Inbjudan till teckning av aktier i

Endomines AB (publ)

Denna informationsbroschyr är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. Prospektet, som har godkänts och
registrerats av Finansinspektionen, har offentliggjorts och finns tillgängligt på Endomines AB (publ) (”Endomines” eller ”Bolaget”) och Evlis
hemsidor, www.endomines.com respektive www.evli.com. Prospektet innehåller bland annat en presentation av Endomines, företrädes
emissionen och de risker som är förenade med en investering i Endomines och deltagande i erbjudandet. Informationsbroschyren är inte
avsedd att ersätta prospektet som grund för beslut att teckna aktier i Endomines och utgör ingen rekommendation att teckna aktier i
Endomines. Investerare som vill eller överväger att investera i Endomines uppmanas att läsa prospektet.

Företrädesemissionen i sammandrag
Styrelsen för Endomines beslutade den 10 maj 2019 om
nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktie
ägare, under förutsättning av årsstämmans godkännande. Den
10 juni 2019 godkände årsstämman styrelsens beslut. Den som
på avstämningsdagen den 12 juni 2019 var registrerad som
aktieägare i Endomines äger rätt att med företrädesrätt teckna
aktier i Företrädesemissionen och kommer att erhålla en (1)
teckningsrätt för varje innehavd aktie. Tre (3) teckningsrätter
berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier. teckningskursen
uppgår till 3,50 SEK per aktie i Sverige. Motsvarande vid teck
ning i Finland är 0,33 EUR. Teckning av aktier kommer att ske
under perioden 14 juni – 1 juli 2019.
Årsstämman den 10 juni 2019 beslutade att minska Bolagets
aktiekapital med 43 102 799 SEK, från 283 259 904 SEK till
240 157 105 SEK, utan indragning av aktier, för avsättning till
fond att användas enligt beslut av bolagsstämma. Genom
minskningen av aktiekapitalet sätts aktiernas kvotvärde ned från
8 SEK till 6,78 SEK1). Detta görs genom att använda ansamlad
förlust för räkenskapsåret 2018 som uppgick till –29 819 771 SEK
samt ansamlad förlust för perioden januari – mars 2019 som
uppgick till –13 283 028 SEK, totalt –43 102 799 SEK.
Årsstämman beslutade vidare att minska Bolagets aktiekapital
med ytterligare 133 934 641 SEK, utan indragning av aktier, för
avsättning till fritt eget kapital. Genom minskningen av

1) Det exakta kvotvärdet uppgår till 6,78266430535823 SEK
2) Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 10 MSEK
3) Dessa indikationer är inte säkerställda
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ktiekapitalet kommer aktiernas kvotvärde att minskas från
a
6,78 SEK1) till 3,00 SEK. Aktiekapitalet kommer genom minsk
ningen att minskas från 240 157 105 SEK till 106 222 464 SEK.
Aktiekapitalet kommer att återställas genom inbetald emis
sionslikvid och vid behov genom den fondemission som års
stämman beslutade om, omfattande en ökning av Bolagets
aktiekapital med 77 282 662 SEK genom ianspråktagande av
Bolagets fria egna kapital.
Vid full teckning av Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka
165 MSEK före emissionskostnader2). Antalet aktier kommer att
öka med högst 47 209 984 aktier till högst 82 617 472 aktier.
Utspädningseffekten för de aktieägare som väljer att inte delta
i Företrädesemissionen uppgår till cirka 57 procent av kapital
och röster.
Några av Bolagets existerande aktieägare har ingått åtagan
den att teckna aktier i Företrädesemissionen för ca 16,5 MSEK,
motsvarande 10 procent av Företrädesemissionen, och vissa
andra aktieägare har ställt sig positiva till att teckna aktier i
Företrädesemissionen för ytterligare ca 33 MSEK, motsvaran
de 20 procent av Företrädesemissionen. Totalt har existerande
aktieägare och andra investerare ställt sig positiva till att teck
na aktier i Företrädesemissionen till ett totalt belopp om cirka
50 MSEK, motsvarande 30 procent av Företrädesemissionen3).

