KOMPLETTERINGSDOKUMENT

27.8.2021

Detta kompletteringsdokument till Endomines ABs (publ) (”Endomines”) prospekt av 2 juli 2021 (”Prospektet”) får inte distribueras i eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District
of Colombia (”USA”)), Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller något annat land eller någon annan jurisdiktion där distribution av Prospektet kräver andra åtgärder
än de som följer av finsk eller svensk rätt eller där distribuering annars strider mot reglerna i landet eller jurisdiktionen.
Endomines kompletterar Prospektet med följande information. Denna information bör läsas i samband med
Prospektet. Termer som definieras någon annanstans i Prospektet har samma betydelse när de används i
detta kompletteringsdokument.
Viktigaste administrerande direktörerna
Följande text läggs till under rubriken SAMMANFATTNING – Nyckelinformation öm Emittenten – Vem är emittent av värdepapperen? – Viktigaste administrerande direktörerna på sidan 2:
Endomines meddelade den 20 juli 2021 att bolagets tillfälliga VD och CFO Marcus Ahlström avgår. Marcus
Ahlström, har informerat styrelsen om att han kommer att avgå i oktober 2021 efter en uppsägningstid på 3
månader. Styrelsen har påbörjat sökandet efter en ny permanent VD och förväntar sig att kunna få VD anställningen genomförd under hösten.
Historisk finansiell nyckelinformation
Följande text och tabell läggs till under rubriken SAMMANFATTNING – Nyckelinformation om Emittenten –
Vem är emittent av värdepapperen? – Historisk finansiell nyckelinformation på sidan 2:
Den utvalda konsoliderade finansiella informationen nedan har hämtats från Endomines icke-reviderade halvårsrapport per och för de sex (6) månader som avslutades den 30 juni 2021 som upprättats i enlighet med
”IAS 34 – Delårsrapportering”.
1.1.–30.6.
2021
(ej reviderad)

(belopp i TSEK)
Nettoomsättning ...........................................................
Förändring av lager av färdiga varor och produkter i arbete ..............................................................................
Övriga intäkter ..............................................................
Summa intäkter ..........................................................
Råvaror och förnödenheter ..........................................
Kostnader för ersättningar till anställda ........................
Avskrivningar och nedskrivningar.................................
Orealiserat och realiserat resultat på säkringsinstrument .............................................................................
Övriga kostnader ..........................................................
Rörelseresultat ...........................................................
Resultat före skatt ......................................................
Periodens resultat ......................................................

12
0
84
96
-3 319
-18 748
-55 182
0
-18 301
-95 454
-120 806
-120 808
-0,59

Resultat per aktie (SEK)
Summa eget kapital
Räntebärande nettoskuld (KSEK)

442 194
74 644

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-84 115
-15 491
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-99 606

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde

1.1.–30.6.
2021
(ej reviderad)

(belopp i MEUR)
Nettoomsättning ...........................................................
Förändring av lager av färdiga varor och produkter i arbete ..............................................................................
Övriga intäkter ..............................................................
Summa intäkter ..........................................................
Råvaror och förnödenheter ..........................................
Kostnader för ersättningar till anställda ........................
Avskrivningar och nedskrivningar.................................
Orealiserat och realiserat resultat på säkringsinstrument .............................................................................
Övriga kostnader ..........................................................
Rörelseresultat ...........................................................
Resultat före skatt ......................................................
Periodens resultat ......................................................

0
0
0
0
-0,3
-1,9
-5,4
0
-1,8
-9,4
-11,9
-11,9
0

Resultat per aktie (EUR)
Summa eget kapital
Räntebärande nettoskuld (TEUR)

