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Tämä listalleottoesite (”Esite”) on laadittu Suomessa perustetun julkisen osakeyhtiön Endomines Finland Oyj:n (”Endomines Finland” 
tai ”Yhtiö”) listautumisannin yhteydessä. Yhtiö pyrkii keräämään listautumisannilla noin 13 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla mer-
kittäväksi alustavasti enintään 2 600 000 uutta osaketta (”Uudet Osakkeet”) (”Listautumisanti”). Yhtiön hallitus voi ylimerkintätilanteessa 
kasvattaa Listautumisannissa tarjottavien Uusien Osakkeiden lukumäärää enintään 1 000 000 Uudella Osakkeella (”Lisäosake-erä”). Jos 
Lisäosake-erä käytetään täysimääräisesti, voi tarjottavien Uusien Osakkeiden lukumäärä olla yhteensä enintään 3 600 000 osaketta.  

Listautumisanti koostuu (i) Uusien Osakkeiden yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ja Ruotsissa (”Yleisöanti”); (ii) 
Uusien Osakkeiden henkilöstöannista Yhtiön vakituisessa työ- tai toimisuhteessa oleville työntekijöille sekä Yhtiön johdolle ja hallituksen 
jäsenille (”Henkilöstöanti”); ja (iii) Uusien Osakkeiden annista institutionaalisille sijoittajille Euroopan talousalueella (”Instituutioanti”). 
Yleisöantiin, Henkilöstöantiin ja Instituutioantiin viitataan jatkossa ”Listautumisantina”.  

Kunkin Uuden Osakkeen merkintähinta on Instituutio- ja Yleisöannissa 5,00 euroa. Henkilöstöannissa osakekohtainen merkintähinta on 
noin 10 prosenttia alhaisempi kuin Instituutio- ja Yleisöannin merkintähinta, eli 4,50 euroa Uudelta Osakkeelta. Yleisöannissa ja Henkilös-
töannissa merkintähinta on maksettava rahassa. Instituutioannissa merkintähinta voidaan maksaa joko rahassa ja/tai kuittaamalla yhtä 
tai useampaa vaihtovelkakirjalainaa (”Vaihtovelkakirjalaina”). Vaihtovelkakirjalainan haltijalla on oikeus käyttää Uusien Osakkeiden mer-
kintähinnan maksamiseen Instituutioannissa Vaihtovelkakirjalainaan perustuvaa saamistaan (mukaan lukien korkosaaminen ja maksa-
mattomat palkkiot) Yhtiöltä joko kokonaan tai osittain. 

Yhtiö on vastaanottanut Joensuun Kauppa ja Kone Oy:n, Mariatorp Oy:n, Wipunen varainhallinta Oy:n, Sijoitusrahasto Zenito Silver and 
Goldin sekä eräiden muiden sijoittajien sitoumukset merkitä Uusia Osakkeita 12,2 miljoonalla eurolla ja näistä 3,4 miljoonaa euroa mak-
setaan rahassa. Merkintäsitoumukset ovat sitovia ja peruuttamattomia, ehdollisena tietyille edellytyksille, jotka ovat täyttyneet tämän Esit-
teen päivämäärään mennessä. Merkintäsitoumukset vastaavat noin 2 446 112 Uutta Osaketta ja ne edustavat noin 94,1 prosenttia tarjot-
tavien Uusien Osakkeiden kokonaismäärästä (olettaen, että Lisäosake-erää ei käytetä). Katso ”Listautumisannin ehdot – Merkin-
täsitoumukset”. 

Listautumisannin pääjärjestäjänä toimii Aktia Alexander Corporate Finance Oy (”Pääjärjestäjä”). 

Listautumisannin merkintäaika alkaa 30.11.2022 kello 9.30 ja päättyy arviolta 9.12.2022 kello 16.30, ellei merkintäaikaa pidennetä. Ohjeita 
merkinnän tekemiseksi sekä Listautumisannin yksityiskohtaiset ehdot ovat tämän Esitteen kohdassa ”Listautumisannin ehdot”. Listautu-
misannin toteutuminen on ehdollinen Listautumisannin kanssa samaan aikaan tapahtuvan Sulautumisen (kuten määritelty jäljempänä) 
täytäntöönpanolle ja rekisteröinnille. Katso ”Endomines AB:n ja Endomines Finlandin Sulautuminen” ja ”Listautumisannin ehdot – Listau-
tumisannin ehdollisuus”. 

Endomines Finlandin osakkeet (”Osake” ja ”Osakkeet”) eivät ole olleet kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla tai monenkes-
kisellä markkinapaikalla ennen Listautumisantia. Yhtiö aikoo jättää listalleottohakemuksen Nasdaq Helsinki Oy:lle (”Nasdaq Helsinki”) 
Osakkeiden listaamiseksi Nasdaq Helsingin pörssilistalle kaupankäyntitunnuksella PAMPALO (”Listautuminen”). Kaupankäynnin Osak-
keilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsingin pörssilistalla arviolta 20.12.2022.  

Tarjoaminen ja myynti Yhdysvaltojen ulkopuolella toteutetaan Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen (”Yhdysvaltain 
Arvopaperilaki”) nojalla annetun Regulation S -säännöksen mukaisesti. 

Uusia Osakkeita ei tarjota suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, eikä Uusia Osakkeita ole rekisteröity eikä niitä tulla 
rekisteröimään Yhdysvaltain Arvopaperilain tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä siten tarjota suo-
raan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin ilman Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädettyä poikkeusta ja 
soveltuvia Yhdysvaltain osavaltioiden arvopaperilakeja noudattaen. Uusia Osakkeita tarjotaan ainoastaan Yhdysvaltojen ulkopuolella nou-
dattaen Yhdysvaltain Arvopaperilain nojalla annettua Regulation S -säännöstä. Katso ”Tärkeitä tietoja Esitteestä”. 

Esitteen jakelu saattaa olla tietyissä maissa rajoitettua. Esitettä ei saa levittää Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Uuteen-Seelantiin, Australiaan, 
Japaniin, Hongkongiin, Singaporeen, Etelä-Afrikkaan tai muuhun sellaiseen maahan, johon sen levittäminen olisi sovellettavien lakien tai 
määräysten vastaista.  

Uusiin Osakkeisiin sijoittamiseen liittyy riskejä. Mahdollisten sijoittajien tulee tutustua Esitteeseen ja erityisesti sen kohtaan ”Riskitekijät” 
harkitessaan sijoittamista Uusiin Osakkeisiin. 

 

Pääjärjestäjä 
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TÄRKEITÄ TIETOJA ESITTEESTÄ 

Esite on laadittu arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamisen yhteydessä julkais-
tavasta esitteestä ja direktiivin 2003/71/EY kumoamisesta 14 päivänä kesäkuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston ase-
tuksen (EU) 2017/1129 muutoksineen (”Esiteasetus”), arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä 
markkinalla ottamisen yhteydessä julkaistavasta esitteestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1129 täy-
dentämisestä esitteen muodon, sisällön, tarkastuksen ja hyväksymisen osalta sekä komission asetuksen (EY) N:o 809/2004 kumoami-
sesta 14 päivänä maaliskuuta 2019 annetun Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 muutoksineen (liitteet 1 ja 11) ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1129 täydentämisestä esitteen tiivistelmään sisältyviä keskeisiä taloudellisia 
tietoja, esitteiden julkaisemista ja luokittelua, arvopapereita koskevaa mainontaa, esitteen täydennyksiä ja notifiointiportaalia koskevilla 
teknisillä sääntelystandardeilla sekä komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 382/2014 ja komission delegoidun asetuksen (EU) 
2016/301 kumoamisesta 14 päivänä maaliskuuta 2019 annetun Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/979 muutoksineen 
mukaisesti. Esite on laadittu suomen kielellä. Esitteen on hyväksynyt Finanssivalvonta, joka on asetuksessa (EU) 2017/1129 tarkoitettu 
toimivaltainen viranomainen. Finanssivalvonta hyväksyy tämän esitteen vain siltä osin, että se täyttää asetuksen (EU) 2017/1129 mukaiset 
kattavuutta, ymmärrettävyyttä ja johdonmukaisuutta koskevat vaatimukset, ja tätä hyväksyntää ei tule pitää osoituksena sen liikkeeseen-
laskijan hyväksynnästä, jota tämä esite koskee. Sijoittajien on tehtävä oma arvionsa arvopapereihin sijoittamisen tarkoituksenmukaisuu-
desta. Finanssivalvonnan hyväksymispäätöksen diaarinumero on FIVA/2022/1593. Esiteasetuksen mukaisesti ruotsinkielinen tiivistelmä 
ja englanninkielinen käännös tästä Esitteestä toimitetaan Ruotsin Finanssivalvonnalle (ruotsiksi: Finansinspektionen) Esitteen Ruotsissa 
käyttämistä varten. Yhtiö vastaa Esitteen käännöksistä. 

 

Esite on voimassa, kunnes kaupankäynti Uusilla Osakkeilla Nasdaq Helsingin pörssilistalla alkaa. Velvollisuutta täydentää Esitettä, 
jos ilmenee merkittäviä uusia seikkoja, olennaisia virheitä tai olennaisia epätarkkuuksia, ei sovelleta silloin, kun Esite ei ole enää voimassa. 

 

Esitteessä ”Endomines Finland” ja ”Yhtiö” tarkoittavat Endomines Finland Oyj:tä ja ”Endomines AB” tarkoittaa Endomines AB (publ):ia. 
”Endomines” viittaa koko Endominesin konserniin joko ennen tai jälkeen Sulautumisen. Viittauksilla Yhtiön osakkeisiin, osakepääomaan 
tai Yhtiön hallintoon tarkoitetaan kuitenkin Endomines Finlandin osakkeita, osakepääomaa ja hallintoa ellei toisin sanota.  

 

Yhtiö on laatinut Esitteen tarjotakseen Uusia Osakkeita yleisölle Listautumisannissa ja jättääkseen listalleottohakemuksen Nasdaq Hel-
singille Uusien Osakkeiden listaamiseksi Nasdaq Helsingin pörssilistalla. Mikään Esitteessä ei muodosta Yhtiön tai Pääjärjestäjän lu-
pausta tai vakuutusta tulevaisuudesta eikä Esitettä tule pitää tällaisena lupauksena tai vakuutuksena. Tehdessään sijoituspäätöstä sijoit-
tajien tulee tutustua Esitteessä annettuihin tietoihin ja tukeutua omaan arvioonsa Yhtiöstä ja Listautumisannin ehdoista sekä sijoituspää-
töksen eduista ja riskeistä. Sijoittajia kehotetaan harkintansa mukaan kysymään neuvoa neuvonantajiltaan ennen Osakkeiden merkitse-
mistä tai ostamista. Ketään ei ole valtuutettu Listautumisannin yhteydessä antamaan mitään muita kuin Esitteeseen sisältyviä tietoja tai 
lausuntoja. Mikäli tällaisia tietoja tai lausuntoja annetaan, niitä ei tule katsoa Yhtiön tai Pääjärjestäjän hyväksymiksi. Tämän Esitteen 
julkaiseminen tai Esitteeseen perustuva Uusien Osakkeiden tarjoaminen tai toimittaminen ei merkitse, että Yhtiön liiketoiminnassa ei voisi 
tapahtua muutoksia tämän Esitteen päivämäärän jälkeen tai että Esitteessä esitetyt tiedot pitäisivät paikkansa tulevaisuudessa. Yhtiö 
kuitenkin täydentää Esitteessä annettuja tietoja Esiteasetuksen 23 artiklan mukaisesti.  

 

Pääjärjestäjä toimii Listautumisannissa ainoastaan Yhtiön puolesta, ja Pääjärjestäjän tarjoama suoja koskee ainoastaan Yhtiötä. Pääjär-
jestäjä ei pidä ketään muuta tahoa (riippumatta siitä, onko tämä Esitteen vastaanottaja tai ei) asiakkaanaan Listautumisannin yhteydessä. 
Pääjärjestäjä ei ole vastuussa kenellekään muulle kuin Yhtiölle antamansa suojan tarjoamisesta, antiin liittyvien neuvojen antamisesta tai 
muusta Esitteessä esitetystä transaktiosta tai järjestelystä. 

 

Lukuun ottamatta niitä velvollisuuksia ja vastuita, joita Pääjärjestäjälle voi aiheutua Suomen lain tai jonkun muun sellaisen valtion pakot-
tavan lainsäädännön perusteella, jossa vastuun poissulkeminen olisi laitonta, pätemätöntä tai täytäntöönpanokelvotonta, Pääjärjestäjä ei 
vastaa Esitteen sisällöstä tai mistään väitteestä tai oletuksesta, joka on tehty tai jonka on oletettu tehdyn Esitteen perusteella tai liittyen 
Yhtiöön, Konserniin, Listautumisantiin tai Uusiin Osakkeisiin. Pääjärjestäjät sanoutuvat irti kaikista rikkomukseen, sopimukseen tai muu-
hun perustuvasta vahingonkorvausvastuusta (lukuun ottamatta edellä todettua), joka niillä voitaisiin katsoa olevan Esitettä tai tällaista 
lausuntoa koskien. 

 

Uusia Osakkeita ei saa tarjota suoraan tai välillisesti eikä tätä Esitettä tai Uusiin Osakkeisiin liittyviä muita asiakirjoja tai mainoksia saa 
levittää tai julkaista valtiossa, joissa tämä rikkoisi voimassa olevaa lainsäädäntöä tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia. 
Näin ollen Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt eivät välttämättä saa ottaa vastaan Esitettä tai ostaa Uusia Osakkeita. Asianmukaisten 
tietojen hankkiminen sanotuista rajoituksista tai rajoitusten noudattaminen eivät ole Yhtiön tai Pääjärjestäjän vastuulla. Esite ei muodosta 
tarjousta tai tarjouspyyntöä ostaa tai merkitä Uusia Osakkeita sellaisessa valtiossa, jossa tarjous tai tarjouspyyntö olisi lainvastainen. 
Yhtiöllä ja Pääjärjestäjällä ja niiden edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta näiden rajoitusten rikkomuksista riippumatta 
siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Uusiin Osakkeisiin sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät. Yhtiö pidättää itsellään oikeuden yksin-
omaisen harkintansa mukaan hylätä minkä tahansa merkinnän, jonka se tai sen edustajat perustellusti epäilevät aiheuttavan lain, säännön 
tai määräyksen rikkomisen tai rikkomuksen. 

 

Listautumisantiin sovelletaan Suomen lakia. Listautumisantia koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. 
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TIIVISTELMÄ 

 

Johdanto ja varoitukset 

Tämä tiivistelmä koostuu sääntelyn edellyttämistä tiedoista. Tätä tiivistelmää tulee lukea tämän esitteen 
(”Esite”) johdantona. Sijoittajan tulisi perustaa Endomines Finland Oyj:n (”Endomines Finland” tai ”Yhtiö”) 
osakkeita (”Osakkeet”) koskeva sijoituspäätöksensä tähän Esitteeseen kokonaisuutena. 

Sijoittaja voi menettää Osakkeisiin sijoittamansa pääoman kokonaisuudessaan tai osittain. Jos tuomioistui-
messa pannaan vireille Esitteeseen sisältyviä tietoja koskeva kanne, kantajana toimiva sijoittaja saattaa so-
vellettavaksi tulevan lainsäädännön nojalla joutua ennen oikeudenkäynnin vireillepanoa vastaamaan Esitteen 
käännöskustannuksista. Yhtiö on siviilioikeudellisessa vastuussa tästä tiivistelmästä ja sen käännöksistä vain, 
jos tiivistelmä luettuna yhdessä Esitteen muiden osien kanssa on harhaanjohtava, epätarkka tai epäjohdon-
mukainen tai jos siinä ei luettuna yhdessä Esitteen muiden osien kanssa anneta keskeisiä tietoja sijoittajien 
auttamiseksi, kun ne harkitsevat sijoittamista Osakkeisiin. 

Liikkeeseenlaskijan nimi ja yhteystiedot ovat: 

Yhtiö Endomines Finland Oyj  

Y-tunnus 3215519-7  

Oikeushenkilötunnus (”LEI-tunnus”) 7437004UOFZRIUWTUG97 

Kotipaikka Espoo 

Rekisteröity osoite Pampalontie 11, 82967 Hattu  

Osakkeiden ISIN-tunnus FI4000508023 
 

Finanssivalvonta on arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markki-
nalla ottamisen yhteydessä julkaistavasta esitteestä ja direktiivin 2003/71/EY kumoamisesta 14 päivänä kesä-
kuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1129, muutoksineen, (”Esite-
asetus”) mukaisena toimivaltaisena viranomaisena hyväksynyt tämän Esitteen 28.112022. Finanssivalvonnan 
tämän Esitteen hyväksymispäätöksen diaarinumero on FIVA/2022/1593. Finanssivalvonnan osoite on PL 103, 
00101 Helsinki, puhelinnumero 09 183 51 ja sähköpostiosoite kirjaamo@finanssivalvonta.fi. 

Keskeiset tiedot Liikkeeseenlaskijasta 

Kuka on arvopapereiden liikkeeseenlaskija? 

Liikkeeseenlaskijan rekisteröity toiminimi on Endomines Finland Oyj. Endomines Finland on Endomines AB 
(publ):n (”Endomines AB”) kokonaan omistama tytäryhtiö. Endomines AB:n on tarkoitus sulautua rajat ylittä-
vällä vastavirtasulautumisella Endomines Finlandiin arviolta 16.12.2022 (”Sulautuminen”).  

Endomines Finland Oyj, joka toimii konsernin emoyhtiönä Sulautumisen jälkeen ja jonka Y-tunnus on 3215519-
7 ja LEI-tunnus on 7437004UOFZRIUWTUG97, on rekisteröity Suomen kaupparekisteriin 3.6.2021. Yhtiö on 
osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) (”Osakeyhtiölaki”) mukaisesti Suomessa perustettu julkinen osa-
keyhtiö, ja Yhtiöön sovelletaan Suomen lakia. Yhtiön Osakkeet on rekisteröity Euroclear Finland Oy:n (”Euro-
clear Finland”) ylläpitämään suomalaiseen arvo-osuusjärjestelmään. Yhtiön kotipaikka on Espoo.  

Endomines on kultaan keskittyvä kaivos- ja malminetsintäyhtiö, ja sen Kaupparekisteriin merkitty päätoimiala 
on muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta. Yhtiö harjoittaa kaivostoimintaa Ilomantsin Pampa-
lon kaivoksella sekä malminetsintää Karjalan kultalinjan alueella Itä-Suomessa. Yhtiö omistaa useita hallinta-
oikeuksia esiintymiin Idahossa ja Montanassa Yhdysvalloissa. Idahon esiintymistä Fridayn kaivos ja Orogran-
den rikastamo ovat olleet tuotannon käynnistysvaiheessa alkuvuodesta 2022. Parhaillaan näiden toiminta on 
keskeytetty. Endominesin tavoitteena on kasvattaa yhtiötä lisäämällä kullan tuotantoa Pampalossa, kehittä-
mällä jo tiedossa olevia esiintymiä erityisesti Itä-Suomessa, keskittymällä malminetsintään Karjalan kultalinjan 
alueella sekä kumppanuusmallin kautta Yhdysvalloissa. 



2 

Yhtiön hallitukseen kuuluvat Esitteen päivämääränä Jukka-Pekka Joensuu (puheenjohtaja), Jeremy Read, 
Eeva Ruokonen, Markus Ekberg ja Jukka Jokela. Yhtiön johtoon kuuluvat Esitteen päivämääränä toimitusjoh-
taja Kari Vyhtinen, Seppo Tuovinen, Mikko Sopanen, Sampo Hirvonen, Jani Rautio ja Vern Langdale1. Yhtiön 
tilintarkastaja on tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, KHT Panu Vänskä päävastuullisena tilin-
tarkastajana. Sulautuminen ei aiheuta muutoksia Yhtiön hallituksessa tai johdossa. 

Esitteen päivämääränä Endomines AB omistaa 100 prosenttia Yhtiön Osakkeista, eli Yhtiö on Endomines 
AB:n määräysvallassa. Endomines AB:n suurimmat osakkeenomistajat 31.10.2022, joista Sulautumisen jäl-
keen tulee Yhtiön osakkeenomistajia, olettaen ettei heidän omistuksensa muutu ennen Sulautumisen täytän-
töönpanoa, on esitetty seuraavassa taulukossa: 

Osakkeenomistaja Osakemäärä 
Osuus osakekannasta ja ää-

nistä, % 

Joensuun Kauppa ja Kone Oy .......................................... 815 111 12,20 % 

Clearstream Banking S.A., W8IMY(* ................................. 786 423 11,77 % 

Northern Trust Global Services SE(* ................................. 750 673 11,24 % 

Nordea Bank Abp(* ............................................................ 389 335 5,83 % 

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (* ..................... 381 518 5,71 % 

Evli Plc’s Clients Account Finnish D(* ................................ 247 948 3,71 % 

Mariatorp Oy ..................................................................... 210 000 3,14 % 

Wipunen Varainhallinta Oy ............................................... 206 000 3,08 % 

K22 Finance Oy ................................................................ 132 025 1,98 % 

Aktia Bank Abp(* ............................................................... 103 251 1,55 % 

Muut osakkeenomistajat ................................................... 2 657 675 39,79 % 

Yhteensä .......................................................................... 6 679 959 100 % 

*) Hallintarekisterin ylläpitäjä. Clearstream Banking S.A., W8IMY on TVL Gold 1, LLC:n hallintarekisteröity omistus. 

 

Mitä ovat liikkeeseenlaskijaa koskevat keskeiset taloudelliset tiedot? 

Alla esitetyt Endomines AB:n valikoidut taloudelliset tiedot perustuvat Endomines AB:n tilintarkastamattomaan 
osavuosikatsaukseen 30.6.2022 päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta, joka on laadittu ”IAS 34 Osavuosi-
katsaukset” -standardin mukaisesti sisältäen vertailutietoina esitetyt tilintarkastamattomat valikoidut taloudelli-
set tiedot 30.6.2021 päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta ja tilintarkastettuihin konsernitilinpäätöksiin 
31.12.2021, 31.12.2020 ja 31.12.2019 päättyneiltä tilikausilta, jotka on laadittu Euroopan unionin hyväksymien 
kansainvälisten tilinpäätösstandardien (”IFRS”) mukaisesti. Puolivuotiskatsaukset ovat tilintarkastamattomia 
mutta ne on yleisluonteisesti tarkastettu ISRE 2410 mukaan. 

Endomines AB on sulautumassa Endomines Finlandiin, joka on tällä hetkellä Endomines AB:n kokonaan omis-
tama tytäryhtiö. Endomines Finland on perustettu nimenomaisesti Sulautumista varten, ja siitä tulee Sulautu-
misen jälkeen konsernin uusi emoyhtiö. Endominesin konsernitilinpäätöksessä Sulautumista käsitellään kon-
sernin sisäisenä uudelleenjärjestelynä ja siten Sulautuminen ei konsernin sisäisenä uudelleenjärjestelynä tule 
merkitsemään raportoivan yhteisön vaihtoa IFRS:n mukaan. Näin ollen Konsernin uuden emoyhtiön Endomi-
nes Finlandin tulevien konsernitilinpäätösten kirjanpitoarvot jatkavat euromääräisenä niitä kirjanpitoarvoja, 
joita on käytetty aiemman emoyhtiön Endomines AB:n konsernitilinpäätöksessä kruunumääräisenä. Täytän-
töönpanopäivänä konsernin oman pääoman tilinpäätöskirjaukset kuvaavat konsernin uuden emoyhtiön Endo-
mines Finlandin pääomarakennetta.  

Emoyhtiön kirjanpidossa Endomines Finland tulee merkitsemään siirretyt varat ja velat kirjanpitoonsa Endo-
mines AB:n käyttämien kirjanpitoarvojen mukaisina huomioiden mahdolliset arvonalentumiset. Fuusioerotus 
sekä Endomines AB:n omistamat Endomines Finland Oyj:n osakkeet tullaan kirjaamaan Endomines Finland 
Oyj:n voittovaroja vastaan kuten sulautumissuunnitelmassa on todettu. Tämä noudattaa jatkuvuusperiaatetta 
sekä antaa oikean ja riittävän kuvan liiketoimen taloudellisesta sisällöstä kirjanpitolain mukaisesti. 

 

 

 
1 Vern Langdalin työsuhde päättyy 28.2.2023.  



3 

 

 1.1.–30.6. ja 30.6. 1.1.–31.12. ja 31.12. 

  2022 2021 2021 2020 2019 

Konsernin tuloslaskelma-, tase- ja  
rahavirtalaskelmatietoja 

(IFRS) (IFRS) (IFRS) (IFRS) (IFRS) 

(tuhatta kruunua, ellei toisin ole ilmoitettu) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu, ellei toisin ilmoitettu) 

   

Liikevaihto ......................................................................  59 083 12 24 10 824 6 037 

Käyttökate ......................................................................  -38 033 -40 272 -118 233 -108 049 -48 841 

Liiketulos ........................................................................  -107 080  -95 454 -255 188 -184 715 -52 490 

Tulos ennen veroja .........................................................  -51 827  -120 806 -261 127 -196 972 -76 790 

Tilikauden tulos ............................................................  -51 827  -120 808 -261 127 -196 864 -76 698 

      

Liikevaihdon kasvu, % .................................................  492 358 -100 -100 79 -94 

Liiketulos, %(1 .................................................................  -181 -795 450 -1 063 283 -1 707 -869 

Tilikauden tulos, %(1 .......................................................  -88 -1 006 733 -1 088 029  -1 819  -1 270 

Osakekohtainen tulos (kruunua) ....................................  -0,22 -0,59 -1,26 -1,67 -1,28 

      

Varat yhteensä ..............................................................  584 915 586 177  565 828 584 942 589 602 

Oma pääoma yhteensä ................................................  329 433 442 194  310 015 330 695 336 026 

Korolliset nettovelat (1 .....................................................  158 360 74 644  171 849 195 339 199 502  

      

Liiketoiminnan rahavirta .................................................  -53 767  -84 115  -108 781  -76 904 -78 941 

Investointien rahavirta ....................................................  -3 112  -15 491  -49 983 -26 567 -80 308 

Rahoituksen rahavirta ....................................................  80 999  116 123  159 708 99 093 -155 945 

Tilikauden rahavirta yhteensä .....................................  24 120 16 517 945 -4 431 -3 303 

_________ 
1) Tilintarkastamaton 

 

 1.1.–30.6. ja 30.6. 1.1.–31.12. ja 31.12. 