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 12 juni 2019 är registrerad
som aktieägare i Endomines äger rätt att med företrädesrätt
teckna aktier i Företrädesemissionen. Innehav av tre (3) aktier
berättigar till teckning av fyra (4) aktier. Härutöver erbjuds aktie
ägare och allmänheten att anmäla intresse om teckning av
aktier utan företrädesrätt.

såväl den primära som subsidiära företrädesrätten till den
nya 
innehavaren av teckningsrätten. ISIN-koden för TR är
SE0012740041.

Teckning med stöd av teckningsrätter

Teckningskurs

Betalning för aktier som ska registreras hos Euroclear Sverige
och handlas på Nasdaq Stockholm ska erläggas med 3,50 SEK
per aktie. Courtage utgår ej.

Anmälan om teckning av aktier genom utnyttjande av
tecknings
rätter ska ske genom samtidig kontant betalning
under perioden 14 juni – 1 juli 2019. Om alla teckningsrätter
utnyttjas användas den förtryckta inbetalningsavin från Euro
clear, och om ett annat antal utnyttjas användas särskild
anmälningssedel (nr 1). Denna kan man införskaffa sig på
samma sätt som Anmälningssedeln (nr. 2), se nedan.

Avstämningsdag

Teckning utan stöd av teckningsrätter

Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vem som är
berättigad att erhålla teckningsrätter är den 12 juni 2019.

Teckningsrätter

Rätten att teckna aktier med företrädesrätt utövas med stöd av
teckningsrätter. För varje aktie i Endomines som innehas på
avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Tre (3) teck
ningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier.

Handel med teckningsrätter

Bolaget kommer att arrangera handel i teckningsrätter på
Nasdaq Stockholm. Handel kommer att ske under perioden
14–25 juni 2019. Vid försäljning av teckningsrätter övergår

Anmälan att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter (TR) sker
genom att den särskilda anmälningssedeln (nr 2) fylls i och
undertecknas och därefter skickas eller lämnas till Evli.
Anmälningssedeln (nr. 2) kan laddas ned från hemsidan

(www.evli.com) alternativt beställas från Evli via telefon, e-post.
Anmälningssedeln (nr.2) kan även laddas ned från Endomines
hemsida (www.endomines.com).

Förvaltarregistrerade ägare

För att teckna aktier, följ instruktioner från din förvaltare.

Teckning av aktier i Finland

För information om hur man tecknar aktier i Finland se
Prospektet alternativt informationsbroschyren på finska.

Riskfaktorer

En investering i aktier är alltid förenad med risk. Ett antal faktorer utanför Endomines kontroll, liksom ett flertal faktorer vars effekter
Bolaget kan påverka genom sitt agerande, kan komma att få en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat- och finansiella
ställning, vilket kan medföra att värdet på Bolagets aktier minskar och att en aktieägare kan förlora hela eller delar av sitt investerade
kapital. Innan en investering görs uppmanas investerare att läsa prospektet och särskilt beakta a
 vsnittet ”Riskfaktorer”. Prospektet
finns tillgängligt på Endomines hemsida, www.endomines.com, och på www.evli.com. Prospektet kan även beställas kostnadsfritt
från Evli, Regeringsgatan 67, Box 16 354, SE-103 26 Stockholm, via telefon till 08 407 8000 eller e-post till emission@evli.se

Bakgrund och motiv
Endomines förvärvade i februari 2018 guldtillgångar i
Idaho, USA, från TVL Gold, vilket var första steget mot att
bli en signifikant guldproducent. Byggandet och utveck
lingen av Friday-gruvan i Idaho påbörjades 2018 och har
fortsatt under 2019. En del av emissionslikviden kommer att
användas för att ytterligare utveckla Friday-gruvan med mål
att öka den årliga produktionen. Därutöver kommer projek
ten Rescue, Unity och Kimberly att utvecklas ytterligare och
planeras sättas i produktion en efter en. Dessa gruvor
förväntas vara i produktion vid slutet 2023 och sammanta
get avser Endomines att öka den årliga guldproduktionen
till mer än 40 000 oz till 2023.

