Conversion AB och i Silva Group AB. 
Medlem i k III Sweden ABs investeringskommitté.

Avslutade uppdrag de senaste fem åren: Medlem av advisory 
board i landis & Gyr AG, industriell rådgivare åt Metso Oyj och 
Cargotec Oyj. Styrelseordförande i Svensk linjebesiktning AB 
och i Simberg & Partners AB.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Ja
 
Timo Lindborg
Styrelseledamot sedan 2005. Medlem i teknik- och säkerhets-
kommittén.

Född: 1955

Utbildning: Teknologie doktor i industriell ekonomi, Uleåborgs 
Universitet, Finland. Civilingenjör i miljö- och vattenteknik, 
 Uleåborgs Universitet, Finland, samt fil. kand. i geologi, 
 Uppsala Universitet.

Innehav i Endomines: 2 340 056 aktier.

Övriga uppdrag: Verkställande direktör och genom bolag 
aktieägare i Sotkamo Silver AB samt styrelseordförande i 
 Sotkamo Silver Oy. ledamot i Oulun tekninen liikelaitos/Oulu 
technical public utility i Uleåborg stad. Genom bolag delägare 
i Baltic Mining Oy. Verkställande direktör, styrelseledamot och 
delägare i familjebolaget Arkkitehti- ja ympäristösuunnittelu 
hentilä ja lindborg Oy. Professor vid luleå Tekniska Universitet 
och vid Uleåborgs Universitet, Finland.

Avslutade uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i 
Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy. Verkställande direktör 
och styrelseledamot i Endomines AB från 2005 till 2009, i Endo-
mines Oy från 1995 till 2009 och i kalvinit Oy från 1997 till 2009. 
Styrelseledamot i Nordic Foundry Oy. Strategisk  konsult i 
Endomines AB genom familjebolaget Arkkitehti-ja ympäris-
tösuunnittelu hentilä ja lindborg Oy 2009–2010. 

 Styrelsemedlem och vice ordförande i Uleåborgs affärsdrivan-
de verk från 2004 till 2008.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Nej

Stefan Månsson
Styrelseledamot sedan april 2013. Medlem i revisionskommit-
tén och i teknik- och säkerhetskommittén.

Född: 1951

Utbildning: Bergsingenjör, kungliga Tekniska högskolan, 
Stockholm.

Innehav i Endomines: 0 aktier.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Arctic Gold AB, Dannemora 
Mineral Aktiebolag samt styrelseledamot och verkställande 
direktör för familjebolaget smanson konsult AB, genom vilket 
han innehar olika konsultuppdrag för bland annat lappland 
Goldminers AB och Zinkgruvan Mining AB.

Avslutade uppdrag de senast fem åren: Styrelseordförande i 
Irish Mining and Exploration Group (IMEG) och styrelseleda-
mot i tillika verkställande direktör för Zinkgruvan Mining AB. 
Verkställande direktör för Galmoy Mines ltd och styrelseleda-
mot i lappland Goldminers AB samt i Wiking Mineral AB. 

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Ja 

Rauno Pitkänen
Styrelseledamot sedan 2010. Medlem i ersättningskommittén 
och ordförande i teknik- och säkerhetskommittén.

Född: 1950

Utbildning: M.Sc. Mining Engineering, helsingfors Tekniska 
Universitet.

Innehav i Endomines: 7 380 aktier.

Övriga uppdrag: Vice president, Offering Development i 
Sandvik Mining and Construction Finland Oy.

Avslutade uppdrag de senaste fem åren: Olika chefsuppdrag i 
Sandvik Mining and Construction Finland Oy.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Ja

Mati Sallert
Styrelseledamot sedan april 2013. Medlem i teknik- och säker-
hetskommittén.

Född: 1943

Utbildning: Bergsingenjör, kungliga Tekniska högskolan i 
Stockholm.

Innehav i Endomines: 0 aktier.

Nedan redovisas de personer som är styrelseledamöter, ledande befattningshavare och revisorer i Bolaget.

STyRElSE, lEDANDE BEFATTNINGShAVARE 
OCh REVISORER
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Övriga uppdrag: huvudägare i, styrelseordförande i och tillika 
verkställande direktör för det familjeägda bolaget Umindevco 
ltd och verkställande direktör för Umindevco ltd Uk Filial, 
genom vilket han innehar konsultuppdrag, samt rådgivare åt 
Metal Mines Sweden AB.

Avslutade uppdrag de senast fem åren: konsultuppdrag som 
senior advisor på ÅF Mining samt anställd på Boliden AB 
 mellan 1969 och 2008, varav affärsutvecklingschef på Boliden 
Mineral AB mellan 2007 och 2008.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Ja

Meg Tivéus
Styrelseledamot sedan 2012. Ordförande i revisionskommittén.

Född: 1943

Utbildning: Civilekonom, handelshögskolan i Stockholm.

Innehav i Endomines: 10 000 aktier.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Arkitektkopia Aktiebo-
lag, Arkitektkopia holding AB, Björn Axén Institut Aktiebolag, 
Björn Axén hairdressers AB, Björn Axén Retail AB, Björn Axén 
Academy AB, Dawn 1 AB, i Solhagagruppen AB och i Folk-
tandvården Stockholms län AB. Styrelseledamot i Swedish 
Match AB, Nordea Fonder Aktiebolag, Cloetta AB, Meg  Tivéus 
AB, Sveaporten AB och i 02 el Ekonomisk Förening.

Avslutade uppdrag de senast fem åren: Styrelseordförande i 
Boss Media AB, Sveriges Marknadsförbunds Service Aktie-
bolag och i Danderyds Sjukhus AB. Styrelseledamot i Billerud 
Aktiebolag, Fazer Services AB, Frösunda lSS Aktiebolag, IUC 
Sverige AB, Com hem holding AB (tidigare Nordic Cable 
Acquisition Company Sub-holding AB), Paynova AB, Victoria 
Park AB och i Apoteket Farmaci AB.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Ja

leDANDe BeFAttNINGSHAVAre
Endomines har nedanstående ledande befattningshavare, 
varav Markus Ekberg är verkställande direktör. Redovisade 
aktieinnehav är inklusive närstående och bolag.

Markus Ekberg
Verkställande direktör sedan 2009.

Född: 1957

Utbildning: Fil.mag. i Geologi, University of Turku, Finland.

Innehav i Endomines: 60 000 aktier samt 800 000 personal-
optioner.

Övriga uppdrag: Ägare av, verkställande direktör tillika styrel-
seledamot i karelian Resource Services Oy. Indirekt delägare 
av, verkställande direktör och styrelseordförande i Tetra Mine-
rals Oy och kodal Phosphate AS. Verkställande direktör och 
styrelseledamot i Endomines finska dotterbolag Endomines 
Oy och kalvinit Oy.

Avslutade uppdrag de senaste fem åren: Vice verkställande 
direktör i Finn Nickel Oy vid hitura gruva. Verkställande direk-
tör och styrelseledamot i det av Endomines tidigare ägda 
 dotterbolaget kuovila limestone Oy.

Jaakko Liikanen
CTO/Teknisk chef
Anställd i Endomines Oy sedan 1996.

Född: 1952

Utbildning: Fil. kand. i geologi, Uppsala Universitet.

Innehav i Endomines: 1 120 892 aktier samt 550 000 personal-
optioner.

Övriga uppdrag: Vice verkställande direktör och styrelseleda-
mot i Endomines finska dotterbolag Endomines Oy. Av  SveMin 
utsedd s. k. ”kvalificerad Person”.

Avslutade uppdrag de senaste fem åren: –

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

Född: 1975

Utbildning: kandidatexamen i teknik, Norra karelen yrkes-
högskola, Finland.

Innehav i Endomines: 4 000 aktier samt 400 000 personal-
optioner.

Övriga uppdrag: –

Avslutade uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande i 
bostadsbolagen Asunto Oy Joensuun hohto, Asunto Oy 
 Marjalan Mansikka, Joensuu, Asunto Oy Marjalan Mustikka, 
Joensuu, Asunto Oy Marjalan karpalo, Joensuu och Asunto Oy 
Joensuun lumo. Projektledare vid Ahma lnsinöörit Oy samt 
arbetsledare vid lujatalo Oy.

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

Född: 1954

Utbildning: Ekonomie Magister, Svenska handelshögskolan i 
helsingfors, Finland.

Innehav i Endomines: 10 000 aktier samt 550 000 personal-
optioner.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Endomines Oy och 
 kalvinit Oy.

Avslutade uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande i 
det av Endomines tidigare ägda dotterbolaget kuovila 
limestone Oy.
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ÖVrIG INFOrMAtION KrING StyrelSeleDAMÖter 
OCH leDANDe BeFAttNINGSHAVAre
Styrelseledamöterna är valda för tiden intill slutet av årsstäm-
man 2014. Det har inte ingåtts några överenskommelser med 
större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter enligt 
vilka några befattningshavare har valts in i nuvarande befatt-
ning. Det finns inget avtal mellan Bolaget eller något av dess 
dotterbolag och styrelseledamöter eller ledande befattnings-
havare om förmåner efter det att uppdraget avslutats. Vissa 
ledande befattningshavare har dock rätt till lön under viss tid 
efter uppsägning. För ytterligare information se avsnitt ”Ersätt-
ningar och revisionsarvoden”. Inte heller har någon styrelse-
ledamot eller ledande befattningshavare åtagit sig begräns-
ningar i sina möjligheter att avyttra sina innehav av aktier i 
Endomines inom viss tid, mer än vad som framgår inom ramen 
för optionsprogrammen. Se avsnitt ”Bolagsstyrning” för mer 
information.

Det finns inga andra avtal mellan Bolaget och styrelseleda-
möter respektive ledande befattningshavare utöver anställ-
ningsavtal. 

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

Markus Ekberg var mellan april 2008 och juli 2009 vice verk-
ställande direktör i bolaget Finn Nickel Oy som frivilligt ansök-
te om konkurs den 15 juli 2009. konkursförfarandet påbörjades 
den 17 juli 2009 och avslutades den 19 oktober 2011. 

Vidare har det konstaterats att det inte föreligger familje-
band mellan Bolagets styrelseledamöter och ledande befatt-
ningshavare. 

Markus Ekberg har, via sitt helägda bolag karelian Resource 
Services Oy, prospekteringsrättigheter till vissa inmutningar i 
Finland och har även, via Tetra Minerals Oy och kodal Phosphate 

AS (till hälften ägda av karelian Resource Services Oy) prospek-
teringsrättigheter för vissa fyndigheter av fosfat, ilmenit och 
rutil i Norge. Markus Ekberg är även verkställande direktör och 
styrelseordförande alternativt styrelseledamot i de ovan nämn-
da bolagen. Timo lindborg är genom bolag delägare i Baltic 
Mining Oy och ägare i Sotkamo Silver AB. han är även verkstäl-
lande direktör i Sotkamo Silver AB och styrelseordförande i 
Sotkamo Silver Oy. Stefan Månsson är styrelseledamot i Dan-
nemora Mineral Aktiebolag, Arctic Gold AB och styrelseleda-
mot i och verkställande direktör för familjebolaget smanson 
konsult AB, genom vilket han innehar olika konsultuppdrag för 
bland annat lappland Goldminers AB och Zinkgruvan Mining 
AB. Mati Sallert är huvudägare, styrelseordförande och verk-
ställande direktör det familjeägda bolaget Umindevco ltd 
samt verkställande direktör för Umindevco ltd Uk Filial, 
genom vilket han innehar konsultuppdrag, samt är rådgivare åt 
Metal Mines Sweden AB. Samtliga ovan nämnda bolag har 
koppling till gruvindustrin och bedriver en verksamhet som 
därmed är besläktad med eller har koppling till den som 
bedrivs av Bolaget. Det föreligger därutöver inte några poten-
tiella intressekonflikter för styrelseledamöter eller ledande 
befattningshavare, det vill säga ingen styrelseledamot eller 
person i ledningsgruppen har något privat intresse som kan stå 
i strid med Bolagets utöver det som nämns ovan. Som angivits 
ovan har ett flertal styrelseledamöter och ledande befattnings-
havare ekonomiska intressen i Endomines genom aktieinne-
hav. 

Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshava-
re nås via Bolagets adress, hovslagargatan 5 B, 111 48 Stock-
holm.

reVISOr
Ordinarie revisor i Endomines AB sedan extra bolagsstämma 
den 16 december 2005 är revisionsbolaget Pricewaterhouse-
Coopers AB, Torsgatan 21, 113 97 Stockholm, med auktorise-
rad revisor Sten håkansson som huvudansvarig revisor. Price-
waterhouseCoopers AB omvaldes till revisor senast vid 
ordinarie årsstämma den 20 april 2010 för tiden intill slutet av 
årsstämman 2014. Sten håkansson är född 1960 och medlem i 
Far. Den 23 april 2013 ersatte den auktoriserade revisorn 
 Martin Johansson Sten håkansson som huvudansvarig revisor. 
Martin Johansson är född 1967 och medlem i Far.
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Bolagsstyrningen i Endomines utgår ifrån svensk lagstiftning, 
främst aktiebolagslagen, Svensk kod för Bolagsstyrning 
(”koden”), NASDAQ OMX Stockholms noteringskrav såsom 
angivna i ”Regelverk för emittenter” samt de interna instruk-
tioner och policydokument som Bolaget har upprättat och 
fastställt. 

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

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

kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där 
fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas 
skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor innan stäm-
man. kallelse till annan extra bolagsstämma skall, såvitt avser 
aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på reglerad mark-
nad, utfärdas tidigast sex och senast tre veckor innan stäm-
man. kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i 
Post- och Inrikes Tidningar samt på Bolagets webbplats. Att 
kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. 

Årsstämman den 23 april 2013 beslutade om sedvanliga 
ärenden så som bl.a. disposition om Bolagets resultat, faststäl-
lande av styrelse- och revisors arvode, antal styrelseledamöter, 
val av styrelse och styrelse ordförande samt fastställande av för-
farande för tillsättande av valberedningen. Omval skedde av 
styrelseledamöterna Timo lindborg, Rauno Pitkänen, Staffan 
Simberg och Meg Tivéus. Stefan Månsson och Mati Sallert val-
des till nya styrelseledamöter och Staffan Simberg valdes till ny 
styrelseordförande. karl-Axel Waplan och lars-Göran Ohlsson 
hade undanbett sig omval. Utöver detta beslutades det även 
om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och 
beslut om ett bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om 
nyemission av aktier. Se avsnitt ”Aktien, aktiekapital och ägar-
struktur” på sid. 49 för mer information om bemyndigandet 
och avsnitt ”Ersättningar” på sid. 58 för ytterligare information 
om riktlinjerna.

