
Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Endomines AB (pubi), org. nr 556694-2974 i
Stockholm den 8januari 2018 kl. 16.00.

Närvarande aktieägare: Bilaga 1

§1
Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Staffan Simberg.

§2
Val av ordförande vid stimman

Stämman beslutade att välja advokat Christoffer Saidac att vara ordförande vid stämman. Ordföranden
tackade för förtroendet och meddelade att styrelsen uppdragit åt Anna Green Jensen från Hannes
Snellman Advokatbyrå att föra dagens protokoll.

§3
Upprattande och godkannande av röstlangd

Stämman beslutade att godkänna den bifogade förteckningen över närvarande aktieägare att gälla såsom
röstlängd vid bolagsstämrnan, jjgj.

§4
Godkännande av dagordning
Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning, vilken fanns intagen i kallelsen till
stämman och fanns även tillgänglig vid stämman.

§5
Val av en eller två justeringsmän

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Lennart Johansson
representerandes Sveriges Aktiesparares Riksförbund.

§6
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Det konstaterades att kallelse skett inom den i bolagsordningen föreskrivna tiden genom publicering i
Post- och Inrikes Tidningar den 27 november 2017 och på bolagets webbplats den 22 november 2017,
samt att en annons med upplysning om att kallelse har skett varit införd i Svenska Dagbladet den 27
november 2017. Stämman beslutade att godkänna kallelseåtgärderna och förklara stämman behörigen
sammankallad.

§7
Beslut om: 1. styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning, II.
styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekaPitale)



godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesriitt för aktieägarna,
samt IV. styrelsens förslag till beslut om fondemission samt minskning av aktiekapitalet
Föredrogs bakgrunden och motiven till (i) styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet
för förlusttäckning, (ii) styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av
aktiekapitalet, (iii) godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för
aktieägarna, samt (iv) styrelsens förslag till beslut om fondemission samt minskning av aktiekapitalet.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag och beslut enligt Bilaga 2 om:
i. minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning;

ii. (a) ändring av bolagsordningen samt (b) minskning av aktiekapitalet;
iii. nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna; och
iv. (a) fondemission samt (b) minskning av aktiekapitalet.

Det noterades att för det fall minskning av aktiekapitalet enligt punkten (iv (b)) ovan motsvarar det
belopp som aktiekapitalet ska ökas med genom fondemission enligt punkten (iv (a)) ovan ska besluten
om minskningen och fondemissionen inte anmälas för registrering hos Bolagsverket.

Det noterades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund röstade nej till förslaget, men att erforderlig
majoritet för giltigt beslut ändå uppnåtts.

Det beslutades att befullmäktiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de smärre justeringar av
ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller
Euroclear Sweden AB respektive Euroclear Finland Ab.

§8
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission av aktier för
återbetalning av lån genom kvittning
Föredrogs bakgrunden och motiven till styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att
besluta om riktad nyemission av aktier för återbetalning av lån genom kvittning.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag och beslut enligt Bilaga 3 om bemyndigande för
styrelsen att besluta om riktad nyemission av aktie för återbetalning av lån genom kvittning.

Det noterades all Sveriges Aktiesparares Riksförbund röstade nej till förslaget, men att erforderlig
majoritet för giltigt beslut ändå uppnåtts.

Det beslutades att befullmäktiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de smärre justeringar av
ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

§9
Beslut om: 1. styrelsens förslag till förvärv av samtliga aktier i TVL Gold 1 LLC (“TVL Gold”)
samt II. bemyndigande för styrelsen att besluta om att ge ut konvertibelt lån för delbetalning av
förvärvet av TVL Gold
Föredrogs bakgrunden och motiven till (i) styrelsens förslag till förvärv av samtliga aktier i TVL Gold
och (ii) styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om att ge ut konvertibelt
lån för delbetalning av förvärvet av TVL Gold. Noterades att förhandlingarna inte är helt avslutade.
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Stämman beslutade (i) att godkänna att styrelsen inom ramen för de villkor som framgår av Bilaga 4
förvärvar samtliga aktier i TVL Gold; och (ii) att bemyndiga styrelsen att inom ramen för de villkor som
framgår av Bilaga 4 besluta om att ge ut konvertibelt lån för delbetalning av förvärvet av TVL Gold.