Friday – fortsatt utveckling

Under 2019 har Endomines fortsatt utvecklingen av Friday-
gruvan, som förväntas producera 5 000–8 000 oz guld i
koncentrat under 2019, med slutligt utfall beroende på halter
och tonnage under produktionsperioden. Guldproduktionen i
Friday-gruvan hade preliminärt planerats bli cirka 9 000 oz men

ytterligare expansion kommer att utvärderas för att nå en årlig
produktion på mer än 13 000 oz. ”Cash cost”, beroende på
vilket område som bryts, bedöms att vara i intervallet

650–900 USD/oz över gruvans hela livslängd.

Prospektering och uppstart av Rescue,
Unity och Kimberly

För Rescue och Unity kommer de nästa stegen att vara
prospektering och gruvutveckling, med målet att få tillgångarna
i produktion en efter en. Enligt den nuvarande planen kommer
Rescue startar produktion under 2021 och Unity under 2022.
Beroende på tillståndsprocessen kan Kimberlys planerade pro
duktionsstart vara i slutet av 2023, där det slutliga produktions
målet kommer baseras på resultatet av borrningar under 2019
och 2020. Den största delen av emissionslikviden kommer
användas till prospektering, återställning och utveckling, prov
tagning, borrningar, tillståndsansökningar samt övrigt arbete
relaterat till Rescue, Unity och Kimberly.
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Prospektering längs Karelska Guldlinjen

Långsiktigt så siktar Endomines på att återuppta guldproduk
tion längs den Karelska Guldlinjen genom att använda
anrikningsverket och annan befintlig infrastruktur vid Pampalo
-gruvan. Pampalo-gruvan har varit föremål för skötsel och
underhåll (“care and maintenance”) sedan 2018. Endomines
kommer därför allokera del av emissionslikviden till fortsatt
prospektering längs Karelska Guldlinjen och därmed försöka
utöka mineralresurserna och för att komma närmare en åter
start av produktionen.

Betalning för de köpta tillgångarna i Idaho

Endomines köpte i februari 2018 fem guldtillgångar i Idaho,
USA, från TVL Gold för totalt 31,25 MUSD, vilket betalades
med en kombination av kontanter, en lånerevers och ett
konvertibelt lån. Lånereversen om 3 MUSD har en löptid på
18 månader och förfaller till betalning i september 2019. En
del av emissionslikviden kommer att användas till att åter
betala detta lån samt upplupen ränta (cirka 180 000 USD) på
förfallodagen i september 2019. Därutöver kommer en del av
emissionslikviden användas för räntebetalningar relaterade till
konvertibeln som innehas av TVL Gold. Totalt kommer cirka
3,8 MUSD betalas till TVL Gold.

Användning av emissionslikvid

Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas kommer den
totala emissionslikviden uppgå till cirka 165 MSEK. Endomines
emissionskostnader förväntas uppgå till cirka 10 MSEK. Netto
likviden vid fullteckning kommer uppgå till cirka 155 MSEK.
Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte
är tillräckligt för de aktuella behoven under de kommande tolv
månaderna. Per 31 mars 2019 uppgick Bolagets likvida medel till
7 755 KSEK. Nyligen erhöll Bolaget ett brygglån på 15,6 MSEK
(1,5 MEUR) från aktieägare, vilket ska konverteras till aktier i
Företrädesemissionen. Konvertering av brygglånet är villkorat av
att Företrädesemissionen genomförs innan 31 augusti, och om
detta villkor inte möts måste brygglånet återbetalas kontant.