43,7
10,1

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde

-8,3
-1.5
11,5
11,5

Styrelsen samt ledningsgruppen
Följande text läggs till under rubriken FUSION AV ENDOMINES AB OCH ENDOMINES FINLAND – Översikt
av Fusionen – Styrelsen samt ledningsgruppen på sidan 29:
Endomines meddelade den 20 juli 2021 att bolagets tillfälliga VD och CFO Marcus Ahlström avgår. Marcus
Ahlström, har informerat styrelsen om att han kommer att avgå i oktober 2021 efter en uppsägningstid på 3
månader. Styrelsen har påbörjat sökandet efter en ny permanent VD och förväntar sig att kunna få VD anställningen genomförd under hösten.
Villkor för Fusionens verkställande och Extra bolagsstämma för att besluta om Fusionens godkännande
Följande text läggs till under rubriken FUSION AV ENDOMINES AB OCH ENDOMINES FINLAND – Villkor
för Fusionens verkställande och Extra bolagsstämma för att besluta om Fusionens godkännande på sidan
30:
Endomines meddelade den 19 juli 2021 att extra bolagsstämma beslutade att godkänna den gränsöverskridande omvända fusionen mellan Endomines AB, som överlåtande bolag, och Endomines Finland, som övertagande bolag, i enlighet med den fusionsplan som upprättats gemensamt av bolagen. Fusionsplanen undertecknades av styrelsen i vart och ett av bolagen den 3 juni 2021 och registrerades därefter hos, och kungjordes
av, Bolagsverket och den finska Patent- och registerstyrelsen. Som en följd av fusionen kommer Endomines
Finland att bli det nya moderbolaget i Endomines-koncernen. Därigenom kommer Endomines-koncernens
säte att flyttas till Esbo, Finland.
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Som anges i fusionsplanen ska aktieägarna i Bolaget som fusionsvederlag erhålla en (1) ny aktie i Endomines
Finland för varje aktie som de äger i Bolaget. Fusionsvederlaget kommer att lämnas automatiskt, och inga
åtgärder krävs av aktieägarna i Bolaget i förhållande till detta. Aktierna i Endomines Finland som lämnas som
fusionsvederlag kommer att tas upp till handel på Nasdaq Helsinki och Nasdaq Stockholm, med huvudnotering
på Nasdaq Helsinki. I anslutning till detta kommer handeln i aktierna i Bolaget på Nasdaq Stockholm och
Nasdaq Helsinki att upphöra. När de sista villkoren för fusionen har uppfyllts, däribland att den finska Patentoch registerstyrelsen har registrerat fusionen i det finska handelsregistret, kommer rättsverkningarna av fusionen inträda och Endomines AB att upplösas. Denna tidpunkt förväntas infalla omkring den 1 oktober 2021.
Eftersom Euroclear Sweden nyligen beslutat att ta bort möjligheten att direktansluta utländska aktier, kommer
aktieägare med VP-konton/depåer registrerade hos Euroclear Sverige sannolikt att erhålla depåbevis i Endomines Finland istället för aktier i samband med fusionen. Bolaget kommer att lämna mer information om den
praktiska hanteringen av detta så snart som möjligt.
Kapitalisering och Skuldsättning
Följande tabeller läggs till under rubriken Kapitalisering och Skuldsättning på sidan 33:
30.6.2021
Realiserad
(ej reviderad)

(belopp i MSEK)

Kortfristigt främmande kapital totalt
(inklusive kortfristig del av långfristiga skulder)1
För vilka garanti ställts
Utan garanti

62 099
41 849
20 250

Långfristigt främmande kapital totalt
(ex. kortfristig del av långfristiga räntebärande skulder) 2
För vilka garanti ställts
Utan garanti

40 554
648
39 906

Eget kapital totalt
Aktiekapital
Fond för investerat fritt eget kapital

442 194
442 240
999 165

Balanserat resultat
Räkenskapsperiodens vinst (förlust)

-997 204

Eget kapital och räntebärande främmande kapital totalt
NETTOSKULDSÄTTNING
A Likvida medel
B Likviditet (A)

28 009
28 009

C Kortfristig del av långfristiga räntebärande skulder1

40 554

D Kortfristig nettoskuldsättning (C)

62 099

E Kortfristig nettoskuldsättning (D-B)

34 090

F Räntabärande långfristiga skulder2
G Långfristiga finansiella skulder totalt (F)

40 554
40 554

I Nettoskuldsättning(F+H)

74 644

__________
1) Inkluderar den kortfristiga delen av leasingskulder
2) Inkluderar den långfristiga delen av leasingskulder
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30.6.2021
Justerat
(ej reviderad)