Det noterades att stämmans beslut inte innebär en skyldighet för styrelsen att ingå förvärvsavtal
avseende TVL Gold för det fall styrelsen av någon anledning eller efter en sammanvägd bedömning inte
skulle bedöma det som fördelaktigt för Endomines.

Det noterades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund röstade nej till förslaget, men att erforderlig
majoritet för giltigt beslut ändå uppnåtts.

Det beslutades att befullmäktiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de smärre justeringar av
ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

§10

Stammans avslutande

Då några ytterligare ärenden ej hänskjutits till stämman, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Christoffer

jtc
Lennart Johansson

Ann Green Jensen



Bilaga 2

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING
AV AKTIEKAPITALET FÖR FÖRLUSTTÄCKNING, FÖRSLAG TILL BESLUT OM
ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN SAMT MINSKNING AV AKTIEKAPITALET,
BESLUT OM NYEMISSION AV AKTIER SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT OM
FONDEMISSION OCH MINSKNING AV AKTIEKAPITALET

1. Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning (punkt 7 1)

Styrelsen föreslår att bolagsstärnman beslutar att minska bolagets aktiekapital med 41 935 361 kronor,
utan indragning av aktier, för förlusttäckning.

Genom minskningen av aktiekapitalet kommer aktiernas kvotvärde att minskas från 25,00 kronor till
21,000929 kronor. Aktiekapitalet kommer genom minskningen att minskas från 262 156 875 kronor
till 220 221 514 kronor.

Det noteras att total ansamlad förlust för räkenskapsåret 2016 uppgick till -35 578 621 kronor samt att
total ansamlad förlust för perioden januari — september 2017 uppgick till -6 356 740 kronor, totalt
-41 935 361 kronor.

för giltigt beslut enligt punkten 7 1 ovan erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som
representerar minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen färordnar, bemyndigas att vidta de smärre
justeringar i detta beslut som kan erfordras vid registrering hos Bolagsverket och vid Euroclea
Sweden AB respektive Euroclear Finland Ab.



II. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av
aktiekapitalet (punkt 7 II)

A. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Med anledning av den nyemission som styrelsen beslutat om i enlighet med punkt 7 III nedan, under
förutsättning av godkännande av bolagsstämman, föreslår styrelsen att aktiekapitalets gränser i
bolagsordningen ( 4) ändras till lägst 200 000 000 kronor och högst $00 000 000 kronor samt att
gränserna för antalet aktier ( 5) ändras till lägst 15 000 000 stycken och högst 60 000 000 stycken.
Bolagsordningens § 4 och § 5 far därmed följande lydelser:

“Aktiekapitalet skall utgöra lägst 200 000 000 kr och högst $00 000 000 kr.” ( 4)
“Antalet aktier skall vara lägst 15 000 000 stycken och högst 60 000 000 stycken.” ( 5)

3. Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet

För att möjliggöra styrelsens beslut, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om
nyemission enligt punkt 7 III nedan, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att bolagets
aktiekapital minskas med högst 136 33 1 3 14 kronor, utan indragning av aktier, för avsättning till fritt
eget kapital. Genom minskningen av aktiekapitalet kommer aktiernas kvotvärde att minskas från
21,000929 kronor till 8,00 kronor. Aktiekapitalet kommer genom minskningen att minskas från
220 221 514 kronor till 83 $90 200 kronor.