Befintliga likvida medel inklusive brygglånet bedöms täcka
Bolagets behov av rörelsekapital fram till slutet av tredje kvartalet
2019. Rörelsekapitalbehovet inklusive planerade investeringar för
den kommande tolvmånadersperioden beräknas uppgå till
cirka 100 MSEK.
Bolaget anser att nettolikviden från Företrädes-emissionen om
cirka 155 MSEK kommer täcka Bolagets rörelsekapitalbehov

inklusive planerade investeringar för den kommande tolv

månadersperioden, om cirka 100 MSEK, i tillägg till delar av
Bolagets rörelsekapitalbehov efter den kommande tolvmånaders
perioden.
Nettolikviden från Företrädesemissionen är huvudsakligen härled
bart till följande, i denna prioriteringsordningen, återbetalning av
lån inklusive ränta (36 MSEK), fortsatt utveckling av Friday-gruvan
och utveckling samt uppstart av gruvorna Rescue, Unity och
Kimberly (97 MSEK), fortsatt prospektering längs den Karelska
Guldlinjen (10 MSEK) samt stärka Bolagets finansiella ställning
(12 MSEK).
För det fall Företrädesemissionen inte skulle tecknas till önskad
nivå, skulle Bolaget kunna tvingas revidera beslutad tillväxt
strategi och därmed reducera den planerade prospekteringen
längs K
 arelska Guldlinjen samt eventuellt skjuta upp uppstarten
av gruvverksamheten av en eller fler av tillgångarna Rescue,
Unity och Kimberly. För mer information gällande rörelsekapital
se Prospektet.

Avsiktsförklaringar från aktieägare och andra
investerare

Några av Bolagets existerande aktieägare har ingått åtagan
den att teckna aktier i Företrädesemissionen för ca 16,5 MSEK,
motsvarande 10 procent av Företrädesemissionen, och vissa
andra aktieägare har ställt sig positiva till att teckna aktier i
Företrädesemissionen för ytterligare ca 33 MSEK, motsvarande
20 procent av Företrädesemissionen.

Stockholm, den 12 juni 2019
Endomines AB (publ)
Styrelsen

VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE

För informationsbroschyren och erbjudandet enligt prospektet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av denna
informationsbroschyr, erbjudandet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol
exklusivt. Endomines har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgärder för att tillåta ett erbjudande till allmän
heten i några andra jurisdiktioner än Sverige och Finland. Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA,
Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle
kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Denna informationsbroschyr
får följaktligen inte distribueras i eller till nämnda länder respektive något annat land eller någon annan jurisdiktion där
distribution eller erbjudandet enligt prospekt kräver sådana åtgärder eller annars strider mot reglerna i sådant land eller
sådan jurisdiktion. Teckning av aktier i strid med ovanstående begränsningar kan vara ogiltig. Inga teckningsrätter,
betalda tecknade aktier, nyemitterade aktierna, teckningsoptioner eller aktier utgivna av Endomines har registrerats eller
kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller
annan jurisdiktion i USA.
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Verksamhetsbeskrivning
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guldproduktion. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den
Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho, USA. Endomines strävar att förbättra sina
långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter
belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Kort om bolaget

Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget
utövar prospektering längs den Karelska Guldlinjen i östra
Finland. Bolaget är även i uppstartsskedet av sin gruvverksam
het i Idaho, USA. Endomines strävar efter att förbättra sina
långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering,
produktion och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva
fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och
med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Koncernstruktur

Endomineskoncernen består av moderbolaget Endomines AB,
de två finska dotterbolagen Endomines Oy och Kalvinit Oy,
samt de två amerikanska dotterbolagen Endomines, Inc. och
Endomines Idaho LLC. Moderbolaget rymmer den centrala och
strategiska ledningen inklusive ekonomi- och finansfunktion
samt svarar för informationsgivning till aktiemarknaden. Den
amerikanska verksamheten tillkom i samband med förvärvet av
TVL Gold Idaho, numera Endomines Idaho LLC, ett amerikanskt
gruvbolag som äger rättigheterna till fem guldprojekt i Idaho,
USA i början av 2018.