VAlBereDNING
Vid årsstämman den 23 april 2013 fattades beslut om förfaran-
de för tillsättande av valberedningen inför 2014 års årsstämma, 
med uppgift att inför kommande årsstämma lämna förslag av-
seende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, 
styrelse- och revisorsarvode, eventuell ersättning för kommit-
téarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ord-
förande på bolagsstämma, beslut om valberedning samt, i 
förekommande fall, val av revisorer. 

Valberedningen skall bestå av tre ledamöter, av vilka två 
skall representera de två till aktieinnehav större aktieägarna 
och den tredje skall vara styrelsens ordförande. Styrelsens ord-
förande skall under hösten 2013 kontakta de röstmässigt större 
aktieägarna, baserat på aktieägarstatistik från Euroclear per 
den 31 augusti 2013, för att en valberedning skall inrättas. De 
aktieägare som vid denna tidpunkt är de röstmässigt större 
ägarna har rätt att utse vardera en representant var att, jämte 
styrelsens ordförande, utgöra valberedning för tiden intill dess 
att nästa årsstämma har hållits eller, i förekommande fall, intill 
dess att ny valberedning utsetts. Om någon av dessa aktie-
ägare väljer att avstå från sin rätt att utse en representant över-
går rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har 
det största aktieinnehavet. Sammansättningen av valbered-
ningen skall offentliggöras på Bolagets webbplats så snart den 
utsetts och senast sex månader före årsstämman. 

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara obero-
ende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen och minst 
en av ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till Bola-
gets största aktieägare eller, om tillämpligt, grupp av aktie-
ägare om dessa samverkar om Bolagets förvaltning. Verkstäl-
lande direktör eller medlem i ledningsgruppen får inte vara 
ledamot i valberedningen. Majoriteten av ledamöterna får inte 
vara styrelseledamöter. 

Valberedningen utser inom sig en ordförande. Styrelsens 
ordförande skall inte vara valberedningens ordförande. läm-
nar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört skall, 
om så bedöms erforderligt, ersättare utses av den aktieägare 
som representerats av den avgående ledamoten eller, om 
denne  aktieägare inte längre tillhör de röstmässigt största 
aktie ägarna, av den nye aktieägare som tillhör denna grupp. 
Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av de 
aktieägare som representeras av ledamöter i valberedningen 
inte längre tillhör de röstmässigt större ägarna så skall ledamö-
ter som representerar dessa aktieägare ställa sina platser till 
förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland 
de till röstetalet större ägarna skall äga utse sin eller sina repre-
sentanter. Om ej särskilda skäl föreligger skall dock inga 
 förändringar ske i valberedningens sammansättning om 
endast marginella förändringar i aktieinnehav ägt rum eller för-
ändringen inträffar senare än två månader före bolagsstämma 
där fråga om förslag från valberedningen skall behandlas. 

Valberedningen inför årsstämman 2013 har bestått av 
 kimmo Viertola, representerande Finlands Industriinvestering 
Ab, lennart Bylock, aktieägare i Endomines via bolaget Sigur 
S.A., och karl-Axel Waplan, i egenskap av styrelseordförande. 
kimmo Viertola har varit ordförande i valberedningen.

BOlAGSSTyRNING
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StyrelSeN OCH DeSS ArBete
Styrelsen i Endomines skall enligt bolagsordningen bestå av 
lägst tre och högst åtta ledamöter med högst fyra suppleanter. 
Styrelseledamöter utses för högst ett år i taget. Bolagets verk-
ställande direktör är inte ledamot av styrelsen. Endomines 
 styrelse består av sex ledamöter. Styrelseledamoten Timo 
lindborg har tidigare varit VD i Endomines samt haft uppdrag 
som strategisk konsult i Bolaget mellan den 1 augusti 2009 till 
den 31 juli 2010 och är därför enligt koden ej att anse som 
 oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning. 
Övriga styrelseledamöter är oberoende i förhållande till 
 Bolaget, bolagsledningen samt till Bolagets större aktieägare. 
Börje lindén är utsedd till styrelsens sekreterare. 

Styrelsens ansvar omfattar bl.a. att svara för Bolagets orga-
nisation och förvaltningen av Bolagets angelägenheter, att se 
till att Bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i 
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt och att fortlöpande 
bedöma Bolagets och koncernens ekonomiska situation. 
 Styrelsen är ansvarig inför aktieägarna för organisation och 
ledning av Bolaget. 

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

Under 2011, 2012 och 2013 har styrelsen bland annat 
behandlat frågor kring olika investeringar, verksamheten, 
finansiering och andra löpande redovisnings- och bolagsrätts-
liga frågor.  Särskilt fokus har varit på frågor om investering i 
och utveckling av Pampalogruvan, frågor kring den planerade 
avyttringen av kalvinit Oy och om frågor med anledning av 
Endomines beslut att initiera en process om notering av Bola-
gets aktie på NASDAQ  OMX Stockholm, om frågor med 
anledning av den genomförda riktade nyemissionen samt 
 styrelsens beslut om att initiera en process att sekundärnotera 
Bolagets aktier på NASDAQ OMX helsinki. 

Enligt nu gällande arbetsordning skall styrelsen, efter det 
konstituerande sammanträdet efter årsstämman, samman-
träda vid minst sex planerade tillfällen under verksamhetsåret. 
Under 2010 sammanträdde styrelsen 11 gånger, under 2011 
15  gånger och under 2012 hade styrelsen 17 protokollförda 
styrelse möten samt löpande kontakt med Bolagets ledning. 
Under 2013 har styrelsen hittills haft 11 protokollförda sam-
manträden.

Styrelsen har inom sig upprättat tre utskott: ersättnings-
kommitté, revisionskommitté samt teknik- och säkerhetskom-
mittén.

Ersättningskommitté
Ersättningskommittén skall bereda frågor om ersättning och 
andra anställningsvillkor för Bolagets verkställande direktör 
och ledande befattningshavare. Den består av Staffan Sim-
berg, som ordförande, och Rauno Pitkänen. Ersättningskom-
mitténs uppgifter omfattar särskilt att bereda frågor om ersätt-
ningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för 
bolagsledningen inför styrelsens beslut och att följa och utvär-
dera pågående och under året avslutade program för rörliga 
ersättningar till bolagsledningen. kommittén skall också följa 

och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till 
ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag skall 
fatta beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersätt-
ningsnivåer i Bolaget. Årsstämman 2013 beslutade, efter för-
slag från styrelsen, om riktlinjer för ersättning till ledande 
befattningshavare. Se närmare under ”Ersättningar” för mer 
information om dessa riktlinjer.

Revisionskommitté
Revisionskommittén skall svara för beredningen av styrelsens 
arbete med att kvalitetssäkra Bolagets finansiella rapportering, 
interna kontroll och riskhantering. Vidare skall revisionskom-
mittén hålla sig informerad om revisionen av årsredovisningen 
och koncernredovisningen, fortlöpande träffa Bolagets revisor, 
granska revisorns opartiskhet, utvärdera revisionsinsatsen, 
biträda valberedningen vid framtagandet av förslag till revisor 
och arvodering av denne. Endomines revisionskommitté 
består av Stefan Månsson, Staffan Simberg och Meg Tivéus , 
med Meg Tivéus som ordförande.

Teknik och säkerhetskommitté
Teknik och säkerhetskommittén, som består av Rauno 
 Pitkänen, som ordförande, och Timo lindborg, Stefan Måns-
son och Mati Sallert, skall tillsammans med Bolagets ledning 
gå igenom prospekterings- och borrplaner och allmänt vara 
rådgivare i frågor om teknik, miljö, hälsa och säkerhet.

VerKStällANDe DIreKtÖreN
Verkställande direktören är ansvarig inför styrelsen och skall 
leda och utveckla Bolaget samt ansvarar för den löpande för-
valtningen av Bolagets angelägenheter. Denne skall inom 
ramen för aktiebolagslagen samt av styrelsen fastställd affärs-
plan, budget och VD-instruktionen samt övriga  riktlinjer och 
anvisningar som styrelsen meddelar, fatta de beslut som krävs 
för rörelsens utveckling. Den verkställande direktören skall vid-
ta de åtgärder som är nödvändiga för att Bolagets bokföring 
skall fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medels-
förvaltningen skall skötas på ett betryggande sätt. Verkställan-
de direktören och styrelsen i Endomines har utarbetat en 
instruktion avseende verkställande direktörens arbetsuppgif-
ter och rapporteringsskyldighet. Instruktion för den verkstäl-
lande direktören fastställs årligen vid det styrelsemöte som 
närmast följer efter respektive årsstämma. 

VICe VerKStällANDe DIreKtÖrer
Styrelsen utnämnde i december 2010 CFO Börje lindén till vice 
verkställande direktör i moderbolaget samt CTO Jaakko 
 liikanen till verkställande direktörens ställföreträdare i det 
 finska dotterföretaget Endomines Oy. Instruktionen avseende 
verkställande direktören gäller även den vice verkställande 
direktören, när denne trätt i den verkställande direktörens 
 ställe.

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

Informationspolicy
Endomines har antagit en kommunikationspolicy med regler 
för att möta de krav på informationsgivning som ställs i 
 NASDAQ OMX Stockholms regelverk för emittenter. kommu-
nikationspolicyn, som är avsedd att vara ett stöd i informa-
tionsarbetet för Endomines ledning, informationsansvariga 
och övriga med arbetare, anger rutiner för hur och när informa-
tion till aktiemarknaden skall lämnas, samt av vilka talesperso-
ner. kraven på Bolagets informationsgivning styrs ytterst av 
NASDAQ OMX Stockholms regler och informationen skall all-
tid vara korrekt, relevant och tydlig. kommunikationspolicyn 
innehåller även rutiner för bland annat hantering av insiderin-
formation, loggbok, insider handel och anmälningsskyldighet. 
Endomines har en anställd som arbetar med informationsfrå-
gor i Bolaget.

Endomines är också medlem i föreningen FinnMin-kaivan-
naisteollisuus ry (The Association of Finnish Extractive 
Re sources  Industry), vilket i Sverige motsvaras av SveMin (För-
eningen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige). I 
tillägg och komplement till NASDAQ OMX Stockholms infor-
mationskrav följer Bolaget, där det är tillämpligt, även dessa 
branschgemensamma rekommendationer kring informations-
givning som gäller för företag engagerade i prospektering och 
utvinning av mineraler. Se även avsnittet ”Från prospektering 
till gruvdrift – klassificering av mineraltillgångar och mineral-
reserver” för mer information. Om det finns någon motsägelse 
eller avvikelse mellan branschorganisationens och NASDAQ 
OMX Stockholms regler för informationsgivning har de senare 
företräde. 

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

Bolaget strävar efter att minimera miljöeffekter och för där-
för i ett tidigt skede en dialog med boende i aktuella områden 
och berörda miljömyndigheter. Innan prospektering inleds 
ansöks alltid om undersökningstillstånd från Säkerhets- och 
kemikalieverket TUkES. Dessutom informeras berörda mark-
ägare om planerade arbeten och ersättningsprinciper vid 
eventuellt uppkomna skador. Innan mer omfattande prospek-
teringsinsatser inleds, sker samråd med miljömyndigheter där 
möjliga miljö skyddsärenden tas i beaktande. I detta skede 
kontaktar Bolaget kommunens miljöenhet och direkt berörda 
mark ägare, för att inhämta synpunkter hur skador skall kunna 
und vikas. Endomines  har som ambition att följa de etiska reg-
ler som gruvbranschen rekommenderar sina medlemsföretag. 

Endomines  arbetar efter ett etablerat program för kontroll och 
förbättring av arbetsmiljön. Bolaget arbetar dessutom aktivt 
för att skydda den omgivande miljön och tar miljöaspekter i 
beaktande vid varje beslut i hela produktionskedjan från bryt-
ning till försäljning av koncentrat.

Övriga policies
Endomines har även antagit en ekonomi- och administrations-
handbok, en IT-policy och en policy avseende krishantering. 
Ekonomi- och administrationshandboken består av regler och 
rutiner etablerade av den operativa ledningen eller styrelsen. 
Reglerna skall bland annat stödja ledningen i arbetet med att 
utföra en korrekt finansiell rapportering baserat på en korrekt 
redovisning och säkerställda rutiner, tillhandahålla information 
om finansiella regler, utgöra ett stöd i det dagliga arbetet, 
beskriva åtgärder för finansiell kontroll, klargöra ansvarsfördel-
ningen inom Bolaget och beskriva de system och rutiner som 
tillämpas i Bolaget. 

IT-policyn ska utgöra riktlinjer för beslut rörande IT-frågor i 
Endomines och säkerställa att systemen fungerar tillfredställan-
de vad gäller bland annat driftsäkerhet, funktionalitet, risk-
hantering och säkerhetsrutiner. IT-policyn påverkar val av sys-
tem, dataskydd, inköpsrutiner och användarservice. Policyn 
ställer krav inom dessa områden och anger riktlinjer och anvis-
ningar för hur verksamheten ska bedrivas för att uppfylla kraven .

Policyn för krishantering ger en ram för Endomines ansvar 
för och hantering av frågor rörande anställdas hälsa och säker-
het. Varje produktionsenhet (för närvarande endast Pampalo-
gruvan) skall ha sin egen krishanteringsplan som är upprättad i 
enlighet med dessa allmänna riktlinjer. De lokala planerna skall 
kontrolleras av lokala myndigheter. Policyn innehåller bland 
annat riktlinjer för hantering av arbetsrelaterade olyckor/ 
incidenter, utbildning av personal, hjälp vid olycka och uppfölj-
ning efteråt.

Utöver ovanstående har Endomines även antagit bl.a. en 
policy avseende Bolagets personal.

FINANSIell rAPPOrterING OCH INterN KONtrOll
Styrelsens ansvar för intern kontroll regleras i den svenska 
aktiebolagslagen och i koden som innehåller krav på årlig 
extern informationsgivning om hur den interna kontrollen 
 avseende den finansiella rapporteringen är organiserad. 
Endomines  interna kontroll är utformad för att ge rimlig försäk-
ran om att Bolagets tillgångar skyddas samt att den finansiella 
rapporteringen är tillförlitlig och i enlighet med god redovis-
ningssed, lagar och förordningar. Den interna kontrollen är 
utformad för att uppfylla kraven på en reglerad marknad med 
hänsyn tagen till storlek och grad av komplexitet i Bolagets 
verksamhet.