(belopp i MEUR)

Kortfristigt främmande kapital totalt
(inklusive kortfristig del av långfristiga skulder)1
För vilka garanti ställts
Utan garanti

6,3

Långfristigt främmande kapital totalt
(ex. kortfristig del av långfristiga räntebärande skulder)2
För vilka garanti ställts
Utan garanti

3,9

4,1
2,1

0,1
3,8

Eget kapital totalt
Aktiekapital
Fond för investerat fritt eget kapital

43,7
44,7
100,7

Balanserat resultat
Räkenskapsperiodens vinst (förlust)

-90,0
-11,9

Eget kapital och räntebärande främmande kapital totalt

53,9

NETTOSKULDSÄTTNING
A Likvida medel
B Likviditet (A)

2,8
2,8

C Kortfristig del av långfristiga räntebärande skulder1

4,1

D Kortfristig nettoskuldsättning (C)

6,3

E Kortfristig nettoskuldsättning (D-B)

3,5

F Räntabärande långfristiga skulder2
G Långfristiga finansiella skulder totalt (F)

3,9
3,9

H Nettoskuldsättning(F+H)

7,4

__________
1) Inkluderar den kortfristiga delen av leasingskulder
2) Inkluderar den långfristiga delen av leasingskulder

Prospektering och underjordisk utveckling i Pampalo
Följande text läggs till under rubriken VERKSAMHETSBESKRIVNING – Karelska Guldlinjen – Prospektering
och underjordisk utveckling i Pampalo på sidan 56:
Den 12 augusti, 2021 rapporterade Endomines de första resultaten från det underjordiska borrningsprogrammet som påbörjats under 2021 vid Pampalo guldgruva i Finland. Det underjordiska borrningsprogrammet är
en del av återöppningen och fördjupningen av gruvan som påbörjades i februari 2021. Hittills har femtiosex
(56) diamantborrhål om totalt 4 107 m av det 8 000 m stora borrningsprogrammet slutförts och analysresultaten
har fåtts från trettionio (39) diamanborrhål om totalt 2 847 m. Alla rapporterade resultat är från det planerade
produktionsområdet som utförts i områdena mellan 755 och 855 meters gruvnivån.
Markerade borrningsresultat inkluderar:
•
•

T-1670 kärnsektion på 3,9 meter med 151,4 g/t guld (9,6 g/t med top cut vid 20 g/t), inkluderande 0,8
meter med 747,7 g/t guld
T-1626 kärnsektion på 3,9 meter med 92,9 g/t guld (7,6 g/t med top cut vid 20 g/t), inkluderande 1,1
meter med 357,6 g/t guld
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•
•
•

T-1642 kärnsektion 4,0 meter med 56,6 g/t guld (12,8 g/t med top cut vid 20 g/t), inkluderande 1,2
meter med 157,7 g/t guld
T-1675 kärnsektion 6,4 meter med 15,5 g/t guld (4,5 g/t med top cut vid 20 g/t), inkluderande 1,1 meter
med 86,9 g/t guld
T-1672 kärnsektion 5,2 meter med 14,8 g/t guld (8,1 g/t med top cut 20 g/t), inkluderande 1,1 meter
med 52,6 g/t guld