Endomines Oy
(Finland)

100%
Kalvinit Oy
(Finland)

100%
Endomines Inc.
(USA)
100%
Endomines Idaho LLC
(USA)

(1) Kalvinit Oy äger rättigheter till ilmenitfyndigheter i västra Finland och är
inte i aktiv utveckling. JORC indikerade och avledda resurser 7 Mton med
genomsnitt 7,5% titandioxid (TiO2)

Endomines Oy

Endomines amerikanska verksamhet består av sex guldprojekt i
Orogrande gruvdistrikt, Idaho, USA, varav fem tillkom i s amband
med förvärvet av TVL Gold Idaho, numera Endomines Idaho
LLC, 2018 och en (”Unity”) är en tillgång som Endomines har
ingått en avsiktsförklaring om att leasa från Unity GoldSilver
Mines, Inc (avsiktsförklaring ingicks februari 2019, och avtalet
förväntas skrivas på under snar framtid).
Endomines guldprojekt i USA inkluderar:
OO
OO
OO
OO
OO
OO

Friday
Buffalo Gulch
Deadwood
Rescue
Kimberly
Unity1)

Malm från utvecklingen av den underjordiska verksamheten
vid Friday-guldgruvan bröts i i december 2018, och i april 2019
kunde Bolaget berätta att anrikningsverket vid Friday är
tekniskt färdigt och uppstart förväntas ske i kvartal två 2019.

Kalvinit Oy

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

ENDOMINES AB (publ)

100%

Endomines, Inc. och Endomines Idaho LLC

Endomines Oy är verksamt inom geografiska och geologiska
miljöer längs med Karelska Guldlinjen i östra Finland, samt i
Idaho, USA genom de amerikanska dotterbolagen.

Segmentredovisning

Koncernen redovisar ett segment då det hittills endast funnits
en anläggning, som är centralt belägen på Karelska Guldlinjen
i Ilomants kommun i östra Finland och koncernens resultat följs
upp och värderas i enlighet med det som presenteras i
årsredovisningen. Koncernen fortsätter utvärdera segments
indelningen under kommande räkenskapsperiod.

Affärsidé

Endomines affärsidé är att utforska, utveckla och utvinna
mineralfyndigheter med primärt fokus på guld. Bolaget strävar
efter lönsam, säker och miljömässigt hållbar produktion i
Idaho, USA samt längs Karelska Guldlinjen i Finland.

Strategi

Endomines är ett flexibelt och modernt gruvbolag. Bolaget
prospekterar aktivt efter guldreserver och bedriver gruv
produktion i Finland och USA. Syftet är att öka Bolagets värde
genom att utveckla tillgångarna till ekonomiskt lönsamma
gruvor i enlighet med hållbar praxis för all gruvverksamhet.
Därtill strävar Bolaget efter tillväxt genom fusioner, företags
köp och andra samarbetsarrangemang.

1) Bolaget ingick i februari 2019 en avsiktsförklaring om att leasa Unity. Slutligt avtal förväntas signeras inom kort.
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Endomines strävar efter att utveckla sin resursbas genom
förvärv av fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som

snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produk
tion. I början av 2018 har Bolaget som ett första steg slutfört
förvärvet av TVL Gold Idaho, numera Endomines Idaho LLC,
ett amerikanskt gruvbolag som äger rättigheterna till fem
guldprojekt i Idaho, USA.

Finansiella och operationella mål

Även genom prospektering strävar Endomines efter att säkra
sin gruvdrift och tillväxt på lång sikt. Den nuvarande prospek
teringsverksamheten är inriktad på den Karelska Guldlinjen
men tack vare ett förväntat positivt kassaflöde från verksamhe
ten kommer Endomines att utvidga sina prospekteringsprojekt
till områden närliggande nuvarande amerikanska tillgångar.

Endomines mål på medellång sikt är att;

För investerare erbjuder Endomines långsiktig tillväxt och en
värdeökningspotential. Endomines ambition är att i första
hand nå tillväxt, och därmed förutser Bolaget inte utdelningar
på kort eller medellång sikt.
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Endomines långsiktiga mål är att;

säkra positivt kassaflöde från verksamheten i Idaho samt
på sikt längs Karelska Guldlinjen
OO säkra fortsatt prospekteringsverksamhet som finansieras
genom kassaflöde från verksamheten
OO uppnå en produktion om +40 000 oz guld i Idaho från 2023
OO

OO

uppstart av gruvverksamheten i Rescue 2021 och Unity
2022

Utvald finansiell information
Koncernens resultaträkning i sammandrag
(belopp i KSEK)

