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TILLÄGG TILL FUSIONPROSPEKTET

17 november 2021

Detta kompletteringsdokument till Endomines AB (publ)s (”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.
Detta dokument (“Tillägget”) är ett komplement till fusionsprospektet daterat den 2 juli 2021 (”Prospektet”)
avseende fusionen av Endomines till Endomines Finland Abp (”Endomines Finland”,’’Bolaget"). Den finska
Finansinspektionen (‘’FIN-FSA’’) har godkänt det svenskspråkiga Prospektet den 2 juli 2021 med
diarienummer FIVA 47/02.05.04/2021.
Ett intyg om godkännande av detta Tillägg, med en kopia av detta Tillägg, kommer att meddelas till den
Svenska Finansinspektionen i enlighet med Prospektförordningen.
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.
Kari Vyhtinen utsetts till ny verkställande direktör för Bolaget med verkan från och med den 1 mars
2022
Kari Vyhtinen har en lång erfarenhet inom gruv- och processindustrin. Han har varit ansvarig för stora
kapitalprojekt, affärsutveckling, gruvdrift/mineralproduktion, byggande av organisatoriska enheter och för
affärsresultat i både ledande och verkställande roller. Han har arbetat för företag som Outotec, Talvivaara
Mining och Nordkalk. Kari Vyhtinen kommer från en position som vice VD på Nordkalk Oyj/Ab och före det var
han operativ chef för Nordkalks produktions effektiviseringsprogram.
Kari Vyhtinen har en civilingenjörsexamen i mineralbearbetning från Tekniska Högskolan och en Executive
MBA från Aalto-Universitet.
Viktigaste administrerande direktörerna
Följände text läggs till under rubriken SAMMANFATTNING - Nyckelinformation om Emitentten på sidan 2:
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Ställföreträdande verkställande direktör för Endomines AB har varit Marcus Åhlström sedan maj 2021 till
oktober 2021 och Seppo Tuovinen, verkställande direktör för Endomines Oy har tagit över den
ställföreträdande verkställande direktör posten för moderbolaget från oktober. Verkställande direktör för
Endomines AB kommer att vara Kari Vyhtinen med verkan från och med den 1 mars 2022.
Verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare
Följände text och tabellen läggs till under rubriken STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH
REVISORER – Verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare på sidan 89:

Namn

Födelseår

Kari Vyhtinen
Marcus Ahlström

1971
1982

Befattning
Verkställande direktör för Endomines AB sedan 1
mars 2022.
Ställföreträdande verkställande direktör för
Endomines AB sedan maj 2021 till oktober 2021.
Verkställande direktör för Endomines Finland Oyj
sedan 2021 samt Chief Financial Officer (CFO) för
Endomines AB sedan 2018
1

Ledande
befattningshavare sedan
2022
2018

FIVA 88/02.05.04/2021

Marcus Ahlström har varit ställföreträdande verkställande direktör för Endomines AB sedan maj 2021 till
oktober 2021 och CFO sedan 2018. Han är verkställande direktör för Endomines Finland Oy sedan juni 2021.
Han är styrelseledamot i Destia Group Oyj, Zeropoint Oy, GD Promotions Oy och Oy Prosperitas Ab. Under
de senaste fem (5) åren har Marcus Ahlström varit (men är inte längre) medlem av förvaltningsrådet i Antti
Ahlström Perilliset Oy. Han har en magisterexamen i ekonomi och företagsledning från Svenska
Handelshögskolan i Helsingfors, Finland.

Handlingar som Införlivas genom Hänvisning
Följande tabell läggs till under rubriken HANDLINGAR SOM INFÖRLIVAS GENOM HÄNVISNING på sidan
123:
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Delårsredogörelse för Endomines AB – Q3 2021
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