För giltigt beslut enligt punkterna 7 II A och 7 II 3 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare
som representerar minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, ska bemyndigas att vidta de smärre
justeringar i detta förslag och beslut som kan erfordras vid registrering hos Bolagsverket och vid
Euroclear Sweden AB respektive Euroclear Finland Ab.

Beslut om ändring av bolagsordningen enligt punkt 7 II A är villkorad av att bolagsstämman fattar
beslut om minskning av aktiekapitalet i enlighet med punkt 7 II B. Beslut om minskning av
aktiekapitalet enligt punkt 7 II B förutsätter att bolagsordningen ändras i enlighet med punkt 7 II A
ovan. Beslutet enligt 7 II B är även villkorat av att nyemissionen enligt punkt 7 III och fondemission
enligt punkt 7 IV, innebärande en ökning av aktiekapitalet med belopp som inte understiger
minskningsbeloppet, registreras hos Bolagsverket samt att minskningen, nyemissionen och
fondemissionen sammantaget inte medför att bolagets aktiekapital minskar.

Handlingar enligt 20 kap. 13 och 14 § aktiebolagslagen (2005:55 1) har upprättats.



III. Styrelsens beslut om nyemission av aktier under förutsittning av godkännande av
bolagssUimman (punkt 7 III)

Styrelsen beslutar, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att bolaget ska genomföra en
nyemission av högst 20 972 550 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst
167 780 400 kronor. Noteras att beslutet förutsätter bolagsordningsändring enligt punkt 7 II A ovan.
För beslutet gäller i övrigt följande villkor.

1 . Rätt att teckna aktier ska med företrädesrätt tillkomma de aktieägare som på
avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i bolaget, varvid sådana aktieägare för varje
på avstämningsdagen innehavd aktie ska erhålla två (2) teckningsrätter. För att få teckna en ny
(1) aktie med stöd av sådan teckningsrätt krävs en (1) teckningsrätt.

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

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

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

1 tredje och sista hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske
till de som genom avtal ingått garantiåtaganden i egenskap av ernissionsgaranter, och för det
fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det
belopp som var och en garanterat för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom
lottning.

2. Avstämningsdagen för deltagande i nyemissionen av aktier med företrädesrätt är onsdagen
den 10januari 201$.

3 . Teckningskursen uppgår till 9 kronor per aktie. Teckningskursen omräknad i Euro, för de
aktieägare som har sina aktier registrerade i Finland, kommer att meddelas i prospektet
avseende nyemissionen, vilket beräknas publiceras torsdagen den 1 1 januari 201$. Eurokursen
per aktie fastställs baserat på Sveriges Riksbanks officiella EUR/SEK-kurs per den sista
handelsdagen före prospektet godkänns av Finansinspektionen, beräknat till onsdagen den 10
januari 201$.

4. Teckning med stöd av teckningsrätt ska ske genom betalning av emissionslikvid under
perioden från och med den 12 januari 201$ till och med den 26 januari 201$. Teckning utan
stöd av teckningsrätt ska ske på särskild teckningslista under samma tid. Aktier som tecknas
utan stöd av teckningsrätt ska betalas senast tre bankdagar efter besked om tilldelning.
Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. Efter teckningstidens
utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och kommer utan avisering från Euroclear
Sweden AB respektive Euroclear Finland Ab att bokas bort ur Euroclear Sweden AB:s
respektive Euroclear Finland Ab:s system. Aktieägare som väljer att inte delta i nyemissione
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kommer att ffi sin ägarandel utspädd med 66,7 procent, beräknat efier full anslutning i
nyemissionen, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten
genom att sälja sina teckningsrätter.

5. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstärnningsdag för
utdelning som infaller närmast efter det att aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB
förda aktieboken.

För giltigt beslut enligt punkten 7 III erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som
representerar mer än hälften av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, ska bemyndigas att vidta de smärre
justeringar i detta förslag och beslut som kan erfordras vid registrering hos Bolagsverket och vid
Euroclear Sweden AB respektive Euroclear Finland Ab.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) har upprättats.