Nettoomsättning
Övriga intäkter
Summa intäkter
Förändring av lager av färdiga varor och produkter i arbete

1 jan 2018 –
31 dec 2018

1 jan 2017 –
31 dec 2017

Reviderad

Reviderad

104 039

121 009

1 285

388

105 324

121 397

–72

1 223

Råvaror och förnödenheter

–12 434

–24 441

Kostnader för ersättningar till anställda

–28 657

–31 113

Avskrivningar och nedskrivningar

–42 956

–59 061

Övriga kostnader

–69 657

–72 751

Rörelsekostnader

–153 776

–186 143

Rörelseresultat

–48 452

–64 746

Resultat före skatt

–37 497

–69 232

Periodens resultat

–37 382

–69 232

31 dec 2018

31 dec 2017

Koncernens balansräkning i sammandrag
(belopp i KSEK)

Reviderad

Reviderad

Balansomslutning

500 888

160 560

Immateriella anläggningstillgångar

355 286

63 062

Materiella anläggningstillgångar

115 734

62 238

Finansiella anläggningstillgångar

5 395

5 171

Varulager

1 762

2 181

Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

–

7

766

2 500

3 015

9 589

18 931

15 813

Summa eget kapital

251 691

45 381

Summa långfristiga skulder

182 850

83 641

Summa kortfristiga skulder

66 347

31 538

1 jan 2018 –
31 dec 2018

1 jan 2017 –
31 dec 2017

Reviderad

Reviderad

–15 948

–7 972

8 341

8 951

Likvida medel

Koncernens kassaflöden i sammandrag
(belopp i KSEK)

Kassaflöde före förändring i rörelsekapital
Summa minskning(+)/ökning(–) av rörelsekapital
Kassaflöde från den löpande verksamheten

–7 607

979

Kassaflöde från investeringsverksamheten

–158 913

–12 257

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

166 895

–2 419

375

–13 697

15 813

29 440

Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut

2 743

70

18 931

15 813

Inbjudan till teckning av aktier i Endomines AB (publ)
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Så tecknar du i Sverige
Så här tecknar du aktier med företrädesrätt
1. Du tilldelas teckningsrätter
För varje aktie i Endomines du innehar på avstämningsdagen den 12 juni 2019 erhåller du en (1) teckningsrätt.

TECKNINGSRÄTT

AKTIE

2. Så här utnyttjar du dina teckningsrätter
Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier för 3,50 SEK per ny aktie.

TECKNINGSRÄTT

14 SEK (4*3,50)

AKTIE

För dig som har VP-konto
Om du utnyttjar samtliga teckningsrätter ska
den förtryckta emissionsredovisningen från
Euroclear användas.
Om du har dina aktier i Endomines på ett
VP-konto framgår antalet teckningsrätter som
du har erhållit på den förtryckta emissionsredovisningen från Euroclear.

I det fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras
eller om du av andra skäl avser att utnyttja ett
annat antal teckningsrätter ska du fylla i och
skicka in ”Särskild anmälningssedel” som kan
erhållas från Evli via telefon, e-post eller
www.evli.com

OBS!
Betalning ska ske
senast den
1 juli 2019

För dig som har depå hos bank eller annan förvaltare
Om du har dina aktier i Endomines på en depå hos bank eller annan förvaltare får du
information från din förvaltare om antalet teckningsrätter som du har erhållit.

För att teckna aktier, följ instruktioner som
du får från din förvaltare.

Så här tecknar du aktier utan företrädesrätt

Fyll i anmälningssedel för teckning av aktier
utan företrädesrätt som finns att ladda ned på
www.endomines.com samt på www.evli.com.

Anmälningssedeln ska vara Evli
tillhanda senast den 1 juli 2019
kl 16:00.

Om du blir tilldelad aktier får du
en avräkningsnota som ska betalas
enligt anvisningar på denna.

För dig som har depå hos bank eller annan förvaltare
Intresseanmälan att teckna aktier ska göras genom din bank eller annan förvaltare.

För att teckna aktier, följ instruktioner som
du får från din förvaltare.
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För dig som har VP-konto