Styrelsen och den verkställande direktören har det övergri-
pande ansvaret för den interna kontrollen avseende den finan-
siella rapporteringen. Styrelsen har fastställt en skriftlig arbets-
ordning som bland annat lägger fast rutinerna för styrelsens 
arbete och för dess kontroll av förvaltningen av Bolagets ange-
lägenheter samt klarlägger arbets- och ansvarsfördelning mel-
lan å ena sidan styrelsen och den verkställande direktören och å 
andra sidan styrelsen och dess kommittéer. Styrelsen ansvarar 
för att dokumentera hur kvaliteten i Bolagets finansiella rappor-
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tering säkerställt, samt hur Bolaget kommunicerar med sin revi-
sor. Styrelsen har även utsett en revisionskommitté, vars ansvar 
bl.a. är att övervaka den finansiella rapporteringen, den interna 
kontrollen och arbetet med de externa revisorerna. 

Den interna kontrollen avseende den finansiella rapporte-
ringen är bland annat inriktad mot att säkerställa en effektiv 
och tillförlitlig hantering och redovisning av inköp och försälj-
ning, övrig intäktsredovisning samt redovisning av Bolagets 
finansiering.

kontrollmiljön inom Endomines utgör ramen för den inrikt-
ning och kultur som Bolagets styrelse och ledning kommunice-
rar ut i organisationen. Endomines styrelse och ledning defi-
nierar och utformar beslutsvägar, befogenheter och ansvar 
som är tydligt definierade och kommunicerade i organisatio-
nen. Bolagets styrelse strävar också efter att säkerställa att 
 styrande dokument så som interna policies och riktlinjer omfat-
tar identifierade väsentliga områden och att dessa ger rätt 
vägledning i arbete för olika befattningshavare inom bolaget. 

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

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

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

Endomines har en uppsättning regler och förfaranden för 
ekonomisk rapportering, inklusive en ekonomi- och adminis-
trationshandbok. handboken består bland annat av redovis-
ningsprinciper, finanspolicy, inköpsrutiner och rapporterings-
förfaranden. I denna ingår även delegering av befogenheter 
och regler för godkännande av transaktioner inom företaget 
och externa parter.

Riskbedömning
Endomines står inför ett antal risker och osäkerheter som 
negativt kan komma att påverka Bolagets förmåga att fullfölja 
prospekterings- och utvecklingsplaner samt att framgångs- 
rikt bryta och förädla malm. Riskerna omfattar band annat 
 mineralreservernas storlek, förutsättningar för brytning och 
malm förädling av malmen, bedömd utvecklingspotential, 
 prospektering, gruvtillgångarnas värdering, miljötillstånd och 

 miljökostnader, förordningar och lagar samt olika risker av 
finansiell karaktär. 

Risker avseende den finansiella rapporteringens tillförlitlig-
het är få och överblickbara på grund av den begränsade storle-
ken på verksamheten, typen av tillgångar, litet antal system 
och praktisk medverkan av ledningen i alla affärstransaktioner. 
Dessa risker dokumenteras och utvärderas av ledningen.

Kontrollaktiviteter 
ledningen har, i ett sammanfattande dokument som upprätt-
hålls av CFO, dokumenterat och utvärderat de kontroller som 
är kopplade till de risker som finns med en otillförlitlig redovis-
ning. kontrollaktiviteterna är utformade för at förhindra och 
upptäcka fel och/eller bedrägerier på ett sätt och i en uppfatt-
ning som motsvarar storleken och komplexiteten i Bolagets 
verksamhet. kontrollerna inkluderar etablerade redovisnings-
principer, presskontroller och avstämningar, regler för godkän-
nande av transaktioner, begränsningar i rättigheter i system 
och analytiska förfaranden för alla finansiella poster. Oväntade 
avvikelser följs upp av CFO och controller. Endomines har ett 
kontrakt med en tjänsteleverantör, Visma, att tillhandahålla 
redovisningstjänster för den finska delen av verksamheten, vil-
ket är där de flesta finansiella transaktioner förekommer. Tjäns-
terna inkluderar bokföring, leverantörreskontra, löner och rela-
terade kontroller som kontoavstämningar och kontroller mot 
lag och förordningar. 

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

Endomines har även en kommunikationspolicy som fast-
ställer principer och regler för hur Bolaget med sina aktieägare 
och intressenter. Pressmeddelanden, kvartals- och boksluts-
rapporter publiceras på Bolagets webbsida www.endomines.
com. Bolagets olika affärsenheter tar varje månad fram ett rap-
porteringspaket avseende utvecklingen i Bolaget som tillsam-
mans med finansiella rapporter levereras till ledningen och 
styrelsen varje månad. Till följd av Bolagets storlek är kommu-
nikationen nära mellan styrelsen, företagsledningen och verk-
samheten i övrigt. 

Förutom att Bolaget följer branschpraxis, lagar och förord-
ningar, följer Endomines för informationsgivning principerna 
seriositet och ärlighet, att tydligt förmedla Bolagets grund-
läggande värderingar och agenda samt öppenhet och lika-
behandling för att främja Bolagets utveckling och investerar-
kontakter.

Övervakning
Det finansiella resultatet övervakas på flera nivåer. För de ope-
rativa enheterna analyseras resultat på detaljerad nivå och rap-
porteras till CFO och controller, vilka analyserar resultatet för 
både koncernen som helhet samt för de operativa enheterna. 
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Revisionskommittén reviderar de finansiella rapporterna innan 
de godkänns av styrelsen. Teknik- och säkerhetskommittén 
reviderar pressmeddelandena och information avseende tek-
niska data (mineralreserver, mineraltillgångar, resultat från pro-
spektering och kärnborrning etc.). Revisionskommittén och 
styrelsen för diskussioner med den externa revisorn för att 
bland annat erhålla information om revisorns arbete indikerar 
på eventuella brister i den finansiella rapporteringen och/eller 
i den interna kontrollen. Endomines har enkel juridisk och 
 operativ struktur. Förvaltningen har även en nära ”hands-on” 
övervakning av alla betydande verksamheter på olika nivåer i 
Bolagets och styrelsen anser därför inte att en separat intern-
kontrollfunktion är nödvändig.

erSättNINGAr
Principer och riktlinjer
Bolagsstämman beslutar om arvode till styrelsen. Styrelse-
arvode utgår inte för styrelseuppdrag i dotterbolag. Om 
styrelse ledamot skulle vara anställd i Endomines ska denne 
inte erhålla någon särskild ersättning för styrelsearbete. Verk-
ställande direktörens och ledande befattningshavares löner 
fastställs av styrelsen efter att ha föreslagits av ersättningskom-
mittén. Bolagsstämman har även beslutat om riktlinjer för 
ersättning till ledande befattningshavare. 

I riktlinjerna behandlas ersättningarnas syfte och utform-
ning, avgångsvederlag, pension och eventuella presta tions- 
och aktierelaterade incitamentsprogram. Bland annat före-
skrivs att Endomines skall tillämpa marknadsmässiga 
ersättningsnivåer och anställningsvillkor för att kunna rekrytera 
och behålla en ledning med hög kompetens och kapacitet att 
nå uppställda mål, utformade att främja Bolagets långsiktiga 
värdeskapande. Vidare skall ersättningsformerna motivera 
koncernledningen att göra sitt yttersta för att säkerställa aktie-
ägarnas intressen. Ersättning till den verkställande direktören 
och de övriga personerna i koncern ledningen skall utgöras av 
fast lön, rörlig ersättning, eventuella prestations- och aktierela-

terade incitamentsprogram och övriga förmåner samt pen-
sion. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmäs-
sig och konkurrenskraftig samt baseras på kompetens, ansvar 
och prestation. Den rörliga ersättningen skall vara utformad 
med syfte att främja Bolagets långsiktiga värdeskapande och 
utgår baserat på utfall i  förhållande till tydligt uppställda mål 
samt vara maximerad i förhållande till den fasta lön som fast-
ställts. Den rörliga ersättningen skall aldrig kunna överstiga 40 
procent av den fasta lönen för den verk ställande direktören 
och för övriga ledande befattningshavare aldrig överstiga 30 
procent av den fasta lönen. För riktlinjerna i sin helhet se Bola-
gets hemsida www.endomines.com.

Ersättningen till styrelseledamöter och ledande befatt-
ningshavare under 2012 redovisas i tabellen nedan. 

Styrelsen
Arvode till styrelsen, inklusive arvoden för kommittéarbete, 
uppgick under 2012 till totalt 1 380 kSEk, fördelat inom styrel-
sen enligt vad som framgår av tabellen nedan. 

Årsstämman 2013 beslutade att arvode till styrelsens ord-
förande skall utgå med 250 kSEk per år och till övriga styrelse-
ledamöter som inte är anställda i Bolaget med 150 kSEk per 
styrelseledamot och år. Vidare beslutades att arvode för 
styrelse ledamots arbete i av styrelsen inrättad ersättningskom-
mitté, revisionskommitté och teknik- och säkerhetskommitté 
skall utgå med 25 kSEk per styrelseledamot för varje sådan 
kommitté styrelseledamot arbetar i och att arvode till revisions-
kommitténs ordförande skall utgå med 50 kSEk per år.

Ledande befattningshavare
Totala ersättningar till de ledande befattningshavarna Markus 
Ekberg, Börje lindén, Jaakko liikanen och Janne Muttonen 
under 2012 uppgick till 6 427 kSEk, varav 2 093 kSEk avsåg 
ersättning till verkställande direktören Markus Ekberg. Samt-
liga belopp avseende ersättningar till ledande befattningsha-
vare är exklusive sociala avgifter. Övriga förmåner avser 

Ersättningar och övriga förmåner 2012 
(KSEK)

Grundlön/ 
Styrelse-

arvode
Kommitté-

arvoden
Rörlig 

ersättning
Övriga 

förmåner
Pensions-

kostnad

Aktie-
relaterade 

ersättningar Summa

Styrelseledamöter

karl-Axel Waplan 250 25 – – – – 275

Staffan Simberg 150 25 – – – – 175

Meg Tivéus 150 50 – – – – 200

Rauno Pitkänen 150 50 – – – – 200

Eva Redhe Ridderstad1) 180 – – – – – 180

lars-Göran Ohlsson 150 50 – – – – 200

Timo lindborg 150 – – – – – 150

Summa styrelseledamöter 1 180 200 – – – – 1 380

Ledande befattningshavare

Markus Ekberg, VD 1 244 – 176 87 273 313 2 093

Börje lindén, vice VD 989 – 208 – 238 205 1 640

Övriga ledande befattningshavare 1 579 – 124 160 338 493 2 694

Summa ledande befattningshavare 3 812 – 508 247 849 1 011 6 427

1) Årsstämman 2012 beslutade om extra arvode om 180 kSEk till styrelseledamoten Eva Redhe Ridderstad, som avgick som styrelseledamot vid samma årsstämma.
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tjänste bil, tillfällig bostad, försäkring och telefon. Se avsnittet 
”Incitamentsprogram” nedan för mer information. VD och 
andra ledande befattningshavare är anställda i dotterbolaget 
Endomines  Oy, förutom Börje lindén som är anställd av 
 Endomines. 

Ersättning till verkställande direktören, vice verkställande 
direktörer och andra ledande befattningshavare utgörs av 
grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. För 
verkställande direktörens del är, enligt anställningsavtal, den 
rörliga ersättningen maximerad till 40 procent av årslönen. För 
andra ledande befattningshavare jämte avdelningschefer är 
den rörliga ersättningen maximerad till 30 procent av grundlön.

Vid uppsägning gäller sex månaders uppsägningstid från 
verkställande direktörens sida och tolv månader från Bolagets 
sida. Övriga ledande befattningshavare har en egen uppsäg-
ningstid på tre till fyra månader och vid uppsägning från Bola-
gets sida är uppsägningstiden sex till åtta månader.

Pensioner
Pensionskostnad för de ledande befattningshavarna uppgick 
under 2012 till 849 kSEk. Företagsledningens pensionsvillkor 
skiljer sig ej från övriga anställda inom koncernen. Bolaget 
erlägger premie avseende tjänstepensionsförsäkring för 
övriga  ledande befattningshavare med överenskomna belopp 
eller enligt lokala överenskommelser.

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

Revisorer
Ersättning till Endomineskoncernens revisorer utgår enligt 
godkänd löpande räkning. Under 2012 utgick ersättning till 
Endomines AB:s revisor PricewaterhouseCoopers AB med 536 
kSEk, varav 214 kSEk avsåg andra uppdrag än revisions-
uppdrag (skattekonsultation och annan rådgivning). Revisor i 
kalvinit Oy och i Endomines Oy sedan 2009, samt i kuovila 
limestone Oy sedan juli 2012, är PricewaterhouseCoopers Oy 
med ylva Mikaela Eriksson som registrerad ansvarig revisor. 
Under 2012 utgick ersättning till PricewaterhouseCoopers Oy 
med 284 kSEk.

INCItAMeNtSPrOGrAM
Vid extra bolagsstämma den 12 november 2009 godkändes 
styrelsens förslag till ett personaloptionsprogram omfattande 
ledande befattningshavare och vissa nyckelpersoner i Bolaget. 
Personaloptionerna berättigade var och en till förvärv av en (1) 
aktie i Bolaget och fördelades på tre olika trancher med olika 
intjänandeperiod. I enlighet med villkoren för programmet 
skedde vederlagsfri tilldelning av personaloptioner i januari 
2010 till VD (500 000 optioner), ekonomichef (350 000 optioner) 
och teknisk chef (350 000 optioner). Personaloptionerna säker-
ställs med motsvarande antal teckningsoptioner. Därutöver 
kan högst 71 009 ytterligare teckningsoptioner utges för att 
täcka sociala avgifter och andra kostnader i samband med 

 personaloptionsprogrammet. Personaloptioner utges i tre 
trancher med olika tidpunkter för nyttjande av optionerna 
enligt följande:

Tranche 1:  Utnyttjande för förvärv av aktier kan ske 1 mars 2011 
– 1 september 2014

Tranche 2:  Utnyttjande för förvärv av aktier kan ske 1 mars 2012 
– 1 september 2014

Tranche 3:  Utnyttjande för förvärv av aktier kan ske 1 mars 2013 
– 1 september 2014

lösenpriset för teckningsoptionerna i 2009 års program är 5,80 
SEk vilket motsvarar 130 procent av Endominesaktiens genom-
snittliga volymviktade kurs på NASDAQ OMX First North 
under en mätperiod om tio dagar efter styrelsens tilldelnings-
beslut.