Dessa nya resultat bekräftar bolagets nuvarande syn på Pampalomalmernas djupa förlängningar och bekräftar
halterna och bredden som använts vid gruvplaneringen. Dessa resultat kommer att läggas till bolagets databas
och en ny resursuppdatering kommer att färdigställas då alla resultat har fåtts. De slutgiltiga resultaten från
borrningsprogrammet kommer att publiceras senare detta år.
Projektutveckling i de amerikanska projekten i Idaho och Montana
Följande text läggs till under rubriken VERKSAMHETSBESKRIVNING – Endomines Idaho – Projektutveckling
i de amerikanska projekten i Idaho och Montana på sidan 58:
Den 14 juli, 2021 meddelade Endomines om preliminärt arbete för utvecklingen av bolagets Montana guldprojekt. Bolaget utför miljöarbete, prospektering, anrikningstester samt projektutveckling vid bolagets guldprojekt i Montana, USA, US Grant och Kearsarge, under Q3, 2021. Arbetet inleds med förberedelsen av en
uppdaterad mineralresurs följt av en studie av den ekonomiska helhetspotentialen för projekten.
När den konceptuella modelleringen har slutförts så kommer den preliminära prospekteringsborrningen att
utföras från ytan, med målet att bekräfta den historiska databasen samt även generera nytt material för anrikningstester, följt av en fortsatt utvidgning av mineralresurserna genom fortsatt borrning. Det miljömässiga
arbetet kommer att bestå av baslinjestudier för tillståndsaktiviteterna, samt även för prospekteringstillstånd och
övervakning av projekten. Bolaget planerar även att återöppna de tillgängliga underjordiska ingångarna som
sist varit öppna år 2018 vid US Grant och år 2005 vid Kearsarge. Detta för att möjliggöra underjordisk kartläggning, provtagning samt avgränsnings borrning från underjordiska borrningsstationer.
Den 16 augusti, 2021 meddelade Endomines att gruvdriften har påbörjats vid Bolagets Friday gruva i Idaho
och att Orogrande anrikningsverk har slutfört torrprovningen av verket och kommer att slutföra våtprovningen
vid verket samt påbörja anrikningen av malmen i slutet av augusti 2021. Personalstyrkan har ökat till över 50
anställda för att möjliggöra full produktionskapacitet under Q3-Q4 2021. Produktionen för de följande 3 månaderna är redan sprängt i strossarna och malmen transporteras för tillfället från gruvan upp till ytan och vidare
till malmlagret vid Orogrande anrikningsverk. Lagret vid anrikningsverket uppgår för tillfället till över 1 500 ton
färdigt för våt provision vid anrikningsverket. Utvecklingen av strossarna i den södra ändan av fyndigheten på
nivån S4500 kommer att möjliggöra tillgång till högre haltig malm efter att anrikningsverket kommit upp i full
kapacitet.
I juli 2021 påbörjades ett underjordiskt kärnborrninsgprogram vid Friday uppgående till 2 340m. Borrningsresultatet kommer att förbättra förståelsen av malmhalterna i de övre strossarna i gruvan vilka kommer att förse
anrikningsverket med malm under åren 2022 och 2023.I Orogrande anrikningsverk har också gjorts ett stort
förbättringsprogram med investeringar uppgående till över 1 MSUD fokuserat främst på öppnandet av flaskhalsar i tillverkningsprocessen. Detta för att möjliggöra en produktionskapacitet uppgående till 5 000 ton per
månad. Övriga förbättringar vid anrikningsverket inkluderar installationer av avvattningen för avfallet och koncentratet, förbättring av laboratoriet samt installering av ett instrumentkontrollsystem för att förbättra kontrollen
av hela produktionsprocessen.
Endomines’ startegi på medellång sikt inkluderar utvecklingen av US Grant och Kearsarge guldgruvsförekomsterna under inkommande år. Planering och due diligence arbetet har nu påbörjats vid dessa höghaltiga guldprojekt belägna i Montana, USA. Arbetet inkluderar miljö, prospekterings, anriknings och projektaktiviteter för
att utvärdera den ekonomiska potentialen av fyndigheterna. Under Q3 2021 påbörjas förberedelserna för att
uppdatera mineralresursestimaten. Detta kommer att följas av en konceptuell malmmodellering och ett första
kärnborrningsprogram för att bekräfta de historiska mineralresurserna. Borrningsprogrammet kommer även
att bidra med nytt material för anrikningsstudierna. Miljöarbetet kommer att fokusera på baslinjestudier för
tillståndslovsaktiviteter, samt även tillståndslov för prospektering och övervakning av projektet.
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Utvald Finansiell Information
Följande tabeller läggs till under rubriken UTVALD FINANSIELL INFORMATION – Koncernens resultaträkning
i sammandrag på sidan 71:
1.1.–30.6.
2021
(ej reviderad)

(belopp i TSEK)
Nettoomsättning ...........................................................
Förändring av lager av färdiga varor och produkter i arbete ..............................................................................
Övriga intäkter ..............................................................
Summa intäkter ..........................................................
Råvaror och förnödenheter ..........................................
Kostnader för ersättningar till anställda ........................
Avskrivningar och nedskrivningar.................................
Orealiserat och realiserat resultat på säkringsinstrument .............................................................................
Övriga kostnader ..........................................................
Rörelseresultat ...........................................................
Resultat före skatt ......................................................
Periodens resultat ......................................................