Konsernin tuloslaskelma-, tase- ja 
rahavirtalaskelmatietoja 

2022 2021 

(miljoonaa euroa, ellei toisin ole ilmoitettu) (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) 

   

Liikevaihto ......................................................................  5,6 0,0 
Käyttökate ......................................................................  -3,5 -11,6 

Liiketulos ........................................................................  -10,1 -25,1 
Tulos ennen veroja .........................................................  -5,0 -25,7 
Tilikauden tulos ............................................................  -5,0 -25,7 

Osakekohtainen tulos (euroa) ........................................  -0,02 -0,12 

   
Varat yhteensä ..............................................................  54,7 55,3 

Oma pääoma yhteensä ................................................  30,8 30,3 

Korolliset nettovelat (miljoonaa euroa) ...........................  14,8 16,8 

   
Liiketoiminnan rahavirta .................................................  -5,2 -10,6 

Investointien rahavirta ....................................................  -0,3 -4,9 

Rahoituksen rahavirta ....................................................  7,6 15,5 

Tilikauden rahavirta yhteensä .....................................  2,2 0,1 

 

Mitkä ovat liikkeeseenlaskijaan liittyvät olennaiset riskit? 

• Yhtiön liiketoiminta on ennen ollut tappiollista eikä sen toiminnasta välttämättä koskaan tule kannat-
tavaa 

• Kullan hinnan epäsuotuisa kehitys voi vaikuttaa kielteisesti Endominesin tulokseen 

• Sortumat, tulviminen, ympäristövahingot, tulipalot, räjähdykset ja muut vastaavat tapahtumat voivat 
johtaa toiminnan keskeytymiseen, tuotannon viivästyksiin, vahinkoihin, vakavaan tapaturmaan tai 
kaivosten tuhoutumiseen 

• Kaivostoimintaan ja mineraaliesiintymien hyödyntämiseen liittyy erilaisia teknisiä riskejä, joihin Endo-
mines ei aina pysty vaikuttamaan  
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• Malminetsintä on luonteeltaan epävarmaa ja siihen liittyy taloudellista riskinottoa 

• Endomines on voinut arvioida kaivostensa malmivarat ja mineraalivarannot väärin 

• Endominesin tuotantolaitokset voivat kohdata luonnonmullistuksia ja äärimmäisiä sääolosuhteita, 
mikä voi vaikuttaa tuotantoon kielteisesti ja jopa johtaa tuotannon lopettamiseen 

• Integraatioprosessit voivat olla kalliimpia tai viedä enemmän aikaa kuin on arvioitu 

• Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja sen vaikutukset yleiseen markkinatilanteeseen voivat vaikuttaa 
Endominesin toimintaan ja taloudelliseen joustavuuteen kielteisesti 

• Endominesin nykyisen ja suunnitellun kaivostoiminnan harjoittaminen on riippuvaista kolmansien 
osapuolten kanssa tehdyistä sopimuksista 

• Valtioneuvosto on hyväksynyt hallituksen esityksen, jonka myötä kaivoslakiin mahdollisesti tehtävillä 
muutoksilla saattaa olla haitallisia vaikutuksia Endominesin toimintaan, Yhtiön kehittäessä käynnissä 
olevia malminetsintähankkeita tai käynnistäessä uusia kaivoshankkeita 

• Endominesin toiminta on riippuvaista malminetsintä-, kaivos- ja ympäristöluvista sekä muista luvista 
ja oikeuksista 

• Endominesin toimintaan kohdistuu ympäristöriskejä ja ympäristövaatimuksia 
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Keskeiset tiedot arvopapereista 

Mitkä ovat arvopapereiden keskeiset ominaisuudet? 

Yhtiö pyrkii keräämään Listautumisannilla enintään noin 13,0 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla merkit-
täviksi enintään 2 600 000 uutta osaketta (”Uudet Osakkeet”) (”Listautumisanti”). Yhtiön hallitus voi ylimer-
kintätilanteessa kasvattaa Listautumisannissa tarjottavien Uusien Osakkeiden lukumäärää enintään 1 000 000 
Uudella Osakkeella (”Lisäosake-erä”). Jos Lisäosake-erä käytetään täysimääräisesti, voi tarjottavien Uusien 
Osakkeiden lukumäärä olla yhteensä enintään 3 600 000 osaketta. Yhtiön Osakkeiden lukumäärä voi Listau-
tumisannin ja Sulautumisen seurauksena nousta 9 287 959 Osakkeeseen, ilman Lisäosake-erää, ja 
10 287 959 Osakkeeseen, jos Lisäosake-erä käytetään täysimääräisesti. 

Yhtiön Osakkeet kuuluvat Euroclear Finlandin ylläpitämään suomalaiseen arvo-osuusjärjestelmään. Yhtiöllä 
on yksi osakesarja, jonka ISIN-tunnus on FI4000508023. Osakkeiden kaupankäyntitunnus tulee olemaan 
PAMPALO. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa ja ne ovat euromääräisiä. Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa. 

Uudet Osakkeet tuottavat Yhtiön olemassa olevien Osakkeiden kanssa yhtäläiset oikeudet. Uudet Osakkeet 
oikeuttavat omistajansa Yhtiön jakamiin osinkoihin ja muuhun varojenjakoon sekä muihin osakkeenomistajan 
oikeuksiin sen jälkeen, kun ne on rekisteröity Kaupparekisteriin ja kirjattu sijoittajan arvo-osuustilille. Osakkei-
siin liittyvät oikeudet sisältävät muun muassa etuoikeuden merkitä uusia osakkeita Yhtiössä, oikeuden osallis-
tua yhtiökokoukseen ja käyttää yhtiökokouksessa äänioikeutta, oikeuden osinkoon ja muuhun vapaan oman 
pääoman varojenjakoon ja oikeuden vaatia Osakkeiden lunastusta käypään hintaan osakkeenomistajalta, joka 
omistaa yli 90 prosenttia kaikista Osakkeista ja äänistä, sekä muut osakeyhtiölaissa (624/2006, muutoksineen) 
(”Osakeyhtiölaki”) säädetyt oikeudet. Liikkeeseenlaskijan konkurssissa tai muussa maksukyvyttömyysmenet-
telyssä on osakkeenomistajalla viimesijainen asema muihin velkojiin nähden. 

Endominesin tavoitteena on ensisijaisesti saavuttaa kasvua, ja näin ollen Endomines ei odota jakavansa osin-
koa lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä. 

Missä arvopapereilla tullaan käymään kauppaa? 

Endomines Finlandin Osakkeet eivät ole olleet kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla tai monen-
keskisellä markkinapaikalla Nasdaq Helsingissä ennen Listautumisantia. Yhtiö aikoo jättää listalleottohake-
muksen Nasdaq Helsinki Oy:lle (”Nasdaq Helsinki”) Osakkeiden listaamiseksi Nasdaq Helsingin pörssilistalle. 
Kaupankäynnin Osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsingin pörssilistalla arviolta 20.12.2022.  

Mitkä ovat arvopapereihin liittyvät keskeiset riskit? 

• Endominesin kyky maksaa osinkoa tai muutoin jakaa vapaata omaa pääomaa on riippuvainen jako-
kelpoisten varojen saatavuudesta, eikä yhtiö odota jakavansa osinkoa lyhyellä tai keskipitkällä aika-
välillä 

• Nykyiset suomalaista lähdeveroa koskevat säännökset voivat johtaa siihen, että lähdevero kasvaa 
tunnistamattomien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien osalta 

 

Keskeiset tiedot arvopapereiden ottamisesta kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla 

Mitkä ovat arvopaperiin sijoittamisen edellytykset ja aikataulu? 

Listautumisanti koostuu (i) Uusien Osakkeiden yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ja 
Ruotsissa (”Yleisöanti”) ja (ii) Uusien Osakkeiden annista institutionaalisille sijoittajille Euroopan talousalu-
eella ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa (”Instituutioanti”) sekä (iii) Uusien Osakkeiden henkilöstöannista 
Yhtiön vakituisessa työ- tai toimisuhteessa oleville työntekijöille sekä Yhtiön johdon ja hallituksen jäsenille 
(”Henkilöstöanti”). Yleisöannissa merkinnän vähimmäismäärä on 150 Uutta Osaketta ja enimmäismäärä 20 
000 Uutta Osaketta. Merkinnän vähimmäismäärä on Instituutioannissa 20 001 Uutta Osaketta. Henkilöstöan-
nissa merkinnän vähimmäismäärä on 100 Uutta Osaketta ja enimmäismäärä 20 000 Uutta Osaketta. Saman 
sijoittajan yhtä useammat merkinnät yhdistetään yhdeksi merkinnäksi, johon sovelletaan edellä mainittuja 
enimmäis- ja vähimmäismääriä 
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Merkintähinta ja sen maksaminen 

Kunkin Instituutioannissa ja Yleisöannissa tarjottavan Uuden Osakkeen merkintähinta on 5,00 euroa. Henki-
löstöannissa osakekohtainen merkintähinta on noin 10 prosenttia alhaisempi kuin Instituutio- ja Yleisöannin 
merkintähinta, eli 4,50 euroa Uudelta Osakkeelta. Merkintähinta perustuu Yhtiön hallituksen näkemykseen 
Uusien Osakkeiden käyvästä arvosta huomioiden sijoittajien kanssa käydyt neuvottelut ja suunnatuissa osa-
keanneissa tyypillisesti sovellettava alennus suhteessa julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan osakkeen 
hintaan. Uusien Osakkeiden merkintähinta kirjataan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Ylei-
söannissa sekä Henkilöstöannissa merkintähinta on maksettava rahassa.  

Instituutioannissa merkintähinta voidaan maksaa joko rahassa ja/tai kuittaamalla yhtä tai useampaa vaihtovel-
kakirjalainaa (”Vaihtovelkakirjalainaa”). Vaihtovelkakirjalainan haltijalla on oikeus käyttää Uusien Osakkei-
den merkintähinnan maksamiseen Instituutioannissa Vaihtovelkakirjalainaan perustuvaa saamistaan nimellis-
arvoonsa Yhtiöltä joko kokonaan tai osittain. Maksuun käytettäviin Vaihtovelkakirjalainoihin perustuva 
28.11.2022 mennessä kertynyt korkosaaminen ja mahdolliset lainan muut maksamattomat palkkiot voidaan 
myös käyttää merkintähinnan maksuun. Tarvittaessa Vaihtovelkakirjalainan pääomaa, korkosaamista ja palk-
kioita vastaan saatava osakemäärä pyöristetään alaspäin lähimpään kokonaiseen osakkeeseen, eikä yli jää-
vää osaa palauteta. 

Merkintäaika 

Uusien Osakkeiden merkintäaika alkaa 30.11.2022 klo 9.30 ja päättyy 9.12.2022 klo 16.30 (”Merkintäaika”), 
ellei Merkintäaikaa pidennetä. Merkintäajan päättymisen jälkeen tulleita merkintöjä ei huomioida. Yhtiön halli-
tuksella on oikeus pidentää Listautumisannin Merkintäaikaa. Instituutioannin, Henkilöstöannin ja Yleisöannin 
merkintäaikoja voidaan pidentää tai olla pidentämättä toisistaan riippumatta. Jos Instituutioannin, Henkilöstö-
annin tai Yleisöannin Merkintäaikaa pidennetään, muutetaan Listautumisannissa annettujen merkintöjen hy-
väksymisen, Instituutioannissa merkittyjen Uusien Osakkeiden maksuajan, Uusien Osakkeiden kaupparekis-
teriin merkitsemisen ja Uusien Osakkeiden kaupankäynnin kohteeksi ottamisen ajankohtia vastaavasti. Mer-
kintäajan pidentämistä koskeva pörssitiedote on julkistettava viimeistään Listautumisannin merkintäajan yllä 
esitettynä arvioituna päättymispäivänä. 

Merkintöjen peruminen tietyissä olosuhteissa 

Kaikki tämän esitteen (”Esite”) sisältämiin tietoihin liittyvät merkittävät uudet seikat, olennaiset virheet tai olen-
naiset epätarkkuudet, jotka voivat vaikuttaa Uusien Osakkeiden arviointiin ja jotka ilmenevät tai havaitaan 
Esitteen hyväksymisen jälkeen mutta ennen tarjousajan päättymistä tai kaupankäynnin aloittamista säännel-
lyllä markkinalla sen mukaan, kumpi näistä tapahtuu myöhemmin, on Esiteasetuksen mukaan kerrottava Esit-
teen täydennyksessä ilman aiheetonta viivytystä.  

Sijoittajilla, jotka ovat jo päättäneet merkitä Uusia Osakkeita ennen täydennyksen julkaisemista, on oikeus 
perua sitoumuksensa kolmen työpäivän kuluessa täydennyksen julkaisemisesta edellyttäen, että merkittävä 
uusi seikka, olennainen virhe tai olennainen epätarkkuus ilmeni tai havaittiin ennen tarjousajan päättymistä tai 
Uusien Osakkeiden kirjaamista sijoittajien arvo-osuustilille, sen mukaan, kumpi näistä tapahtuu ensin.  

Yhtiö ilmoittaa mahdollisen merkinnän perumiseen liittyvät toimenpiteet ja ohjeet pörssitiedotteella. Merkinnän 
perumiseen oikeuttavan ajanjakson päätyttyä perumisoikeutta ei enää ole. Mikäli merkintä perutaan, maksettu 
merkintähinta palautetaan merkitsijälle arviolta viiden pankkipäivän kuluessa perumisilmoituksesta. Palautet-
taville varoille ei makseta korkoa. 

Palkkiot ja kulut 

Sijoittajilta ei veloiteta merkintäsitoumuksen tekemisestä eikä Uusien Osakkeiden merkinnästä palkkiota tai 
muita maksuja. Tilinhoitajat perivät hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja osakkei-
den säilyttämisestä. Uusien Osakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa. 

Omistuksen laimentuminen 

Yhtiö on tämän Esitteen päivämääränä laskenut liikkeeseen yhteensä 8 000 Osaketta ja tämän lisäksi Yhtiö 
tulee Sulautumisen yhteydessä antamaan sulautumisvastikkeena Endomines AB:n nykyisille 



7 

osakkeenomistajille yhteensä 6 679 959 Osaketta. Listautumisannin seurauksena Osakkeiden lukumäärä, 
mukaan lukien Sulautumisessa liikkeeseen lasketut Osakkeet, voi nousta ilman Lisäosake-erää enintään 
9 287 959 Osakkeeseen ja 10 287 959 Osakkeeseen jos Lisäosake-erä käytetään täysimääräisesti. Listautu-
misannissa liikkeeseen laskettavat Uudet Osakkeet (ilman Lisäosake-erää) vastaavat noin 38,9 prosenttia 
Osakkeista ja noin 38,9 prosenttia niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Listautumisantia (kun Sulautumi-
sessa liikkeeseen lasketut Osakkeet otetaan huomioon) ja noin 28,0 prosenttia Osakkeista ja 28,0 prosenttia 
niiden tuottamista äänistä Listautumisannin jälkeen (kun Sulautumisessa liikkeeseen lasketut Osakkeet ote-
taan huomioon)  edellyttäen, että kaikki Listautumisannissa alustavasti tarjotut Uudet Osakkeet merkitään täy-
simääräisesti ilman Lisäosake-erää ja 38,8 prosenttia Osakkeista ja 38,8 prosenttia niiden tuottamista äänistä 
edellyttäen, että Lisäosake-erä käytetään täysimääräisesti. 

Miksi tämä esite on laadittu? 

Endomines on laatinut tämän Esitteen tarjotakseen Uusia Osakkeita yleisölle Listautumisannissa ja jättääk-
seen listalleottohakemuksen Nasdaq Helsingille Uusien Osakkeiden listaamiseksi Nasdaq Helsingin pörssilis-
talle. 

Listautumisannin tarkoitus ja Listautumisannin arvioidut bruttovarat ja varojen käyttö 

Endomines on vuoden 2022 aikana uudistanut strategiansa, jonka keskiössä on malminetsintä Karjalan kulta-
linjalla. Strategian toteuttamiseksi vaadittavat toimenpiteet sisältävät laajamittaisia etsintäkairauksia alueella, 
mikä vaatii Yhtiöltä investointeja ja aiheuttaa kuluja. Listautumisannin tavoitteena on mahdollistaa laajamittai-
set etsintäkairaukset Karjalan kultalinjalla sekä luoda edellytykset tulevaisuuden kasvulle ja Yhtiön strategian 
toteuttamiselle. Listautumisannin tavoitteena on laajentaa Yhtiön omistuspohjaa ja kasvattaa Yhtiön tunnet-
tuutta sijoittajien keskuudessa. Lisäksi Listautumisanti vahvistaa Yhtiön pääomarakennetta ja näin ollen mah-
dollistaa vieraan pääoman ehtoisen rahoitusratkaisujen monipuolisemman hyödyntämisen tulevaisuudessa. 
Mikäli kaikki Uudet Osakkeet merkitään Listautumisannissa, Yhtiön Listautumisannista saamat bruttovarat 
ovat noin 13,0 miljoonaa euroa (ilman Lisäosake-erää ja ennen Listautumisantiin mahdollisesti liittyvien palk-
kioiden huomioon ottamista). Listautumisannista saatavat varat Yhtiö aikoo käyttää strategiansa toteuttami-
seen ja erityisesti malminetsintään Karjalan kultalinjalla, pääomarakenteensa vahvistamiseen sekä yleisiin lii-
ketoiminnan tarpeisiin. 

Merkintäsitoumukset 

Yhtiö on vastaanottanut Joensuun Kauppa ja Kone Oy:n, Mariatorp Oy:n, Wipunen varainhallinta Oy:n, Sijoi-
tusrahasto Zenito Silver and Goldin sekä eräiden muiden sijoittajien sitoumukset merkitä Uusia Osakkeita 12,2 
miljoonalla eurolla ja näistä 3,4 miljoonaa euroa maksetaan rahassa. Merkintäsitoumukset ovat sitovia ja pe-
ruuttamattomia, ehdollisena tietyille edellytyksille, jotka ovat täyttyneet tämän Esitteen päivämäärään men-
nessä. Merkintäsitoumukset vastaavat noin 2 446 112 Uutta Osaketta ja ne edustavat noin 94,1 prosenttia 
tarjottavien Uusien Osakkeiden kokonaismäärästä (olettaen, että Lisäosake-erää ei käytetä). Joensuun 
Kauppa ja Kone Oy, Wipunen Varainhallinta Oy, Mariatorp Oy, K22 Finance Oy, Taloustieto Incrementum Oy, 
Eyemarker's Finland Oy ja Vikakono Oy ovat kukin sitoutuneet merkitsemään yli 5 prosenttia Uusista Osak-
keista 

Eturistiriidat 

Aktia Alexander Corporate Finance Oy:n (”Pääjärjestäjä”) palkkiot on osittain sidottu Listautumisannissa han-
kittavien varojen määrään. Pääjärjestäjä ja/tai sen lähipiiriin kuuluvat tahot ovat tarjonneet ja saattavat tulevai-
suudessa tarjota Yhtiölle neuvonanto-, konsultointi- ja/tai pankkipalveluita osana tavanomaista liiketoimin-
taansa, josta ne ovat saaneet, tai tulevat saamaan, tavanomaiset palkkiot ja kulukorvaukset. 
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RISKITEKIJÄT 

Mahdollisten sijoittajien tulisi lukea seuraavia riskitekijöitä huolellisesti muiden Esitteessä esitettyjen tietojen 
lisäksi. 

Mikäli jokin jäljempänä kuvatuista riskitekijöistä toteutuu, saattaa sillä olla haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoi-
mintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan sekä Yhtiön Osakkeiden arvoon. Mikäli nämä 
riskit johtaisivat Yhtiön Osakkeiden markkinahinnan laskuun, Osakkeisiin sijoittaneet voisivat menettää sijoi-
tuksensa kokonaan tai osittain. Kuvaus riskitekijöistä perustuu Esitteen päivämääränä Yhtiön hallituksen ja 
johdon tiedossa olleisiin ja arvioimiin seikkoihin, minkä vuoksi kuvaus ei ole välttämättä kattava.  

Jäljempänä kuvatut riskit ja epävarmuustekijät eivät ole ainoita Yhtiön toimintaan vaikuttavia tekijöitä. Muilla 
riskeillä, seikoilla ja epävarmuustekijöillä, joista Yhtiö ei tällä hetkellä ole tietoinen tai joita Yhtiö ei pidä olen-
naisina, voi olla huomattavan haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai talou-
delliseen asemaan sekä Yhtiön Osakkeiden arvoon.  

16.12.2022 tapahtuvaksi arvioitu Endomines AB:n sulautuminen Endomines Finlandiin rajat ylittävällä vasta-
virtasulautumisella (”Sulautuminen”) ei muuta konsernin päivittäistä liiketoimintaa. Lukuun ottamatta tilanteita, 
joissa nimenomaisesti viitataan Sulautumiseen ja/tai sen yhteydessä harkittuihin liiketoimiin, tai kun asiayh-
teydestä käy ilmi toisin, alla kuvatut riskitekijät pätevät Endominesin liiketoimintaan sekä ennen että jälkeen 
Sulautumisen. 

Tässä Esitteessä esitettävät riskit on jaoteltu eri kategorioihin luonteensa perusteella. Kussakin kategoriassa 
esitetään ensimmäisenä riski, jonka arvioidaan olevan merkittävin Esiteasetuksessa määritettyjen kriteerien 
kokonaisarvioinnin perusteella. Kuitenkaan kunkin kategorian ensimmäisen riskitekijän jälkeinen esittämisjär-
jestys ei kuvasta riskitekijöiden esiintymisen todennäköisyyttä tai niiden toteutumisen mahdollista vaikutusta. 
Kategorioiden esittämisjärjestys ei ole arvio kunkin kategorian sisältämien riskien merkittävyydestä suhteessa 
toisten kategorioiden sisältämiin riskeihin.  

Yhtiön liiketoimintaan liittyviä riskejä 

Endomines on voinut arvioida kaivostensa malmivarat ja mineraalivarannot väärin 

Endomines tekee jatkuvasti malmivaroista ja mineraalivarannoista arvioita, jotka perustuvat pääasiassa kai-
raustuloksiin, tilastolliseen analyysiin ja tietokonemallintamiseen. Ne pysyvät kuitenkin luonteeltaan alustavina, 
kunnes ne on varmistettu teollisessa tuotannossa. USA:n esiintymien osalta suuri osa arvioista perustuu his-
torialliseen tietoon, mikä vaatii merkittäviä kairauksia ja lisätutkimuksia mineralisaatioiden määrittämiseksi.  

Riskinä on, että tuotanto jää odotettua pienemmäksi, jos esiintymien kultapitoisuus osoittautuu arvioitua ma-
talammaksi. Olemassa ei nimittäin ole menetelmiä, joilla pystyttäisiin täydellä varmuudella vahvistamaan ja 
luokittelemaan tietyn mineralisaation tarkka tonnimäärä ja pitoisuus. Riskinä on, että mineraalivarat ja mine-
raalivarannot eivät sisällä odotettua tonnimäärää ja arvioituja pitoisuuksia tai että kullan ilmoitettuihin tuottota-
soihin ei päästä. Tässä Esitteessä esitettyjä tietoja mineraalivarannoista ja malmivaroista tulee tarkastella tätä 
taustaa vastaan. Endominesin hallinnassa lopulta olevat mineraalivarat ja mineraalivarannot voivat siis poiketa 
tässä Esitteessä esitetyistä arvioista, ja odotettua matalampi pitoisuus voi johtaa siihen, että Endomines ei 
saavuta arvioituja tuotantomääriä. 

Mikäli tuotantomäärät ovat odotettua matalammat, sillä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön kassa-
virtaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan sekä toiminnan jatkuvuuteen. 

Endominesin tuotantolaitokset voivat kohdata luonnonmullistuksia ja äärimmäisiä sääolosuhteita, 
mikä voi vaikuttaa tuotantoon kielteisesti ja jopa johtaa tuotannon lopettamiseen 

Endominesin tuotantolaitokset voivat kohdata luonnonmullistuksia ja äärimmäisiä sääolosuhteita, kuten met-
säpalot, lumen nopea sulaminen tai runsaat sateet, jotka voivat vaikuttaa Endominesin kaivosten vesitasee-
seen ja lisätä ylimääräisen veden määrää. Vuonna 2019 Endomines havaitsi, että Fridayn kaivoksen rikastus-
hiekka-alueen pinnoite ja eräät kantavat rakenteet olivat vahingoittuneet talvikuukausina ja kevään valumave-
sistä. Tämä johti siihen, että Endominesin täytyi lykätä kaivoksen tuotannon käynnistystä. Luonnonmullistukset 
ja äärimmäiset sääolosuhteet voivat näin ollen vaikuttaa tuotantoon kielteisesti ja saada sen jopa loppumaan. 
Tuotannon keskeytyksellä voi olla olennaisen haitallisia taloudellisia vaikutuksia Endominesin toiminnalle tu-
lonmenetysten, ylimääräisten kustannusten ja tuotantolaitoksen ennalleen palauttamisen vaatimien 
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investointien johdosta. Riskinä on, että Endominesilla ei tuolloin ole riittäviä taloudellisia resursseja, jotta se 
pystyisi välittömästi tekemään tarvittavat korjausinvestoinnit tai muut investoinnit, joilla pyrittäisiin tuotannon 
uudelleen aloittamiseen. Edelleen riskinä on, että Endomines ei voi saada täyttä vakuutuskorvausta, jos luon-
nonmullistuksesta tai äärimmäisistä sääolosuhteista johtuvia vahinkoja tapahtuu. Tällaiset vahingot voivat joh-
taa siihen, että Endomines on kokonaan tai osittain ja määrittelemättömän ajan ilman myyntiä, mikä voi vai-
kuttaa myös nykyisiin asiakassuhteisiin. 