Vid årsstämma den 28 april 2011 godkändes styrelsens för-
slag till ett nytt personaloptionsprogram omfattande högst 
fem ledande befattningshavare och nyckelpersoner, baserat 
på motsvarande principer som de för programmet från 2009. I 
enlighet med villkoren för programmet skedde vederlagsfri till-
delning av personaloptioner i maj 2011 till VD (300 000 optio-
ner), ekonomichef (200 000 optioner), teknisk chef (200 000 
optioner) och Janne Muttonen (400 000 optioner). Personal-
optionerna säkerställs med motsvarande antal tecknings-
optioner. Därutöver kan högst 63 000 ytterligare tecknings-
optioner utges för att täcka sociala avgifter och andra 
kostnader i samband med personaloptionsprogrammet. Varje 
personaloption berättigar till förvärv av en aktie och ges ut i 
fyra trancher med olika tidpunkter för utnyttjande enligt ned-
an. De personal optioner som tilldelats VD, ekonomichef, 
 teknisk chef och platschef skall fördelas på tranche 3 och tran-
che 4, med lika fördelning av antal personaloptioner på varde-
ra tranche. De personaloptioner som tilldelas övriga skall för-
delas på tranche 1–4, med lika fördelning av antal 
personaloptioner på vardera tranche. 

Tranche 1:  Utnyttjande för förvärv av aktier kan ske 1 mars 2012 
– 1 september 2016 

Tranche 2:  Utnyttjande för förvärv av aktier kan ske 1 mars 2013 
– 1 september 2016

Tranche 3:  Utnyttjande för förvärv av aktier kan ske 1 mars 2014 
– 1 september 2016

Tranche 4:  Utnyttjande för förvärv av aktier kan ske 1 mars 2015 
– 1 september 2016 

lösenpriset för personaloptionerna skall motsvara 120 procent 
av Endominesaktiens genomsnittliga volymviktade kurs under 
en mätperiod om tio dagar efter styrelsens tilldelningsbeslut. 
Vid tilldelning av personaloptioner i maj 2011 fastställdes 
lösenpriset till 10,94 SEk.

För båda programmen gäller att intjänande av personal-
optioner i princip förutsätter att anställningsförhållandet i kon-
cernen alltjämt föreligger. Om anställningsförhållandet upphör 
efter intjänande men innan utnyttjande får personaloptionerna 
i normala fall utnyttjas för förvärv av aktier inom viss kortare tid 
efter anställningsförhållandets upphörande. 
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BONuSPrOGrAM
I april 2013 antog Endomines ett bonusprogram avseende år 
2013 för alla anställda vid Pampalo gruva, prospekteringsper-
sonal och för övriga koncernledningen. Bonusen för de anställ-
da kan uppgå till maximalt 20 procent av den årliga lönen och 
baseras på kriterier om säkerhet och guldproduktionsmål. För 
tjänstemän, vilka utgörs av chefen vid Pampalo gruva, avdel-
ningschefer och en controller, kan bonusen öka med ytter-
ligare maximalt 10 procent, baserat på kriterier relaterade till 
EBITDA och i enlighet med en individuell bedömning. För 
övriga koncernledningen (verkställande direktören Markus 
Ekberg undan tagen), kan bonusen uppgå till högst 30 procent 
av den årliga lönen, varav 10 procent av bonusen kan utgå i 
enlighet med en individuell bedömning och den övriga delen 
baseras bland annat på kriterier som säkerhetsmål, kriterier 
relaterade till EBITDA samt individuella mål. Utbetalning av 
bonusen för de gemensamma målen sker kvartalsvis, men 
utbetalning av den individuella bonusen sker en gång per år. 
För den övriga ledningen utbetalas dock bonusen endast 
 årligen.

Verkställande direktörens bonus kan, som framgår ovan 
under ”ledande befattningshavare” på sid. 59, uppgå till max-
imalt 40 procent av den årliga lönen.

För alla anställda, förutom Börje lindén och en till anställd i 
Sverige, utbetalas hälften av bonusbeloppet kontant och hälf-
ten sätts in i en pensionsfond hos Nordea med en inlåsnings-
period om tre år.
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§ 1 Firma 
Bolagets firma skall vara Endomines AB (publ). Bolaget är 
publikt.

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

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

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 220 000 000 kr och högst 
880 000 000 kr.

§ 5 Akties antal
Antalet aktier skall vara lägst 73 000 000 stycken och högst 
292 000 000 stycken.

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

§ 7 Revisorer 
En till två revisorer med högst lika många revisorssuppleanter 
eller ett registrerat revisionsbolag skall utses. Revisorns upp-
drag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

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

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

§ 10 Årsstämma
Årsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskaps-
årets utgång.

På årsstämman skall följande ärenden förekomma:
 1) Val av ordförande vid stämman;
 2) Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3) Godkännande av dagordning;
 4) Val av en eller två justeringsmän;
 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 6)  Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsbe-

rättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning 
och koncernrevisionsberättelse;

 7) Beslut 
 a)  om fastställande av resultaträkning och balansräkning, 

samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och 
koncernbalansräkning,

 b)  om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt 
den fastställda balansräkningen,

 c)  om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande 
direktör.

 8)  Fastställande av styrelse- och, i förekommande fall, 
revisors arvoden.

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

10)  Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktie-
bolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

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

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

Denna bolagsordning har antagits på årsstämma 
den 28 april 2011.

BOlAGSORDNING
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AllMäNt
Endomines AB (publ), med organisationsnummer 556694- 
2974, bildades i Sverige den 20 oktober 2005 och registrerades 
vid Bolagsverket den 16 december 2005. Bolagets associa-
tionsform är aktiebolag och regleras av aktiebolagslagen 
(2005:551). Bolaget är publikt och är anslutet till Euroclear. Sty-
relsens säte är registrerat i Stockholm. Bolaget skall enligt 
bolagsordningens tredje paragraf bedriva prospekteringsverk-
samhet, gruvverksamhet och konsultationer inom gruvnäring-
en, handel med tillståndsrätter och metaller samt idka därmed 
förenlig verksamhet. Bolagets verksamhet bedrivs genom de 
två helägda finska dotterbolagen Endomines Oy och kalvinit 
Oy. Därutöver har Bolaget också ett helägt svenskt dotterbo-
lag, Endomines Förvaltning AB. huvudkontorets adress är 
hovslagargatan 5B, 111 48  Stockholm, telefon 08-611 66 45.

KONCerNStruKtur
Endomineskoncernens struktur beskrivs i figuren nedan, med 
uppgift om koncernbolagens namn, säte och organisations-
nummer, samt ägarandel avseende dotterbolag.

uNDerSÖKNINGStIllStåND, BeArBetNINGS- 
KONCeSSIONer OCH reSerVAtIONer
Endomines är för bedrivandet av sin verksamhet beroende av 
ett antal olika tillstånd så som bland annat miljötillstånd samt 
undersökningstillstånd, bearbetningskoncessioner och reser-
vationer. Dessa tillstånd utgör en förutsättning för att bedriva 
och utveckla prospektering, brytning och anrikning inom 
ramen för Bolagets nuvarande verksamhet. Bolaget är också 
beroende av att i framtiden erhålla nya tillstånd för tillkomman-
de områden och förekomster. I korthet innebär undersöknings-
tillstånd, bearbetningskoncessioner respektive reservationer 
följande. Undersökningstillstånd ger innehavaren rätt att 
undersöka en fyndighet för att utreda exempelvis art, omfatt-
ning och utvinningsbarhet enligt vad som närmare anges i 
undersökningstillståndet. Bearbetningskoncession är en rätt 
som ger innehavaren rätt att utnyttja den befintliga gruvmine-
ralen inom ett område som har blivit fastställt för gruvdrift. En 
reservation ger innehavaren en förtursrätt att ansöka om 
undersökningstillstånd för ett visst markområde. Därutöver 
regleras gruvverksamhet direkt och indirekt av flera lagar och 
förordningar av hänsyn till olika miljöaspekter. Enligt miljö-

skyddslagen krävs miljötillstånd för aktiviteter som medför risk 
för förorening av miljön och gruvdrift är en sådan verksamhet 
för vilken miljötillstånd krävs. För mer information om Bolagets 
miljötillstånd se avsnitt ”Miljöfrågor” på sid. 63. Information 
om processen för olika tillstånds beviljande, vilka tillstånd som 
finns, längden på olika tillstånd och villkor för dessa beskrivs 
utförligt i avsnittet “Finland som gruvland“ – “Gruvlagstiftning 
i Finland“ på sid. 25.

Endomines Oy
Nedan följer en redogörelse över Endomines Oy:s undersök-
ningstillstånd, bearbetningskoncessioner och reservationer. 
Informationen nedan baseras på registeruppgifter och infor-
mation från Säkerhets- och kemikalieverket TUkES per den 
8 april 2013 såväl som beslut från TUkES fram till och med den 
23 april 2013. Uppgifterna om yta (hektar) nedan är avrundade 
till hela tiotal. Förhållandena avseende Endomines Oy:s ansök-
ningar om eller registrerade reservationer, undersökningstill-
stånd, bearbetningskoncessioner eller förlängningsansökning-
ar förändras kontinuerligt på grund av bland annat TUkES 
behandling av och beslut om dessa samt av Bolagets fortgå-
ende arbete med nya ansökningar. 

Endomines Oy innehar cirka 65 under sökningstillstånd, 
 vilka täcker en yta om cirka 5 790 hektar (inkluderande under-
sökningstillstånd beviljade under den upphävda gruvlagen 
och den Nuvarande Gruvlagen). Till den del förfallodagen för 
dessa tillstånd har passerats har Endomines Oy ansökt om för-
längning av undersöknings tillstånden eller ansökt om bearbet-
ningskoncession i relevanta delar. 

Vidare har Endomines Oy lämnat in cirka 49 ansökningar 
om undersökningstillstånd till TUkES enligt den upphävda 
gruvlagen, och cirka 12 ansökningar enligt den Nuvarande 
 Gruvlagen (en av dessa ansökningar är en ansökan om förläng-
ning). Ansökningarna täcker en total yta om cirka 6 250 hektar. 
TUkES har inte kunnat ge besked om när beslut kan komma att 
meddelas avseende dessa ansökningar.

Som en följd av avtalet om överlåtelse av kalvinit Oy har 
ansökan om undersökningstillstånd för Rähväkkö 1, tidigare 
innehavt av  kalvinit Oy, överförts till  Endomines Oy. 

Endomines Oy har tre bearbetningskoncessioner:  Pampalo, 
Pampalo tillägg och Rämepuro, vilka täcker en yta om cirka 
360 hektar. Gruvdrift har påbörjats på områdena som de tre 
bearbetningskoncessionerna avser. 

Utöver nämnda bearbetningskoncessioner har Endomines 
Oy ansökt om fyra bearbetningskoncessioner avseende områ-
dena hosko, Muurinsuo, kuivisto och kuittila i Ilomantsi kom-
mun, i vilka vissa undersökningstillstånd ingår. Endomines Oy 
har även ansökt om en bearbetningskoncession, i enlighet 
med den Nuvarande Gruvlagen, avseende ytterligare ett 
område som en expansion av Pampalo. I december 2012 
 respektive i april 2013 beslutade TUkES om förordnande av 
lantmäteriförrättning avseende bearbetningskoncessionerna 
hosko och Muurinsuo. Beslutet om att förordna förrättning 
 avseende bearbetningskoncessionen Muurinsuo kan överkla-
gas inom 30 dagar från beslutet som togs i april 2013. Efter att 
 lantmäteriförrättningar genomförts blir bearbetningskonces-
sionerna slutligt beviljade. Behandlingen av ansökan avseende 
bearbetningskoncessionen kuittila har påbörjats. 

ENDOMINES AB (publ)
Stockholm, Sverige

556694-2974

Kalvinit Oy
(under försäljning)

Helsingfors,
Finland

1005935-6
100%

Endomines 
Förvaltning AB

Stockholm,
Sverige

556777-4434
100%

Endomines Oy
Ilomantsi,
Finland

1061211-5
100%
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Endomines Oy har fem reservationer som alla är belägna i 
Ilomantsi kommun och täcker en total yta om cirka 9 770  hektar. 
Tre av dessa reservationer går ut i oktober 2013 och en i juni 
2013.

Kalvinit Oy
Som framgår av avsnittet ”Aktieöverlåtelseavtal avseende 
 kalvinit Oy” på sid. 64 nedan, har Bolaget ingått ett avtal om 
överlåtelse av aktierna i kalvinit Oy. Aktieöverlåtelsen slutförs 
om köparen senast den 15 maj 2013 har genomfört en kapital-
anskaffning uppgående till ett visst belopp. 

Informationen nedan om undersökningstillstånd, bearbet-
ningskoncessioner och ansökningar därom baseras på regis-
teruppgifter och information från TUkES per den 8 april 2013 
såväl som beslut från TUkES den 26 april 2013. Uppgifterna om 
yta (hektar) nedan är avrundade till hela tiotal. Förhållandena 
avseende kalvinit Oy:s ansökningar om eller registrerade 
reservationer, undersökningstillstånd, bearbetningskoncessio-
ner eller förlängningsansökningar förändras kontinuerligt på 
grund av bland annat TUkES behandling av och beslut om 
dessa samt av Bolagets fortgående arbete med nya ansök-
ningar. 

kalvinit Oy innehar cirka 13 undersökningstillstånd, vilka 
täcker en total yta om cirka 830 hektar. Vissa av dessa 
undersöknings tillstånd omfattas av kalvinit Oy:s ansökan om 
bearbetningskoncession avseende koivu. Tre av undersök-
ningstillståndens giltighetstid går ut under 2013. 

Utöver ovanstående har kalvinit Oy lämnat in ansökningar 
om förlängning av de två undersökningstillstånden Rimpi 1 
och 2. Med anledning av att ansökningarna om förlängning 
lämnades in efter förfallodagen behandlas dessa som nya 
ansökningar. Det kan därför inte garanteras att kalvinit Oy 
kommer erhålla dessa undersökningstillstånd. TUkES har dock 
bekräftat att inga konkurrerande ansökningar om undersök-
ningstillstånd avseende dessa områden har lämnats in före 
kalvinit Oy:s ansökningar. 

I april 2013 beslutade TUkES om förordnande av lantmäte-
riförrättning avseende ansökan om bearbetningskoncessionen 
koivu, i vilka vissa undersökningstillstånd är inkluderade. 
Beslutet om att förordna förrättning avseende bearbetnings-
koncessionen koivu kan överklagas inom 30 dagar från beslu-
tet. Efter att lantmäteriförrättning genomförts blir bearbet-
ningskoncessionen slutligt beviljad.

kalvinit Oy har även ansökt om en reservation med namnet 
koivu, i enlighet med den Nuvarande Gruvlagen, avseende 
cirka ett 48  780 hektar stort område i halsua, kokkola och 
Toholampi.