12
0
84
96
-3 319
-55 182

-18 301
-95 454
-120 806
-120 808
1.1.–30.6.
2021
(ej reviderad)

(belopp i MEUR)
Nettoomsättning ...........................................................
Förändring av lager av färdiga varor och produkter i arbete ..............................................................................
Övriga intäkter ..............................................................
Summa intäkter ..........................................................
Råvaror och förnödenheter ..........................................
Kostnader för ersättningar till anställda ........................
Avskrivningar och nedskrivningar.................................
Orealiserat och realiserat resultat på säkringsinstrument .............................................................................
Övriga kostnader ..........................................................
Rörelseresultat ...........................................................
Resultat före skatt ......................................................
Periodens resultat ......................................................

0
0
0
0
-0,3
-1,9
-5,4
0
-1,8
-9,4
-11,9
-11,9

Koncernens balansräkning i sammandrag
1.1.–30.6.
2021
(ej reviderad)

(belopp i TSEK)
Balansomslutning ......................................................
Immateriella anläggningstillgångar ...............................
Materiella anläggningstillgångar ...................................
Finansiella anläggningstillgångar .................................
Varulager .....................................................................
Kundfordringar .............................................................
Övriga fordringar ..........................................................
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter .............
Likvida medel ...............................................................
Summa eget kapital ...................................................
Summa långfristiga skulder ......................................

354 296
187 957
5 316
3 095
3 023
4 481
28 009
442 194
53 829
6

37 462
13 275
90 154

Finansiella skulder .....................................................
Övriga skulder ............................................................
Summa kortfristiga skulder .......................................

1.1.–30.6.
2021
(ej reviderad)

(belopp i MEUR)
Balansomslutning ......................................................
Immateriella anläggningstillgångar ...............................
Materiella anläggningstillgångar ...................................
Finansiella anläggningstillgångar .................................
Varulager .....................................................................
Kundfordringar .............................................................
Övriga fordringar ..........................................................
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter .............
Likvida medel ...............................................................
Summa eget kapital ...................................................
Summa långfristiga skulder ......................................
Finansiella skulder .....................................................
Övriga skulder ............................................................
Summa kortfristiga skulder .......................................

58
35
18,6
0,5
0,3
0
0,3
0,5
2,8
43,7
5,2
3,9
1,3
9,1

Koncernens kassaflöden i sammandrag
1.1.–30.6.
2021
(ej reviderad)
-51 402

(belopp i TSEK)
Kassaflöde före förändring i rörelsekapital ...................
Summa minskning(+)/ökning(-) av rörelsekapital .........
Kassaflöde från den löpande verksamheten ................
Kassaflöde från finansieringsverksamheten.................
Periodens kassaflöde ................................................

-84 115
116 123

11 259
233
28 009

Likvida medel vid periodens början .........................
Kursdifferens i likvida medel ........................................
Likvida medel vid periodens slut ..............................

1.1.–30.6.
2021
(ej reviderad)

(belopp i MEUR)
Kassaflöde före förändring i rörelsekapital ...................
Summa minskning(+)/ökning(-) av rörelsekapital .........
Kassaflöde från den löpande verksamheten ................
Kassaflöde från finansieringsverksamheten.................
Periodens kassaflöde ................................................

-5,1
-3,2
-8,3
11,5
11,5

Likvida medel vid periodens början .........................
Kursdifferens i likvida medel ........................................
Likvida medel vid periodens slut ..............................