Iv. Styrelsens förslag till beslut om fondemission samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 IV)

A. Förslag till beslut om fondemission

1 syfte att kunna återställa aktiekapitalet till det belopp som aktiekapitalet uppgick till före
minskningen enligt punkt 7 II B, föreslår styrelsen att bolagsstämrnan beslutar om genomförande av
en fondemission omfattande en ökning av bolagets aktiekapital med 85 997 194 kronor genom
ianspråktagande av bolagets fria egna kapital. Fondemissionen genomförs utan utgivande av nya
aktier.

B. Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet

1 syfte att undvika icke avsedd sammantagen höjning av aktiekapitalet till följd av fondemission enligt
punkt A ovan, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital minskas med
högst 85 997 194 kronor, utan indragning av aktier, för avsättning till fond att användas enligt beslut
av bolagsstämman. Aktiekapitalets minskning ska fastställas till ett belopp i kronor som motsvarar
aktiekapitalets ökning enligt besluten om nyemission enligt punkt 7 III och fondemission enligt punkt
7 IV A minus minskningsbeloppets storlek enligt punkt 7 II 13.

För giltigt beslut enligt punkterna 7 IV A och 7 IV B erfordras att stämmans beslut biträds av
aktieägare som representerar minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda
aktierna.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, ska bemyndigas att vidta de smärre
justeringar i detta beslut som kan erfordras vid registrering hos Bolagsverket och vid Euroclear
Sweden AB respektive Euroclear Finland Ab.

Beslut om fondemission enligt punkt 7 IV A är villkorat av att bolagsstämman fattar beslut om
nyemission i enlighet med punkt 7 III. Beslut om minskning av aktiekapitalet enligt 7 IV B är villkorat
av att bolagsstämman fattar beslut i enlighet med punkterna 7 III och 7 IV A.

För det fall minskningen av aktiekapitalet enligt punkt 7 IV 13 motsvarar det belopp som aktiekapitalet
ska ökas med genom fondemissionen enligt punkt 7 IV A ska besluten enligt punkterna 7 IV A och
7 IV 13 inte anmälas för registrering hos Bolagsverket

Handlingar enligt 12 kap. 7 § och 20 kap. 13 och 14 § aktiebolagslagen (2005:551) har upprättats.

Stockholm i november 2017 .

Endomines AB (pubi) ‘-\ “
Styrelsen



Bilaga 3

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM
BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM RIKTAD NYEMISSION AV
AKTIER FÖR ÅTERBETALNING AV LÅN GENOM KVITTNING (PUNKT 8)

Styrelsen har den 22 november 2017 offentliggjort att bolaget ingått en överenskommelse med sina
långivare om att cirka 20 miljoner kronor av koncernens totala utestående lån på cirka 76 miljoner
kronor (7,6 miljoner euro) kommer att skrivas av förutsatt att cirka 20 miljoner kronor (2 miljoner
euro) amorteras omedelbart efter genomförande av den av styrelsen beslutade företrädesemissionen,
vilken förutsätter bolagsstämmans godkännande (punkt 7 III i dagordningen för den extra
bolagsstämman). Resterande del av skulden, cirka 36 miljoner kronor (3,6 miljoner euro), avses
därefter att överlåtas från långivarna till Joensuun Kauppa ja Kone Oy (“JKK”). Villkorat av att
Företrädesemissionen fulltecknats och förvärvet av TVL Gold slutförs senast den 3 1 mars 20 1 8 har
JKK åtagit sig att därefter kvitta hela beloppet mot nyemitterade aktier i Endornines i en riktad
nyemission till en teckningskurs om 9,90 kronor per aktie. Avtalet med JKK, och därmed även med
långivarna, är villkorat av att ett slutligt aktieöverlåtelseavtal relaterat till TVL Gold ingås mellan
Endomines och säljaren av TVL Gold enligt punkt 9 1 i dagordningen för den extra bolagsstämman.