Övrig information
Det kan inte garanteras att Endomines Oy:s eller kalvinit Oy:s 
ingivna eller förestående ansökningar om nya reservationer, 
undersökningstillstånd, bearbetningskoncessioner eller för-
längningsansökningar, som beskrivits ovan, kommer att bevil-
jas. Om de i lag stadgade förutsättningarna för beviljande av 
ansökningar är uppfyllda ska ansökningarna normalt beviljas. 
Det finns dock ett visst tolkningsutrymme för berörda myndig-
heter vid avgörande om förutsättningarna är uppfyllda. Miss-
skötsel, såsom till exempel att inte följa aktuella regleringar 

eller tillståndsvillkor, eller en väsentlig betalningsfördröjning, 
kan ge myndigheterna rätt att justera tillståndsvillkoren och 
rätt att återkalla undersökningstillstånd och bearbetningskon-
cessioner, se avsnitt ”Myndighetstillstånd och andra tillstånd” 
på sid. 11.

MIljÖFråGOr
Den 21 februari 2008 beviljade Östra Finlands Miljötillstånds-
verk (numera Regionförvaltningsverket i Östra Finland) ett mil-
jötillstånd för Pampalogruvan. Tillståndet avser gruvdrifts- och 
anrikningsverksamhet samt deponering av reststen- och jord-
material. Miljötillståndet gäller tills vidare, men Endomines Oy 
måste ansöka om revidering av tillståndsvillkoren efter det att 
anrikningsverksamheten har pågått i tre år. I oktober 2009 ställ-
de Endomines Oy en säkerhet om cirka 834 kSEk (100 kEUR), i 
form av pantsättning av ett bankkonto, till Norra karelens 
 Miljöcentral (numera Regionförvaltningsverket i Östra Finland) 
i enlighet med och som garanti för uppfyllandet av villkoren i 
miljötillståndet. Pantsättningen gäller till dess att villkoren i till-
ståndet har uppfyllts och får endast släppas efter det att erfor-
derliga efterbehandlingsåtgärder är genomförda. Den 14 maj 
2008 beviljades Endomines Oy tillstånd från Östra Finlands 
Miljötillståndsverk att inleda verksamhet i Pampalo i enlighet 
med miljötillståndet.

En ändringsanmälan om en planerad produktionsökning 
från cirka 200 000 ton till en årlig nivå mellan 250 000 och 
270 000 ton i Pampalogruvan har lämnats in till finska Närings-, 
trafik- och miljöcentralen. I maj 2011 meddelade finska 
Närings-, trafik- och miljöcentralen att produktionsökningen 
inte har någon effekt på gällande miljötillstånd.

I februari 2012 lämnades en ändringsanmälan av miljötill-
ståndet in till Region förvaltningsverket i Östra Finland av-
seende bland annat en kapacitetsutökning av anrikningsverket 
i Pampalo upp till maximalt 450 000 ton per år. I januari 2013 
slutfördes installationen av ny processutrustning i anriknings-
verket i Pampalo gruva och testkörningar inför en övergång till 
utökad produktionskapa citet har påbörjats. I januari 2013 
meddelade även finska Närings-, trafik- och miljöcentralen att 
en kapacitetsutökning till 380 000 ton per år inte kommer att 
påverka nuvarande miljötillstånd då Närings-, trafik- och miljö-
centralens bedömning är att utsläppen till naturen inte 
 kommer att öka och att  Endomines Oy således kan bedriva 
verksamheten enligt  nuvarande tillstånd till dess den ansökta 
utökningen av miljötillståndet beviljats. Beslut om utökningen 
av miljötillståndet avseende kapacitet upp till maximalt 450 000 
ton per år förväntas meddelas under sommaren 2013, även om 
det inte finns någon garanti om att detta sker vid förväntad tid-
punkt eller att  ansökan beviljas. 

Norra karelens Närings-, trafik- och miljöcentral utfärdade i 
mars 2011 ett uttalande om att Endomines Oy kan avleda små 
mängder av neutraliserat laboratorievatten till sandmagasinet. 
laboratorievattnet tillåts därigenom innehålla mycket låga 
koncentrationer av cyanid. Cyanid används vid guldanalyser 
som laboratoriekemikal och den tillåtna, utspädda halten är 
lägre än vad som är tillåtet för dricksvatten. 

Vidare har Endomines Oy upprättat en åtgärdsplan för 
återställande av de markområden som påverkats av prospek-
tering och gruvdrift i Pampalo och andra områden utmed den 
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karelska Guldlinjen. Avsättningen för återställningskostnader 
uppgick per den 31 december 2012 till 8 763 kSEk. En bedöm-
ning av det reserverade beloppet sker vid varje rapporterings-
tillfälle. Se avsnitt ”Återställningskostnader” på sid. 47 för mer 
information.

I januari 2012 beviljade Regionförvaltningsverket i Östra 
Finland Endomines Oy tillstånd avseende dränering av sjön 
 lietojanlampi. Dräneringen behöver vara genomförd inom fyra 
år och kostnaden beräknas uppgå till maximalt cirka 1 584 kSEk 
(190 kEUR). Bolaget har påbörjat arbetet, men detta är ännu 
inte slutfört. 

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

KONCerNeNS VIKtIGAre AVtAl
Avtal rörande vissa undersökningstillstånd och bearbetnings-
koncessioner
Under 2006 förvärvade Endomines Oy från Polar Mining Oy 
(ett dotterbolag till Dragon Mining ltd) bearbetningskonces-
sioner och undersökningstillstånd över och i anslutning till 
Pampaloförekomsten. Enligt köpeavtalet skall Endomines Oy 
efter inledd gruvproduktion betala royalty till Polar Mining Oy 
om 1,0 procent på ”net smelter return”, dock högst cirka 
12 507 kSEk (1 500 kEUR). Skyldighet att betala royalty uppstår 
först efter det att ett tonnage med 203 000 oz guld (6 314 kg) 
brutits.

Endomines Oy förvärvade den 19 juni 1996 undersöknings-
tillstånden Sivakko 1–3, korpilampi 1–2, korpi 1–5, kuivisto 
1–3, Pihlajavaara 1–2 och Valkeasuo 1–4. Endomines Oy skall 
vid framtida gruvdrift, avseende de områden som fortfarande 
är aktuella för exploatering, betala en royalty på cirka 3,25 SEk 
(0,39 EUR) per ton malm till finska staten för upp till 2 miljoner 
ton bruten malm och därefter cirka 10,9 SEk (1,31 EUR) per ton 
malm, dock maximalt cirka 21 037 kSEk (cirka 2 523 kEUR).

kalvinit Oy förvärvade den 26 juni 2003 från finska staten 
det på ilmenit sökta undersökningstillståndet Peräneva 2. Vid 
en brytning av förekomsten skall kalvinit Oy betala en royalty 
på cirka 0,42 SEk (0,05 EUR) per ton malm till finska staten, 
dock maximalt cirka 1 001 kSEk (120 kEUR). kalvinit Oy förvär-
vade den 3 mars 2003 från finska staten rättigheterna till 
ilmenit fyndigheten inom undersökningstillståndet kaireneva. 
Vid gruvbrytning skall kalvinit Oy betala en royalty på cirka 0,42 
SEk (0,05 EUR) per ton malm till finska staten, dock maximalt 
cirka 2 251 kSEk (270 kEUR). 

kalvinit Oy förvärvade den 21 oktober 1997 från finska sta-
ten undersökningstillståndet koivusaarenneva 1, innefattande 
en exklusiv rätt till historiska prospekteringsdata. kalvinit Oy 
skall vid gruvdrift betala royalty motsvarande cirka 0,42 SEk 
(0,05 EUR) per ton under år ett till år tre och cirka 0,67 SEk (0,08 
EUR) per ton under följande år till finska staten.

Någon skyldighet att betala royalty har ännu inte upp-
kommit.

Kundavtal
Endomines har för närvarande två kunder, Boliden Commercial 
AB och k.A. Rasmussen AS. Det tvååriga avtalet med Boliden 
Commercial AB slöts under 2010 och avser försäljning av flote-

rat guldkoncentrat. Avtalet förnyades i september 2012 med 
ytterligare två år fram till slutet av 2014. Det ettåriga avtalet 
med k.A. Rasmussen AS ingicks i maj 2012 och avser försälj-
ning och leverans av gravimetriskt guldkoncentrat. Avtalet har 
förnyats med ytterligare ett år till och med maj 2014. Avtalet 
med k.A. Rasmussen AS förnyas automatiskt för ytterligare en 
ettårsperiod om avtalet inte sägs upp av någon av parterna tre 
månader innan den pågående ettårsperioden har löpt ut. 

Leverantörsavtal
Bland Bolagets leverantörer märks de finska leverantörer som 
levererar el och utrustning samt utför arbeten hänförligt till 
gruvdriften i Pampalo, jämte leverantörer av borrnings- och 
mätningstjänster hänförliga till prospekteringsverksamheten. 
Bolagets styrelse anser inte att något visst leverantörsavtal är 
särskilt väsentligt och bedömer att Bolaget inte är beroende av 
någon enskild leverantör.

Avtal om förvärv av mark
Den 12 augusti 2009 ingick Endomines Oy avtal om förvärv av 
292 hektar mark i anslutning till Pampalogruvan från finska sta-
tens skogsbruksorganisation Forststyrelsen. köpeskillingen för 
marken uppgick till cirka 3 627 kSEk (435 kEUR). Tidigare har 
gruvverksamhet i liten skala bedrivits av olika entreprenörer 
och det kan inte uteslutas att denna verksamhet kan ha haft 
skadlig inverkan på marken och miljön. Den 30 december 2010 
ingicks ett ändringsavtal mellan parterna i vilket det överens-
koms att den finska staten skulle erhålla avverkningsrätten för 
skogen på fastigheten till och med den 30 december 2050. 
Egentligen var den finska staten skyldig att ha avverkat skogen 
på fastigheten den 31 mars 2011, men på grund av att tidigare-
lagd avverkning inte var möjlig att genomföra enligt den finska 
Skogslagen var parterna tvungna att ändra avtalet. Detta med-
förde att köpeskillingen sänktes med cirka 2 062 kSEk (247,3 
kEUR) till cirka 1 565 kSEk (187,7 kEUR). Bibehållandet av skog 
samt avverkningen får dock inte inverka på Endomines Oy:s 
gruvverksamhet. Om avverkning måste ske innan normal åter-
växt av skogen, är Endomines Oy skyldig att ersätta det förvän-
tande värdet, men ersättningen kan maximalt uppgå till cirka 
2 062 kSEk (247,3 kEUR).

Aktieöverlåtelseavtal avseende Kalvinit Oy
Den 5 juli 2012 ingick Endomines AB ett avtal om att sälja samt-
liga aktier i kalvinit Oy tillsammans med dess ilmenitförekom-
ster till Cove Resources. Vid ingåendet av avtalet var överlåtel-
sen villkorad av att en ”feasibility”-studie genomfördes av 
köparen innan den 15 april 2013, med ett för köparen tillfreds-
ställande resultat. Den 12 april 2013 ingick parterna ett till-
läggsavtal, genom vilket villkoret om ”feasibility”-studie togs 
bort och ersattes av att överlåtelsen istället ska vara villkorad av 
att Cove Resources genomför en kapitalanskaffning om 3 mil-
joner australiska dollar senast den 15 maj 2013. Om transaktio-
nen genomförs uppgår den totala köpeskillingen till cirka 25,0 
MSEk (3 MEUR) med vissa justeringar. Vid ingåendet av avtalet 
erlades 1 251 kSEk (150 kEUR), som inte är återbetalningsplik-
tigt om överlåtelsen inte skulle komma att genomföras. Om 
Cove Resources fullföljer förvärvet, ska ytterligare 7 087 kSEk 
(850 kEUR) erläggas i samband med fullföljandet av överlåtel-
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sen, och därefter ska ytterligare två del betalningar om vardera 
8,3 MSEk (1 MEUR) erläggas den 15 januari 2014 respektive 
den 15 oktober 2014. Genom det tilläggsavtal som ingicks den 
12 april 2013 ändrades även vissa villkor avseende betalningen 
av köpeskillingen. Om Cove Resources fullföljer förvärvet kan 
Cove Resources välja att erlägga hela köpeskillingen vid fullföl-
jandet med ett justerat belopp uppgående till cirka 21,3 MSEk 
(2 550 kEUR), eller att erlägga en köpeskilling om cirka 23,8 
MSEk (2 850 kEUR) i enlighet med tidigare överenskommelse. 
köpeskillingen är föremål för sedvanliga omräkningar med 
hänsyn till kalvinit Oy:s kassa vid tillträdet. I tillägg till ovanstå-
ende ska Cove Resources efter tillträdet betala en royalty om 
2 procent av ”Net Smelter Return” avseende producerad och 
såld mineral från av kalvinit Oy ägda förekomster. Royalty kan i 
enlighet med avtalet uppgå till maximalt 58,4 MSEk (7 MEUR). 

Endomines har i överlåtelseavtalet utfärdat sedvanliga 
garantier gentemot Cove Resources avseende kalvinit Oy. 
Garantierna är begränsade i tiden. Vid eventuella brister i 
garantierna kan köpeskillingen komma att justeras.

kalvinit Oy:s kalkstens-, guld- och koppartillgångar i 
 kuovila och Rähväkkö ingår inte i överlåtelsen och har överlå-
tits till  Endomines finska dotterbolag kuovila limestone Oy, 
som har bildats för detta syfte, respektive till Endomines Oy. 
kuovila limestone Oy har därefter sålts. Se nedan under 
”Aktieöverlåtelseavtal avseende kuovila limestone Oy” för 
mer information.

Aktieöverlåtelseavtal avseende Kuovila Limestone Oy
I november 2012 ingick Endomines AB ett avtal om att sälja 
samtliga aktier i kuovila limestone Oy, tillsammans med dess 
kalkstensförekomster, till Juuan Dolomiittikalkki Oy. Bolaget 
bildades i samband med att överlåtelseavtalet avseende för-
säljningen av kalvinit Oy ingicks och kalvinit Oy:s undersök-
ningstillstånd kuovila A och B, som inte ingick i den överlåtel-
sen, överfördes då till kuovila limestone Oy. köpeskillingen 
enligt aktieöverlåtelseavtalet med Juuan Dolomiittikalkki Oy 
uppgick totalt till cirka 180 kEUR, varav 150 kEUR bestod av en 
skuld köparen åtagits sig att återbetala till Endomines AB å 
kuovila limestone Oy:s vägnar. I samband med att köpeskil-
lingen och skulden betalades överläts äganderätten till kuovila 
limestone Oy:s aktier till köparen. I tillägg till ovan ska Juuan 
Dolomiittikalkki Oy betala en royalty om en (1) procent av net-
toförsäljningen från alla sålda mineraler som utvinns från kuo-
vila limestone Oy:s kalkstensfyndigheter till Endomines AB. 
Den maximala royaltyn som sammanlagt kan betalas enligt 
aktieöverlåtelseavtalet uppgår till 400 kEUR. 