Integraatioprosessit voivat olla kalliimpia tai viedä enemmän aikaa kuin on arvioitu 

Mahdollisten yrityskauppojen ja esiintymien ostojen yhteydessä Endomines tekee arvioita ja ennusteita odo-
tettavissa olevista integraatiokuluista kyseisen kohdeyhtiön tai esiintymän arvostuksen ohella. Endomines pyr-
kii aktiivisella malminetsinnällä myös turvaamaan kaivostoiminnan ja Yhtiön kasvun pitkällä aikavälillä. Johtuen 
muuttujista, joita ei voi varmuudella määrittää etukäteen, kuten kuluista ja synergioista, joita liittyy muun mu-
assa organisaatiomuutosten ja henkilöstön integraation toteuttamiseen, nämä odotettavissa olevia integraa-
tiokuluja koskevat laskelmat/ennusteet voivat poiketa todellisista tuloksista. Näin ollen on olemassa riski, että 
tulevat integraatioprosessit voivat olla hintavampia ja vaatia enemmän aikaa kuin on arvioitu. Vaikka tällaiset 
toimenpiteet toteutettaisiin ajallaan ja suunnitelmien mukaisesti, ostosta tai yhteistyöstä tosiasiassa saavutetut 
synergiat ja edut voivat lopulta poiketa olennaisesti Endominesin laskelmista tai odotuksista. Integraatiokulut 
voivat siten olla arvioitua korkeammat, mikä voi vaikuttaa Endominesin tulokseen kielteisesti. 

Endominesin nykyisen ja suunnitellun kaivostoiminnan harjoittaminen on riippuvaista kolmansien 
osapuolten kanssa tehdyistä sopimuksista 

Endominesin nykyisen ja suunnitellun kaivostoiminnan harjoittaminen on riippuvaista kolmansien osapuolten 
kuten asiakkaiden, toimittajien, toimeksisaajien, työntekijöiden ja muiden tahojen kanssa tehdyistä sopimuk-
sista. Monet investoinneista, joita Endominesin täytyy tehdä, vaativat pääomia, ja Endominesin velvoitteet voi-
vat useissa tapauksissa kestää hyvin pitkän aikaa. Tällaisten sopimusten tekeminen tarkoittaa pitkäaikaista 
kaupallista riskinottoa.  

Mikäli jokin osapuoli päättää irtisanoa sopimuksensa Endominesin kanssa tai uusia sopimuksia tehdään aiem-
paa epäsuotuisammilla ehdoilla, tämä voi vaikuttaa kielteisesti Endominesin liiketoimintaan ja tuotantoon sekä 
johtaa kasvaneisiin kustannuksiin. 

Yhtiön toimintaympäristöön liittyviä riskejä 

Kullan hinnan epäsuotuisa kehitys voi vaikuttaa kielteisesti Endominesin tulokseen 

Endominesin tulokseen vaikuttavat Yhtiön kustannusten ohella suoraan myös kullan kulloinenkin hinta. kullan 
hinta määräytyy kansainvälisillä markkinoilla ja se vaihtelee riippuen kysyntään ja tarjontaan vaikuttavissa sei-
koissa tapahtuvista muutoksista. Endominesin tulokseen merkittävästi vaikuttava kullan hinta vaihtelee voi-
makkaasti, ja siihen vaikuttavat monet tekijät, jotka eivät ole Endominesin hallinnassa. Näitä ovat kaivosten 
globaali kullantuotanto, keskuspankkien suorittamat kullan myynnit/ostot, tuottajien suojaustoimenpiteet, in-
flaatioon liittyvät odotukset, korkotason kehitys, Yhdysvaltain dollarin ja euron suhteellinen valuuttakurssi, glo-
baali ja paikallinen kysyntä, poliittiset ja taloudelliset olosuhteet sekä eri kullantuotantoalueiden tuotantokus-
tannukset. Kullan hinnassa on lisäksi toisinaan tapahtunut nopeita lyhytaikaisia muutoksia johtuen spekulaa-
tiosta. 

Kullan hinnan pitkäkestoinen ja voimakas lasku voisi johtaa siihen, että Endomines ei onnistuisi saavuttamaan 
kannattavuutta, kaivostoiminta ei kasvaisi Endominesin strategian mukaisesti, Endominesin louhinta-, malmin-
etsintä- ja kehitystoimintaa pitäisi rajoittaa tai keskeyttää tai Endominesin kasvutavoitteita ei saavutettaisi.  

Sortumat, tulviminen, ympäristövahingot, tulipalot, räjähdykset ja muut vastaavat tapahtumat voivat 
johtaa toiminnan keskeytymiseen, tuotannon viivästyksiin, vahinkoihin, vakavaan tapaturmaan tai kai-
vosten tuhoutumiseen 

Endominesin kaivostoimintaan ja malminrikastamiseen liittyy riskejä, kuten tunnelien tai seinämien sortumia, 
tulvimista, ympäristövahinkoja, tulipaloja ja räjähdyksiä. Tällaiset tapahtumat voivat johtaa toiminnan keskey-
tymiseen, tuotannon viivästyksiin, vahinkoihin, vakavaan tapaturmaan tai kaivosten ja/tai tuotantolaitosten tu-
houtumiseen, mikä puolestaan voi johtaa Endominesin tulorahoituksen pienentymiseen ja/tai kustannusten 
kasvuun. Endomines on kohdannut tiettyjä viivästyksiä pienten paikallisten sortumien ja kaivosten vedenpois-
toon liittyvien teknisten haasteiden takia. Sortumat ovat myös aiheuttaneet malmitappioita, kultapitoisuuden 
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laimennusta ja vähäisiä vahinkoja tuotantovälineille. Mikäli jokin yllä mainituista tapahtuu suuremmassa mitta-
kaavassa, se voi vaikuttaa Endominesin saamiin tuloihin negatiivisesti. 

Kaivostoimintaan ja mineraaliesiintymien hyödyntämiseen liittyy erilaisia teknisiä riskejä, joihin Endo-
mines ei aina pysty vaikuttamaan 

Merkittävä osa Endominesin toimintaa on kaivostoiminta ja mineraaliesiintymien hyödyntäminen, joihin liittyy 
erilaisia teknisiä riskejä, joihin Endomines ei aina pysty vaikuttamaan. Tällaisia ovat muun muassa tuotanto-
tekniset häiriöt, jotka johtuvat kalliomekaanisista tai geoteknisistä olosuhteista. Häiriöt voivat olla luonteeltaan 
esimerkiksi mekaanisia, kemiallisia tai logistisia ja ne voivat johtaa muun muassa vähäisempään tuotantoon, 
korkeampiin kustannuksiin, huonompaan tuottoon ja/tai tuotteen alentuneeseen laatuun. Monet näistä ris-
keistä kohdistuvat kalliomekaanisiin olosuhteisiin, erityisesti maanalaisissa kaivoksissa. Jos rikastamolle tule-
van malmin pitoisuudet, esimerkiksi laimennuksen johdosta, ovat laskettua matalammat, rikastetuotanto vä-
henee ja louhinta- ja rikastuskustannukset ovat korkeammat tuotettua metalliyksikköä kohden laskettuna, mikä 
laskee voittomarginaalia. Sama vaikutus olisi myös rikastamon arvioitua pienemmällä tuotantotasolla. Endo-
minesille on aiemmin tapahtunut niin, että sivukivi on kallioseinämän sortumisen seurauksena sekoittunut mal-
miin, mikä on johtanut malmin kultapitoisuuden laimenemiseen. Tietyillä tuotantoalueilla on lisäksi havaittu 
mekaanisesti heikentyneitä kivialueita, joiden takia on täytynyt rakentaa erilaisia tukirakenteita turvallisuuden 
varmistamiseksi, mikä on historiallisesti kasvattanut Endominesin tuotantokustannuksia ja näin voi käydä 
myös jatkossakin, mikä toteutuessaan vaikuttaa negatiivisesti Endominesin kannattavuuteen 

Malminetsintä on luonteeltaan epävarmaa ja siihen liittyy taloudellista riskinottoa 

Malminetsintä on luonteeltaan epävarmaa ja siihen liittyy taloudellista riskinottoa erityisesti mitä tulee varhai-
sessa vaiheessa oleviin hankkeisiin. Endomines harjoittaa tällä hetkellä malminetsintää Karjalan kultalinjalla 
Itä-Suomessa.  

Vain rajallinen määrä aloitetuista malminetsintähankkeista johtaa kaivostoiminnan aloittamiseen. On mahdol-
lista, että hyödynnettäviä mineraaleja ei esiinny kallioperässä niin suurina pitoisuuksina ja määrinä, että ne 
riittäisivät taloudellisesti kannattavan kaivostoiminnan aloittamiseen. Kultaesiintymän taloudellinen elinkelpoi-
suus riippuu lisäksi monista muista tekijöistä, joita ovat esimerkiksi kullan markkinahinta, valuuttakurssit, esiin-
tymän kultapitoisuus, mahdollisten muiden metallien ja haitta-aineiden pitoisuudet esiintymässä, esiintymän 
koko ja geometria, rikastuksen saanti, sivukivilaimennus, louhinnan yhteydessä kärsityt malmitappiot, louhinta- 
ja rikastuskustannukset, paikallinen infrastruktuuri, rahoituskustannukset sekä viranomaisluvat ja muut sään-
nökset. 

On epävarmaa, johtavatko aloitetut ja tulevat malminetsintä- ja kehityshankkeet taloudellisesti kannattavaan 
tuotantoon tai voidaanko nykyisiä malmivaroja ja mineraalivarantoja ylläpitää tai laajentaa. Endominesin suo-
malaisista kulta- ja teollisuusmineraaliesiintymistä ainoastaan Pampalon ja Rämepuron mineralisaatioiden 
kohdalla on tähän mennessä edetty kaivostoimintaan asti. Tällä hetkellä Endominesin tuotanto on käynnissä 
vain Pampalon kaivoksella Karjalan kultalinjalla. Kuten mainittu, toiminta Fridayn kaivoksella on tällä hetkellä 
keskeytetty, koska alueella tarvitaan lisäkairauksia ennen tuotannon uudelleen käynnistämistä. Muiden esiin-
tymien ja malminetsintähankkeiden kohdalla riskinä on, että niitä ei voida ottaa tuotantoon, vaikka malminet-
sintään tehdäänkin lisäsijoituksia. Malminetsintätyön epäsuotuisa kehitys voi vaikuttaa negatiivisesti Endomi-
nesin saamiin tuottoihin ja Endominesin kasvuun ja mahdollisuuksiin hankkia pääomaa tulevaa malminetsintää 
varten. 

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja sen vaikutukset yleiseen markkinatilanteeseen voivat vaikuttaa 
Endominesin toimintaan ja taloudelliseen joustavuuteen kielteisesti 

Globaalien markkinoiden tilanne vaikuttaa Endominesin toimintaan. Globaalista tai paikallisesta talouden taan-
tumasta johtuvat muutokset markkina-arvossa voivat vaikuttaa Endominesin toimintaan kielteisesti eri tavoilla. 
Eri tekijät – kuten huoli geopoliittisista kysymyksistä ja geopoliittisen tilanteen muutoksista (esimerkiksi sota-
toimet), kaupan esteiden lisääntymien, inflaatio, saatavuus ja kustannukset – voivat myötävaikuttaa laajamit-
taiseen talouden taantumaan tai pidentää sitä. Esimerkiksi Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on johtanut suu-
reen globaaliin epävarmuuteen, merkittävään energiakustannusten nousuun ja volatiliteettiin niin globaaleilla 
kuin paikallisilla markkinoilla sekä yleisen turvallisuuspoliittisen tilanteen heikentymiseen. Ukrainan sota on jo 
vaikuttanut maailmantalouteen sekä pääoma- ja luottomarkkinoihin. Merkittävällä laajamittaisella taloudelli-
sella taantumalla voi olla olennainen vaikutus Endominesin markkina-arvoon. Riskinä on, että Endomines Fin-
landin Osakkeen kurssi seuraa markkinoiden yleistä kehitystä riippumatta siitä, suoriutuuko Endomines mark-
kinoiden odotusten mukaisesti tai niitä paremmin, mikä voi vaikuttaa Endomines Finlandin tulevaan 
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kurssikehitykseen kielteisesti. Edelleen riskinä on, että yleisen talouden suhdannetilanteen voimakas ja/tai 
pitkäkestoinen lasku johtaa siihen, että Endominesin mahdollisuudet saada tulevaisuudessa rahoitusta Endo-
minesille suotuisilla ehdoilla huononevat, ja tämä voi vaikuttaa Endominesin kykyyn rahoittaa tarpeellisia toi-
mintojaan tulevaisuudessa.  

Esitetyllä kaivosverolla voi olla vaikutus Yhtiön toiminnan kannattavuuteen 

Hallitus antoi 17.11.2022 esityksen uudeksi kaivosmineraaliverolaiksi. Katso lisää kohdasta ”Verotus Suo-
messa – Uusi kaivosmineraaliverolaki” 

Rojaltiperusteinen vero voi kasvattaa Yhtiön kuluja ja heikentää sen kannattavuutta. On myös mahdollista, että 
veron määrää (veroprosenttia) nostetaan tulevaisuudessa. Veroa ei ole hallituksen esityksessä esitetty tulo-
verotuksessa vähennyskelpoiseksi kuluksi. Rojaltityyppinen vero ei kohdistu vain Yhtiön nettotulokseen, vaan 
sitä maksetaan Yhtiön verotettavasta tuloksesta riippumatta. Tämä voi vaikuttaa kielteisesti Endominesin kan-
nattavuuteen, kun veroa maksetaan tuloksesta riippumatta. 

Ympäristöön ja lupiin liittyvät riskit 

Endominesin toiminta on riippuvaista malminetsintä-, kaivos- ja ympäristöluvista sekä muista luvista 
ja oikeuksista 

Endomines on riippuvainen siitä, että se saa pidettyä voimassa malminetsintä-, kaivos- ja ympäristöluvat sekä 
muut luvat ja oikeudet, joita tarvitaan sen nykyisen toiminnan rajoissa tapahtuvaan malminetsintään, louhin-
taan ja rikastukseen. Endomines on niin ikään riippuvainen siitä, että se saa tulevaisuudessa hankittua uudet 
luvat tuleville alueille ja esiintymille, kuten esimerkiksi tarvittavat luvat malminetsintään ja esiintymien jatkoke-
hitykseen Karjalan kultalinjalla sekä Yhdysvalloissa sijaitseville Endomines Idaho, LLC:n omistamille esiinty-
mille Fridayn kaivoksen lisäksi, jolle tarvittavat luvat on jo saatu. Saamatta jääneet tai perutut luvat tai tulevien 
lupien pitkittyneet luvitusprosessit voisivat haitata Endominesin toimintaa ja viivästyttää sen kehitystä. Endo-
minesin kassavirta on riippuvainen siitä, että Endomines saa tulevaisuudessa hankittua luvat uusille alueille ja 
esiintymille, kun tuotanto vähenee ajan myötä olemassa olevien esiintymien huvetessa. Lupaongelmat vaikut-
taisivat kielteisesti Endominesin edellytyksiin suorittaa malminetsintää ja pitää yllä ja kasvattaa kullan tuotan-
toa. 

Tarvittaviin lupiin liittyy lupaehtoja ja rajoituksia ja ne voidaan perua väärinkäytösten takia. Riskinä on, että 
lupia ja oikeuksia ei aina saada ajoissa tai ylipäätään ja että jo saatuja lupia ei pystytä pitämään voimassa tai 
niiden ehtoja muutetaan. Jos Endominesilla olevia kaivosoikeuksia, malminetsintä- ja kaivoslupia peruttaisiin 
tai niihin liitettäisiin rajoittavia ehtoja, tämä voisi johtaa siihen, että Endomines ei voisi harjoittaa liiketoimin-
taansa suunnitellulla kapasiteetilla tai tuotantotasoilla tai ollenkaan. Sama pätee, jos nykyisiä malminetsintä- 
ja kaivoslupia ei jatketa tai vireillä olevia tai tulevia hakemuksia, jotka koskevat uusia varauksia, malminetsintä- 
tai kaivoslupia tai pidennyksiä, ei hyväksytä. 

Viranomaislupien ja kaivostoimintaan tarvittavien päätösten hankkiminen ovat aikaa vieviä prosesseja ja kol-
mannet osapuolet voivat tehdä niihin liittyviä muistutuksia ja mielipiteitä taikka hakea kyseisiin päätöksiin muu-
tosta tekemällä valituksen toimivaltaiseen tuomioistuimeen, mistä voi aiheutua Endominesille ennakoimatto-
mia viivästyksiä, lisäkustannuksia ja tämä voi vaikuttaa kielteisesti Endominesin liiketoimintaan. 

Tällä hetkellä Idahossa ja Montanassa on kahdenlaisia kaivoslupia tai kaivosoikeuksia, niin kutsuttuja paten-
toituja kaivosoikeuksia (patented mining claim -valtaukset) ja niin kutsuttuja patentoimattomia kaivosoikeuksia 
(unpatented mining claim -valtaukset). Unpatented mining claim -valtauksissa maanpinta kuuluu valtiolle, 
minkä johdosta kyseisenlaisella maalla suoritettavaan toimintaan tarvitaan lisälupia maanpintaan vaikuttavien 
toimenpiteiden sallimiseksi. Valtion myöntämät luvat ja ympäristöluvat eivät muutu, mutta Yhtiön toiminnassa 
tulee ottaa huomioon kyseiset lisäluvat.  

Endominesilla on oikeuksia tai etuja moniin mineraaliomistuksiinsa patentoimattomien unpatented mining 
claim -kaivosoikeuksien, vuokraoikeuksien tai osto-optioita koskevien sopimusten perusteella, jotka edellyttä-
vät hoitovastikkeiden, vuokrien, kauppahinnan maksuerien tai muiden maksujen suorittamista. Mikäli Endomi-
nes ei suorita näitä maksuja niiden erääntyessä, oikeudet eri kiinteistöihin voivat raueta. Ei ole varmuutta siitä, 
että Endomines suorittaa maksut aina edellytettyihin määräpäiviin mennessä. Endominesin kyky ostaa, siirtää 
tai myydä oikeuksia mineraaliomistuksiin voi edellyttää viranomaisten hyväksyntöjä tai kolmansien suostumuk-
sia, jota ei välttämättä saada. 



12 

Samoja ympäristölakeja ja -määräyksiä sovelletaan niin patented mining claim- kuin unpatented mining claim 
-valtauksiinkin, mutta maanpintaan vaikuttavat toimenpiteet kaivostoiminnan ja/tai malminetsinnän yhteydessä 
vaatii unpatented mining claim -valtauksella hyväksynnän liittovaltion viranomaiselta, joka omistaa kyseisen 
maan (US Forest Service tai Bureau of Land Management). Toiminnan laajuudesta riippuen liittovaltion viran-
omainen voi ottaa huomioon muitakin seikkoja (vaikutus vapaa-ajan käyttäjiin, historialliset rakenteet, arkeo-
logiset näkökohdat) ympäristömääräysten lisäksi. 

Mikäli Yhtiö ei onnistu saamaan tai ylläpitämään tarvittavia lupia ja oikeuksia, tällä voi olla olennaisen haitalli-
nen vaikutus Yhtiön kassavirtaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan sekä toiminnan jatku-
vuuteen. 

Endominesin toimintaan kohdistuu ympäristöriskejä ja ympäristövaatimuksia 

Endominesin ympäristövastuuseen kuuluvat muun muassa lakisääteinen ympäristövastuu aiheutuneesta pi-
laantumisesta, vastuu pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta tarvittaessa sekä velvollisuus 
huolehtia lakisääteisten lopettamistoimenpiteiden järjestämisestä kaivostoiminnan tai malminetsinnän päätyt-
tyä.  Ympäristövastuuseen liittyvät velvoitteet voivat realisoitua Endominesin toiminnan kaikissa vaiheissa, 
esimerkiksi jo valmistelevien tutkimusten ja malminetsinnän yhteydessä. 

Endominesin toiminta edellyttää kaivoslupien lisäksi myös ympäristölupaa ja muita tarvittavia lupia, joissa nor-
maalisti asetetaan tiettyjä ehtoja, joita on noudatettava. Ympäristölupiin voi myös liittyä huomattavan korkeita 
jätteen käsittelytoiminnan vakuuksia lopettamistoimenpiteiden järjestämisen varmistamiseksi. Kaivosluvan 
haltijan on lisäksi asetettava kaivoslain mukainen vakuus kaivoslain mukaisten jälkitoimenpiteiden järjestämi-
sen varmistamiseksi. 

Viranomaiset saattavat joissain tilanteissa muuttaa ympäristöluvan ja muiden lupien ehtoja jälkikäteen tavalla, 
joka voi vaikuttaa Endominesin toimintaan kielteisesti. Endominesin toiminta voi aiheuttaa muun muassa maa-
perän, pinta- ja pohjaveden tai ilman pilaantumista. Toiminta voi edelleen aiheuttaa vahinkoja rakennuksille ja 
esimerkiksi haju- ja melupäästöjä. Ympäristösääntelyn ja Endominesin lupaehtojen rikkominen voi johtaa kor-
vausvastuuseen, myös kolmansia osapuolia kohtaan, sekä rikosoikeudelliseen vastuuseen muun muassa sak-
kojen muodossa. Sen lisäksi pilaantumista aiheuttava toiminta voi johtaa ympäristöluvan tai muiden Endomi-
nesin toiminnan vaatimien lupien nykyisten ehtojen tiukentamiseen. Jos alueet, joilla Endomines harjoittaa tai 
on aiemmin harjoittanut toimintaansa, osoittautuisivat pilaantuneiksi, tämä voisi johtaa puhdistamisvelvollisuu-
teen sekä aiheuttaa pilaantuneen alueen arvon alenemisen. Ympäristön pilaantuminen sekä mahdolliset tule-
vat maaperän puhdistamista ja ennalleen palauttamista koskevat vaatimukset voivat olla erittäin kalliita, ja 
arvioidut puhdistamiskulut voivat osoittautua virheellisiksi, minkä vuoksi kuluja voi olla vaikea arvioida. Tällais-
ten kalliiden toimien ja korjausten suorittamisella voi olla huomattava vaikutus Yhtiön kassavirtaan, taloudelli-
seen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.  

Oikeudelliset ja sääntelyyn liittyvät riskit 

Endominesin toiminta on laajan oikeudellisen ja viranomaissääntelyn alaista, jolla voi olla kielteinen 
vaikutus Endominesiin, mikä puolestaan voi johtaa korkeampiin kuluihin, suunniteltua matalampaan 
tuotantoon sekä uusien esiintymien kehittämisen viivästymiseen tai estymiseen 

Endominesin toimintaan sovelletaan laajaa oikeudellista ja viranomaissääntelyä ja muita määräyksiä, joilla 
säännellään muun muassa malminetsintää, kehitystä, tuotantoa, työsuhde-ehtoja, työympäristöä ja turvalli-
suutta sekä jätemateriaalin ja myrkyllisten aineiden käsittelyä. Näiden lakien ja määräysten noudattaminen 
kasvattaa kustannuksia, jotka aiheutuvat esimerkiksi suunnittelusta, kairauksesta, louhinnasta, malmin pro-
sessoinnista, jätteiden loppusijoituksesta sekä ennalleen palauttamisesta toiminnan lakattua. 

Muutokset sovellettavissa kaivosyhtiöiden liiketoimintaa ja toimintaa koskevissa laeissa, sääntelyssä tai mää-
räyksissä tai näiden tiukempi tulkinta voivat näin ollen vaikuttaa Endominesiin kielteisesti ja johtaa korkeampiin 
kuluihin, suunniteltua matalampaan tuotantoon sekä uusien esiintymien kehittämisen viivästymiseen tai esty-
miseen. 

Endominesin toimintaan sovelletaan Yhdysvalloissa laajaa oikeudellista ja viranomaissäätelyä, ja osa Endo-
minesin toiminnasta edellyttää lupia ja muita hyväksyntöjä. Nämä säännöt kasvattavat Yhtiön kustannuksia, 
ja ne voivat joissain tilanteissa vaikuttaa tuotantoon kielteisesti ja jopa keskeyttää sen. 
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Jos viranomaisten tarkastusten perusteella katsotaan, että sovellettavia lakeja ja säädöksiä on rikottu, Endo-
minesille saatetaan määrätä sakkoa tai seuraamuksia, ja jos väitetty rikkomus on merkittävä, Yhtiön kaivos-
toiminta tai teollisuuslaitoksia saatetaan sulkea tilapäisesti tai pidemmäksi ajaksi. Monet muut valtion elimet 
sääntelevät muita Yhtiön toimintaan liittyviä seikkoja, ja jos Yhtiö lyö laimin näitä lakisääteisiä vaatimuksia, 
tämä voi johtaa merkittäviin seuraamuksiin. Lisäksi säännöllisesti säädetään tai annetaan uusia lakeja ja ase-
tuksia tai tehdään muutoksia olemassa oleviin lakeihin ja asetuksiin ja olemassa olevia lakeja ja asetuksia 
tulkitaan uudella tavalla, ja näitä muutoksia on vaikea ennakoida. Tällaisilla muutoksilla voi olla olennainen 
haitallinen vaikutus Yhtiön kassavirtaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. 