1,1
0,0
2,8

Nyckeltal
Vissa av de nyckeltal som presenteras i detta avsnitt är så kallade alternativa nyckeltal 1, som inte är beräknade
enligt IFRS. Dessa tillhandahålls eftersom Bolaget anser att nyckeltalen, tillsammans med övriga presenterade
1

Med ett alternativt nyckeltal avses ett finansiellt mått över historisk eller framtida resultatutveckling, finansiell ställning, finansiellt
resultat eller kassaflöden som inte definieras eller anges i tillämpliga regler för finansiell rapportering, såsom IFRS.
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nyckeltal (men inte i stället för), är viktiga i samband med en investerares bedömning av Bolaget. Dessa nyckeltal är markerade med en siffra. För mer information se avsnittet ” – Avstämning alternativa nyckeltal” nedan.
1.1.–30.6.
2021
(ej reviderad)
Nyckeltal för produktionen*
Anrikad malm (ton) ................................
Ingående guldhalt (g/t) ..........................
Guldutbyte i verket (%)..........................
Tillgänglighet (%) ..................................
Guldproduktion (kg)...............................
Guldproduktion (oz)...............................
Finansiella nyckeltal
Omsättningstillväxt, (%) ........................
Justerat EBITDA (TSEK).......................
Justerat EBITDA (TEUR) ......................
EBITDA-marginal, (%)...........................
Rörelsemarginal, (%) ............................
Nettomarginal, (%) ................................
Soliditet, (%) ..........................................
Räntebärande nettoskuld (TSEK) .........
Räntebärande nettosuld (TEUR) ...........
Nettoskuldsättningsgrad, (%) ................
Avkastning på eget kapital (%) ..............

4 945,2
2,9
71,5
10,1
326,1
(3)
(4)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(9)
(10)
(11)

0
-40,3
-4
0
0
0
75,3
74,6
7,3
17
-31

_________
* Exklusive upputsningsguld från Pampalo anrikningsverk.

Data per aktie
1.1.–30.6.
2021
(ej reviderad)
Per aktie
Eget kapital per aktie (TSEK) ................
Utdelning per aktie (SEK)......................
Genomsnittligt antal aktier-emissionskorrigerat (tusen) ...................................
Antal utestående aktier vid periodens
slut (tusen) ............................................
Aktiekurs vid periodens slut (SEK) ........

206151

(12)

221120

(13)
(14)

2,6

1.1.–30.6.
2021
(ej reviderad)
Per aktie
Eget kapital per aktie (TEUR) ...........
Utdelning per aktie (EUR) .................
Genomsnittligt antal aktier-emissionskorrigerat (tusen) ...............................
Antal utestående aktier vid periodens
slut (tusen) ........................................
Aktiekurs vid periodens slut (EUR)....

206151

(12)

221120

(13)
(14)

0,26

Avstämning alternativa nyckeltal
1.1.–30.6.
2021
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(ej reviderad)
Omsättningstillväxt
Nettoomsättning (TSEK) ...................................
Övriga intäkter (TSEK) ......................................
Summa intäkter (TSEK) ....................................

12
84
96

Justerat EBITDA
Rörelseresultat (TSEK) .....................................
Avskrivningar och nedskrivningar (TSEK) .........
Justerat EBITDA (TSEK) .................................

-95 454
-55 182
-40 272

Rörelsemarginal
Rörelseresultat (TSEK) .....................................

-95 454

Nettomarginal
Periodens resultat (TSEK) ................................

-120 808

Soliditet
Eget kapital (TSEK)...........................................
Balansomslutning (MSEK) ................................

442 240
586

Räntebärande nettoskuld
Summa räntebärande skulder (TSEK) ..............
- Likvida medel (MSEK) ....................................

102 653
28

Nettoskuldsättningsgrad
Räntebärande nettoskuld (TSEK) .....................
Eget kapital (TSEK)...........................................
Nettoskuldsättningsgrad, % ...........................

74 644
442 194
17

(10)

Avkastning på eget kapital
Resultat före skatt (TSEK) ................................

-120 806

_______
* Under 2018-2020 har ingen fortlöpande produktion pågått; cash cost eller kostnad per bearbetat ton inte tillämpbart därav

1.1.–30.6.
2021
(ej reviderad)
Omsättningstillväxt
Nettoomsättning (KEUR)..................................
Övriga intäkter (KEUR) ....................................
Omsättning (KEUR) .........................................