Endomines AB har i överlåtelseavtalet utfärdat sedvanliga 
garantier gentemot Juuan Dolomiittikalkki Oy avseende 
 kuovila limestone Oy. Garantierna är begränsade i tiden. 

Låne- och bidragsavtal
Projektfinansieringsavtal med Nordea Bank Finland Plc
Endomines Oy och Endomines AB ingick den 9 oktober 2009 
avtal med Nordea Bank Finland Plc om projektfinansiering av-
seende Pampalogruvan. Endomines Oy har, efter att vissa vill-
kor och förutsättningar uppfyllts, lånat totalt cirka 66,7 MSEk 
(8 MEUR) vilket är det totala kreditbeloppet som kan tas i 
anspråk under projektfinansieringsavtalet. lånet ska vara fullt 

återbetalat fem år efter att gruvan har färdigställts (dock senast 
31 december 2015). Endomines Oy har rätt att i förtid återbe-
tala hela eller delar av lånet. Det finska statliga garantiinstitutet 
Finnvera plc har ingått avtal med Endomines Oy att garantera 
75 procent, dvs. cirka 50,0 MSEk (6 MEUR), av projektfinansie-
ringen från Nordea Bank Finland Plc. Som säkerhet för projekt-
finansieringen har Endomines Oy ställt bl.a. bearbetningskon-
cessioner avseende karelska Guldlinjen och pant i marken 
omkring Pampalo, i kombination med en moderbolagsgaranti 
från Endomines AB. Dessutom har Nordea Bank Finland Plc 
fått pant i samtliga aktier i Endomines Oy samt företagsinteck-
ning i Endomines Oy. Projektfinansieringslånet från Nordea 
Bank Finland Plc löpte enligt det ursprungliga låneavtalet med 
rörlig ränta på Euribor 1m med ett tillägg på 2,75 procent. 
Under mars 2012 omförhandlades delvis villkoren för projekt-
finansieringsavtalet, vilket resulterade i att lånet sedan tilläggs-
avtalet trädde ikraft löper med en ränta på Euribor 1 m med ett 
tillägg på 3,50 procent.

Den omförhandling av lånevillkoren som gjordes under 
mars 2012 innebar att planerade amorteringar om totalt cirka 
13,3 MSEk (1,6 MEUR) under 2012 senareläggs till 2014 och 
2015. Amorteringar under 2013 skall betalas enligt plan. 
 Senareläggningen av återbetalningarna har även godkänts av 
 Finnvera plc. Enligt låneavtalet ålades Endomines att genom 
Nordea Bank Finland Plc hedga minst 50 procent av den för-
väntade räntekostnaden. Avtalet om säkring av ränta upprät-
tades i maj 2010 genom vilket en rörlig ränta på projektfinan-
sieringslånet från Nordea Bank Finland Plc byttes ut till en fast 
ränta. Räntesäkringsavtalet har sedermera blivit föremål för 
vissa ändringar, senast i april 2012. Enligt det nya avtalet beta-
lar Endomines Oy en fast ränta på 1,60 procent per år till 
 Nordea Bank Finland Plc och Nordea Bank Finland Plc skall 
betala en rörlig ränta motsvarande Euribor 1m till Endomines 
Oy. Endomines Oy och Nordea Bank Finland Plc har även 
ingått ett avtal om ett golv för räntan, om 0,65 procent per år 
för Euribor 1 m. Ifall den rörliga räntan (Euribor 1m) sjunker 
under 0,65 procent är Endomines Oy skyldigt att betala skillna-
den mellan 0,65 procent och Euribor 1m multiplicerat med två. 

Därutöver har Endomines Oy ingått hedgingavtal av-
seende guldpris med Nordea Bank Finland Plc. Avtal om 
 hedging (säkring) av guldpris upprättades i december 2009. 
Genom avtalet erhåller Endomines Oy ett fast pris om 843 
EUR/oz avseende 84 400 oz guld över en period som sträcker 
sig från tredje kvartalet 2011 till och med fjärde kvartalet 2015. 
Det finansiella instrumentet utgörs av en metallswap som 
 innebär att avräkning sker kvartalsvis för en viss (fiktiv) kvantitet 
guld. Om det genomsnittliga guldpriset enligt london Bullion 
Market (lBMA) är lägre än 843 EUR/oz kompenseras 
 Endo mines Oy av banken med mellanskillnaden. Om det 
genomsnittliga guldpriset enligt lBMA är högre än 843 EUR/
oz betalar Endomines Oy mellanskillnaden till banken. Dessa 
avräkningar skall ske oavsett den faktiskt levererade och sålda 
kvantiteten guld för ett givet kvartal. I början av april 2012 
omstrukturerades guldhedgen delvis, vilket innebär att 6 000 
oz hedgad volym för andra och tredje kvartalet 2012 flyttades 
till 2016. Priset för den hedgade volym om 6 000 oz som har 
flyttats uppgår till 796 EUR/oz.
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I mars 2013 ingick Endomines Oy även en överenskommel-
se med Nordea Bank Finland Plc om att pantsätta ett bank-
konto som säkerhet för den hedgade volym guld som flyttades 
från andra och tredje kvartalet 2012 till 2016 i samband med 
omstruktureringen av guldhedgen. Ett belopp motsvarande 
minst hälften av skillnaden mellan marknadspriset för guld och 
det fasta priset för den hedgade volymen ska pantsättas senast 
den 31 december 2015 genom kvartalsvisa delbetalningar 
med start från andra kvartalet 2013. Det pantsatta beloppet 
skall sedan användas för betalningar under 2016 av den fram-
flyttade guldhedgen.

Såsom är sedvanligt i denna typ av lånefinansiering inne-
håller projektfinansieringsavtalet bestämmelser med olika 
grunder för uppsägning (så kallade ”events of default”), vilka 
om de inträffar innebär att Nordea Bank Finland Plc har rätt att 
begära att alla utestående förpliktelser under låneavtalet skall 
återbetalas. De händelser som omfattas av denna katalog är 
händelser som, om de inträffade, skulle vara av väsentlig bety-
delse för Endomines, innefattande till exempel förändring av 
ägarkontrollen i Endomines Oy och en total förlust av Pampa-
logruvan. Projektfinansieringsavtalet innefattar också en skyl-
dighet att omedelbart informera Nordea Bank Finland Plc om 
någon av dessa händelser inträffar, samt att regelbundet till-
handahålla Nordea Bank Finland Plc viss finansiell och annan 
information. Vidare ställer avtalet upp sedvanliga strikta 
begränsningar såvitt avser vissa åtgärder i Endomines AB och 
Endomines Oy samt bestämmelser om att Endomines Oy 
 måste uppfylla vissa finansiella nyckeltal. Dessa begränsningar 
innefattar bland annat att Endomines får besluta om utdelning 
endast efter att Pampalogruvan har färdigställts (vilket den har) 
och under förutsättning att skyldigheterna enligt projektfinan-
sieringsavtalet uppfylls samt att inga grunder för uppsägning 
föreligger eller uppstår på grund av den aktuella utdelningen. 
Endomines med dotterbolag har i anslutning till projektfinan-
sieringsavtalet ingått ett efterställningsavtal till förmån för 
Nordea Bank Finland Plc och Finnvera plc. Avtalet innebär att 
alla koncerninterna skulder skall vara efterställda samtliga de 
skulder som Endomines med dotterbolag må ha i enlighet 
med projektfinansieringsavtalet.

Vid den omförhandling av vissa delar av projektfinansie-
ringsavtalet som skedde under mars 2012 godkände Nordea 
Bank Finland Plc vissa undantag avseende Bolagets efter-
levnad av finansiella nyckeltal. Nordea Bank Finland Plc med-
gav även vissa lättnader avseende krav på tillgängliga medel 
samt godkände en utvidgning av maximal summa för tillåtna 
investeringar. Även Finnvera plc har godtagit dessa ändringar.

Nordea Bank Finland Plc har även godkänt en utvidgning 
av den maximala summan för tillåtna investeringar under 2013 
och medgav även att medel som bland annat erhållits genom 
den riktade nyemissionen och som eventuellt inflyter från för-
säljningen av kalvinit Oy om totalt cirka 41,7 MSEk (5 MEUR) 
undantas från beräkningarna av vissa nyckeltal under 2013 till 
och med 2015. Finnvera plc har även godtagit dessa ändringar.

Kapitallån från Teknologiska utvecklingscentralen (Tekes) 
Tekes har i oktober 1998 lämnat Endomines Oy så kallade kapi-
tallån om sammanlagt cirka 1 976 kSEk (cirka 237 kEUR). lånet 
har lämnats i syfte att utveckla anrikning av låghaltigt guld-

malm. Tekes har i mars 2010 beslutat att inte kräva återbetal-
ning av kapitallånet på grund av att projektet inte genererade 
någon vinst.

Tekes har även under perioden 1998–2001 lämnat kalvinit 
Oy kapitallån om sammanlagt cirka 6  270 kSEk (cirka 752 
kEUR). Tekes beslutade i februari 2012, efter ansökan från kal-
vinit Oy, att inte kräva återbetalning av lånet.

Kapitallån från KP-Cobra Invest Oy
kP-Cobra Invest Oy lämnade i december 2000 kalvinit Oy ett 
finskt kapitallån på cirka 2 101 kSEk (cirka 252 kEUR). lånet 
skulle ha återbetalats i sin helhet den 31 december 2010, men 
tiden för återbetalning har förlängts till den 31 december 2015. 
lånet förfaller bl.a. till betalning i förtid om kalvinit Oy:s lån 
från Tekes enligt ovan avseende samma projekt skulle förfalla 
till betalning i förtid. Därtill förfaller lånet till betalning i förtid 
om lånevillkoren bryts, om långivaren har givits vilseledande 
information eller om EU-kommissionen beslutar att lånet skall 
återbetalas.

Bidrag
Endomines Oy har under perioden 1996 till och med 1998 
erhållit bidrag från Tekes och handels- och industriministeriet 
(numera Arbets- och näringsministeriet) om sammanlagt cirka 
3 385 kSEk (cirka 406 kEUR), på vilka tillämpas sedvanliga vill-
kor gällande bidragsanvändning. Vidare erhöll Endomines Oy 
under 2010 och juni 2011 investeringsbidrag om sammanlagt 
cirka 18,3 MSEk (cirka 2,2 MEUR) från det finska Arbets- och 
näringsministeriet avseende Pampalogruvans investeringar. 
Endomines Oy kan tvingas återbetala bidraget under vissa 
omständigheter, t.ex. om den verksamhet som bidraget var 
avsett för upphör eller reduceras inom tre år från sista utbetal-
ningen, ifall EU-reglering kräver att lånet återbetalas, ifall 
Endomines inte uppfyller vissa rapporteringsskyldigheter, eller 
om Endomines Oy har gett myndigheterna felaktig eller vilse-
ledande information. Endomines Oy är skyldigt att informera 
Arbets- och näringsministeriet om bl.a. företagsomstrukture-
ringar, fusioner och förvärv samt skador på tillgångar som för-
värvats med bidraget. kostnaderna för projektet uppgick till 
cirka 72,5 MSEk (8,7 MEUR).

I oktober 2012 beviljades Endomines Oy ytterligare ett 
bidrag för utveckling av verksamheten om sammanlagt cirka 
3,7 MSEk (447 250 EUR) från Norra karelens Närings-, trafik- 
och miljö central avseende kapacitetsutökningen av anriknings-
verket i Pampalo. Även på detta bidrag tillämpas de sed vanliga 
villkor gällande bidragsanvändning som beskrivs tidigare 
under rubriken ”Bidrag”.

Tekes beviljade i januari 2012 Endomines Oy ett forsk-
nings- och utvecklingsbidrag avseende utveckling av teknologi 
inom ”Responsible Gold”. Projekten avser bl.a. att utvärdera 
förutsättningarna för att starta upp verksamhet baserat på 
 raffinering av hållbara ädelmetaller. Bidraget kan maximalt 
uppgå till 342 MSEk (41 kEUR). Bidraget är förenat med vissa 
villkor. 

1997 och 2000 till 2001 erhöll kalvinit Oy vissa bidrag från 
Tekes och TE-keskus, på vilka tilllämpas sedvanliga villkor 
 gällande bidragsanvändning.
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tVISter
Bolaget är inte part i och har under de senaste tolv månaderna 
inte varit part i något rättsligt förfarande eller skiljeförfarande 
som nyligen haft eller skulle kunna få betydande effekter på 
Bolagets eller koncernens finansiella ställning eller lönsamhet. 
Bolaget har heller inte kännedom om något sådant ärende 
som kan uppkomma.

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

trANSAKtIONer MeD NärStåeNDe
Styrelseledamoten och tidigare VD:n Timo lindborg var från 
och med den 1 augusti 2009 till och med 31 juli 2010 kontrakte-
rad strategisk konsult i Bolaget. Total ersättning utgick enligt 
avtalet med cirka 90,3 SEk (10 833 EUR) per månad under hela 
avtalstiden. Ersättning utgick även för resor i tjänsten samt 
direkta kostnadsutlägg. För perioden från januari 2010 till och 
med juli 2010 fakturerade Timo lindborg genom bolag kostna-
der för konsulttjänster om totalt 368 kSEk. Den tidigare styrel-
seledamoten Carina hellemaa var från och med den 1 juli 2010 
kontrakterad konsult i Bolaget avseende frågor rörande finan-
siell kommunikation och investor relations genom sitt eget 
bolag C. hellemaa & Co. Avtalet sades upp av Bolaget under 
hösten 2012. För perioden 1 januari – 26 april 2012, fram till och 
med årsstämman 2012 där Carina hellemaa avböjde omval, 
fakturerade Carina hellemaa genom bolag kostnader för kon-
sulttjänster om totalt 329 kSEk. Under 2011 uppgick fakture-
ring till 591 kSEk och för  perioden 1 juli – 30 december 2010 
uppgick faktureringen till 188 kSEk.

Northland Resources, vars VD är karl-Axel Waplan, styrel-
seordförande i Endomines AB mellan 2008 och april 2013, är 
hyresvärd för Endomines AB:s kontor. hyran har varit och är 
marknadsmässig.