Kaivosyhtiöiden toimintaan sovellettavien lakien, sääntelyn tai määräysten muutoksilla voi olla olennainen hai-
tallinen vaikutus Yhtiön kassavirtaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan sekä liiketoiminnan 
jatkuvuuteen, jos muutokset aiheuttavat korkeampia kustannuksia, matalampia tuotantomääriä ja muita viiväs-
tyksiä. 

Valtioneuvosto on hyväksynyt hallituksen esityksen, jonka myötä kaivoslakiin mahdollisesti tehtävillä 
muutoksilla saattaa olla haitallisia vaikutuksia Endominesin toimintaan, Yhtiön kehittäessä käynnissä 
olevia malminetsintähankkeita tai käynnistäessä uusia kaivoshankkeita  

Valtioneuvosto on 8.9.2022 esittänyt muutoksia voimassa olevaan kaivoslakiin, ja esitys on tällä hetkellä edus-
kunnan käsittelyssä. Esityksen mukaan muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.3.2023, mikäli eduskunta hy-
väksyy esityksen. Kaivoslain muutoksilla ei ole välitöntä vaikutusta Endominesin käynnissä oleviin hankkeisiin, 
mutta muutokset voivat vaikuttaa haitallisesti mahdollisesti tulevaisuudessa Yhtiön aloittamiin hankkeisiin tai 
Yhtiön mahdollisuuksiin kehittää jo käynnissä olevia malminetsintähankkeita.  

Eduskunnassa käsiteltävänä olevassa hallituksen esityksessä on esitetty muun ohella, että malminetsintälu-
van voimassaolon jatkamisen edellytyksenä jatkossa olisi malmietsintäalueen maanomistajien suostumus sen 
jälkeen, kun malminetsintälupa on ollut voimassa vähintään kymmenen vuotta. Edellytys täyttyisi, kun suostu-
muksen olisivat antaneet vähintään puolet malminetsintäalueen kokonaispinta-alasta omistavat maanomista-
jat. Esityksen mukaan valtioneuvosto voisi hakemuksesta päättää, että malminetsintäluvan voimassaoloa voi-
daan jatkaa maanomistajien suostumuksen puuttuessa, mikäli toiminnanharjoittaja osoittaisi hankkeen olevan 
tärkeän yleisen tarpeen vaatima.  

Edellä selostetun muutoksen lisäksi, hallituksen esityksessä ehdotetaan, että siirtymäsäännöksissä olevin 
poikkeuksin, uusien kaivoslupien myöntämisen edellytyksenä olisi kunnan hyväksymä oikeusvaikutteinen 
yleis- tai asemakaava.  

Mikäli hallituksen esitys hyväksytään nykyisessä muodossaan, voisi se heikentää Yhtiön mahdollisuuksia ke-
hittää malminetsintähankkeita, joihin liittyvät malminetsintäluvat ovat olleet voimassa yhteensä vähintään 10 
vuotta tai saada uusia kaivoslupia. 

Endominesin taloudelliseen asemaan liittyvät riskit 

Yhtiön liiketoiminta on ennen ollut tappiollista eikä sen toiminnasta välttämättä koskaan tule kannat-
tavaa 

Ei ole mitään takeita siitä, että Endominesin toiminnasta tulee kannattavaa, mikä voi heikentää Endominesin 
kykyä ylläpitää liiketoimintaansa tai hankkia tarvittavaa rahoitusta. Vaikka Yhtiön toiminta kääntyisi ja muuttuisi 
kannattavaksi, ei ole takeita siitä, että Yhtiö pystyisi jatkossa ylläpitämään kannattavuutta. Yhtiön tuotot, li ike-
tulos ja kassavirta tulevat todennäköisesti vaihtelemaan voimakkaasti kaivostoiminnan syklisestä luonteesta 
johtuen. Tästä syystä Yhtiön eri tilikausien taloudellinen tulos ei ole aina vertailukelpoinen, eikä aiempien vuo-
sien liiketulos ole osoitus Yhtiön tulevasta kehityksestä. Mikäli Yhtiö ei saavuta kannattavuutta, tällä voi olla 
olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tu-
levaisuudennäkymiin. 

Omaisuuserien arvonalentuminen voi vaikuttaa Yhtiön kykyyn maksaa osinkoa tai neuvotella tulevasta 
rahoituksesta 

Endominesin pitkäaikaiset varat olivat 30.6.2022 520 162 tuhatta kruunua. 30.6.2022 päättyneellä puolivuosi-
kaudella Endomines kirjasi alas Fridayn kaivokseen liittyviä omaisuuseriä 54 857 tuhatta kruunua ja 
31.12.2021 päättyneellä tilikaudella 118 052 tuhatta kruunua. Endomines suorittaa vuodenvaihteessa arvon-
alentumistestauksen kaikille omaisuuserilleen IAS 36 Omaisuuserien arvon alentuminen -standardin 
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mukaisesti. Johto tekee näiden arvonalentumistestien perusteella arvion siitä, onko alaskirjauksia tarvetta 
tehdä. Alaskirjaukset voivat johtua esimerkiksi siitä, että kultamineralisaatio on epäsäännöllisempi kuin aiem-
min oli tulkittu, mikä on johtanut suureen vaihteluun malmin määrissä ja pitoisuuksissa. Endomines arvioi alas-
kirjaustarvetta eri viitteiden perusteella jatkuvasti, ja se voi tulevaisuudessa joutua tekemään niin ylös- kuin 
alaskirjauksia Endominesin omaisuuseriin esimerkiksi etsintätulosten tai tuotantohäiriöiden takia. 

Endomines analysoi myös tytäryhtiöosakkeidensa ja tytäryhtiöiltä olevien lainasaamisten kirjanpitoarvoa. Ty-
täryhtiöosakkeiden arvo emoyhtiön taseessa oli 257 115 tuhatta kruunua ja konserniyhtiöiltä olevien saamisten 
arvo oli 397 838 tuhatta kruunua 30.6.2022.Jos arvonaleneminen olisi merkittävä, Endominesin tytäryhtiöosak-
keiden ja tytäryhtiöiltä olevien lainasaamisten arvon alenemisella voisi olla olennaisen haitallinen vaikutus En-
dominesin jakokelpoisiin varoihin ja sitä kautta kielteinen vaikutus sen mahdollisuuksiin jakaa voittoa. Merkit-
tävillä alaskirjauksilla voisi lisäksi olla olennaisen haitallinen vaikutus Endominesin markkina-arvoon, ja ne 
voisivat heikentää Endominesin mahdollisuuksia hankkia myöhempää rahoitusta markkinaehdoin. Mikäli Yh-
tiön markkina-arvo laskisi huomattavasti esimerkiksi merkittävän alaskirjauksen seurauksena, Endominesin 
olisi mahdollisesti neuvoteltava uudelleen rahoituksensa ehdot, mikä voisi vaikuttaa sen tulevan rahoituksen 
ehtoihin ja siten Yhtiön tulevaan taloudelliseen kehitykseen ja kannattavuuteen. 

Valuuttakurssien muutokset voivat vaikuttaa kielteisesti Endominesin tulokseen 

Endomines Finlandin raportointivaluutta on euro ja Endomines AB:n Ruotsin kruunu, kun taas tytäryhtiö En-
domines Idaho, LLC:n toiminnallinen valuutta on Yhdysvaltain dollari ja kullan myyntihinta määräytyy dolla-
reissa. Tämän vuoksi osa tuotoista, kustannuksista, sijoituksista ja tase-eristä on dollarimääräisiä. Esimerkiksi 
vuoden 2022 ensimmäisen puoliskon aikana SEK/USD-kurssi on vaihdellut 1,1374:n ja 1,0387:n välillä. En-
domines ei ole suojautunut valuuttakurssiriskiltä. 

Endominesin tuottama kulta myydään dollareissa, minkä vuoksi Yhtiön toiminnan kannattavuus riippuu näihin 
liittyvistä valuuttakurssien muutoksista. Valuuttakurssien muutokset voivat vaikuttaa Yhtiön tulokseen negatii-
visesti. 

Endominesin ulkoiseen rahoitukseen liittyvät riskit 

Endomines toimii aktiivisesti ulkopuolisen rahoituksen varmistamiseksi mahdollistaakseen Yhtiön pitkän aika-
välin kasvustrategian toteuttamisen ja erilaisia rahoitusvaihtoehtoja tarkastellaan jatkuvasti. Yhtiö on riippuvai-
nen ulkoisesta rahoituksesta tulevan strategiansa rahoittamiseksi. Endominesin tämänhetkistä rahoitusta on 
kuvattu jäljempänä kohdassa ”Tietoa Yhtiöstä ja Yhtiön liiketoiminnasta – Konsernin merkittävät sopimukset”. 
Yhtiön rahoitus koostuu pääasiassa LDA:n (määritelty jäljempänä) kanssa solmitusta rahoitusjärjestelystä, jo-
hon sisältyy käyttämätöntä rahoitus fasiliteettia 3,4 miljoonaa euroa vaihtovelkakirjalainoja ja 6,8 miljoonan 
euron Myyntioptiosopimus (määritelty jäljempänä), sekä pääasiassa suomalaisille sijoittajille liikkeeseen las-
ketuista vaihtovelkakirjalainoista, yhteensä noin 19,6 miljoonan euron arvosta. Nämä rahoitusjärjestelyt ja so-
pimukset kattavat yhdessä Endominesin nykyisen käyttöpääomatarpeen. Pitkän aikavälin strategian täysimää-
räinen toteuttaminen, erityisesti malminetsinnän osalta, vaatii lisärahoitusta vuonna 2022. Listautumisannilla 
kerättävillä varoilla pääosin rahoitetaan malminetsintää Karjalan Kultalinjalla. Mikäli Listautumisanti toteutuu 
osittain tai ei toteutuisi lainkaan, malminetsinnän toteutus hidastuu suunnitellusta aikataulusta ja siirtyy myö-
hempään ajankohtaan. Arvopapereihin kuten vaihtovelkakirjalainoihin sijoittamiseen sisältyy aina riskinottoa. 
Ulkoiseen rahoitukseen liittyy likviditeettiriskejä, mukaan lukien se, että Yhtiöllä voi olla vaikeuksia täyttää si-
toumuksensa, jotka liittyvät sen rahoitusvelkoihin. Jos esimerkiksi edellä kuvatun kaltaiset mahdolliset ympä-
ristöön tai lupiin liittyvät riskit toteutuvat tai kullan hinnassa tapahtuu negatiivinen muutos, tämä voi vaikuttaa 
Yhtiön kassavirtaan kielteisesti. Tällaiset tapahtumat voivat myös vaikeuttaa Yhtiön mahdollisuuksia hankkia 
lisärahoitusta, mikä voi johtaa siihen, että Yhtiö ei pysty harjoittamaan ja kehittämään liiketoimintaansa suun-
nitellusti. 

Sulautumiseen liittyvät riskit 

Sulautumisen toteuttamisen epäonnistuminen tai viivästyminen voi vaikuttaa Endominesin liiketoimin-
taan kielteisesti 

Endomines AB:n hallitus on päättänyt siirtää Endominesin kotipaikan Ruotsista Suomeen. Tarkoituksena on 
toteuttaa emoyhtiön kotipaikan siirto rajat ylittävällä vastavirtasulautumisella, jossa Endomines AB sulautuu 
suomalaiseen julkiseen osakeyhtiöön Endomines Finlandiin. Mikäli Sulautuminen ei toteudu niin tällä voi olla 
kielteinen vaikutus Endominesin liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Iso osa Sulautumiseen 
liittyvistä kuluista on maksettava riippumatta siitä, toteutuuko Sulautuminen vai ei. Sulautumisen toteuttamisen 
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epäonnistuminen voi myös vaikuttaa kielteisesti Endominesin maineeseen ja vaikuttaa siihen, kuinka sijoittajat, 
rahoittajat ja yhteistyökumppanit suhtautuvat Endominesiin tulevaisuudessa. Sulautumisen toteuttamisen epä-
onnistumisella voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Endominesin liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen 
asemaan. Listautumisantia ei toteuteta, mikäli Sulautuminen ei toteudu. 

Sulautumisen toteuttaminen tarkoittaa, että emoyhtiön tulee noudattaa suomalaista sääntelyä, joka koskee 
muun muassa hyvää hallintotapaa ja kirjanpitoa. Riskinä on, että Endomines ei pysty noudattamaan sovellet-
tavaa sääntelyä Sulautumisen jälkeen esimerkiksi riittämättömien tai puutteellisten muutosprosessien joh-
dosta.  

Endominesin Osakkeisiin liittyvät riskit 

Endominesin kyky maksaa osinkoa tai muutoin jakaa vapaata omaa pääomaa on riippuvainen jakokel-
poisten varojen saatavuudesta, eikä yhtiö odota jakavansa osinkoa lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä  

Mahdollinen varojenjako ja sen koko ovat riippuvaisia muun muassa Endominesin tulevasta toiminnasta, tule-
vaisuudennäkymistä, tuloksesta, taloudellisesta asemasta, jakokelpoisista varoista, kassavirrasta, käyttöpää-
omatarpeesta sekä yleisistä taloudellisista ja oikeudellisista rajoituksista. On olemassa monia riskejä, jotka 
voivat vaikuttaa Endominesin toimintaan kielteisesti sillä seurauksella, että Endomines ei pysty saavuttamaan 
tuloksia, jotka mahdollistavat varojenjaon. Endominesin liiketoiminta on ollut tappiollista. Endomines ei ole 
tähän mennessä jakanut osinkoa, eikä odota jakavansa osinkoa lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä.  

Yhtiön osakeomistuksen keskittyminen voi vaikuttaa Osakkeiden markkinahintaan ja likviditeettiin; 
Yhtiön suurilla osakkeenomistajilla voi olla merkittävä vaikutusvalta Yhtiön hallinnossa ja suurten 
osakkeenomistajien intressit voivat poiketa vähemmistöosakkaiden intresseistä 

Yhtiön suurimpien osakkeenomistajien intressit voivat joskus poiketa muiden osakkeenomistajien intresseistä. 
Yhtiön yhtiökokouksessa tehtävät merkittävät päätökset koskevat muun muassa tilinpäätöksen vahvistamista, 
vastuuvapauden myöntämistä Yhtiön johdolle, jakokelpoisten varojen jakamista ja osingonmaksua sekä halli-
tuksen jäsenten ja tilintarkastajan valintaa. Tällä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön muiden osak-
keenomistajien asemaan. 

Osakeomistuksen keskittyminen voi viivästyttää tai estää määräysvallan siirron Yhtiössä, evätä osakkeen-
omistajilta mahdollisuuden saada Osakkeistaan preemio Yhtiön myynnin yhteydessä sekä vaikuttaa Osakkei-
den markkinahintaan ja likviditeettiin. 

Nykyiset suomalaista lähdeveroa koskevat säännökset voivat johtaa siihen, että lähdevero kasvaa tun-
nistamattomien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien osalta 

Kun suomalaisen osakeyhtiön osakkeet ovat hallintarekisteröityjä, suomalainen osakeyhtiö suorittaa osingon-
jaon omaisuudenhoitajalle, joka välittää hallintarekisteröidyille osakkeille maksetut osingot osinkoetuuden to-
dellisille haltijoille.  

Kun tunnistamaton vastaanottaja saa osinkoa suomalaisen julkisesti noteeratun yhtiön hallintarekisteröidystä 
osakkeesta, maksaja on velvollinen perimään 35 prosentin lähdeveron, jos lopullisen osingonsaajan tietoja ei 
ole tiedossa. Sen sijaan lähdeveroa peritään 35 prosenttia tunnistetulta osingonsaajalta, jonka tiedot on selvi-
tetty riittävällä tavalla, jos muutoin on epäselvää, mitä lähdeverokantaa lähdeverolain mukaan tulisi soveltaa. 

Jos osakkeet ovat hallintarekisteröityjä ja se, jolla on näiden osakkeiden perusteella oikeus osingonjakoon, 
asuu maassa, joka on tehnyt Suomen kanssa verosopimuksen kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi (”Ve-
rosopimus”), voidaan Verosopimuksen osinkoa koskevia määräyksiä soveltaa osingonsaajaan, kun osingon 
maksaja on saanut lopullisen osingonsaajan tunnistetiedot edellyttäen, että Verosopimuksen osinkoa koske-
vien määräysten soveltuvuus on tarkastettu riittävän tarkasti ja luotettavasti. Myös tiettyjä omaisuudenhoitajaa 
koskevia vaatimuksia sovelletaan. 

50 prosentin ennakonpidätys on suoritettava hallintarekisteröidyille osakkeille maksetuista osingoista, jotka 
maksetaan Suomessa asuville yleisesti verovelvollisille, jos mitään tietoja lopullisesta osingonsaajasta ei an-
neta. Osakkeiden säilyttäminen arvo-osuustilillä voi siten johtaa korkeampaan lähdeveroon, jos mitään tietoja 
lopullisesta osingonsaajasta ei anneta.  
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Tulevat suuret osakeannit, liikkeeseenlasketut Osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaiset erityiset oikeu-
det tai merkittävät Endomines Finlandin osakkeiden myynnit, voivat vaikuttaa kielteisesti Endomines 
Finlandin osakkeiden markkinahintaan ja mahdolliset tulevat suuret osakeannit voivat laimentaa ny-
kyisten osakkeenomistajien omistusta 

Endomines Finland saattaa tulevaisuudessa toteuttaa uusien osakkeiden ja oman pääoman ehtoisten instru-
menttien liikkeeseenlaskuja pääoman hankkimiseksi. Kaikki tällaiset liikkeeseenlaskut voivat pienentää Endo-
mines Finlandin osakkeiden omistajien suhteellista omistusosuutta ja ääniosuutta sekä osakekohtaista tulosta. 
Edelleen mahdolliset uusien osakkeiden annit voivat vaikuttaa osakkeiden markkinahintaan kielteisesti. Endo-
mines Finlandin Osakkeiden omistajien tulisi ottaa huomioon riski siitä, että tulevat liikkeeseenlaskut voivat 
laskea Endomines Finlandin Osakkeiden kurssia ja/tai laimentaa heidän osakeomistustaan. 

Yhtiöllä on tämän esitteen päivämääränä ulkona olevia Osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia erityisiä oi-
keuksia ja Vaihtovelkakirjalainoja kuten kohdissa ”Tietoa Yhtiöstä ja Yhtiön liiketoiminnasta – Konsernin mer-
kittävät sopimukset” ja ”Yhtiön Osakkeet ja osakepääoma – Optio-oikeudet 2021:1, Optio-oikeudet 2020/2023: 
1-2, Myyntioptiosopimus ja Vaihtovelkakirjalainat” kuvataan. Mikäli näiden haltijat päättävät käyttää erityisiä 
oikeuksiaan tai Vaihtovelkakirjalainat muunnetaan Osakkeiksi, riskinä on, että Yhtiön Osakkeet altistuvat lai-
mennusvaikutukselle, jossa osakkeenomistajien suhteellinen ääniosuus yhtiökokouksissa heikkenee ja osak-
keenomistajien osuus Yhtiön pääomasta, voitoista ja mahdollisesta ylijäämästä selvitystilassa pienenee, mikä 
voi vaikuttaa kielteisesti Osakkeiden markkinahintaan (katso ”Yhtiön Osakkeet ja osakepääoma – Optio-oi-
keudet 2021:1, Optio-oikeudet 2020/2023: 1-2, Myyntioptiosopimus ja Vaihtovelkakirjalainat”).  

Tietyt ulkomaiset osakkeenomistajat eivät välttämättä pysty käyttämään Suomen osakeyhtiölain mu-
kaista etuoikeuttaan tai muita osakkeenomistajan oikeuksiaan 

Suomen osakeyhtiölain mukaan suomalaisen osakeyhtiön osakkeenomistajalla on etuoikeus merkitä uusia 
osakkeita tai osakkeiden merkintään oikeuttavia instrumentteja samassa suhteessa kuin heillä ennestään oli 
osakkeita ennen liikkeeseenlaskua, ellei yhtiökokous ole päättänyt toisin. Jos Endomines Finland laskee liik-
keeseen uusia osakkeita tai muita osakkeen merkintään oikeuttavia instrumentteja Endomines Finlandin osak-
keenomistajille, tietyissä maissa olevat osakkeenomistajat voivat olla rajoitusten alaisia, jotka estävät heitä 
ottamasta osaa antiin tai jotka muulla tavoin vaikeuttavat tai rajoittavat osallistumista. Esimerkiksi Yhdysval-
loissa olevat osakkeenomistajat voivat olla estyneitä käyttämästä etuoikeuttaan, jollei mikään poikkeus Yhdys-
valtain Securities Actin mukaisesta rekisteröintivaatimuksesta sovellu. Muihin Suomen ulkopuolisissa maissa 
oleviin osakkeenomistajiin saattavat vaikuttaa vastaavat seikat. Endomines Finland ei ole velvollinen mahdol-
listen tulevien antien yhteydessä hakemaan Yhdysvaltain Securities Actin mukaista rekisteröintiä eikä hake-
maan vastaavaa merkintäoikeuksia ja osakkeita koskevaa hyväksyntää minkään Suomen ulkopuolisen maan 
lainsäädännön mukaan. Tämä voi edelleen osoittautua epäkäytännölliseksi tai kalliiksi. Siinä määrin kuin 
muissa maissa kuin Suomessa olevat osakkeenomistajat eivät voi merkitä uusia osakkeita uusien osakkeiden 
annissa, heidän suhteellinen omistusosuutensa Endomines Finlandissa pienenee. Sen lisäksi Endomines Fin-
landin hallintarekisteröityjen Osakkeiden omistajat eivät pysty käyttämään yhtiökokouksessa äänioikeuttaan 
suoraan, jos hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa ei ole ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi Endomines 
Finlandin osakasluetteloon viimeistään yhtiökokouskutsussa ilmoitettuun päivään mennessä. 

Endomines Finlandin Osakkeiden markkinahinta voi heilahdella huomattavasti 

Endomines Finlandin tuloksen lisäksi Endomines Finlandin Osakkeiden kurssi on riippuvainen useista teki-
jöistä, joihin Endomines Finland ei voi vaikuttaa. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi taloustilanne, yleinen osa-
kemarkkinatilanne, markkinakorko, kullan hintakehitys, pääomavirta, poliittinen epävarmuus, markkinakäyttäy-
tyminen ja/tai markkinoiden muuttuneet käsitykset Endomines Finlandin toiminnasta, tulevaisuudennäkymistä, 
rahoitusratkaisuista tai kotipaikan siirrosta ja Sulautumisesta. Ei siten ole poissuljettua, että sijoittaja tekisi 
tappiota Endomines Finlandin Osakkeita myydessään. Osakemarkkinoilla voi yleisesti ottaen olla huomattavaa 
volatiliteettia hintojen ja myyntimäärien osalta. 

Jos sijoittajan kotivaluutta on muu kuin euro, hän altistuu tietyille valuuttariskeille sijoittaessaan Uu-
siin Osakkeisiin 

Yhtiön Osakkeet tullaan hakemaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin pörssilistalle minkä jälkeen 
Osakkeet hinnoitellaan ja niillä käydään kauppaa euroissa Nasdaq Helsingin pörssilistalla, ja tulevaisuudessa 
mahdollisesti maksettavat osingot ovat euromääräisiä. Tämän seurauksena euron valuuttakurssin muutokset 
vaikuttavat mahdollisesti maksettavien osinkojen ja vapaasta omasta pääomasta tehtävien muiden varojenja-
kojen arvoon niiden osakkeenomistajien tapauksessa, joiden pää- tai kotivaluutta ei ole euro. Lisäksi 
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Osakkeiden markkinahinta ilmaistuna ulkomaanvaluutoissa vaihtelee osittain valuuttakurssien vaihtelun seu-
rauksena. Tämä voi vaikuttaa Osakkeiden ja niihin perustuvien mahdollisten osinkojen arvoon niiden osak-
keenomistajien tapauksessa, joiden pää- tai kotivaluutta ei ole euro. Lisäksi tällaisille sijoittajille voi aiheutua 
ylimääräisiä transaktiokuluja euron muuntamisesta muuksi valuutaksi. 

Listautumisantiin ja listautumiseen liittyvät riskit 

Listautuminen voi viivästyä  

Endomines Finlandin johdon käsityksen mukaan Yhtiö täyttää tämän Esitteen päivämääränä listautuvalle yh-
tiölle asetetut vaatimukset, mutta ei kuitenkaan ole takeita siitä, että listautuminen toteutuu Yhtiön suunnitte-
lemalla tavalla tai ollenkaan. Listautuminen voi epäonnistua sellaisista seikoista johtuen, joita Yhtiö ei ole pys-
tynyt tämän Esitteen päivämääränä ennakoimaan, tai joihin Yhtiö ei itse pysty vaikuttamaan. On myös mah-
dollista, että Nasdaq Helsinki ei hyväksy Yhtiön listalleottohakemusta, mikä voi johtaa listautumisen viivästy-
miseen tai peruuntumiseen sekä merkittäviin lisäkuluihin sekä ylimääräiseen hallinnolliseen taakkaan. 