0
0
0

Justerat EBITDA
Rörelseresultat (MEUR) ...................................
Avskrivningar och nedskrivningar (MEUR) .......
Justerat EBITDA (MEUR) ...............................

-9,4
5,4
-4

Rörelsemarginal
Rörelseresultat (TEUR) ....................................

-9,4

Nettomarginal
Periodens resultat (TEUR) ...............................

-11,9

Soliditet
Eget kapital (TEUR) .........................................
Balansomslutning (TEUR) ................................

43,7
58

Räntebärande nettoskuld
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Summa räntebärande skulder (TEUR) .............
- Likvida medel (TEUR) ....................................

10,1
2,8

Nettoskuldsättningsgrad
Räntebärande nettoskuld (TEUR) ....................
Eget kapital (TEUR) .........................................
Nettoskuldsättningsgrad, % ..........................

0
7,3
43,7
17

(10)

Avkastning på eget kapital
Resultat före skatt (TEUR) ...............................

-11,9

Väsentliga händelsen efter den 31 mars 2021
Följande text läggs till under rubriken OPERATIONELL OCH FINANSIELL ÖVERSKIT – Väsentliga händelsen
efter den 31 mars 2021 på sidan 80:
Den 14 juli, 2021 meddelade Endomines om preliminärt arbete för utvecklingen av bolagets Montana guldprojekt. Bolaget utför miljöarbete, prospektering, anrikningstester samt projektutveckling vid bolagets guldprojekt
i Montana, USA, US Grant och Kearsarge, under Q3, 2021. Arbetet inleds med förberedelsen av en uppdaterad mineralresurs följt av en studie av den ekonomiska helhetspotentialen för projekten.
När den konceptuella modelleringen har slutförts så kommer den preliminära prospekteringsborrningen att
utföras från ytan, med målet att bekräfta den historiska databasen samt även generera nytt material för anrikningstester, följt av en fortsatt utvidgning av mineralresurserna genom fortsatt borrning. Det miljömässiga arbetet kommer att bestå av baslinjestudier för tillståndsaktiviteterna, samt även för prospekteringstillstånd och
övervakning av projekten. Bolaget planerar även att återöppna de tillgängliga underjordiska ingångarna som
sist varit öppna år 2018 vid US Grant och år 2005 vid Kearsarge. Detta för att möjliggöra underjordisk kartläggning, provtagning samt avgränsnings borrning från underjordiska borrningsstationer.
Den 20 juli, 2021 meddelade Endomines att bolagets tillfälliga VD och CFO Marcus Ahlström avgår. Styrelsen
har påbörjat sökandet efter en ny permanent VD och förväntar sig att kunna få VD anställningen genomförd
under hösten 2021.
Den 12 augusti, 2021 rapporterade Endomines de första resultaten från det underjordiska borrningsprogrammet som påbörjats under 2021 vid Pampalo guldgruva i Finland. Det underjordiska borrningsprogrammet är
en del av återöppningen och fördjupningen av gruvan som påbörjades i februari 2021. Markerade borrningsresultat inkluderar:
•
•
•
•
•

T-1670 kärnsektion på 3,9 meter med 151,4 g/t guld (9,6 g/t med top cut vid 20 g/t), inkluderande 0,8
meter med 747,7 g/t guld
T-1626 kärnsektion på 3,9 meter med 92,9 g/t guld (7,6 g/t med top cut vid 20 g/t), inkluderande 1,1
meter med 357,6 g/t guld
T-1642 kärnsektion 4,0 meter med 56,6 g/t guld (12,8 g/t med top cut vid 20 g/t), inkluderande 1,2
meter med 157,7 g/t guld
T-1675 kärnsektion 6,4 meter med 15,5 g/t guld (4,5 g/t med top cut vid 20 g/t), inkluderande 1,1 meter
med 86,9 g/t guld
T-1672 kärnsektion 5,2 meter med 14,8 g/t guld (8,1 g/t med top cut 20 g/t), inkluderande 1,1 meter
med 52,6 g/t guld