Årsstämman 2012 beslutade att styrelseledamoten Eva 
Redhe Ridderstad (Eva Redhe Ridderstad avböjde omval vid 
årsstämman 2012) skulle erhålla en extra ersättning om 180 
kSEk för arbete utöver ordinarie styrelsearbete med upprät-
tande av prospekt och relaterade frågor inför Bolagets note-
ring på NASDAQ OMX Stockholm. 

Utöver vad som följer av ovanstående har varken Endomines 
eller dess dotterbolag lämnat lån, garantier eller borgens-
förbindelser till eller till förmån för några styrelseledamöter, 
ledande befattningshavare eller revisorer i koncernen. Ingen 
av dessa personer har haft någon direkt eller indirekt delaktig-
het i någon affärstransaktion med Bolaget eller dotterbolagen 
som är eller var ovanlig till sin karaktär eller med avseende på 
villkoren.

FOrSKNING OCH utVeCKlING
Dotterbolagen Endomines Oy och kalvinit Oy har bedrivit 
forskningsarbete i samband med projektutveckling och pro-
spekteringsverksamhet. Båda bolagen har koncentrerat sina 
forskningsinsatser till processutveckling. kalvinit Oy är inte 
längre involverat i några forsknings- eller utvecklingsprojekt. 

kalvinit Oy:s och Endomines Oy:s forsknings- och utveck-
lingsverksamhet har inte lett till patent eller licenser utan har 
varit mer praktiskt inriktade med fokus på produktionstekno-
logi. Däremot är Endomines beroende av de tillstånd och 
 licenser de har erhållit från olika myndigheter. För mer informa-
tion se avsnitten ”Undersökningstillstånd, bearbetningskon-
cessioner och reservationer”, ”Miljöfrågor” och ”koncernens 
viktigaste avtal” ovan. Endomines innehar varken patent, varu-
märken eller några registrerade immateriella  rättigheter.

HANDlINGAr SOM HållS tIllGäNGlIGA FÖr 
INSPeKtION
Bolagsordning för Endomines, årsredovisningar och revisions-
berättelser för räkenskapsåren 2010, 2011 och 2012 och annan 
av Endomines offentliggjord information som hänvisas till i 
detta Prospekt finns under hela Prospektets giltighetstid att 
tillgå i elektronisk form på Bolagets hemsida www.endomines.
com. handlingarna tillhandahålls även efter förfrågan på 
 Endomines huvudkontor, hovslagargatan 5B, 111 48 Stock-
holm, på ordinarie kontorstid under vardagar.

HANDlINGAr INFÖrlIVADe GeNOM HäNVISNING
Följande handlingar har ingivits till Finansinspektionen och 
införlivats i Prospektet genom hänvisning och skall läsas som 
en del av Prospektet: Endomines årsredovisningar för 2010, 
2011 och 2012, vilka har reviderats av  PricewaterhouseCoopers 
AB, samt Endomines delårsrapport för första kvartalet 2013, 
 vilken har genomgått en översiktlig granskning av Pricewater-
houseCoopers AB. Revisionsberättelser finns intagna i års-
redovisningen för varje år. 
 
INFOrMAtION FråN treDje PArt
Information som härrör från tredje part och som Endomines har 
använt sig av i sina studier har inte verifierats av Endomines. 
Information från tredje part har återgivits korrekt i Prospektet. 
Endomines har dock inte verifierat informationen från dessa 
källor. Såvitt Endomines kan känna till och förvissa sig om 
genom jämförelse med annan information som offentliggjorts 
av berörd tredje man, har inga uppgifter utelämnats på ett sätt 
som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller 
missvisande. Ingen tredje part enligt ovan har, såvitt styrelsen 
känner till väsentliga intressen i Endomines. Viss finansiell 
 information såväl som tonnage och halter har avrundats i 
 Prospektet, varför vissa tabeller inte summerar korrekt.
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Sammanfattningen behandlar inte:
 ■ Situationer då aktier innehas som lagertillgång i närings-

verksamhet
 ■ Situationer då aktier innehas av handelsbolag
 ■ De särskilda reglerna om skattefri kapitalvinst (inklusive 

avdragsförbud vid kapitalförlust) och utdelning i bolags-
sektorn som kan bli tillämpliga då investeraren innehar 
aktier i Endomines som anses vara näringsbetingade 
 (skattemässigt)

 ■ De särskilda regler som i vissa fall kan bli tillämpliga på 
aktier i bolag som är eller har varit fåmansföretag, eller på 
aktier som förvärvats med stöd av sådana aktier

 ■ Utländska företag som bedriver verksamhet från fast drift-
ställe i Sverige

 ■ Utländska företag som har varit svenska företag

Särskilda skatteregler gäller vidare för vissa företagskategorier. 
Den skattemässiga behandlingen av varje enskild aktieägare 
beror delvis på dennes speciella situation. Varje aktieägare bör 
rådfråga skatterådgivare om de skattekonsekvenser som upp-
tagandet till handel av Endomines aktier på NASDAQ OMX 
helsinki kan medföra för dennes del, inklusive tillämpligheten 
och effekten av utländska regler och dubbelbeskattningsavtal.

FySISKA PerSONer
För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige 
beskattas kapitalinkomster såsom räntor, utdelningar och kapi-
talvinster i inkomstslaget kapital. Skattesatsen i inkomstslaget 
kapital är 30 procent.

kapitalförlust på marknadsnoterade aktier får dras av fullt 
ut mot skattepliktiga kapitalvinster som uppkommer samma år 
dels på aktier, dels på marknadsnoterade värdepapper som 
beskattas som aktier (dock inte andelar i investeringsfonder 
som innehåller endast svenska fordringsrätter, s.k. räntefon-
der). Av kapitalförlust som inte dragits av genom nu nämnda 
kvittningsmöjlighet medges avdrag i inkomstslaget kapital 
med 70 procent av förlusten.

Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges 
reduktion av skatten på inkomst av tjänst och näringsverksam-
het samt fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. Skat-
tereduktion medges med 30 procent av den del av underskot-
tet som inte överstiger 100 000 kronor och med 21 procent av 
det återstående underskottet. Underskott kan inte sparas till 
senare beskattningsår.

För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sve-
rige innehålls preliminär skatt på utdelningar med 30 procent. 
Den preliminära skatten innehålls normalt av Euroclear eller, 
beträffande förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren.

 

AKtIeBOlAG
För aktiebolag beskattas all inkomst, inklusive skattepliktiga 
kapitalvinster och utdelningar, i inkomstslaget näringsverksam-
het med 22 procent skatt. För företag med räkenskapsår som 
påbörjas innan den 1 januari 2013 gäller dock den äldre skat-
tesatsen på 26,3 procent. 

Avdrag för kapitalförlust på aktier medges endast mot 
skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra värdepapper 
som beskattas som aktier. Om en kapitalförlust inte kan dras av 
hos det företag som gjort förlusten, kan den dras av mot skat-
tepliktiga kapitalvinster på aktier och andra värdepapper som 
beskattas som aktier hos ett annat företag i samma koncern, 
om det föreligger koncernbidragsrätt mellan företagen och 
båda företagen begär det för ett beskattningsår som har sam-
ma deklarationstidpunkt. kapitalförlust på aktier som inte har 
kunnat utnyttjas ett visst år, får sparas (hos det aktiebolag som 
haft förlusten) och dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på 
aktier och andra värdepapper som beskattas som aktier under 
efterföljande beskattningsår utan begränsning i tiden. Särskil-
da skatteregler kan vara tillämpliga på vissa företagskategorier 
eller vissa juridiska personer, exempelvis investeringsfonder 
och investmentföretag.

AKtIeäGAre SOM är BeGräNSAt SKAttSKylDIGA 
I SVerIGe
För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och 
som erhåller utdelning på aktier i ett svenskt aktiebolag uttas 
normalt svensk kupongskatt. Detsamma gäller vid utbetalning 
från ett svenskt aktiebolag i samband med bland annat inlösen 
av aktier och återköp av egna aktier genom ett förvärvserbju-
dande som har riktats till samtliga aktieägare eller samtliga 
ägare till aktier av ett visst slag. Skattesatsen är 30 procent. 
kupongskatten är dock i allmänhet reducerad genom dubbel-
beskattningsavtal. I Sverige verkställer normalt Euroclear eller, 
beträffande förvaltarregistrerade aktier, förvaltaren avdrag för 
kupongskatt.

Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och 
som inte bedriver verksamhet från fast driftställe i Sverige kapi-
talvinstbeskattas normalt inte i Sverige vid avyttring av aktier. 
Aktieägare kan emellertid bli föremål för beskattning i sin hem-
viststat.

Enligt en särskild regel blir dock fysiska personer som är 
begränsat skattskyldiga i Sverige föremål för kapitalvinst-
beskattning i Sverige vid avyttring av aktier i Endomines, om 
de vid något tillfälle under det kalenderår då avyttringen sker 
eller under de föregående tio kalenderåren har varit bosatta, 
eller stadigvarande vistats, i Sverige. Tillämpligheten av regeln 
är dock i flera fall begränsad genom dubbelbeskattningsavtal.

Sverige

Nedan sammanfattas vissa svenska skattefrågor som aktualiseras med anledning av upptagandet till handel 
av Endomines aktier på NASDAQ OMX helsinki. Sammanfattningen omfattar fysiska personer och aktie- 
bolag som är obegränsat skattskyldiga i Sverige (om inte annat anges) och som innehar aktier i Endomines. 
Sammanfattningen är baserad på nu gällande lagstiftning och är avsedd endast som generell information.
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SKAtteBeStäMMelSerNA I FINlAND
Nedan presenteras en beskrivning om de relevanta inkomst-
skattepåföljderna i Finland som kan ha betydelse för ägande 
och överlåtande av aktier. Det som presenteras nedan tilläm-
par sig på fysiska och juridiska personer som är allmänt skatte-
skyldiga i Finland. Den finska nationella lagstiftningen som till-
lämpas på dividend som utdelas från ett svenskt noterat bolag 
till dess delägare och på överlåtelsevinst som erhålls av försälj-
ning av aktier behandlas. Sammandraget nedan behandlar 
inte de skattepåföljder i Sverige eller i en tredje stat som gäller 
dividend som utdelas till aktieägare och överlåtelsevinst som 
uppkommer vid överlåtelse av aktier. Undanröjande av even-
tuell dubbelbeskattning som hänför sig till inkomst som erhål-
lits av en allmänt skattskyldig i Finland behandlas i avsnittet 
”Avräkning av utländsk skatt”.

Nedan behandlas inte sådana speciella skattebestämmel-
ser gällande aktieägare som hör ihop med bland annat olika 
företagsarrangemang, utländska bassamfund, samfund som 
inte utövar affärsverksamhet, samfund som är befriade från 
inkomstskatt eller öppna bolag eller kommanditbolag. Nedan 
behandlas inte heller arvs- och gåvoskattepåföljderna i Fin-
land.

I det följande ett sammandrag om vissa skattepåföljder för 
allmänt skattskyldiga aktieägare i Finland beträffande ägande 
och överlåtelse av aktier i svenskt noterat bolag.

BeSKAttNING AV DIVIDeNDer
Dividender som en allmänt skattskyldig i Finland erhåller från 
ett svenskt noterat bolag är skattefria eller skattepliktiga på 
samma förutsättningar som dividender från ett finskt noterat 
bolag.

Svensk källskatt som annars är 30 procent på dividender 
kan för fysiska personer och finländska aktiebolag sättas ned 
till 15 procent enligt dubbelbeskattningsavtalet mellan de 
nordiska länderna. För finländska aktiebolag med kvalificerat 
innehav kan den svenska källskatten sättas ned till noll (0) pro-
cent.

Fysiska personer som är allmänt skattskyldiga
Då aktierna inte hör till aktieägarens näringsverksamhet (d.v.s. 
näringsförvärvskällan), är 70 procent av dividenden som en 
fysisk person erhåller från ett sådant offentligt noterat (”Note-
rat bolag”) bolag som avses i Inkomstskattelagen 33 a § 2 
momentet skattepliktig kapitalinkomst som beskattas med ett 
skattesats på 30 procent (32 procent till den del som kapitalin-
komsten under kalenderåret överstiger 50 000 euro), och den 
resterande 30 procent av dividenden är skattefri inkomst. Då 
aktierna hör till aktieägarens näringsverksamhet, är 70 procent 
av dividenden som en fysisk person erhåller från ett Noterat 

bolag skattepliktig inkomst av näringsverksamhet. Den delen 
beskattas delvis som förvärvsinkomst enligt en progressiv skat-
teskala och delvis som kapitalinkomst som beskattas med en 
skattesats på 30 procent (32 procent till den del som kapital-
inkomsten under kalenderåret överstiger 50 000 euro). Den 
resterande 30 procent:n är skattefri inkomst.

Finländska aktiebolag
I regel är 75 procent av dividenden som ett finskt bolag erhåller 
från ett svenskt Noterat bolag skattepliktig inkomst och 25 
procent är skattefri inkomst. Dividenden är ändå helt skattefri 
inkomst för en finsk dividendtagare i nedan nämnda situationer.

Dividend som ett finskt bolag erhåller från ett svenskt 
bolag är helt skattefri inkomst om det är fråga om ett sådant 
bolag som avses i andra artikeln i moder-dotterbolagsdirekti-
vet (2011/96/EU) och dividendtagaren äger direkt minst 10 
procent av aktiekapitalet i det Noterade bolaget som delar ut 
dividenden.

Då aktieägarens ägarandel i det svenska Noterade bolaget 
som delar ut dividenden understiger 10 procent, är dividenden 
helt skattefri om också dividendtagaren är ett Noterat bolag. 
Dessutom är det en förutsättning att dividendbetalaren är ett 
sådant bolag som avses i andra artikeln i moder-dotterbolags-
direktivet (2011/96/EU). Om aktierna ändå hör till aktieägarens 
investeringstillgångar, är 75 procent av dividenden beskatt-
ningsbar inkomst och resterade 25 procent är skattefri inkomst. 
Endast bank-, försäkrings- och pensionsanstalter kan ha inves-
teringstillgångar.