Merkintöjä ei voi peruuttaa tai muuttaa eikä sijoittajille välttämättä allokoida merkintäsitoumusta vas-
taavaa määrää Uusia Osakkeita ja toisaalta on mahdollista, ettei kaikkia Uusia Osakkeita merkitä Lis-
tautumisannissa tai että Yhtiö päättää olla toteuttamatta Listatutumisantia 

Yleisöannissa annetut sitoumukset merkitä Uusia Osakkeita ovat sitovia eikä niitä voi perua tai muuttaa mer-
kinnän tekemisen jälkeen lukuun ottamatta kohdassa "Listautumisannin ehdot – Merkintöjen peruminen tie-
tyissä olosuhteissa" kuvattuja tilanteita. Yhtiö päättää Yleisöannissa Uusien Osakkeiden allokaatiosta sijoitta-
jille Listautumisantia koskevan toteuttamispäätöksen yhteydessä. Yhtiö päättää menettelystä mahdollisessa 
ylikysyntätilanteessa. Merkintäsitoumukset voidaan hyväksyä tai hylätä kokonaan tai osittain, jolloin sijoittajalle 
ei välttämättä allokoida merkintäsitoumusta vastaavaa määrää Uusia Osakkeita. 

Yleisöannissa merkityt Uudet Osakkeet maksetaan merkinnän yhteydessä, ellei Listautumisannin ehdoissa 
määrätä toisin. Näin ollen sijoittajien on tehtävä sijoituspäätöksensä ennen kuin Listautumisannin lopullinen 
tulos ja lopullinen allokaatio on tiedossa. 

On myös mahdollista, ettei kaikkia Uusia Osakkeita merkitä Listautumisannin yhteydessä kysynnän riittämät-
tömyyden vuoksi. Yhtiön hallituksella on myös mahdollisuus olla toteuttamatta Listautumisantia. 
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VAKUUTUS ESITTEESSÄ ANNETUISTA TIEDOISTA 

Yhtiö vastaa Esitteeseen sisältyvistä tiedoista. Yhtiö vakuuttaa, että sen parhaan ymmärryksen mukaan Esit-
teen tiedot vastaavat tosiseikkoja eikä Esitteestä ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa.  

 

Espoossa, 28.11.2022 

Endomines Finland Oyj 
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HALLITUS, TILINTARKASTAJAT JA NEUVONANTAJAT 

 

Yhtiön hallituksen jäsenet 

   

 Nimi Asema 

 Jukka-Pekka Joensuu Hallituksen puheenjohtaja 

 Jeremy Read Hallituksen jäsen 

 Eeva Ruokonen Hallituksen jäsen 

 Markus Ekberg Hallituksen jäsen 

 Jukka Jokela Hallituksen jäsen 

   

 Hallituksen jäsenten työosoite on Endomines Finland Oyj Ahventie 4, 02170 Espoo. 

  

Pääjärjestäjä 

   

 Aktia Alexander Corporate Finance Oy  

 Pohjoisesplanadi 37 A 
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Yhtiön oikeudellinen neuvonantaja  

 Suomen lain osalta:  

 Borenius Asianajotoimisto Oy  

 Eteläesplanadi 2  

 00130 Helsinki  

   

 Ruotsin lain osalta:  

 Advokatfirman Schjødt  
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 101 33 Tukholma, Ruotsi  

   

Yhtiön tilintarkastaja   

  

 PricewaterhouseCoopers Oy  

 Itämerentori 2  

 00180 Helsinki  
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ERÄITÄ SEIKKOJA 

Tulevaisuutta koskevat lausumat 

Esitteessä esitetään tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka kuvaavat muun muassa Yhtiön johdon nykyisiä 
näkemyksiä ja odotuksia Yhtiön tuloksesta, taloudellisesta asemasta, liiketoimintastrategiasta sekä tulevaa 
toimintaa ja päämääriä koskevista suunnitelmista ja tavoitteista. Tällaisia lausumia on esitetty Esitteen jak-
soissa ”Tiivistelmä”, ”Riskitekijät”, ”Tietoa Yhtiöstä ja Yhtiön liiketoiminnasta”, ”Operatiivinen ja taloudellinen 
katsaus” sekä muualla Esitteessä.  

Tulevaisuutta koskevat lausumat liittyvät sekä Yhtiöön, kuten eräät Yhtiön itselleen asettamat taloudelliset 
tavoitteet, että niihin toimialoihin, joilla se toimii. Lausumat, joissa käytetään ilmauksia ”pyrkiä”, ”ennakoida”, 
”olettaa”, ”uskoa” ”tulla”, ”jatkua”, ”voida”, ”arvioida”, ”odottaa” ”aikoa”, ”saattaa”, ”suunnitella”, ”ennustaa”, ”ta-
voitella”, ”tähdätä”, ”tahtoa”, tai muita vastaavia ilmaisuja ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia. 

Kaikki Esitteessä olevat tulevaisuutta koskevat lausumat kuvastavat Yhtiön johdon nykyisiä näkemyksiä tule-
vista tapahtumista, ja niihin liittyy riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia, jotka koskevat Yhtiön liiketoimintaa, 
liiketoiminnan tulosta, taloudellista asemaa, kasvustrategiaa ja maksuvalmiutta. Tällaisia riskejä ja epävar-
muustekijöitä on kuvattu muun muassa kohdassa ”Riskitekijät”, joka tulee lukea yhdessä muiden tämän Esit-
teen sisältämien varoittavien lausumien kanssa. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat koskevat ainoastaan 
Esitteen päiväyksen mukaista tilannetta ja Yhtiön todellinen liiketoiminta, liiketoiminnan tulos, taloudellinen 
asema ja maksuvalmius voivat poiketa olennaisesti siitä, mitä on kuvattu tulevaisuutta koskevissa lausumissa. 
Lisäksi vaikka Yhtiön liiketoiminnan tulos, taloudellinen tilanne ja maksuvalmius sekä kehitys niillä toimialoilla, 
joilla Yhtiö toimii, olisivat yhdenmukaiset tämän Esitteen tulevaisuutta koskevien lausumien kanssa, mainitut 
tulokset tai kehitys eivät välttämättä anna viitteitä tulevien kausien tuloksista tai kehityksestä. 

Ellei sovellettavien säännösten (mukaan lukien Esiteasetus) asettamista velvollisuuksista muuta johdu, Yhtiö 
ei päivitä tai arvioi Esitteeseen sisältyviä tulevaisuutta koskevia lausumia uusien tietojen, tulevaisuuden tapah-
tumien tai muiden seikkojen perusteella. Tässä kappaleessa esitetyt huomiot koskevat kaikkia myöhempiä 
Yhtiöön tai Yhtiön puolesta toimiviin henkilöihin liittyviä kirjallisia ja suullisia tulevaisuutta koskevia lausumia 
kokonaisuudessaan. Sijoitusta harkitsevien sijoittajien tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä ottaa erityisesti 
huomioon Esitteessä mainitut tekijät, joiden johdosta Yhtiön todellinen liiketoiminta, liiketoiminnan tulos, talou-
dellinen asema ja maksuvalmius voivat poiketa ennakoidusta. 

Ulkopuolisista lähteistä peräisin olevat tiedot 

Tämä Esite sisältää tilastoja ja muita tietoja markkinoista, markkinoiden koosta, markkinaosuuksista, mark-
kina-asemista sekä muita Yhtiön liiketoimintaan ja markkinoihin liittyviä toimialatietoja. Tiedot perustuvat usei-
siin lähteisiin, pääasiassa World Gold Councilin verkkosivuilla esitettyihin tietoihin ja Geologian tutkimuskes-
kuksen tutkimusmateriaaliin. Mikäli Esitteen sisältämä tieto on peräisin ulkopuolisesta lähteestä, kyseinen 
lähde on yksilöity. Tällaiset Esitteeseen sisältyvät ulkopuolisista lähteistä peräisin olevat tiedot on toistettu 
Esitteessä asianmukaisesti, ja siltä osin kuin Yhtiö tietää ja on pystynyt kyseisen kolmannen julkistamien tie-
tojen perusteella varmistamaan, tiedoista ei ole jätetty pois seikkoja, jotka tekisivät toistetuista tiedoista har-
haanjohtavia tai epätarkkoja.  

Yhtiöllä ei kuitenkaan ole pääsyä kaikkiin markkina-analyysien, mukaan lukien World Gold Councilin verkko-
sivuilla esitettyjen tietojen ja Geologian tutkimuskeskuksen tutkimusmateriaalin, taustalla oleviin tietoihin, olet-
tamiin ja oletuksiin eikä kolmansien osapuolten tuottamiin tietolähteisiin sisältyviin tilastotietoihin ja taloudelli-
siin indikaattoreihin, eikä Yhtiö pysty vahvistamaan tietojen paikkansapitävyyttä. Lisäksi markkinatutkimukset 
perustuvat usein tietoihin ja olettamuksiin, jotka saattavat olla epätarkkoja tai epäasianmukaisia, ja niissä käy-
tetyt menetelmät ovat luonteeltaan tulevaisuutta koskevia ja spekulatiivisia. Siksi markkinatutkimusten perus-
tana olevien oletusten ja lähtökohtien muutoksilla voi olla merkittävä vaikutus analyyseihin ja tehtyihin johto-
päätöksiin. 

Tässä Esitteessä esitetyt Yhtiön markkina-asemaa ja muita sen markkina-alueella toimivia yhtiöitä koskevat 
lausumat perustuvat yksinomaan Yhtiön käsityksiin, sisäisiin selvityksiin ja arvioihin sekä sen tilaamiin raport-
teihin ja tutkimuksiin, joiden Yhtiö katsoo olevan luotettavia. Yhtiö ei voi kuitenkaan taata, että mikään näistä 
lausumista on täsmällinen tai on täsmällinen kuvaus Yhtiön markkina-asemasta, eikä Yhtiön sisäisiä selvityk-
siä tai tietoja ole vahvistettu sellaisten ulkopuolisten lähteiden avulla, jotka ovat riippumattomia Yhtiön tilaa-
mista lähteistä. 
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Mikäli erikseen ei ole toisin mainittu, Esitteessä esitetyt luvut Osakkeiden lukumäärästä ja niiden tuottamasta 
äänimäärästä sekä osakepääomasta on laskettu Kaupparekisteriin Esitteen päivämäärään mennessä Yhtiöstä 
rekisteröityjen tietojen perusteella. 

Tilinpäätöstietojen ja eräiden muiden tietojen esittäminen 

Tietyt tähän Esitteeseen sisällytetyistä taloudellisista tiedoista ovat peräisin Endomines AB:n tilintarkastetuista 
konsernitilinpäätöksistä 31.12.2021, 31.12.2020 ja 31.12.2019 päättyneiltä tilikausilta (”Tilintarkastetut Kon-
sernitilinpäätökset”). Tilintarkastetut Konsernitilinpäätökset on sisällytetty tähän Esitteeseen viittaamalla. Ti-
lintarkastetut Konsernitilinpäätökset on laadittu EU:ssa käyttöön otettujen kansainvälisten tilinpäätösstandar-
dien (”IFRS”) mukaisesti. Esitteeseen sisällytetyt Tilintarkastetut Konsernitilinpäätökset on tilintarkastanut tilin-
tarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers AB, Anna Rozhdestvenskayan toimiessa päävastuullisena tilintar-
kastajan 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella ja Martin Johanssonin toimiessa päävastuullisena tilintarkasta-
jana 31.12.2020 ja 31.12.2019 päättyneillä tilikausilla. Endomines AB:n tilintarkastajaksi 31.12.2022 päätty-
välle tilikaudelle on valittu tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers AB, päävastuullisena tilintarkastajana 
Anna Rozhdestvenskaya. Endomines Finlandin tilintarkastajaksi 31.12.2022 päättyvälle tilikaudelle on valittu 
PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Panu Vänskä.  

Tähän Esitteeseen on lisäksi sisällytetty viittaamalla Endomines Finlandin tilintarkastettu tilinpäätös 
31.12.2021 päättyneeltä kaudelta sekä Endomines Finlandin puolivuosiluvut 30.6.2022 päättyneeltä puolivuo-
tiskaudelta. Endomines Finlandin tilintarkastettu tilinpäätös on laadittu suomalaisen kirjanpitostandardin (FAS) 
mukaisesti ja sen on tarkastanut PricewaterhouseCoopers Oy, Panu Vänskän toimiessa päävastuullisena ti-
lintarkastajana. 

Kuvaus Ruotsin kruunujen muuntamisesta euroiksi  

Tietyt osat Endomines konsernintaloudellisista tiedoista 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta ja 30.6.2022 päät-
tyneeltä kuuden kuukauden jaksolta ja 30.9.2022 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta on havainnollis-
tamistarkoituksessa muunnettu euroiksi tässä Esitteessä. Ruotsin kruunujen muuntaminen euroiksi on toteu-
tettu seuraavasti: varat ja velat per 31.12.2021, 30.6.2022 ja 30.9.2022 on muunnettu käyttäen tasepäivän 
päätöskurssia, ja 31.12.2021 ja 30.6.2022 päättyneiden tilikausien tuloslaskelma on muunnettu käyttäen kau-
den keskikurssia. Edellisten tilikausien tappio ja muut oman pääoman erät on muunnettu historiallisia kursseja 
käyttäen niin kuin ne olisi aina esitetty euroissa. Oman pääoman historiallisten kurssien ja tasepäivän kurssin 
välinen ero on kirjattu omaan pääomaan muuntoeroksi. Rahoituslaskelmatiedot on muunnettu käyttäen kau-
den keskikurssia, kuitenkin niin, että rahavarat kauden alussa ja kauden lopussa vastaavat tasekurssia. Tästä 
johtuen rahoituslaskelman eriin muut erät ja valuuttakurssierot rahavaroista on oikaistu muuntamisesta johtuva 
täsmäytyserä. Koska tässä Esitteessä euroiksi muunnetut luvut ovat havainnollistamistarkoituksessa laadit-
tuja, ne voivat olennaisesti poiketa luvuista, joita Endomines tulee esittämään raportoinnissaan sulautumisen 
jälkeen. 

Sulautumisen käsittely tilinpäätöksessä 

Sulautuminen on rajat ylittävää vastavirtasulautuminen, jossa Endomines AB sulautuu Endomines Finlandiin, 
joka on tällä hetkellä Endomines AB:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Endomines Finland on perustettu ni-
menomaisesti Sulautumista varten, ja siitä tulee Sulautumisen jälkeen konsernin uusi emoyhtiö. Endominesin 
konsernitilinpäätöksessä Sulautumista käsitellään konsernin sisäisenä uudelleenjärjestelynä ja siten Sulautu-
minen ei konsernin sisäisenä uudelleenjärjestelynä tule merkitsemään raportoivan yhteisön vaihtoa IFRS:n 
mukaan. Näin ollen Konsernin uuden emoyhtiön Endomines Finlandin tulevien konsernitilinpäätösten kirjanpi-
toarvot jatkavat euromääräisenä niitä kirjanpitoarvoja, joita on käytetty aiemman emoyhtiön Endomines AB:n 
konsernitilinpäätöksessä kruunumääräisenä. Täytäntöönpanopäivänä konsernin oman pääoman tilinpäätös-
kirjaukset kuvaavat konsernin uuden emoyhtiön Endomines Finlandin pääomarakennetta.  

Emoyhtiön kirjanpidossa Endomines Finland tulee merkitsemään siirretyt varat ja velat kirjanpitoonsa Endo-
mines AB:n käyttämien kirjanpitoarvojen mukaisina huomioiden mahdolliset arvonalentumiset. Fuusioerotus 
sekä Endomines AB:n omistamat Endomines Finland Oyj:n osakkeet tullaan kirjaamaan Endomines Finland 
Oyj:n voittovaroja vastaan kuten sulautumissuunnitelmassa on todettu. Tämä noudattaa jatkuvuusperiaatetta 
sekä antaa oikean ja riittävän kuvan liiketoimen taloudellisesta sisällöstä kirjanpitolain mukaisesti. 
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Vaihtoehtoiset tunnusluvut 

Endomines esittää tässä Esitteessä tiettyjä historiallista taloudellista tulosta, taloudellista asemaa tai rahavir-
toja kuvaavia vaihtoehtoisia tunnuslukuja, jotka eivät ole Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (Euro-
pean Securities and Markets Authority ”ESMA”) antaman ohjeen ”Vaihtoehtoiset tunnusluvut” mukaan IFRS-
standardeissa määriteltyjä tai nimettyjä tunnuslukuja (”Vaihtoehtoiset Tunnusluvut”). Näitä Vaihtoehtoisia 
Tunnuslukuja ovat: 

▪ Korolliset nettovelat ▪ Nettovelkaantumisaste 

▪ Liikevaihdon kasvu ▪ Oman pääoman tuotto 

▪ Liiketulos ▪ Käyttökateprosentti 

▪ Käyttökate ▪ Omavaraisuusaste 

▪ Liiketulosprosentti 

▪ Nettotulosprosentti 

 
Vaihtoehtoisten Tunnuslukujen tarkat määritelmät sekä tieto, miksi Endomines uskoo, että kunkin Vaihtoeh-
toisen Tunnusluvun käyttö on hyödyllistä, on kerrottu kohdassa ”Eräitä taloudellisia tietoja – Tunnusluvut”. 

Endomines esittää Vaihtoehtoisia Tunnuslukuja lisätietona IFRS:n mukaisesti laadituissa konsernin tuloslas-
kelmissa, konsernitaseissa ja konsernin rahavirtalaskelmissa esitetyille tunnusluvuille. Yhtiön näkemyksen 
mukaan Vaihtoehtoiset Tunnusluvut antavat merkityksellistä ja hyödyllistä Yhtiötä koskevaa lisätietoa johdolle, 
sijoittajille, arvopaperimarkkina-analyytikoille ja muille tahoille Endominesin toiminnan tuloksesta, taloudelli-
sesta asemasta ja rahavirroista. 

Vaihtoehtoisia Tunnuslukuja ei tulisi tarkastella erillään IFRS:n mukaisista tunnusluvuista tai IFRS:n mukai-
sesti määriteltyjä tunnuslukuja korvaavina tunnuslukuina. Kaikki yhtiöt eivät laske Vaihtoehtoisia Tunnuslukuja 
yhdenmukaisella tavalla, ja siksi tässä Esitteessä olevat Vaihtoehtoiset Tunnusluvut eivät välttämättä ole ver-
tailukelpoisia muiden yhtiöiden esittämien samannimisten tunnuslukujen kanssa. 

Vaihtoehtoiset Tunnusluvut ovat tilintarkastamattomia pois lukien tilikauden liiketulos ja käyttökate. 

Vaihtokurssit 

Alla olevassa taulukossa on ilmoitettu Ruotsin kruunun keskiarvoinen, ylin ja alin Euroopan keskuspankin 
(EKP) määrittelemä kurssi sekä päätöskurssi suhteessa euroon kultakin päivämäärältä ja jaksolta. 

 Suuntaa antavat valuuttakurssit kruunu/euro 
 Keskikurssi Ylin Alin Päätöskurssi 
Kalenterivuosi 2019 0,09446 0,09818 0,09160 0,09572 
Kalenterivuosi 2020 0,09542 0,09966 0,08967 0,09966 
Kalenterivuosi 2021 0,09856 0,10100 0,09679 0,09756 

 
Yllä olevat kurssit on ilmoitettu lukijalle ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa, eivätkä ne välttämättä ole 
samat kurssit kuin mitä on käytetty Endomines AB:n tilinpäätöksen ja tilinpäätöstietojen laatimisessa. Kantaa 
ei oteta siihen, onko eurot muunnettu Ruotsin kruunuiksi käyttäen ilmoitettuja vai jotain muita kursseja näinä 
päivämäärinä tai jaksoina. 

Pyöristykset 

Esitteessä esitetyt luvut, mukaan lukien taloudelliset tiedot, on pyöristetty. Siten Esitteen taulukoiden sarak-
keiden tai rivien lukujen summa ei aina vastaa tarkalleen sarakkeen tai rivin loppusummana esitettyä lukua. 
Lisäksi tietyt prosenttiluvut on laskettu tarkoilla luvuilla ennen pyöristyksiä, eivätkä ne siten välttämättä vastaa 
prosenttilukuja, joihin olisi päästy, mikäli lukujen laskenta olisi perustunut pyöristettyihin lukuihin.  

Esitteen saatavilla olo 

Esite on saatavilla sähköisenä Yhtiön internet-osoitteesta www.listautumisanti.endomines.com sekä Pääjär-
jestäjän internet-osoitteesta www.alexander.fi/endomines arviolta 28.11.2022 alkaen. 

http://www.listautumisanti.endomines.com/
http://www.alexander.fi/endomines
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Verkkosivuston muut tiedot eivät kuulu Esitteeseen 

Esite, siihen viittaamalla sisällytetyt asiakirjat sekä Esitteeseen mahdollisesti tehtävät täydennykset, jotka tu-
levat osaksi Esitettä, asetetaan saataville Yhtiön verkkosivustolla. Muut Yhtiön verkkosivustolla tai millä ta-
hansa muulla sivustolla esitetyt muut tiedot eivät ole osa Esitettä, eikä Finanssivalvonta ole tarkistanut tai 
hyväksynyt niitä. Sijoitusta Uusiin Osakkeisiin harkitsevien ei tule perustaa päätöstään Uusiin Osakkeisiin si-
joittamisesta tällaisiin tietoihin. 
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ENDOMINES AB:N JA ENDOMINES FINLANDIN SULAUTUMINEN 

Sulautumisen tausta ja perusteet 

Endominesin tekemä analyysi on osoittanut, että Endomines AB:n rakenteesta ja Suomessa asuvien osak-
keenomistajien suuresta määrästä johtuen nykyiset kansalliset säännökset eivät ole olleet täysin tarkoituksen-
mukaisia Endomines AB:n liiketoimintamallin ja sen osakkeenomistajien kannalta. Koska vastaanottava yhtiö 
(Endomines Finland) on suomalainen julkinen yhtiö, jonka Osakkeet aiotaan hakea Nasdaq Helsingin päälis-
talle, Endomines tulee kuulumaan Yhtiölle, sen toiminnalle ja omistajille paremmin sopivan sääntelykehyksen 
piiriin, jonka odotetaan myös vähentävän hallinnon monimutkaisuutta, parantavan tehokkuutta sekä tuovan 
säästöjä hallintokuluissa.2 

Endomines AB laski liikkeelle huhtikuussa 2020 3,4 miljoonan euron suuruisen vakuudellisen joukkovelkakir-
jalainan, johon liittyy optio-oikeuksia. Optio-oikeudet lakkaavat olemasta Sulautumisen jälkeen, minkä vuoksi 
Endomines Finland on 21.10.2022 päättänyt osakkeenomistajan 17.10.2022 antaman valtuutuksen nojalla 
Sulautumisen yhteydessä laskea liikkeelle 4 286 456 kappaletta osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamia 
erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat merkitsemään Endomines Finlandin Osakkeita (katso ”Tietoa Yhtiöstä ja 
Yhtiön liiketoiminnasta – Konsernin merkittävät sopimukset – Optio-oikeudet 3,4 miljoonan euron vakuudelli-
sesta joukkovelkakirjalainasta”) 

Yleiskatsaus Sulautumisesta 

Endomines AB:n hallitus ja Endomines AB:n kokonaan omistaman tytäryhtiön Endomines Finlandin hallitus 
ovat 18.8.2022 allekirjoittaneet sulautumissuunnitelman, jossa on ehdotettu, että Endomines Finland ottaa 
vastattavakseen Endomines AB:n varat ja velat rajat ylittävällä vastavirtasulautumisella Ruotsin aktiebolags-
lagenin 23 luvun 36 §:n sekä Suomen Osakeyhtiölain 16 luvun 19–28 §:n mukaisesti. 

Sulautuminen hyväksyttiin sulautumissuunnitelman mukaisesti Endomines AB:n 26.9.2022 pidetyssä ylimää-
räisessä yhtiökokouksessa sekä tämän jälkeen Endomines Finlandin hallituksessa.  

Endomines AB purkautuu automaattisesti Sulautumisen Täytäntöönpanopäivänä. 

Sulautumissuunnitelman mukaan Endomines AB:n osakkeenomistajat tulevat Sulautumisvastikkeena vas-
taanottamaan yhden uuden Endomines Finlandin Osakkeen jokaista Endomines AB:ssa Täytäntöönpanopäi-
vänä omistamaansa osaketta kohden. Vaihtosuhde on määritetty sillä perusteella, että Endomines Finland on 
Endomines AB:n kokonaan omistama tytäryhtiö, jolla ei ole omaa toimintaa, minkä vuoksi Endomines Finlan-
din kaikkien Osakkeiden arvo Sulautumisen jälkeen kuvastaa kaikkien Endomines AB:n osakkeiden arvoa 
ennen Sulautumista. Sulautumisvastike jaetaan Endomines AB:n osakkeenomistajille arviolta ensimmäisenä 
Täytäntöönpanopäivän (kuten määritelty alempana) jälkeisenä kaupankäyntipäivänä.  

Edellytyksenä Sulautumisen täytäntöönpanolle on, että Sulautumisen täytäntöönpano rekisteröidään Kauppa-
rekisteriin. Sulautuminen rekisteröidään Suomen Kaupparekisteriin täytäntöönpanopäivänä, arviolta 
16.12.2022 (”Täytäntöönpanopäivä”).  

Sulautumisvastikkeena annettavat Endomines Finlandin Osakkeet oikeuttavat haltijansa voitonjakoon ja muu-
hun Endomines Finlandin varojen jakoon sekä muihin osakkeenomistajien oikeuksiin Täytäntöönpanopäivästä 
alkaen. 

Suomalaisten yksityishenkilöiden ja yritysten omistamien suomalaisten arvopapereiden hallintarekisteröinti on 
kielletty. Tämän vuoksi suomalaisten henkilöiden ja yritysten, jotka omistavat Endomines AB:n osakkeita, tulee 
Sulautumisen yhteydessä tai sen jälkeen avata suomalainen arvo-osuustili omistamilleen Endomines Finlan-
din Osakkeille vastaanottaakseen sulautumisvastikkeena annettavat Endomines Finlandin Osakkeet. 

