TILLÄGG TILL FUSIONSPROSPEKTET

9 november 2022

Detta kompletteringsdokument till Endomines AB (publ)s (”Endomines”) fusionsprospekt daterad den 5 september 2022 (”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 Prospektet avseende fusionen mellan Endomines och
Endomines Finland Abp (”Endomines Finland”, ”Bolaget”). Den finska Finansinspektionen (”FIN-FSA”) har
godkänt Prospektet den 5 september 2022 med diarienummer FIVA/2022/1041. Tillägget har finska Finansinspektionen godkänt den 9 november 2022 med diarienummer FIVA/2022/1550.
Ett intyg om godkännande av Tillägget, med en kopia av Tillägget, 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.
Uppdaterad strategi
Text på sidan 51 under rubriken ”Verksamhetbeskrivning – Finansiella och operationella mål” ersättas med
följande text:
Under våren och försommaren 2022 uppdaterade Endomines sin långsiktiga strategi. Strategin baserar sig
på följande principer:
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-

Aktiv prospektering vid den Karelska Guldlinjen för att definiera en förekomst med mer än 1 M oz
guldresurser;

-

Pampalo-produktionen utgör grunden för verksamheten;

-

Aktiv utveckling av andra kända förekomster vid den Karelska Guldlinjen för att öka produktionen vid
Pampalo;

-

Partnerskapsstrategi för verksamheten i USA för att erhålla lokal operativ kunskap och lokal finansiering; och

-

Företagsansvar (ESG) styr den allmänna utvecklingen av bolaget.

Genomförandet av den förnyade strategin inleddes hösten 2022 genom att påbörja prospektering vid den
Karelska Guldlinjen och produktion vid östra dagbrottet. Ett rådgivande team har valts för USA:s partnerskapsförhandlingar. Bolaget har även vidareutvecklat ESG-programmet.
Nyckelområde för strategiarbetet har varit att definiera operativa mål på medellång sikt. Styrelsen för Endomines har godkänt operativa mål på medellång sikt som presenteras nedan:
-

Över 1 M oz guldmineralisering definierad vid den Karelska guldlinjen tills slutet av 2025:

-

Årlig guldproduktionsnivå på 20 000 oz (uns) vid Pampalo tills slutet av 2024;

-

Operativ effektivitet och lönsamhet är på en god nivå jämfört med jämförbara bolag;

-

Partnerskapsavtalet i USA överenskommet tills slutet av 2023; och

-

Bland de ledande gruvbolagen inom ESG-området.

Upptäckten av en ny guldmineraliserad zon
Följande text läggs till under rubriken ”Karelska Guldlinjen – Utsikter” på sidan 58:
Prospekteringsborrprogrammet, som fokuserar på destinationer längs den Karelska Guldlinjen, startade i augusti 2022. Den planerade mängden borrning är cirka 4 000 m för 2022. Borrmaskinen befinner sig för närvarande i Pampalos gruvområde och borrar möjliga förlängningar av Pampalo East-fyndigheten. Andra målområden för malmprospektering 2022 är Pampalonlammit och Rämepuro. Korvilansuo-prospekteringsprogrammet, som testar flera historiska geokemiska moränanomalier och följer genomträng-elser från 1980- och
1990-talens borrningar, är planerat till början av 2023.
I Pampalo borrar en underjordisk borrmaskin ytterligare hål i området mellan 815 och 875 gruvnivåer. Borrprogrammet omfattar 4 000 meter och fortskrider enligt planerna. Hittills har cirka 1 200 meter borrats och
programmet beräknas vara klart i slutet av året. Resultaten av borrprogrammet kommer att användas för att
uppdatera reservuppskattningen och motsvarande gruvplan.
Text på sidan 58 under rubriken ”Karelska Guldlinjen – Prospektering” ersättas med följande text:
Den Karelska Guldlinjen är en 40 kilometer lång guldprospektiv del av Ilomantsi grönstensbälte, belägen i
östra Finland, cirka 500 kilometer nordost om Helsingfors. Det finns flera guldfyndigheter i området, varav
den mest kända är Pampalo. Gruvan har producerat 180 000 uns guld med en genomsnittlig halt på 3,6 g/t
mellan 1996–2018. Endomines kontrollerar 100 procent av malmprospekteringsrättigheterna i området kring
Karelens guldbälte och de täcker ett område på mer än 100 km2. Liknande grönstensbälten runt om i världen är kända för hög potential för guld.
Följande text läggs till under rubriken ”Karelska Guldlinjen – Regionala prospekteringsaktiviteter längst Karelska Guldlinjen” på sidan 59:
Endomines rapporterade 1 november 2022 om upptäckten av en ny guldmineraliserad zon i norra delen av
den Karelska Guldlinjen, 5 kilometer norr om Hosko. Kartitsas borrprogram bestod av fyra (4) diamantborrhål, med en total längd på 400,1 meter. Detta var det första borrprogrammet i området. Borrprogrammet var
en del av den regionala malmprospekteringskampanjen som startade i augusti 2022.
Borrade hål användes för att testa kontaktzonen mellan Kartitsa-granitintrånget och den omgivande skifferzonen (Figur 1). Förutom de mest betydande borrhålen observerades breda guldmineraliserade (>0,1 g/t)
zoner i hålen. Värdstenarna i den mineraliserade zonen är svagt orienterad granit och sur vulkanit. Guldet
verkar vara förknippat med spridd pyrit och enstaka pyritsträng.
#17187349v9

Mer malmprospektering har planerats att uföras i området för kontaktzonen för Kartitsa-granitintrånget och
längs den kontinuerliga strukturen norr om Hoskofyndigheten. Malmprospektering är inriktad på ett område
som är cirka 5 km x 5 km stort.
Uppdaterad finansieringsarrangemang
Text på sidan 71 under rubriken ”Koncernens viktiga avta - Endomines Finland har ingått finansieringsavtal
med en grupp finska investerare uppgående till totalt MEUR 10” ersättas med följande text:
Endomines Finland har 2021 ingått finansieringsavtal med en grupp finska investerare uppgående till totalt
MEUR 10, varav 7,1 miljoner euro omstrukturerades den 5 september 2022 och 2,9 miljoner euro den 21
oktober 2022. Det totala lånebeloppet inkluderar en omstrukturering av ett tidigare brygglån om två (2) miljoner euro till ett nytt konvertibellån.
Låneavtalen har en löptid på 24 månader och en årlig ränta på 10 % löper för lånet. Angående har Bolaget
ingått ett avtal att förlänga förfallodagen med ett år tills 2024 i stället för tidigare 2023. Enligt avtalen förbinder sig bolaget att besluta om en rätt för långivarna att konvertera lånen, helt eller delvis, till aktier i

Endomines Finland. Konverteringen till aktier blir möjlig 6 månader efter omstruktureringen, som gjordes den
5 september 2022. Konverteringskursen är den genomsnittliga aktiekursen under 15 september – 31 december 2022 eller EUR 0,20 per aktie baserat på antagandet att Bolagets genomsnittliga aktiekurs under perioden 15 september - 31 december 2022 inte understiger EUR 0,20. Således konverterades ingen del av lånesumman till aktier under 2022.
Enligt låneavtalen skall säkerhet ställas för lånen inom 40 dagar från låneavtalens datum i form av en efterställd säkerhet över egendom som individualiseras i säkerhetsavtalet daterat 25 februari 2019 mellan Endomines Oy som pantsättare och Nordic Trustee & Agency AB (publ) som säkerhetsagent (security agent).
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