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

Fysiska personer som är allmänt skattskyldiga
Då aktierna inte hör till aktieägarens näringsverksamhet, 
beskattas överlåtelsevinsten som uppkommer för en fysisk per-
son som är allmänt skattskyldig i Finland som hans kapitalin-
komst, på motsvarande sätt kan överlåtelseförlust avdras från 
överlåtelsevinst. Överlåtelsevinster beskattas för tillfället med 
en skattesats på 30 procent (32 procent för den del som kapi-
talinkomsten under kalenderåret överstiger 50 000 euro). Då 
överlåtelsevinsten erhållits vid överlåtelse av aktier som hör till 
försäljarens näringsverksamhet (näringsförvärvskälla) anses 
vinsten som försäljarens inkomst av näringsverksamhet. Inkom-
sten delas enligt inkomstskattelagen i skattepliktig förvärvs-
inkomst som beskattas med en progressiv skatteskala och i 
kapitalinkomst som beskattas med en skattesats på 30 procent 

Finland

Sammandraget som presenteras nedan baserar sig på den skattelagstiftning som är i kraft i Finland då pro-
spektet daterats. Ändringar i den finska skattelagstiftningen kan även påverka beskattningen retroaktivt. Sam-
mandraget nedan är inte uttömmande, och där har inte beaktats eller redogjorts för andra länders än Finlands 
skattelagstiftning. Personer som överväger att placera i Bolaget bör konsultera skatteexperter för att få infor-
mation om skattepåföljderna i Finland och andra länder.
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(32 procent för den del som kapitalinkomsten under kalender-
året överstiger 50 000 euro).

Överlåtelseförlust, som uppkommer vid försäljning av 
aktier som inte hör till näringsverksamheten av en fysisk person 
som är allmänt skattskyldig i Finland, kan avdras från överlåtel-
sevinst under samma och de fem skatteår som följer efter över-
låtelsen. Avdrag av förluster som hör till försäljarens närings-
verksamhet sker på så sätt som nedan presenteras i avsnittet 
”Finska aktiebolag”.

Trots det som ovan presenterats är överlåtelsevinsten, som 
en fysisk person som är allmänt skattskyldig i Finland erhållit 
för försäljning av egendom som inte hör till näringsverksam-
heten, skattefri om de sammanlagda överlåtelseprisen under 
kalenderåret är högst 1 000 euro (frånsett egendom, vars över-
låtelse är skattefri enligt skattelagstiftningen i Finland). På mot-
svarande sätt är överlåtelseförlusten inte avdragbar om den 
sammanlagda anskaffningsutgiften får egendom som sålts 
under kalenderåret är högst 1 000 euro (frånsett egendom, 
vars överlåtelse är skattefri enligt skattelagstiftningen i Finland) 
och samtidigt är överlåtelseprisen för all egendom som den 
fysiska personen som är allmänt skattskyldig i Finland sålt 
under kalenderåret sammanlagt högst 1 000 euro.

Överlåtelsevinsten eller -förlusten räknas så att man från 
försäljningspriset avdrar den ursprungliga anskaffningsutgif-
ten och de kostnader som orsakats av försäljningen. Alternativt 
kan en fysisk person avdra i stället för den verkliga anskaff-
ningsutgiften en så kallad presumtiv anskaffningsutgift. Den 
presumtiva anskaffningsutgiften är 20 procent av försäljnings-
priset, eller 40 procent av försäljningsspriset om aktierna ägts i 
minst tio år. Den presumtiva anskaffningsutgiften kan använ-
das endast då det är fråga om överlåtelse av aktier som inte 
hör till den skattskyldiges näringsverksamhet. Ifall presumtiv 
anskaffningsutgift används i stället för den verkliga anskaff-
ningsutgiften, anses försäljningskostnaderna vara inkluderade 
i den presumtiva anskaffningsutgiften och dessa kan inte läng-
re avdras skilt från försäljningspriset.

Finska aktiebolag
Det som presenteras nedan gäller endast sådana aktiebolag 
som beskattas enligt lagen om beskattning av inkomst av 
näringsverksamhet. Överlåtelsevinsten som erhålls av aktierna 
är i huvudsak aktiebolagets beskattningsbara inkomst.

Aktierna kan vara aktiebolagets anläggnings-, omsätt-
nings-, investerings- eller finansieringstillgång. hur aktiernas 
överlåtelse och nedskrivning behandlas i beskattningen varie-
rar beroende på vilket slag av tillgång det är fråga om. Aktierna 
kan även höra till aktiebolagets egendom som hör till inkomst-
källan av annan verksamhet. Inkomstskattelagens bestämmel-
ser tillämpas på överlåtelsevinster som uppkommer vid överlå-
telse av egendom som hör till inkomstkällan av annan 
verksamhet.

Aktiernas försäljningspris räknas i regel som en del av det 
finlänska bolagets inkomst av affärsverksamhet. På motsvaran-
de sätt är anskaffningspriset en avdragbar kostnad i bolagets 
beskattning i samband med överlåtelsen. Överlåtelsevinster av 
aktier som ett finskt aktiebolag erhåller kan ändå vara skattefria 
om vissa strängt bestämda förutsättningar uppfylls. Enligt de 
bestämmelser som gäller skattefri överlåtelsevinst av aktier är 
överlåtelsevinst som ett bolag som bedriver annat än kapital-

placeringsverksamhet erhållit vid överlåtelse av aktier som hör 
till näringsverksamhetens anläggningstillgångar skattefri och 
på motsvarande sätt är förlust som uppkommit i motsvarande 
förhållanden oavdragbar om (i) säljaren ägt direkt och utan 
avbrott i minst ett år som utgått högst ett år före överlåtelsen 
minst 10 procent av aktiekapitalet i det bolag som överlåtes 
och de aktier som överlåtelsen gäller ingår bland de aktier som 
ägts på detta sätt, (ii) det bolag som överlåtelsen gäller inte är 
ett fastighets- eller bostadsaktiebolag eller ett aktiebolag vars 
verksamhet i själva verket huvudsakligen omfattar ägande eller 
innehav av fastigheter, och (iii) det bolag som överlåtelsen gäl-
ler är ett sådant bolag som avses i artikel 2 i moder-dotterbo-
lagsdirektivet (2011/96/EU), eller mellan bolagets hemviststat 
och Finland under skatteåret är i kraft ett avtal för att undvika 
dubbelbeskattning som tillämpas på dividend som bolaget 
delar ut.

I fall det uppkommer en avdragbar överlåtelseförlust vid 
överlåtelse av aktier som hör till det säljande bolagets anlägg-
ningstillgångar, kan en sådan förlust avdras endast från överlå-
telsevinst som uppkommit vid överlåtelse av aktier som hör till 
bolagets anläggningstillgångar under det skatteår som förlus-
ten uppkommit eller fem därpå följande år. Avdragbar överlå-
telseförlust som uppkommit vid överlåtelse av aktier som hör 
till andra än anläggningstillgångar kan avdras från det beskatt-
ningsbara resultatet under skatteåret då förlusten uppkommit 
och tio därpå följande år på så sätt som regleras i de allmänna 
bestämmelserna angående förlustutjämning.

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

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

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

I regel avräknas i Finland inte skatt som betalts utomlands 
för sådan inkomst som är skattefri i Finland. Från skatt som 
betalas i Finland för dividend som erhållits från utlandet kan 
ändå också avräknas den del av den utomlands betalda skat-
ten som riktar sig till den del av dividenden som är skattefri i 
Finland.
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Anomali
I detta prospekt kemiska eller fysikaliska mätvärden som 
 avviker från normalvärdet. kan i vissa fall indikera en 
 mineralisering.

Anrikning
Process för att koncentrera värdefulla mineral.

Apatit
kalciumfosfatmineral med den kemiska formeln 
Ca5(PO4)3(Oh,F,Cl).

Avoca-metoden
Pallbrytningsmetod med igenfyllning.

Bearbetningskoncession (gruvtillstånd)
Rätten att under vissa förutsättningar få ett område fastställt 
för gruvdrift. Se sid. 26.

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

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

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

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

Dorétacka
Ej raffinerad guldtacka innehållande huvudsakligen guld men 
också andra metaller som t.ex. silver.

Exploatering
I detta prospekt kommersiell brytning och anrikning av malm.

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

Flotation
Anrikningsprocess vid vilken mineralkorn i en vattensus-
pension med tillsatts av kemikalier och genomströmmande 
luft lyfts till ytan och skummas av.

Fältspat
En grupp mineral som består av silikat av aluminium med 
natrium, kalium eller kalcium. Ungefär 60 procent av jord-
skorpan består av fältspat, som ingår i bland annat berg-
arterna granit och gnejs.

Gabbro
Magmatisk intrusiv mörk bergart med mineralen pyroxen och 
fältspat som främsta beståndsdelar.

Genomförbarhetsstudie (”feasibility”-studie)
Omfattande studie av en mineralfyndighet i vilken samtliga 
geologiska, tekniska, juridiska och ekonomiska samt övriga 
relevanta faktorer beaktas. Syftet med studien är att ge 
 underlag för beslut om exploatering.

Geodesi
läran om jordens form och uppmätning.

Geofysisk mätning
Mätning av berggrundens fysikaliska egenskaper.

Gravimetri
Delområde inom geofysiken. Gravimetri behandlar tyngd-
kraftens variationer.

Gråbergsinblandning
Inblandning av ofyndigt gråberg i samband med brytning.

Grönstensbälte
Geografiskt område med metamorfa vulkaniska och 
 sedimentära bergarter.

GTK
Geologiska Forskningscentralen i Finland vilken motsvarar 
Sveriges  Geologiska Undersökning (SGU).

Ilmenit
Svart mineral bestående av järn, titan och syre, med den 
kemiska beteckningen FeTiO3. Förekommer i basiska 
 djupbergarter som t.ex. gabbro.

Inmutning
Äldre beteckning på undersökningstillstånd.

Intrusiv
Bergarter bildade i en existerande berggrund från en 
 stelnande magma.

JORC
En australiensisk standard för hur mineraltillgångar och 
mineral reserver skall rapporteras till aktiemarknaden och övri-
ga intressenter.

Jordavrymning
Borttagande av lösa avlagringar (t.ex. morän och sand) som 
täcker berggrunden.

Kalksten
Bergart huvudsakligen bestående av mineralet kalkspat 
(CaCO3).

ORDlISTA
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Karelska Guldlinjen
Den karelska Guldlinjen är en tektonisk struktur inom ett grön-
stensbälte som börjar i Ryssland norr om ladoga och löper in i 
Finland för att sedan åter böja av österut in i Ryssland mot 
kostomuksja.

Kaxborrning
Borrteknik där man får ett krossat prov av berg eller jord.

Kvalificerad person
I Sverige en person som av SveMin (i Finland av FinnMin) 
anses vara kvalificerad att bedöma och skriva under tekniska 
rapporter.

Kvartsgång
Gång i berggrunden huvudsakligen bestående av mineralet 
kvarts (SiO2).

Kärnborrning
Roterande borrning som användes för att ta upp en kärna av 
berggrunden.

Lakning
I detta prospekt en kemisk process för utvinning av värdefulla 
metaller från malm.

Mafisk bergart
Bergart dominerad av järn- och magnesiummineral.

Magnetit
Metallglänsande, svart, starkt magnetiskt mineral med den 
kemiska sammansättningen Fe3O4.

Malm
Mineralisering som kan exploateras med ekonomisk vinst. 
Begreppet malm har numare ersatts av begreppet mineralre-
serv (se nedan).

Malmförlust
Malm som brytningstekniskt ej går att tillvarata.

Mineralreserv
Den ekonomiskt brytbara delen av kända och indikerade 
mineraltillgångar uppskattad genom minst en inledande 
genomförbarhetsstudie.

Mineralisering
koncentration av potentiellt ekonomiskt intressanta mineral i 
berggrunden.

Mineraltillgång
koncentration eller förekomst av mineral eller fossilt organiskt 
material i eller på jordskorpan i sådana kvantiteter och med 
form, halter och kvalitet som gör att den har rimliga utsikter för 
 ekonomisk utvinning.

Morän
Jordart karaktäriserad till övervägande del av dåligt sorterat 
berg- och jordmaterial som transporterats och avlagrats av 
glaciär eller inlandsis.

Nugget-effekt
kraftigt varierande analyser beroende på om guldkorn finns 
med i provet eller ej. Vanligt om guldet är grovkornigt.

Ounce (Oz)
Troy Ounce. Cirka 31,104 gram. Viktenhet för guld.

Outfarming
Arrendera ut.

Oxid
kemisk förening av syre och ett eller flera andra grundämnen.

“Pre feasibility”-studie
Initial lönsamhetsstudie.

Prospektering
Sökande efter ekonomiskt brytvärda malmer.

RC-borrning
Reverse circulation: borrteknik där man får ett krossat prov från 
jord eller berg uppspolat genom ett inre rör i borrsträngen, 
vilket  ger ett okontaminerat prov.

Reservation (förebehåll)
Förtursrätten att ansöka om undersökningstillstånd. Se sid. 26.

Sandmagasin
Damm för deponering av finkornigt restmaterial från anrik-
ningen.

Sedimentär bergart
En bergart som bildats på jordytan eller i havet av nerbryt-
ningsprodukter från andra bergarter.

SGU
Sveriges Geologiska Undersökning. 

Silikat
kemisk förening av kisel, syre och ibland en eller flera metaller. 
Bland de naturligt förekommande silikaterna ingår kvarts, fält-
spat, glimmer och hornblände.

Skjuvzon
Zon utefter vilken berggrundsblock förskjutits i förhållande till 
varandra.

Smältlön
Den ersättning som ett smältverk tar för att smälta koncentrat 
till tackor.
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Snedbana
Tunnel som, ofta i spiralform, följer malmen och som används 
huvudsakligen för transporter.

Sulfatprocessen
Framställning av titandioxid genom behandling av ilmenit 
med svavelsyra.

Sulfidmineral
Mineral bestående av svavel och metall(er).

SveMin
Föreningen för gruvor, mineral- och metallproducenter i 
Sverige .

Titandioxid
Förekommer i naturen i form av rutil, anatas och brookit (TiO2). 
kan framställas ur mineralet ilmenit (FeTiO3). Används som vitt 
pigment.

Tonalit
En bergart som bildats djupt nere i jordskorpan och som 
består av kvarts, fältspater ur plagioklasgruppen, biotit och 
amfiboler.

Tuff
En porös bergart som består av vulkaniska utbrottsprodukter.

Undersökningstillstånd (malmletningstillstånd)
Rätten att genomföra de arbeten som behövs för att lokalisera 
och undersöka mineralförekomster. Se sid. 26.

Utbyte
Den procentuella andelen av en metall (mineral) som kan 
utvinnas i anrikningsprocessen.

Vulkanisk bergart
Bergart bildad genom vulkaniska processer.

Wollastonit
Ett silikatmineral innehållande kalcium, kisel och syre (CaSiO3).

Ädelmetall
Metaller som t.ex. guld, silver och platina.

ORDlISTA
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