Endomines Finland hakee Osakkeidensa ottamista kaupankäynnin kohteeksi pörssilistalla Nasdaq Helsin-
gissä. 

 
2  Katso lisätietoja Endomines AB:n 3.6.2021 annetusta sulautumista koskevasta tiedotteesta. 
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Sulautumisvastikkeena liikkeeseen laskettujen Osakkeiden sekä Endomines Finlandin aiemmin liikkeeseen 
laskemien Osakkeiden odotetaan listautuvan ja tulevan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin pörssilis-
talla arviolta 20.12.2022. 

Yritystoiminta Sulautumisen jälkeen 

Endominesin päivittäinen liiketoiminta ei muutu Sulautumisen seurauksena.  

Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä Sulautumisen jälkeen 

Endomines Finland on Suomeen perustettu julkinen osakeyhtiö, johon sovelletaan Suomen laki ja muun mu-
assa Suomen arvopaperimarkkinasääntelyä. Arvopaperimarkkinasääntely edellyttää, että liikkeeseenlaskija 
esittää toimintakertomuksessaan tai erillisessä kertomuksessa selvityksen yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestel-
mästä, jonka sisältöä koskevat suositukset Suomessa annetaan Arvopaperimarkkinayhdistyksen julkaise-
massa Hallinnointikoodissa.  

Nasdaq Helsingin sääntöjen mukaan kaikkien yhtiöiden, joiden osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nas-
daq Helsingin pörssilistalla, tulee noudattaa suomalaista listayhtiöiden hallinnointikoodia tai vaihtoehtoisesti 
pörssin kotivaltion hallinnointikoodia. Endomines AB on aiemmin noudattanut ruotsalaista hallinnointikoodia. 
Endomines Finland tulee Sulautumisesta lähtien noudattamaan suomalaista hallinnointikoodia.  

Hallitus ja johto 

Endomines AB:n ja Endomines Finlandin hallitukseen kuuluu tämän Esitteen päivämääränä puheenjohtaja 
Jukka-Pekka Joensuu sekä hallituksen jäsenet Jeremy Read, Eeva Ruokonen, Jukka Jokela ja Markus Ek-
berg.  

Tietoja johtoryhmästä löytyy kohdasta ”Yhtiön hallinto, ylin johto ja tilintarkastajat – Toimitusjohtaja ja muu ylin 
johto”. 

Henkilöstö 

Viimeistään täytäntöönpanopäivästä lähtien Endomines AB:n työntekijät tulevat olemaan suoraan työsuh-
teessa Endomines Finlandiin. Endomines AB:n voimassa olevien työsopimuksiin ja työolosuhteisiin liittyvät 
oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät siten Endomines Finlandille (elleivät osapuolet sovi, että työntekijät siirtyvät 
Endomines Finlandille aikaisempana ajankohtana). 

Ehdot Sulautumisen täytäntöönpanolle 

Sulautumisen toteutuminen edellyttää, että seuraavat olosuhteet täyttyvät: 

• Endomines Finlandin Osakkeet on hyväksytty kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin pörssilis-
talla; 

• Sulautumista ei ole kielletty eivätkä Endomines AB:n tai Endomines Finlandin hallitukset katso, että 
Sulautumiselle ei ole täysin tai osittain soveltuvista laeista ja määräyksistä, viranomais- ja tuomiois-
tuinkäytännöistä (mukaan lukien tulkintojen muutokset ja muutokset asiaan liittyvissä laeissa ja mää-
räyksissä) tai muista syistä johtuvia esteitä, joita voidaan pitää merkittävänä; ja  

• toteutettu Sulautuminen on rekisteröity Suomen Kaupparekisteriin.  

Katso myös ”Riskitekijät – Sulautumiseen liittyviä riskejä – Sulautumisen toteuttamisen epäonnistuminen 
tai viivästyminen voi vaikuttaa Endominesin liiketoimintaan kielteisesti”. 

Sulautumisvastike 

Endomines AB:n osakkeenomistajat saavat sulautumisvastikkeena yhden (1) uuden Endomines Finlandin 
Osakkeen kutakin omistamaansa Endomines AB:n osaketta kohden. Tämä tarkoittaa, että sulautumisvastike 
on annettava Endomines AB:n osakkeenomistajille heidän nykyisen osakeomistuksensa suhteessa, vaihto-
suhteella 1:1. Sulautumisvastikkeena annettavien Osakkeiden lukumäärä on 6 679 959 kappaletta laskettuna 
Endomines AB:n nykyisellä osakemäärällä (6 679 959 osaketta). Sulautumisvastikkeen vaihtosuhde on 
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määritetty sillä perusteella, että Endomines Finland on kokonaan Endomines AB:n omistama tytäryhtiö, jolla 
ei ole omaa toimintaa, minkä vuoksi Endomines Finlandin kaikkien Osakkeiden arvo Sulautumisen jälkeen 
heijastaa kaikkien Endomines AB:n Osakkeiden arvoa ennen Sulautumista.  
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LISTAUTUMISANNIN TAUSTA, SYYT JA VAROJEN KÄYTTÖ 

Endomines on vuoden 2022 aikana uudistanut strategiansa, jonka keskiössä on malminetsintä Karjalan kulta-
linjalla. Katso lisätietoja kohdasta ”Tietoa Yhtiöstä ja Yhtiön liiketoiminnasta – Strategia”. Strategian toteutta-
miseksi vaadittavat toimenpiteet sisältävät laajamittaisia etsintäkairauksia alueella, mikä vaatii Yhtiöltä inves-
tointeja ja aiheuttaa kuluja. Yhtiön strategiassa on keskeistä muun muassa kullan tuotannon keskittäminen 
Yhtiön Pampalon tuotantolaitokselle, johon tullaan myös investoimaan tuotannon tehokkuuden ja modernin 
infrastruktuurin ylläpitämiseksi. Lisäksi Yhtiön strategiassa keskeisenä painopisteenä on vastuullisuusohjel-
man mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen, kuten täysimittaisten ESG-raportointikyvykkyyksien rakentami-
nen, mikä osaltaan vaatii panostuksia hallinnolliseen toimintaan ja organisaatioon. 

Listautumisanti tullaan toteuttamaan samassa yhteydessä, kun Yhtiö siirtää kotipaikkansa Ruotsista Suomeen 
ja samalla listautuminen Tukholman pörssistä (Nasdaq Stockholm) päättyy ja Osake listataan ainoastaan Nas-
daq Helsingin pörssilistalle. Endomines AB:n rakenne ja Suomea kotipaikkanaan pitävien osakkeenomistajien 
suuri määrä ovat johtaneet siihen, että nykyinen kansallinen lainsäädäntöympäristö ei ole täysin sopinut En-
domines AB:n liiketoimintamalliin ja omistusrakenteeseen. Endomines Finlandin ollessa jatkossa ainoastaan 
Nasdaq Helsingin pörssilistalla listattu suomalainen julkinen osakeyhtiö, tulee se kuulumaan Yhtiön, sen toi-
minnan ja omistajien kannalta relevantimman sääntelykehyksen piiriin, minkä odotetaan suoraan johtavan hal-
linnon monimutkaisuuden vähenemiseen, kasvavaan toiminnan tehokkuuteen sekä säästöihin hallinnollisissa 
kuluissa. 

Kotipaikan siirron yhteydessä toteutettavan Listautumisannin tavoitteena on mahdollistaa laajamittaiset etsin-
täkairaukset Karjalan kultalinjalla sekä luoda edellytykset tulevaisuuden kasvulle ja Yhtiön strategian toteutta-
miselle. Listautumisannin tavoitteena on laajentaa Yhtiön omistuspohjaa ja kasvattaa Yhtiön tunnettuutta si-
joittajien keskuudessa. Lisäksi Listautumisanti vahvistaa Yhtiön pääomarakennetta ja näin ollen mahdollistaa 
vieraan pääoman ehtoisen rahoitusratkaisujen monipuolisemman hyödyntämisen tulevaisuudessa. 

Hankittavien varojen käyttö 

Mikäli kaikki Uudet Osakkeet merkitään Listautumisannissa, Yhtiön Listautumisannista saamat bruttovarat (si-
sältäen merkinnät, joiden merkintähinta on osittain tai kokonaan kuitattu Vaihtovelkakirjalainoihin perustuvilla 
saamisisilla) ovat noin 13 miljoonaa euroa (ilman Lisäosake-erää ja ennen Listautumisantiin mahdollisesti liit-
tyvien palkkioiden huomioon ottamista). Yhtiö arvioi maksavansa arviolta 0,7 miljoonaa euroa Listautumisantiin 
liittyvinä palkkioina ja muina kuluina, jolloin Yhtiön Listautumisannista saamat nettovarat olisivat noin 12,3 
miljoonaa euroa (ilman Lisäosake-erää). 

Listautumisannista saatavat varat Yhtiö aikoo käyttää strategiansa toteuttamiseen ja erityisesti malminetsin-
tään Karjalan kultalinjalla, pääomarakenteensa vahvistamiseen sekä yleisiin liiketoiminnan tarpeisiin. 

 

  



28 

PÄÄOMARAKENNE JA VELKAANTUNEISUUS 

 
Seuraavassa taulukossa esitetään Yhtiön pääomarakenne ja velkaantuneisuus 30.9.2022 (i) toteutuneena pe-
rustuen Yhtiön tilintarkastamattomiin taloudellisiin tietoihin 30.9.2022 päättyneeltä 9 kuukauden ajanjaksolta 
sekä (ii) oikaistuna Listautumisannista saatavilla arvioiduilla 13 miljoonan euron (141 036  tuhannen kruunun) 
bruttovaroilla, 0,7 miljoonan euron (7 383 tuhannen kruunun) transaktiokuluilla, 15.11.2022 nostetuilla 0,3 mil-
joonan euron (3 257 tuhannen kruunun) vaihtovelkakirjalainoilla ja merkintäsitoumusten mukaisilla 8,9 miljoo-
nan euron (96 248 tuhannen kruunun) vaihtovelkakirjojen konversioilla osakkeiksi olettamalla, että oikaisuina 
esitetyt tapahtumat olisivat tapahtuneet 30.9.2022. Euromääräiset oikaisuerät on muunnettu kruunuiksi käyt-
täen 24.11.2022 päätöskurssia. Taulukkoa lukiessa tulee huomioida, ettei Listautumisannin bruttovarojen to-
teutuminen ole varmaa.  

Seuraava taulukko tulisi lukea yhdessä kohtien ”Eräitä taloudellisia tietoja” ja ”Operatiivinen ja taloudellinen 
katsaus” sekä tähän Esitteeseen sisällytetyn Tilintarkastettujen konsernitilinpäätösten kanssa. 

 30.9.2022 

Oikaistu 
tuhatta kruunua toteutunut oikaistu 

 (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) 

   

Pääomarakenne 

 

 

 

  

Lyhytaikaiset rahoitusvelat yhteensä 4 013 4 013 

Vakuudellinen 0  

Vakuudeton(1) 4 013 4 013 

   

Pitkäaikaiset rahoitusvelat yhteensä 210 093 120 140 

Vakuudellinen 209 313 119 360  (3),(4) 

Vakuudeton 780 780 

   

Oma pääoma yhteensä 402 403 537 360 

Osakepääoma 534 397 534 397 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 992 493 1 127 449  (4),(5) 

Muut varat 0 0 

Muuntoerot 13 037 13 037 

Kertyneet voittovarat -1 137 523 -1 137 523  

   

Yhteensä 616 508 660 209 

   

Nettovelkaantuneisuus   

A Rahat ja pankkisaamiset 29 755 70 417  (3),(4),(5) 

   

B Likviditeetti (A) 29 755 70 417  

   

C Lyhytaikainen rahoitusvelka(1) 4 013 4 013 

D Pitkäaikaisen rahoitusvelan lyhytaikainen osa -  

E Lyhytaikaiset rahoitusvelat yhteensä (E + F) 4 013 4 013 

   

F Lyhytaikainen nettovelkaantuneisuus (G - D) -25 742 -66 405 

   

G Pitkäaikainen rahoitusvelka (paitsi lyhytaikainen) 780 780 

H Velkainstrumentit 209 313 119 360  (3),(4) 

I Pitkäaikaiset osto- ja muut velat -  

J Pitkäaikaiset rahoitusvelat yhteensä (I + J + K) 210 093 120 140 

   

K Nettovelkaantuneisuus (H + L) 184 350 53 735 
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__________ 

 
 30.9.2022 

Oikaistu 
miljoonaa euroa toteutunut oikaistu 

 (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) 

   

Pääomarakenne 

 

 

 

  

Lyhytaikaiset rahoitusvelat yhteensä 0,4 0,4 

Vakuudellinen 0,0 0,0 

Vakuudeton(1) 0,4 0,4 

   

Pitkäaikaiset rahoitusvelat yhteensä 19,2 11,0 

Vakuudellinen 19,2 10,9  (3),(4) 

Vakuudeton 0,1 0,1 

   

Oma pääoma yhteensä 37,8 50,2 

Osakepääoma 48,9 48,9 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 90,9 103,4 (4),(5) 

Muut varat 0,0 0,0 

Muuntoerot 25,3 25,3 

Kertyneet voittovarat -127,3 -127,3 

   

Yhteensä 57,4 61,6 

   

Nettovelkaantuneisuus   

A Rahat ja pankkisaamiset 2,7 6,5  (3),(4),(5) 

   

B Likviditeetti (A) 2,7 6,5 

   

C Lyhytaikainen rahoitusvelka(1) 0,4 0,4 

D Pitkäaikaisen rahoitusvelan lyhytaikainen osa - - 

E Lyhytaikaiset rahoitusvelat yhteensä (E + F) 0,4 0,4 

   

F Lyhytaikainen nettovelkaantuneisuus (G - D) -2,4 -6,1 

   

G Pitkäaikainen rahoitusvelka (paitsi lyhytaikainen) 0,1 0,1 

H Velkainstrumentit 19,2 10,9  (3),(4) 

I Pitkäaikaiset osto- ja muut velat - - 

J Pitkäaikaiset rahoitusvelat yhteensä (I + J + K) 19,2 11,0 

   

K Nettovelkaantuneisuus (H + L) 16,9 4,8 

   

__________ 
1) Oman pääoman rakenne perustuu Endomines AB:n oman pääoman rakenteeseen, Täytäntöönpanopäivänä konsernin oman 

pääoman tilinpäätöskirjaukset kuvaavat konsernin uuden emoyhtiön Endomines Finlandin pääomarakennetta. 
2) Sisältää Yhtiön osakkeisiin oikeuttavat optio-oikeudet, joita ei ole sisällytetty Yhtiön korollisten nettovelkojen määritelmään.  
3) Yhtiö on nostanut marraskuussa 2022 yhteensä noin 0,3 miljoonaa euroa (3 257 tuhatta kruunua) uutta vaihtovelkakirjalainaa, 

mikä kasvattaa yhtiön pitkäaikaisiin velkoihin sisältyviä vaihtovelkakirjalainoja ja rahavaroja. 
4) Osana Listautumisantia Yhtiö on saanut tietyiltä sijoittajilta merkintäsitoumukset muuntaa Vaihtovelkakirjalainojen pääoman, 

tietyt maksamattomat palkkiot ja kertyneen koron yhteismäärältään 8,9 miljoonaa euroa (96 248 tuhatta kruunua) Yhtiön liik-
keeseen laskemiin osakkeisiin (katso "Listautumisannin ehdot – Merkintäsitoumukset"). Vaihtovelkakirjojen muuntaminen pa-
rantaa Yhtiön pääomarakennetta lisäämällä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa noin 8,9 miljoonalla eurolla (96 248 
tuhannella kruunulla), mikä vähentää pitkäaikaisiin velkoihin sisältyviä Vaihtovelkakirjalainoja noin 8,6 miljoonaa euroa (93 210 
tuhatta kruunua) sekä siirtovelkoihin ja muihin velkoihin sisältyviä palkkio ja korkovelkoja noin 0,3miljoonaa euroa (3 038 tuhatta 
kruunua).  

5) Yhtiö pyrkii keräämään Listautumisannilla 13 miljoonan euron (141 036 tuhannen kruunun) bruttotuotto (huomioiden Henkilös-
töannin osalta 10 prosentin alennus sekä olettaen, että Listautumisanti merkitään täysimääräisesti), josta 8,9 miljoonaa euroa 
(96 248 tuhatta kruunua) liittyy yllä kohdassa 4 kuvattuun Vaihtovelkakirjojen muuntamiseen ja loput pyritään keräämään tar-
joamalla Uusia Osakkeita. Yhtiö on saanut tietyiltä sijoittajilta yhteensä n. 3,4 miljoonan euron (36 543 tuhannen kruunun) 
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merkintäsitoumukset tietyiltä sijoittajilta (katso "Listautumisannin ehdot - Merkintäsitoumukset"). Listautumisannissa saatavat 
rahana maksettavat bruttovarat parantavat Yhtiön pääomarakennetta lisäämällä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa ja 
rahavaroja 4,1 miljoonalla eurolla (44 788 tuhannella kruunulla). Listautumisantiin liittyvien transaktiokulujen arvioitu yhteis-
määrä on noin 0,7 miljoonaa euroa (7 383 tuhatta kruunua. Sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa on oikaistu noin0,6 
miljoonan euron (6 080 tuhannen kruunun) listautumiskuluilla ja tilikauden tulokseen kirjattavien muiden transaktiokulujen 
määrä oli noin 0,1 miljoonaa euroa (1 303 tuhatta kruunua). 
 
Rahavaroihin tehtyjen oikaisujen 3, 4 ja 5 osalta tulee huomioida, etteivät oikaisujen jälkeiset rahavarat kuvasta Yhtiön todellista 
rahavarojen määrää. 

 

Yhtiön pääomarakenteessa ja velkaantuneisuudessa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia 30.9.2022 jäl-
keen. 

Tietoja Yhtiön ehdollisista veloista ja tietyistä muista taseen ulkopuolisista vastuista on esitetty kohdassa ” 
Operatiivinen ja taloudellinen katsaus – Korolliset velat ja muut vastuusitoumukset”. 

Käyttöpääomaa koskeva lausunto 

Yhtiön johdon mukaan sen käyttöpääoma on riittävä kattamaan sen nykyiset tarpeet Esitteen päivämäärää 
seuraavan 12 kuukauden ajaksi. Yhtiö on sisällyttänyt käyttöpääoman arvioon Listautumisantia varten saatu-
jen merkintäsitoumusten käteissitoumusten vähimmäismäärän 3,4 miljoonaa euroa, joka toteutuisi tilanteessa, 
jossa ainoastaan merkintäsitoumuksen käteissitoumuksena antaneet osakkeenomistajat osallistuvat Listautu-
misantiin. 
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TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ 

Listautumisannin merkintäaika alkaa 30.11.2022 klo 9.30 

Listautumisannin merkintäaika päättyy, arviolta 9.12.2022 klo 16.30 

Listautumisannin tulos julkistetaan, arviolta 13.12.2022 

Sulautuminen rekisteröidään kaupparekisteriin, arviolta 16.12.2022 

Listautumisannissa annetut Uudet Osakkeet kirjataan sijoittajien arvo-
osuustileille, arviolta viimeistään 

19.12.2022 

Osakkeiden kaupankäynti Nasdaq Helsingin pörssilistalla alkaa, arviolta 20.12.2022 
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LISTAUTUMISANNIN EHDOT 

Osakkeenomistajan osakeantipäätös  

Endomines Finland Oyj (”Yhtiö”) päätti 17.10.2022 osakkeenomistajan päätöksellä valtuuttaa Yhtiön hallituk-
sen päättämään enintään 10 000 000 uuden osakkeen antamisesta. Yhtiön hallitus päätti 28.11.2022 suunna-
tusta osakeannista, jossa Yhtiö tarjoaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen yhteensä alusta-
vasti enintään 2 600 000 uutta osaketta yleisölle merkittäväksi (”Uudet Osakkeet”) (”Listautumisanti”). Yh-
tiön hallitus voi ylimerkintätilanteessa kasvattaa Listautumisannissa tarjottavien Uusien Osakkeiden lukumää-
rää enintään 1 000 000 Uudella Osakkeella (”Lisäosake-erä”). Jos Lisäosake-erä käytetään täysimääräisesti, 
voi tarjottavien Uusien Osakkeiden lukumäärä olla yhteensä enintään 3 600 000 osaketta. 

Listautumisannin tarkoituksena on kerätä varoja Yhtiön strategian toteuttamiseen ja erityisesti malminetsintään 
Karjalan kultalinjalla sekä yleisiin liiketoiminnan tarpeisiin ja pääomarakenteen vahvistaminen. 

Listautumisannilla on tarkoitus mahdollistaa Yhtiön uudistetun strategian toteutus ja vahvistaa sen pääomara-
kennetta, joten osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on Yhtiön kannalta painava talou-
dellinen syy.  

Merkintäoikeus ja merkinnän vähimmäismäärä  

Listautumisanti koostuu (i) Uusien Osakkeiden yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ja 
Ruotsissa (”Yleisöanti”) ja (ii) Uusien Osakkeiden annista institutionaalisille sijoittajille Euroopan talousalu-
eella ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa (”Instituutioanti”) sekä (iii) Uusien Osakkeiden henkilöstöannista 
Yhtiön vakituisessa työ- tai toimisuhteessa oleville työntekijöille sekä Yhtiön johdon ja hallituksen jäsenille 
(”Henkilöstöanti”). Yleisöannissa merkinnän vähimmäismäärä on 150 Uutta Osaketta ja enimmäismäärä 20 
000 Uutta Osaketta. Merkinnän vähimmäismäärä on Instituutioannissa 20 001 Uutta Osaketta. Henkilöstöan-
nissa merkinnän vähimmäismäärä on 100 Uutta Osaketta ja enimmäismäärä 20 000 Uutta Osaketta. Saman 
sijoittajan yhtä useammat merkinnät yhdistetään yhdeksi merkinnäksi, johon sovelletaan edellä mainittuja 
enimmäis- ja vähimmäismääriä.  

Listautumisannin yleiskuvaus 

Yleisöannissa tarjotaan alustavasti enintään 130 000, Henkilöstöannissa alustavasti enintään 20 000 ja Insti-
tuutioannissa alustavasti enintään 2 450 000 Uutta Osaketta. Yleisöannissa, Henkilöstöannissa ja Instituutio-
annissa Uusien Osakkeiden määrät voivat olla enemmän tai vähemmän kuin tässä esitetyt määrät. Yleisöan-
nin ehdot soveltuvat myös Henkilöstöantiin, ellei toisin nimenomaisesti todeta. 

Uudet Osakkeet vastaavat noin 38,9 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista (”Osakkeet”) ja niiden tuottamasta 
äänimäärästä ennen Listautumisantia ja noin 28,0 prosenttia Listautumisannin jälkeen edellyttäen, että kaikki 
Uudet Osakkeet merkitään ja Lisäosake-erää ei käytetä (laskelmissa on käytetty Yhtiön Sulautumisen jälkeistä 
osakemäärää eli 6 687 959 osaketta). 

Jos Listautumisanti ylimerkitään, Yhtiön hallituksella on oikeus lisätä Uusien Osakkeiden määrää Lisäosake-
erällä eli enintään 1 000 000 Uudella Osakkeella. Mikäli myös Lisäosake-erä käytetään täysimääräisesti, Lis-
tautumisannissa voidaan laskea liikkeeseen yhteensä enintään 3 600 000 Uutta Osaketta, jolloin Uusien Osak-
keiden osuus Yhtiön kaikista liikkeeseen lasketuista Osakkeista ja äänistä on Listautumisannin jälkeen noin 
38,8 prosenttia (laskelmissa on käytetty Yhtiön Sulautumisen jälkeistä osakemäärää eli 6 687 959 osaketta). 

Listautumisannin pääjärjestäjä on Aktia Alexander Corporate Finance Oy (”Pääjärjestäjä”). Pääjärjestäjän 
osoite on Pohjoisesplanadi 37 A, 00100 Helsinki. Listautumisannin merkintäpaikkoina toimivat Aktia Alexander 
Corporate Finance Oy ja Nordnet Bank AB Suomen sivuliike (”Nordnet”). Aktia Alexander Corporate Finance 
Oy toimii Instituutioannin (kaikkien muiden paitsi Nordnetin asiakkaiden) ja Henkilöstöannin merkintäpaikkana. 
Nordnet toimii Yleisöannin merkintäpaikkana ja omien asiakkaidensa osalta Instituutioannin merkintäpaikkana. 

Merkintöjen hyväksyminen ja allokaatioperiaatteet  

Yhtiön hallitus päättää arviolta 13.12.2022 (ellei merkintäaikaa pidennetä) Listautumisannin toteuttamisesta, 
annettavien Uusien Osakkeiden lopullisen määrän sekä Listautumisannissa tehtyjen merkintöjen hyväksymi-
sestä kokonaan tai osittain. Yhtiön hallitus päättää Uusien Osakkeiden allokaatiosta Yleisöannin, Henkilöstö-
annin ja Instituutioannin välillä.  
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Yhtiön hallitus päättää menettelystä yli- ja alimerkintätilanteessa, ja se voi myös päättää olla toteuttamatta 
Listautumisantia. Hallitus päättää, kenellä on oikeus merkitä Listautumisannissa mahdollisesti merkitsemättä 
jääneet Uudet Osakkeet. Jos Listautumisanti ylimerkitään, Yhtiön hallitus päättää Lisäosake-erän käyttämi-
sestä kokonaan tai osittain sekä Lisäosake-erään kuuluvien Uusien Osakkeiden jakamisesta Yleisö- ja Insti-
tuutioannin kesken.  