Styrelsen föreslår därför att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa
årsstärnma, vid ett eller flera tillfällen, till JKK, mot betalning genom kvittning, besluta om
nyemission av aktier. Bemyndigandet omfattar emission av aktier till en teckningskurs om 9,90 kronor
per aktie, upp till ett belopp som motsvarar bolagets vid tidpunkten för emissionen utestående skuld,
som JKK i enlighet med det ovanstående har tagit över. Teckningskursen och avvikelsen från
aktieägarnas företrädesrätt motiveras med att omstrukturering och förtida lösen av bolagets bankskuld
anses vara nödvändigt och till stor fördel för bolaget, genom att bankskulden reduceras och återstoden
slutligt löses i enlighet med vad som beskrivits ovan. Det har bland annat bedömts nödvändigt att
överenskomma om en fast emissionskurs med förvärvaren av återstående bankskulden för att
säkerställa snabb och fördelaktig lånelösen. Styrelsen har bland annat på basis av emissionskursen i
företrädesemissionen (punkt 7 III i dagordningen för den extra bolagsstämman) jämte den antagna
kurseffekten av företrädesemissionen bedömt en fast emissionskurs om 9,90 kronor i den nu planerade
riktade kvittningsemissionen vara rimlig och i bolagets intresse.

För giltigt beslut enligt punkten 8 ovan erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som
representerar minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar att befullmäktiga styrelsen, eller den som
styrelsen utser, att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i
samband med registrering vid Bolagsverket.

Stockholm i november 2017
Endomines AB (publ) (

Styrelsen (1 \
\
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Bilaga 4

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL FÖRVÄRV AV SAMTLIGA
AKTIER 1 TVL GOLD 1 LLC SAMT BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA
OM ATT GE UT KONVERTIBELT LÅN FÖR DELBETALNING AV FÖRVÄRVET AV TVL
GOLD 1 LLC

1. Styrelsens förslag till förvärv av samtliga aktier i TVL Gold 1 LLC (punkt 9 1)

Styrelsen har den 22 november 2017 offentliggjort att en avsiktsförklaring att förvärva samtliga aktier
i TVL Gold 1 LLC (“TVL Gold”), vilken består av fern guldprojekt i Orogrands gruvdistrikt, Idaho,
USA, ingåtts med ägaren av TVL Gold, vilken företräds av Gregory Smith, (“Säljaren”). En dellikvid
av köpeskillingen motsvarande 250 000 USD (cirka 2,1 miljoner kronor), vilket ger exklusivitet fram
till och med 3 1 mars 20 1 8, ska erläggas inom två veckor från undertecknandet av avsiktsförklaringen.
Den totala köpeskillingen inklusive dellikviden uppgår till 34 miljoner USD (cirka 286 miljoner
kronor) (“Köpeskillingen’). En tredjedel av köpeskillingen avses erläggas vid tillträdet, vilket
beräknas ske i mars 2018, med cirka 8 miljoner USD (cirka 67 miljoner kronor) kontant, samt med
3,33 miljoner USD (cirka 28 miljoner kronor) genom utffirdande av en skuldförbindelse med en löptid
på 18 månader och en årlig ränta om tre procent. Resterande del av köpeskillingen, 22,67 miljoner
USD (cirka 190 miljoner kronor), avses erläggas genom lämnandet av ett konvertibellån som,
eventuellt efter överlåtelse av konvertibellånet till Säljaren närstående person, kommer att konverteras
till aktier inom 3 år. Det konvertibla lånet kommer att ha en årlig ränta om 6,0 procent som kan betalas
kontant eller i aktier. Konverteringsvillkoren är baserade på det teoretiska ex-rights-priset (TERP
priset) i företrädesemissionen enligt punkt 7 III i dagordningen för den extra bolagsstämman, beräknat
med hjälp av det volymvägda genomsnittspriset på Endomines-aktien 30 dagar före offentliggörandet
och teckningskursen i företrädesemissionen (“Baskonverteringspris”). Per den 21 november 2017 är
Baskonverteringspriset för konvertering 1 1,60 SEK per aktie.