Nya resultaten bekräftar bolagets nuvarande syn på Pampalomalmernas djupa förlängningar och bekräftar
halterna och bredden som använts vid gruvplaneringen. Dessa resultat kommer att läggas till bolagets databas
och en ny resursuppdatering kommer att färdigställas då alla resultat har fåtts. De slutgiltiga resultaten från
borrningsprogrammet kommer att publiceras senare detta år.
Den 16 augusti, 2021 meddelade Endomines att gruvdriften har påbörjats vid Bolagets Friday gruva i Idaho
och att Orogrande anrikningsverk har slutfört torrprovningen av verket och kommer att slutföra våtprovningen
vid verket samt påbörja anrikningen av malmen i slutet av augusti 2021. Personalstyrkan har ökat till över 50
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anställda för att möjliggöra full produktionskapacitet under Q3-Q4 2021. Produktionen för de följande 3 månaderna är redan sprängt i strossarna och malmen transporteras för tillfället från gruvan upp till ytan och vidare
till malmlagret vid Orogrande anrikningsverk. Lagret vid anrikningsverket uppgår för tillfället till över 1 500 ton
färdigt för våt provision vid anrikningsverket. Utvecklingen av strossarna i den södra ändan av fyndigheten på
nivån S4500 kommer att möjliggöra tillgång till högre haltig malm efter att anrikningsverket kommit upp i full
kapacitet.
I juli 2021 påbörjades ett underjordiskt kärnborrninsgprogram vid Friday uppgående till 2 340m. Borrningsresultatet kommer att förbättra förståelsen av malmhalterna i de övre strossarna i gruvan vilka kommer att förse
anrikningsverket med malm under åren 2022 och 2023.I Orogrande anrikningsverk har också gjorts ett stort
förbättringsprogram med investeringar uppgående till över 1 MSUD fokuserat främst på öppnandet av flaskhalsar i tillverkningsprocessen. Detta för att möjliggöra en produktionskapacitet uppgående till 5 000 ton per
månad. Övriga förbättringar vid anrikningsverket inkluderar installationer av avvattningen för avfallet och koncentratet, förbättring av laboratoriet samt installering av ett instrumentkontrollsystem för att förbättra kontrollen
av hela produktionsprocessen.
Endomines’ startegi på medellång sikt inkluderar utvecklingen av US Grant och Kearsarge guldgruvsförekomsterna under inkommande år. Planering och due diligence arbetet har nu påbörjats vid dessa höghaltiga guldprojekt belägna i Montana, USA. Arbetet inkluderar miljö, prospekterings, anriknings och projektaktiviteter för
att utvärdera den ekonomiska potentialen av fyndigheterna. Under Q3 2021 påbörjas förberedelserna för att
uppdatera mineralresursestimaten. Detta kommer att följas av en konceptuell malmmodellering och ett första
kärnborrningsprogram för att bekräfta de historiska mineralresurserna. Borrningsprogrammet kommer även
att bidra med nytt material för anrikningsstudierna. Miljöarbetet kommer att fokusera på baslinjestudier för
tillståndslovsaktiviteter, samt även tillståndslov för prospektering och övervakning av projektet.Verkställande
direktören och övriga ledande befattningshavare
Följande text läggs till under rubriken STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISORER på
sidor 88-92:
Endomines meddelade den 20 juli 2021 att bolagets tillfälliga VD och CFO Marcus Ahlström avgår. Marcus
Ahlström, har informerat styrelsen om att han kommer att avgå i oktober 2021 efter en uppsägningstid på 3
månader. Styrelsen har påbörjat sökandet efter en ny permanent VD och förväntar sig att kunna få VD anställningen genomförd under hösten.
Handlingar som Införlivas genom Hänvisning
Följande tabell läggs till under rubriken HANDLINGAR SOM INFÖRLIVAS GENOM HÄNVISNING på sidan
123:
Dokument

Dokument som införlivats genom hänvisning

Halvårsredogörelse för Endomines AB – H1 2021

Endomines icke-reviderade halvårsrapport per och
för de sex (6) månader som avslutades den 30 juni
2021 som upprättats i enlighet med ”IAS 34 – Delårsrapportering”.
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