Ylimerkintätilanteessa Yhtiön hallituksella on oikeus allokoida Uusia Osakkeita ennen muita merkinnän teh-
neitä merkitsijöitä (i) merkinnän tehneille Endomines AB (publ):n (”Endomines AB”) osakkeenomistajille, jotka 
on merkitty 28.11.2022 Euroclear Sweden AB:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon, ja joille pyritään mah-
dollistamaan allokaatio nykyisen omistuksen suhteessa, sekä sen jälkeen (ii) ennakkomerkintäsitoumuksen 
antaneille merkitsijöille. 

Ylimerkintätilanteessa Yhtiön hallituksella on mahdollisuus leikata merkintöjä. Hallituksella on oikeus leikata 
suuria merkintöjä suhteellisesti enemmän kuin pieniä merkintöjä. Lisäksi hallituksella on oikeus leikata tiettyä 
Vaihtovelkakirjalainaa kuittaamalla maksettavia merkintöjä suhteellisesti enemmän kuin toista Vaihtovelkakir-
jalainaa kuittaamalla maksettavia merkintöjä. 

Uusia Osakkeita voidaan siirtää Instituutio-, Henkilöstö- ja Yleisöannin välillä riippuen muun muassa Uusien 
Osakkeiden kysynnän jakautumisesta Instituutio-, Henkilöstö ja Yleisöannin välillä.  

Hallituksella on myös oikeus hylätä tehty merkintä kokonaan. Yhtiön hallituksella on oikeus hylätä merkintä 
osittain tai kokonaan ja allokoida merkityt Uudet Osakkeet uudelleen, jos merkintää ei ole maksettu näiden 
ehtojen ja merkitsijälle annettujen ohjeiden mukaisesti.  

Listautumisannin ehdollisuus 

Yhtiöön on sulautumassa sen ruotsalainen emoyhtiö Endomines AB (”Sulautuminen”).  Sulautumisen täytän-
töönpanon ja rekisteröinnin arvioidaan tapahtuvan 16.12.2022. Listautumisannin toteutuminen on ehdollinen 
Sulautumisen täytäntöönpanolle ja rekisteröinnille. Mikäli Listautumisanti ei toteutuisi Sulautumisen viivästy-
misen tai peruuntumisen seurauksena, tiedottaa Yhtiö asiasta ja maksetut merkinnät palautetaan merkitsijöille. 
Maksut palautetaan arviolta viiden pankkipäivän kuluessa siitä, kun hallitus on tehnyt päätöksen Listautumis-
annin peruuttamisesta, tai viimeistään kaksi pankkipäivää myöhemmin, mikäli sijoittajan pankkitili on eri raha-
laitoksessa kuin tili, jolle merkinnät on maksettu. Niille Nordnetin omille asiakkaille, jotka ovat antaneet mer-
kinnän Nordnetin kautta, palautettava määrä maksetaan vain Nordnetin käteistilille. Palautettaville varoille ei 
makseta korkoa. Yhtiön hallitus voi päättää siirtää Listautumisannin toteutusta enintään viikolla, mikäli Sulau-
tumisen täytäntöönpano ja rekisteröinti viivästyisivät. 

Merkintähinta ja merkinnän maksutapa  

Kunkin Instituutioannissa ja Yleisöannissa tarjottavan Uuden Osakkeen merkintähinta on 5,0 euroa. Henkilös-
töannissa osakekohtainen merkintähinta on noin 10 prosenttia alhaisempi kuin Instituutio- ja Yleisöannin mer-
kintähinta, eli 4,50 euroa Uudelta Osakkeelta. Merkintähinta perustuu Yhtiön hallituksen näkemykseen Uusien 
Osakkeiden käyvästä arvosta huomioiden sijoittajien kanssa käydyt neuvottelut ja suunnatuissa osakean-
neissa tyypillisesti sovellettava alennus suhteessa julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan osakkeen hin-

taan. Uusien Osakkeiden merkintähinta kirjataan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Ylei-

söannissa sekä Henkilöstöannissa merkintähinta on maksettava rahassa. 

Instituutioannissa merkintähinta voidaan maksaa joko rahassa ja/tai kuittaamalla yhtä tai useampaa yhtiön 
vaihtovelkakirjalainoista (yhdessä ”Vaihtovelkakirjalainat”).  

Vaihtovelkakirjalainan haltijalla on oikeus käyttää Uusien Osakkeiden merkintähinnan maksamiseen Instituu-
tioannissa Vaihtovelkakirjalainaan perustuvaa saamistaan Yhtiöltä nimellisarvoonsa joko kokonaan tai osittain. 
Maksuun käytettävään lainapääomaan perustuva 28.11.2022 mennessä kertynyt korkosaaminen ja mahdolli-
set lainan muut maksamattomat palkkiot tulee myös käyttää merkintähinnan maksuun. Tarvittaessa lainapää-
omaa, korkosaamista ja muita maksamattomia palkkioita vastaan saatava osakemäärä pyöristetään alaspäin 
lähimpään kokonaiseen osakkeeseen, eikä yli jäävää osaa palauteta. Vaihtovelkakirjalainojen yhteenlaskettu 
lainapääoma 28.11.2022, korkosaaminen ja muut maksamattomat palkkiot ovat yhteensä 20 266 368,53 eu-
roa. 
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Merkintäaika  

Uusien Osakkeiden merkintäaika alkaa 30.11.2022 klo 9.30 ja päättyy 9.12.2022 klo 16.30 (”Merkintäaika”), 
ellei merkintäaikaa pidennetä. Merkintäajan päättymisen jälkeen tulleita merkintöjä ei huomioida. Yhtiön halli-
tuksella on oikeus pidentää Listautumisannin Merkintäaikaa. Instituutioannin, Henkilöstöannin ja Yleisöannin 
Merkintäaikoja voidaan pidentää tai olla pidentämättä toisistaan riippumatta. Jos Instituutioannin, Henkilöstö-
annin tai Yleisöannin Merkintäaikaa pidennetään, muutetaan Listautumisannissa annettujen merkintöjen hy-
väksymisen, Instituutioannissa merkittyjen Uusien Osakkeiden maksuajan, Uusien Osakkeiden kaupparekis-
teriin merkitsemisen ja Uusien Osakkeiden kaupankäynnin kohteeksi ottamisen ajankohtia vastaavasti. Mer-
kintäajan pidentämistä koskeva pörssitiedote on julkistettava viimeistään Listautumisannin merkintäajan yllä 
esitettynä arvioituna päättymispäivänä.  

Yleisöantia koskevat erityisehdot  

Yleistä 

Yleisöannissa tarjotaan alustavasti enintään 130 000 Uutta Osaketta yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkit-
täväksi Suomessa ja Ruotsissa. Yleisöannissa tarjottavien Uusien Osakkeiden määrä voi olla enemmän tai 
vähemmän kuin tässä esitetty määrä. Uusia Osakkeita voidaan siirtää Yleisö-, Instituutio- ja Henkilöstöannin 
välillä riippuen muun muassa Uusien Osakkeiden kysynnän jakautumisesta Yleisö-, Instituutio- ja Henkilöstö-
annin välillä.  

Osallistumisoikeus 

Yleisöannissa merkinnän vähimmäismäärä on 150 Uutta Osaketta ja enimmäismäärä 20 000 Uutta Osaketta. 
Saman sijoittajan yhtä useammat merkinnät yhdistetään yhdeksi merkinnäksi, johon sovelletaan edellä mai-
nittuja enimmäis- ja vähimmäismääriä. 

Yleisöantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden pysyvä osoite tai kotipaikka on Suomessa tai Ruotsissa, ja jotka 
tekevät merkinnän Suomessa tai Ruotsissa. Merkinnän tekevällä yhteisöllä tulee olla voimassa oleva LEI-
tunnus. Merkinnän tekijällä on oltava arvo-osuustili suomalaisessa tai Suomessa toimivassa tilinhoitajassa ja 
hänen on ilmoitettava arvo-osuustilinsä tiedot merkinnän yhteydessä.  

Yhtiön hallituksella, Pääjärjestäjällä ja Nordnetilla on oikeus hylätä merkintä osittain tai kokonaan, jos sitä ei 
ole tehty näiden ehtojen mukaisesti. 

Merkintäpaikat ja Uusien Osakkeiden maksaminen 

Suomi 

Yleisöannin merkintäpaikkoina toimivat:  

• Nordnetin verkkopalvelu osoitteessa www.nordnet.fi/endomines  

o Merkinnän tekeminen verkkopalvelussa edellyttää, että sijoittajalla on Nordnetin, Aktian, 
Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordean, Oma Säästöpankin, Osuuspankin, POP Pankin, 
S-Pankin, Säästöpankin tai Ålandsbankenin verkkopankkitunnukset. Nordnetin verkkopalve-
lun kautta voi tehdä merkinnän myös yhteisön puolesta. 

o Merkinnän tekeminen osakesäästötilille onnistuu vain Nordnetin kautta ja vain Nordnetissa 
olevalle osakesäästötilille tehtynä. 

o Erikseen sovittaessa merkintä voidaan tehdä myös Nordnet Bank AB Suomen sivuliikkeen 
toimipisteessä osoitteessa Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki. 

• Kuolinpesät tai edunvalvonnassa olevat, jotka eivät ole Nordnetin omia asiakkaita, eivät voi tehdä 
merkintää Nordnetin verkkopalvelun kautta, vaan niiden tulee tehdä merkintä edellä mainitussa toimi-
pisteessä.  

 

Merkintä katsotaan tehdyksi, kun allekirjoitettu merkintälomake on jätetty verkkopalvelussa tai Nordnetin toi-
mipisteeseen ja merkintä on maksettu. Maksu tulee suorittaa Uusia Osakkeita merkittäessä merkinnän teke-
vän sijoittajan omissa nimissä olevalta suomalaiselta pankkitililtä tai Nordnetissa Nordnetin rahatililtä. 

Yhtiön hallituksella, Pääjärjestäjällä ja Nordnetilla on oikeus hylätä merkintä, mikäli merkinnän maksu ei ole 
Yhtiön pankkitilillä merkintäajan päättyessä. 
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Merkintä on sitova, eikä sitä voi muuttaa tai perua muutoin kuin näiden ehtojen kohdan ”– Merkintöjen peru-
minen tietyissä olosuhteissa” mukaisesti. 

Ruotsi 

Yleisöannin merkintäpaikkana toimii Nordnetin säilytysasiakkaille: 

• Nordnetin verkkopalvelu Nordnetin pankkitunnuksilla osoitteessa www.nordnet.se/endomines 

 

Lisätietoja merkintämenettelystä on saatavilla osoitteessa www.nordnet.se/endomines. Merkinnän tekeminen 
Nordnetin verkkopalvelun kautta edellyttää voimassa olevaa sijoituspalvelusopimusta Nordnetin kanssa.  

Alle 18-vuotiaiden tai muutoin edunvalvonnan alaisten henkilöiden tekemät tai heidän puolestaan tehdyt mer-
kinnät on Ruotsissa Nordnetin kautta tehtävä heidän laillisten edunvalvojiensa toimesta tai valtakirjan omaa-
van henkilön toimesta. 

Nordnetin verkkopalvelun kautta tehdyn merkinnän maksu veloitetaan Nordnetissa olevalta sijoittajan käteis-
tililtä Listautumisannin toteuttamispäätöksen päivänä (eli arviolta 13.12.2022). 

Nordnetin tiliasiakkailla on oltava tilillään riittävästi käteisvaroja merkintäänsä varten 9.12.2022 kello 15.00 
(Ruotsin aikaa) ja toimituspäivän (arviolta 19.12.2022) välisenä aikana, jotta he eivät menetä allokaatio-oikeut-
taan. 

Ilmoitus merkinnän hyväksymisestä 

Kaikille Yleisöantiin osallistuneille sijoittajille lähetetään vahvistukset merkintöjen hyväksymisestä ja Uusien 
Osakkeiden allokaatiosta niin pian kuin mahdollista ja arviolta viimeistään 13.12.2022. Nordnetin kautta mer-
kinneet Nordnetin omat asiakkaat näkevät merkintänsä sekä Uusien Osakkeiden allokaation Nordnetin verk-
kopalvelun tapahtumasivulla. Merkintä on vahvistusilmoituksesta ja sen vastaanottamisesta riippumatta sitova. 

Instituutioantia koskevat erityisehdot  

Yleistä 

Instituutioannissa tarjotaan alustavasti enintään 2 450 000 Uutta Osaketta institutionaalisille sijoittajille (i) Suo-
messa ja Ruotsissa; ja (ii) muualla ETA-alueella sekä Yhdistyneessä kuningaskunnassa, jos tarjoamiseen 
soveltuu jokin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2017/1129 1 artiklan 4 kohdan poikkeuksista. 
Instituutioannissa Uusien Osakkeiden määrä voi olla enemmän tai vähemmän kuin tässä esitetty määrä. Uusia 
Osakkeita voidaan siirtää Yleisö-, Instituutio- ja Henkilöstöannin välillä riippuen muun muassa Uusien Osak-
keiden kysynnän jakautumisesta Yleisö-, Instituutio- ja Henkilöstöannin välillä. 

Osallistumisoikeus 

Merkinnän vähimmäismäärä on Instituutioannissa 20 001 Uutta Osaketta. Saman sijoittajan yhtä useammat 
merkinnät yhdistetään yhdeksi merkinnäksi, johon sovelletaan edellä mainittua vähimmäismäärää. 

Merkinnän tekevällä yhteisöllä tulee olla voimassa oleva LEI-tunnus. Merkinnän tekijällä on oltava arvo-osuus-
tili ja hänen on ilmoitettava arvo-osuustilinsä tiedot merkinnän yhteydessä.  

Yhtiön hallituksella, Pääjärjestäjällä ja Nordnetilla on oikeus hylätä merkintä osittain tai kokonaan, jos sitä ei 
ole tehty näiden ehtojen mukaisesti. 

Merkintäpaikat ja Uusien Osakkeiden maksaminen 

Instituutioannin merkintäpaikkoina toimivat: 

• Aktia Alexander Corporate Finance Oy:n toimipiste osoitteessa Pohjoisesplanadi 37 A, 00100 Hel-
sinki, arkisin kello 9.30–16.30, puh. 050 520 4098, merkinnat@alexander.fi. 

o Aktia Alexander Corporate Finance Oy toimii kaikkien muiden kuin Nordnetin asiakkaiden 
merkintäpaikkana Instituutioannissa. Sijoittajan on todistettava henkilöllisyytensä merkintää 
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tehtäessä. Yhteisön merkintää tekevän henkilön on lisäksi osoitettava merkintään liittyvä toi-
mivaltuutus.  

• Nordnetin omille asiakkaille Nordnetin verkkopalvelu osoitteessa www.nordnet.fi/endomines 

o Merkintä vaatii Nordnetin henkilökohtaiset pankkitunnukset. 

o Merkinnän tekeminen osakesäästötilille onnistuu vain Nordnetin kautta ja vain Nordnetissa 
olevalle osakesäästötilille tehtynä. 

• Nordnetin omille asiakkaille erikseen sovittaessa Nordnetin toimipiste osoitteessa Yliopistonkatu 5, 
00100 Helsinki, puh. 020 198 5898. 

o Sijoittajan on todistettava henkilöllisyytensä merkintää tehtäessä. Yhteisön merkintää tekevän 
henkilön on lisäksi osoitettava merkintään liittyvä toimivaltuutus. 

 

Instituutioantiin osallistuvien sijoittajien tulee maksaa hyväksytyn merkinnän mukaiset sijoittajille jaetut Uudet 
Osakkeet merkintäpaikan antamien ohjeiden mukaisesti siten, että maksu on Yhtiön tilillä viimeistään 
15.12.2022 kello 16.00, ellei Merkintäaikaa pidennetä. Pääjärjestäjällä ja Nordnetilla on oikeus tarvittaessa 
vaatia merkinnän saadessaan tai ennen merkinnän hyväksymistä merkinnän antajalta selvitystä tämän ky-
vystä maksaa merkintää vastaavat Uudet Osakkeet tai vaatia merkintää vastaava määrä suoritettavaksi ennen 
edellä olevaa ajankohtaa. Maksettava määrä on tällöin merkintähinta kerrottuna merkinnän mukaisella Uusien 
Osakkeiden määrällä. 

Merkintä on sitova, eikä sitä voi muuttaa tai perua muutoin kuin näiden ehtojen kohdan ”– Merkintöjen peru-
minen tietyissä olosuhteissa” mukaisesti. 

Jos Instituutioannissa merkintähinta maksetaan kuittaamalla Vaihtovelkakirjalainaa, merkitsijä hyväksyy, että 
maksuun käytettävälle lainapääomalle 28.11.2022mennessä kertyneet maksamattomat korot ja mahdolliset 
muut lainan maksamattomat palkkiot käytetään merkintähinnan maksuun, eikä merkitsijällä tältä osin ole enää 
merkinnän jälkeen näitä saatavia Yhtiöltä3. 

Ilmoitus merkinnän hyväksymisestä 

Yhtiön hallitus päättää Instituutioannissa Uusien Osakkeiden allokaatiosta sijoittajille. Merkinnät voidaan hy-
väksyä kokonaan tai osittain tai ne voidaan hylätä. Hyväksytyistä merkinnöistä toimitetaan vahvistusilmoitus 
sekä maksuohjeet niin pian kuin käytännössä on mahdollista Uusien Osakkeiden allokoimisen jälkeen eli ar-
violta viimeistään 13.12.2022. Nordnetin kautta merkinneet Nordnetin omat asiakkaat näkevät merkintänsä 
sekä Uusien Osakkeiden allokaation Nordnetin verkkopalvelun tapahtumasivulla. 

Henkilöstöantia koskevat erityisehdot 

Yleistä 

Henkilöstöannissa tarjotaan alustavasti enintään 20 000 Uutta Osaketta Yhtiön Merkintäaikana vakituisessa 
työ- tai toimisuhteessa oleville työntekijöille sekä Yhtiön johdolle ja hallituksen jäsenille. Henkilöstöannissa 
Uusien Osakkeiden määrä voi olla enemmän tai vähemmän kuin tässä esitetty määrä. Henkilöstöannissa Uu-
sien Osakkeiden määrä voi kuitenkin olla enintään 100 000. Uusia Osakkeita voidaan siirtää Yleisö-, Instituu-
tio- ja Henkilöstöannin välillä riippuen muun muassa Uusien Osakkeiden kysynnän jakautumisesta Yleisö-, 
Instituutio- ja Henkilöstöannin välillä. 

Osallistumisoikeus Henkilöstöantiin ja luovutusrajoitukset (lock-up) 

Henkilöstöannin merkinnän tulee koskea vähintään 100 ja enintään 20 000 Uutta Osaketta. Saman sijoittajan 
yhtä useammat merkinnät yhdistetään yhdeksi merkinnäksi, johon sovelletaan edellä mainittua enimmäismää-
rää. Saman sijoittajan Henkilöstöannissa antamia merkintöjä ei kuitenkaan yhdistetä Yleisö- ja Instituutioan-
nissa annettuihin merkintöihin. 

Henkilöstöantiin osallistumisen edellytyksenä on, että asianomaisen henkilön työ- tai toimisuhde Yhtiöön on 
edelleen voimassa merkintäajan päättyessä eikä työ- tai toimisuhdetta ole irtisanottu. Henkilöstöantiin voivat 
osallistua myös Yhtiön johto ja hallituksen jäsenet. 

 
3 Palkkioilla viitataan järjestelypalkkioihin, katso taulukko kohdassa ”Tieto Yhtiöstä ja Yhtiön liiketoiminnasta – Konsernin merkittävät 

sopimukset” 
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Henkilöstöantiin osallistumisen edellytyksenä on lisäksi luovutusrajoitukseen sitoutuminen. Luovutusrajoituk-
sen mukaisesti Henkilöstöantiin osallistuvat eivät ilman Yhtiön tai Pääjärjestäjän antamaa etukäteistä kirjallista 
suostumusta myy tai muutoin luovuta Henkilöstöannissa merkitsemiään Yhtiön Osakkeita Listautumisannin 
päättymistä seuraavan 365 päivän aikana. Henkilöstöantiin liittyvät luovutusrajoitukset ovat sitovia siitä riippu-
matta, onko kyseiset luovutusrajoitukset kirjattu sijoittajien arvo-osuustileille. 

Oikeus osallistua Henkilöstöantiin on henkilökohtainen, eikä se ole siirrettävissä. Merkintään oikeutettu voi 
kuitenkin tehdä merkinnän valtuutetun välityksellä. Merkintä voidaan kuitenkin tehdä entiteetin kautta, jota val-
tuutettu henkilö kontrolloi Henkilöstöantiin osallistumiseksi. Henkilöstöannissa Tarjottavia Osakkeita merkitse-
vien henkilöiden verotuskohtelu riippuu siitä, onko merkitsevä taho luonnollinen henkilö vai oikeushenkilö, ja 
muista merkitsevän tahon verotukselliseen asemaan liittyvistä seikoista. 

Yhtiön hallituksella ja Pääjärjestäjällä on oikeus hylätä merkintä osittain tai kokonaan, jos sitä ei ole tehty 
näiden ehtojen mukaisesti. 

Merkintäpaikat ja Uusien Osakkeiden maksaminen 

Henkilöstöannin merkintäpaikkana toimii: 

• Aktia Alexander Corporate Finance Oy:n toimipiste osoitteessa Pohjoisesplanadi 37 A, 00100 Hel-
sinki, arkisin kello 9.30–16.30, puh. 050 520 4098, merkinnat@alexander.fi. 

o Sijoittajan on todistettava henkilöllisyytensä merkintää tehtäessä. Merkintä tulee maksaa vä-
littömästi merkintälomakkeessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Henkilöstöannissa merkintää 
ei voi tehdä osakesäästötilille. 

 

Merkintä katsotaan tehdyksi, kun allekirjoitettu merkintälomake on jätetty Pääjärjestäjän toimipisteeseen ja 
merkintä on maksettu. Maksu tulee suorittaa Uusia Osakkeita merkittäessä merkinnän tekevän sijoittajan 
omissa nimissä olevalta pankkitililtä. 

Yhtiön hallituksella ja Pääjärjestäjällä on oikeus hylätä merkintä, mikäli merkinnän maksu ei ole Yhtiön pank-
kitilillä merkintäajan päättyessä. 

Ilmoitus merkinnän hyväksymisestä 

Yhtiön hallitus päättää Henkilöstöannissa Uusien Osakkeiden allokaatiosta sijoittajille. Hyväksytyistä merkin-
nöistä lähetetään sähköinen vahvistusilmoitus merkinnän tehneille sijoittajille arviolta 16.12.2022 merkintälo-
makkeella annettuun sähköpostiosoitteeseen, kun Sulautuminen on toteutettu ja rekisteröity kaupparekisteriin. 
Merkintä on vahvistusilmoituksesta ja sen vastaanottamisesta riippumatta sitova. 

Merkintäsitoumukset  

Yhtiö on vastaanottanut Joensuun Kauppa ja Kone Oy:n, Mariatorp Oy:n, Wipunen varainhallinta Oy:n, Sijoi-
tusrahasto Zenito Silver and Goldin sekä eräiden muiden sijoittajien sitoumukset merkitä Uusia Osakkeita 
12,2miljoonalla eurolla ja näistä 3,4 miljoonaa euroa maksetaan rahassa. Merkintäsitoumukset ovat sitovia ja 
peruuttamattomia, ehdollisia tietyille edellytyksille, jotka ovat täyttyneet 28.11.2022 mennessä. Merkin-
täsitoumukset vastaavat noin 2 446 112 Uutta Osaketta ja ne edustavat noin 94,1 prosenttia tarjottavien Uu-
sien Osakkeiden kokonaismäärästä (olettaen, että Lisäosake-erää ei käytetä). Joensuun Kauppa ja Kone Oy, 
Wipunen Varainhallinta Oy, Mariatorp Oy, K22 Finance Oy, Taloustieto Incrementum Oy, Eyemarker's Finland 
Oy ja Vikakono Oy ovat kukin sitoutuneet merkitsemään yli 5 prosenttia Uusista Osakkeista 

Merkintöjen peruminen tietyissä olosuhteissa  

Kaikki tämän esitteen (”Esite”) sisältämiin tietoihin liittyvät merkittävät uudet seikat, olennaiset virheet tai olen-
naiset epätarkkuudet, jotka voivat vaikuttaa Uusien Osakkeiden arviointiin ja jotka ilmenevät tai havaitaan 
Esitteen hyväksymisen jälkeen mutta ennen tarjousajan päättymistä tai kaupankäynnin aloittamista säännel-
lyllä markkinalla sen mukaan, kumpi näistä tapahtuu myöhemmin, on Esiteasetuksen mukaan kerrottava esit-
teen täydennyksessä ilman aiheetonta viivytystä.  

Sijoittajilla, jotka ovat jo päättäneet merkitä Uusia Osakkeita ennen täydennyksen julkaisemista, on oikeus 
perua sitoumuksensa kolmen työpäivän kuluessa täydennyksen julkaisemisesta edellyttäen, että merkittävä 
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uusi seikka, olennainen virhe tai olennainen epätarkkuus ilmeni tai havaittiin ennen tarjousajan päättymistä tai 
Uusien Osakkeiden kirjaamista sijoittajien arvo-osuustilille, sen mukaan, kumpi näistä tapahtuu ensin. 