Halva konvertibellånet kan som utgångspunkt konverteras 12 månader efter att konvertibelemissionen
registrerats till Baskonverteringspriset plus 10% och resterande del av konvertibellånet kan
konverteras 24 månader efter att konvertibelemissionen registrerats till Baskonverteringspris plus
20%. Vid konvertering vid konverteringslånets förfall så uppgår konverteringspriset till
Baskonverteringspris plus 30%. för att säkerställa att den överenskomna fördelningen av
förvärvslikviden uppgår till en tredjedel kontanta medel respektive två tredjedelar aktier, har det
konvertibla lånet tvingande konvertering.

Om konvertering sker efter 12 respektive 24 månader enligt beskrivningen ovan kommer Säljaren,
baserat på USD/SEK-kursen den 2 1 november 20 1 7, att erhålla totalt 14 44 1 936 aktier i Endomines,
motsvarande cirka 29,2 procent av det totala antalet aktier i bolaget, beräknat utifrån en fulltecknad
företrädesemission enligt punkt 7 III ovan och den riktade emissionen till JKK enligt punkt 8 1 i
dagordningen för den extra bolagsstämman. Som en följd av eventuell konvertering får Säljarens totala
aktieinnehav i Endomines inte överstiga 29,9%.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens förslag till förvärv av samtliga aktier i TVL
Gold i enlighet med ovanstående villkor, innefattande att styrelsen före bolagsstämman har ingått ett
definitivt aktieöverlåtelseavtal i enlighet härmed. Förvärvet är villkorat av att bolagsstämman
godkänner styrelsens beslut om företrädesemission (punkt 7 III i dagordningen för den extra
bolagsstämman), att utfallet av kommande genomgång (s k due diligence) av TVL Gold är
tillfredsställande samt att bolagsstämman godkänner styrelsens förslag till beslut om bemyndigande
för styrelsen att ge ut ett konvertibelt lån för delbetalning av förvärvet av TVL Gold (punkt 9 1 ‘

nedan).

_______________________
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II. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att ge ut konvertibelt lån för
delbetalning av förvärvet av TVL Gold 1 LLC (punkt 9 II)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma,
vid ett eller flera tillfillien, till innehavaren av köpeskillingsfordran enligt punkt 9 1 ovan, besluta om
att ge ut ett konvertibelt lån om högst två tredjedelar av Köpeskillingen för TVL Gold, i enlighet med
vad som närmare framgår ovan under punkt 9 1 beträffande denna del av Köpeskillingen. Betalning för
det konvertibla lånet ska ske genom apport eller kvittning. Innehavaren av det konvertibla lånet
respektive i förekommande fall bolaget, ska ha rätt att påkalla konvertering av lånet till aktier till den
teckningskurs som anges ovan under punkt 9 1; emissionsbeslutet ska i de fullständiga villkoren för
konvertibellånet närmare precisera teckningskursens bestämmande (innefattande även gängse
reglering av omräkning av konverteringskursen mm. i sedvanliga fall). Syftet med bemyndigandet
och skälet till avvikelsen från aktieägamas företrädesrätt är att bolaget ska kunna ingå avtal om samt
indirekt ska kunna erlägga aktielikvid till större del i samband med förvärvet av TVL Gold.

Beslut fattade av bolagsstämman i enlighet med punkterna 9 1 — II ovan ska antas som ett gemensamt
beslut. För giltigt beslut enligt ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare som representerar minst
2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar att befullmäktiga styrelsen, eller den som
styrelsen utser, att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i
samband med registrering vid Bolagsverket.

Stockholm i november 2017

Endomines AB (publ)

Stirelsen ‘