Yhtiö ilmoittaa mahdollisen merkinnän perumiseen liittyvät toimenpiteet pörssitiedotteella. Kyseisessä pörssi-
tiedotteessa ilmoitetaan myös sijoittajien merkintöjen peruuttamisoikeudesta ja tarkemmista ohjeista peruutta-
miseen liittyen. Merkinnän mahdollisen peruutuksen tulee koskea yksittäisen sijoittajan tekemän merkinnän 
kattamaa osakemäärää kokonaisuudessaan. Peruutus tulee tehdä pääjärjestäjän toimipisteessä tai toimitta-
malla tieto kirjallisesti sähköpostilla. Jos merkintä on tehty Nordnetin kautta, tulee kirjallinen peruutuspyyntö 
lähettää sähköpostilla asetetun määräajan kuluessa osoitteeseen operations.fi@nordnet.fi tai toimittamalla 
peruutuksen toimipaikalle seuraavin poikkeuksin: Nordnetin omien asiakkaiden Nordnetin verkkopalvelun 
kautta annetun merkinnän voi peruuttaa valtuutetun välityksellä tai Nordnetin verkkopalvelun kautta hyväksy-
mällä erillisen merkinnän peruutuksen käyttäen Nordnetin pankkitunnuksia. Peruuttamiseen oikeuttavan ajan-
jakson päätyttyä peruuttamisoikeutta ei enää ole. Mikäli merkintä peruutetaan, palautetaan merkinnän mukai-
nen maksettu määrä merkinnän yhteydessä ilmoitetulle pankkitilille, arviolta viiden pankkipäivän kuluessa mer-
kintäpaikalle annetusta peruuttamisilmoituksesta, tai viimeistään kaksi pankkipäivää myöhemmin, mikäli sijoit-
tajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin tili, jolle merkinnät on maksettu. Niille Nordnetin omille asiakkaille, 
jotka ovat antaneet merkinnän Nordnetin kautta, palautettava määrä maksetaan vain Nordnetin käteistilille. 
Palautettaville varoille ei makseta korkoa.  

Oikeus peruuttaa Listautumisanti 

Yhtiön hallituksella on oikeus peruuttaa Listautumisanti koska tahansa ennen Listautumisannin toteuttamista 
muun muassa markkinatilanteen, Yhtiön taloudellisen aseman tai Yhtiön liiketoiminnan olennaisen muutoksen 
tai muun syyn johdosta. Mikäli hallitus päättää peruuttaa Listautumisannin, palautetaan merkinnän mukainen 
maksettu määrä merkinnän yhteydessä ilmoitetulle pankkitilille arviolta viiden pankkipäivän kuluttua hallituksen 
päätöksestä tai viimeistään kaksi pankkipäivää myöhemmin, mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa 
kuin tili, jolle merkintähinta on maksettu. Niille Nordnetin omille asiakkaille, jotka ovat antaneet merkintänsä 
Nordnetin kautta, palautettava määrä maksetaan vain Nordnetin käteistilille. Palautettaville varoille ei makseta 
korkoa. Yhtiön hallitus voi päättä Henkilöstöannin peruuttamisesta erikseen vielä Sulautumisen täytäntöönpa-
non toteuttamiseen ja rekisteröintiin asti eli arviolta 16.12.2022 asti. Listautumisanti on kokonaisuudessaan 
vielä toteuttamispäätöksen jälkeen ehdollinen Sulautumisen täytäntöönpanolle ja rekisteröinnille, jonka arvioi-
daan tapahtuvan 16.12.2022. 

Tieto merkintöjen hyväksymisestä ja kaupankäynti Yhtiön osakkeilla  

Hyväksytyistä merkinnöistä toimitetaan sähköinen vahvistusilmoitus sijoittajille arviolta 13.12.2022 Yleisö- ja 
Instituutioannin osalta ja arviolta 16.12.2022 Henkilöstöannin osalta (ellei Merkintäaikaa pidennetä) merkintä-
lomakkeessa annettuun sähköpostiosoitteeseen. Tämän lisäksi Yhtiö julkaisee Yleisö- ja Instituutioannin 
osalta arviolta 13.12.2022 ja Henkilöstöannin osalta arviolta 16.12.2022 (ellei Merkintäaikaa pidennetä) pörs-
sitiedotteen, jossa todetaan Listautumisannin lopputulos ja merkittyjen Uusien Osakkeiden kokonaismäärä.  

Uusien Osakkeiden kirjaaminen arvo‐osuustileille ja kaupankäynti Uusilla Osakkeilla  

Listautumisannissa merkityt Uudet Osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina Euroclear Finland Oy:n 
ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä. Uudet Osakkeet kirjataan merkitsijän arvo‐osuustilille, kun ne on 
merkitty kaupparekisteriin, arviolta 19.12.2022, ellei Merkintäaikaa pidennetä.  

Uudet Osakkeet haetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Kaupankäynti 
Uusilla Osakkeilla alkaa arviolta 20.12.2022, ellei Merkintäaikaa pidennetä ja edellyttäen, että Nasdaq Helsinki 
Oy hyväksyy Yhtiön listalleottohakemuksen. Yhtiön Osakkeiden (mukaan lukien Uudet Osakkeet) kaupan-
käyntitunnus on PAMPALO ja ISIN-koodi FI4000508023.   

Kaupankäynnin alkaessa Listautumisannissa liikkeeseen laskettuja Uusia Osakkeita ei välttämättä ole kaikilta 
osin vielä siirretty sijoittajien arvo-osuustileille. Sijoittajan harkitessa Yhtiön Osakkeiden myymistä tai välittäjän 
vastaanottaessa sijoittajalta toimeksiannon myydä Yhtiön Osakkeita tulee varmistua siitä, että sijoittajalle on 
allokoitu kulloinkin kysymyksessä oleva määrä Yhtiön Osakkeita. 

Maksetun määrän palauttaminen  

Mikäli merkintä hylätään tai hyväksytään vain osittain, maksettu määrä tai sen osa palautetaan merkinnän 
yhteydessä ilmoitetulle pankkitilille arviolta viiden pankkipäivän kuluessa Uusien Osakkeiden allokaatiosta, tai 
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viimeistään kaksi pankkipäivää myöhemmin, mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin tili, jolle 
merkinnät on maksettu. Niille Nordnetin omille asiakkaille, jotka ovat antaneet merkinnän Nordnetin kautta, 
palautettava määrä maksetaan vain Nordnetin käteistilille. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.   

Osakkeenomistajan oikeudet  

Uudet Osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet, kun Uudet Osakkeet on 
merkitty kaupparekisteriin, arviolta 19.12.2022, ellei Merkintäaikaa pidennetä. Uudet Osakkeet tuottavat niiden 
rekisteröimisestä lähtien samat oikeudet kuin muut Yhtiön osakkeet. Jokainen Uusi Osake oikeuttaa yhteen 
ääneen Yhtiön yhtiökokouksessa. Katso osakkeenomistajan oikeuksista tarkemmin Esitteen kohdasta ”Yhtiön 
Osakkeet ja osakepääoma – Osakkeenomistajien oikeudet”.  

Ehtojen tai säännösten vastainen merkintä 

Yhtiön hallituksella, Pääjärjestäjällä ja Nordnetilla on oikeus hylätä mikä tahansa merkintä, jonka Yhtiön halli-
tus, Pääjärjestäjä tai Nordnet katsoo olevan lain, säännöksen tai määräyksen tai näiden ehtojen vastainen. 

Holhoustoimilain (442/1999) mukaan edunvalvoja ei voi tehdä merkintää alaikäisen lapsen puolesta ilman 
maistraatin lupaa. 

Osakesäästötili 

Merkinnän tekeminen osakesäästötilille onnistuu vain Nordnetin kautta ja vain Nordnetissa olevalle osa-
kesäästötilille tehtynä. 

Maksut ja kulut 

Sijoittajilta ei veloiteta merkintäsitoumuksen tekemisestä eikä Uusien Osakkeiden merkinnästä palkkiota tai 
muita maksuja. Tilinhoitajat perivät hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja osakkei-
den säilyttämisestä. Uusien Osakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa.  

Tiedot 

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://lis-
tautumisanti.endomines.com/.  

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen  

Listautumisantiin sovelletaan Suomen lakia. Listautumisannista mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet rat-
kaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.  

Muut seikat  

Hallitus päättää Uusien Osakkeiden liikkeeseenlaskuun ja Listautumisantiin liittyvistä muista teknisistä sei-
koista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä. Yhtiön hallitus voi päättää olla hyväksymättä merkintöjä 
ja olla toteuttamatta Listautumisantia, jos hallitus katsoisi, että Listautumisannin toteuttaminen ei enää olisi 
Yhtiön edun mukaista. Katso myös ”Listautumisannin järjestäminen”. Merkitsemällä Uusia Osakkeita Listautu-
misannissa merkitsijä valtuuttaa tilinhoitajansa, omaisuudenhoitajansa tai hallintarekisteröinnin hoitajansa luo-
vuttamaan välttämättömiä henkilötietoja, arvo-osuustilinsä numeron sekä merkintää koskevia yksityiskohtia 
osapuolille, jotka osallistuvat merkintätoimeksiannon tai Uusien Osakkeiden allokointiin ja selvitykseen.  

https://listautumisanti.endomines.com/
https://listautumisanti.endomines.com/
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MARKKINA- JA TOIMIALAKATSAUS 

 
Jäljempänä esitetään yleisluonteinen kuvaus markkinoista ja toimialoista, joilla Endomines toimii. Kuvaus pe-
rustuu ulkopuolisista lähteistä saatuun tietoon ja Yhtiön johdon arvioihin. Mikäli kyseinen tieto on peräisin ul-
kopuolisesta lähteestä, kyseinen lähde on yksilöity. Jäljempänä esitetty kuvaus sisältää myös arvioita Yhtiön 
markkina-asemasta, joita ei saa julkisista lähteistä. Nämä arviot perustuvat Yhtiön saatavilla oleviin ei-julkisiin 
lähteisiin ja johdon tietämykseen kyseessä olevista toimialoista. Lisätietoja markkina- ja toimialatietojen läh-
teistä on annettu kohdassa "Eräitä seikkoja – Ulkopuolisista lähteistä peräisin olevat tiedot".  

Kultamarkkinat4 

Kulta on alkuaine, jolla on pitkä historia ja jota on historiallisesti käytetty ensisijaisesti koruteollisuudessa sekä 
arvon säilyttäjänä. Viime vuosikymmeninä kullasta on kuitenkin tullut yhä tärkeämpi elektroniikassa ja muussa 
valmistavassa teollisuudessa. Kullan erityinen luonne sekä tuotannontekijänä että sijoituskohteena tarkoittaa, 
että kysyntä kultamarkkinoiden eri sektoreilla on vahvaa/heikkoa taloussuhdanteen eri vaiheissa, mikä tekee 
kullasta jokseenkin ainutlaatuisen ja on omiaan tasaamaan kysynnän vaihteluja. 

Tällä hetkellä eri puolilla maailmaa on toiminnassa runsaat 900 kultakaivosta, jotka tuottavat yhteensä yli 3 000 
tonnia kultaa vuosittain. Kaivostuotannon lisäksi markkinoille tulee passiivista ja olemassa olevaa kultaa kier-
rätyksen, myynnin ja virallisista varannoista myönnettyjen kultalainojen kautta. Uusien isojen kultaesiintymien 
löytämiseen ja tuotantoon ottamiseen kuluu yhä enemmän aikaa, samalla kun olemassa olevissa kaivoksissa 
olevia varoja louhitaan yhä nopeammassa tahdissa tekniikan muuttuessa yhä tehokkaammaksi. Historiallisesti 
kultaa on jo louhittu arviolta noin 187 000 tonnin edestä. Lisäksi olemassa olevien kaivosten sekä todennettu-
jen kultaesiintymien arvioidaan sisältävän 57 000 tonnia kultaa.5 

Trendit 

Monet maailman mitatuista isoista kultaesiintymistä sisältävät yhä vähemmän kultavaroja. Tästä esimerkkinä 
ovat Etelä-Afrikan kaivokset, jotka tuottivat vuoteen 2007 asti eniten kultaa maailmassa ja jotka ovat historial-
lisesti tuottaneet 50 prosenttia kaikesta maailman kullasta. Osassa näitä kaivoksia louhitaan nyt jopa 4 000 
metrin syvyydessä,6 mikä on haastavaa ja aiheuttaa kustannuksia, joiden vuoksi nämä kaivokset ovat monesti 
kannattavia vain kullan markkinahinnan ollessa korkealla tasolla.  

Pienentyneet globaalit varannot yhdessä metallien korkeiden hintojen kanssa ovat johtaneet investointien li-
sääntymiseen etsintäalueilla, joilla on hyvä infrastruktuuri, vakaa poliittinen ympäristö ja, mikä tärkeintä, hyvät 
geologiset edellytykset, kuten Pohjoismaissa ja Yhdysvalloissa. Monet niistä alueista, joilla arvioidaan olevan 
suurin potentiaali uusien esiintymien löytymiseen, sijaitsevat Afrikassa ja Siperiassa eli alueilla, joita sijoittajat 
ovat aikaisemmin arastelleet niiden usein puutteellisen infrastruktuurin ja epävakaan poliittisen ympäristön 
takia. Mainituissa vakaissa ja kehittyneissä maissa vastuullisuusstandardit ovat huomattavasti korkeammalla 
tasolla, kuin perinteisissä kullantuotannon keskuksissa, kuten Venäjällä, Kiinassa ja Etelä-Afrikassa, mikä on 
osaltaan lisännyt niiden kaivosyhtiöiden vastuullisuusvaatimuksia, jotka ovat halukkaita toimimaan kyseisissä 
maissa. 

Vuoden 2019 alusta alkaen kullan markkinahinta on noussut noin 34 prosentilla, huolimatta noin 5 prosentin 
laskusta vuoden 2022 aikana. Markkinakatsausraportissaan heinäkuussa 2022 Citibank arvioi kullan hinnan 
saavuttavan 1 845 dollaria unssilta vuoden 2023 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ja hinnan kohoavan 
jopa 2 000 dollariin unssilta vuoden 2024 aikana. Lisäksi Citibank mainitsee raportissa mahdollisuuden tule-
vana vuonna nouseviin huoliin Yhdysvaltain talouden taantumasta, mikä osaltaan kiihdyttäisi kullan hinnan 

 
4  Tässä osassa käytetty lähde on World Gold Council (gold.org), jollei toisin ilmoiteta (verkkosivustolla olevat tiedot eivät sisälly Esit-

teeseen eikä Finanssivalvonta ole tarkastanut tai hyväksynyt niitä.) 

5  United States Geological Survey: How much gold has been found in the world? (https://www.usgs.gov/faqs/how-much-gold-has-
been-found-world)  

6  Business Insider: businessinsider.com/the-worlds-deepest-gold-mine-is-in-south-africa-2016-12?r=US&IR=T&IR=T (verkkosivus-
tolla olevat tiedot eivät sisälly Esitteeseen eikä Finanssivalvonta ole tarkastanut tai hyväksynyt niitä.) 

https://www.usgs.gov/faqs/how-much-gold-has-been-found-world
https://www.usgs.gov/faqs/how-much-gold-has-been-found-world
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kohoamista7. Lisäksi ABN-Amro arvioi kultamarkkinaa käsittelevässä katsauksessaan elokuussa 2022, että 
kullan hinta saavuttaisi 1 900 dollaria unssilta vuoden 2023 aikana8.  

Nykyinen korkeampi kullan hinta tarkoittaa, että projektit, jotka muutama vuosi sitten olivat kannattamattomia, 
voivat olla jälleen ajankohtaisia. Tämä pätee sekä uusiin projekteihin että aikaisemmin tuotannossa olleisiin 
kaivoksiin. Yhtenä esimerkkinä tästä toimii Endominesin Suomessa sijaitseva Pampalon kaivos, joka asetettiin 
vuonna 2018 hoito- ja ylläpitotilaan, mutta jonka tuotanto aloitettiin uudelleen onnistuneesti vuoden 2021 lo-
pussa. Vuoden 2021 lopussa suoritettiin myös malmilinssien syväjatkeissa maanalaisia kairauksia. Ne tuottivat 
kultalävistyksissä korkeimpia pitoisuuksia, joita Pampalon kaivokselta on koskaan saatu. Viime aikoina kai-
vosteollisuuden riskit ja ympäristövaikutukset ovat saaneet sekä paikallisesti että globaalisti osakseen enem-
män huomiota tiedotusvälineissä ja suuren yleisön keskuudessa.  

Kasvavana trendinä kullan kysynnässä sijoittajien ja loppukäyttäjien keskuudessa on kullan alkuperän luotet-
tava seuranta ja todentaminen tuotanto- ja hankintaprosessien vastuullisuuden varmistamiseksi. Endominesin 
johdon käsityksen mukaan tällä hetkellä ei ole olemassa luotettavaa keinoa kullan alkuperän todentamiseksi, 
sillä sulattamot käyttävät kultaa useasta eri lähteestä samassa sulatusprosessissa. Jotkin aikaisen vaiheen 
yritykset ja projektit ovat kuitenkin yrittäneet viime vuosina kehittää jalometallien alkuperän seurantaprosessia, 
ja Endomines näkeekin tulevaisuudessa mahdollisuuden myydä todistetusti vastuullista pampalolaista kultaa 
suoraan kuluttajille. 

Kullan tarjonta 

Koska kultaa on erittäin vaikea tuhota, kutakuinkin kaikki joskus tuotettu kulta on yhä jäljellä jossakin muo-
dossa. Paras arvio maailmassa olevan kullan määrästä on noin 205 000 tonnia, josta kaksi kolmasosaa on 
tuotettu vuoden 1950 jälkeen9. 

Kullantuotanto 

Yhtiön johdon mukaan louhittavien malmien kultapitoisuus vaihtelee voimakkaasti, mutta yleisesti voidaan sa-
noa, että maanalaisessa louhinnassa kultamalmin pitoisuuden on oltava korkeampi kuin avolouhinnassa. 

Tuotantokustannukset vaihtelevat suuresti sen mukaan, onko kyseessä maanalainen kaivos vai avolouhos. 
Olennaisia tuotantokustannuksiin vaikuttavia tekijöitä ovat Yhtiön johdon mukaan malmin kultapitoisuus, mi-
neralisaation geologia, raakamalmin kokonaistuotanto ja metallin saanti rikastusprosessissa. Suuri osa maa-
ilman kullasta tuotetaan avolouhoksissa, joissa louhittavan malmin kultapitoisuus on 1–4 grammaa tonnia 
kohti. 

Vuonna 2021 maailman suurin kullantuottaja oli Kiina, jonka osuus koko maailmassa tuotetusta noin  
3 581 tonnista oli 9,3 prosenttia. Seuraavaksi suurimmat kullantuottajamaat olivat Venäjä 9,2 prosentin, Aust-
ralia 8,8 prosentin, Kanada 5,4 prosentin ja Yhdysvallat 5,2 prosentin osuudella. Muiden kymmenen suurim-
man maan joukkoon kuuluvien maiden osuus globaalista tuotannosta oli yhteensä 17,1 prosenttia. Suomi tuotti 
0,3 prosenttia ja Ruotsi 0,2 prosenttia maailman kokonaistuotannosta.10 

Tuotannon jakautumiselle ominainen trendi on, että se on ainakin vuodesta 2007 lähtien hajautunut vuosi 
vuodelta enemmän, mikä näkyy siinä, että kymmenen suurimman maan osuus kullantuotannosta on vuosi 
toisensa jälkeen pienentynyt. Vuosi 2018 oli ensimmäinen vuosi, jolloin kymmenen suurimman tuottajamaan 
osuus maailman kullantuotannosta ei ylittänyt 60:tta prosenttia, ja vuonna 2019 osuus laski edelleen vajaa-
seen 58 prosenttiin. Fitch Solutions Country Risk & Industry Researchin laatimasta raportista ilmenee, että 
Venäjä on ohittamassa Kiinan maailman suurimpana kullantuottajana. Vuonna 2021 Venäjä oli jo lähes Kiinan 
tasolla kullan tuotantoluvuissa. 

Etelä-Afrikka on perinteisesti ollut erittäin merkittävä kullantuottaja, mutta maan tuotanto on laskenut 40 pro-
sentilla vuodesta 2010, ja vuonna 2018 Ghana oli ensimmäistä kertaa Afrikan suurin kullantuottaja. Sudan, 

 
7  Citibank: Monthly Market Update 7/2022 

8  ABN-Amro: Gold Watch 8/2022 

9  World Gold Council 

10  World Gold Council (https://www.gold.org/goldhub/data/gold-production-by-country) 
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Burkina Faso, Kongo, Zimbabwe ja Norsunluurannikko ovat yli kaksinkertaistaneet kullantuotantonsa vuodesta 
2010 ja ovat nykyisin maailman 25 suurimman tuottajan joukossa.  

Maailman kullantuotanto 2021 

 

Lähde: World Gold Council: Gold Mining Production Volumes 2021 

 

 

Lähde: Metal Focus: Gold 5-Year Forecasting Quarterly – huhtikuu 2020 
 

 
Yllä esitetään Metal Focusin näkemys maailman kullantuotannosta vuosina 2010–2024. Sen ennusteen mu-
kaan globaali tuotanto tulee vähenemään, ellei uusia kaivoksia oteta tuotantoon lähivuosien aikana.  

Kullan kysyntä 

Kullan kysynnän kannalta määräävin tekijä on jo kauan ollut koruteollisuus.11 Kulta on kuitenkin viime vuosina 
jälleen kasvattanut merkitystään sijoituskohteena. Vuonna 2021 kullan kysyntä kasvoi 4 021 tonniin johtuen 
neljännen vuosineljänneksen kysynnästä, joka kasvoi lähes 50 prosenttia, korkeimmalle tasolleen kymmeneen 

 
11  World Gold Council (https://www.gold.org/about-gold/gold-demand/by-sector) 

0,2  

0,3  

 ,2  

 ,4  

 ,   

9,2  

9,3  

Ruotsi

Suomi

Yhdysvallat

Kanada

Australia

Venäjä

Kiina

Kullan tuotanto maittain 2021

Toiminnassa olevat    istorialliset

Rakennus 

Kannattavuuden esiselvitys 

Kaivostarjontaennuste (perusskenaario)

Käyttöönotto

Kannattavuusselvitys

Tunnustelu

 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
  
  
  
 
 
 
  

https://www.gold.org/about-gold/gold-demand/by-sector


43 

vuosineljännekseen. Kysyntä kompensoi ison osan vuonna 2020 syntyneistä koronapandemiaan liittyvästä 
kysynnän menetyksestä. Kullan kuluttajakysyntä koru- ja tekniikkasektoreilla elpyi koko vuoden 2021 ajan ta-
louskasvun ja talouden ilmapiirin myötä, ja keskuspankkien ostot olivat myös merkittävästi suuremmat kuin 
vuonna 2020. Korunvalmistus toipui vahvasti vuoden 2021 aikana. Se kasvoi 67 prosenttia 2 221 tonniin joh-
tuen voimakkaasta elpymisestä korujen kuluttajakysynnässä, joka kasvoi 52 prosenttia 2 124 tonniin vuonna 
2021. Tämä johtui suureksi osaksi neljännen vuosineljänneksen kysynnästä, joka oli 713 tonnia ja suurin vuo-
sineljänneskohtainen korujen kulutus sitten vuoden 2013 toisen neljänneksen. Globaalit kulta-ETF:ien omis-
tukset laskivat 173 tonnilla vuonna 2021, kun ne vuonna 2020 olivat kasvaneet ennätysmäiset 874 tonnia. 
Neljännen vuosineljänneksen ulosvirtaus oli vain 18 tonnia, eli murto-osa vuoden 2020 viimeisellä neljännek-
sellä nähdystä ulosvirtauksesta.12 
 
Seuraavassa kuvassa esitetään kullan tuotantoketju, kullan loppukäytön kohteet sekä eri loppukäyttäjien 
osuus kullan kysynnästä: 
 
 

 
 

Kaupankäynti kullalla 

Globaalia kultakauppaa käydään pääasiassa suoraan eri markkinatoimijoiden välillä. Kaupat toteutetaan spot-
kauppoina ja erilaisilla johdannaisilla. Tärkeimmät kultakaupan keskukset ovat Lontoo, New York ja Zürich. 
Pääasialliset toimijat ovat keskuspankit ja kaivosyhtiöt. 

Kullan hinnoittelu 

Kulta hinnoitellaan ensisijaisesti Yhdysvaltain dollareina troy-unssia (toz) kohti ja vähintään 995 tuhannesosan 
puhtaudella, joka vastaa noin 23,9 karaattia13. Yksi unssi vastaa 31,103 grammaa.  

Kullalla käydään kauppaa globaaleilla markkinoilla, ja sen erottaa muista metalleista sen asema monetaari-
sena omaisuuseränä. Kulta on aikojen saatossa muodostanut perustan eri valuuttajärjestelmille, minkä vuoksi 
sitä on harvoin hinnoiteltu tavallisen raaka-aineen tapaan. Kullan vapaa hinnoittelu otettiin käyttöön vasta Bret-
ton–Wood-järjestelmän kaaduttua vuonna 1971. 

Odottamattomat yhteiskunnalliset tapahtumat heijastuvat usein kullan hintaan. Huoli kiihtyvästä inflaatiosta ja 
alhaiset reaalikorot ovat kaksi tekijää, joiden katsotaan vaikuttavan kullan hintaan positiivisesti.14 Epävarmoina 
aikoina kultaa pidetään usein sijoitustuotteiden turvasatamana. 

Kullan hinta on noussut vuoden 2020 alun 1 515 dollarista unssilta 1 701 dollariin unssilta 5.10.2022 tilanteen 
mukaisesti huolimatta hinnan laskusta vuoden 2022 alun 1 806 dollarista unssilta ja vuoden 2021 alun 1 888 

 
12  World Gold Council: Gold Demand Trends Full Year 2021 (https://www.gold.org/goldhub/research/gold-demand-trends/gold-de-

mand-trends-full-year-2021) 

13  The London Bullion Market Association 

14  World Gold Council: Gold Mid-Year Outlook 2022 (https://www.gold.org/goldhub/research/gold-outlook-2022-mid-year)  

https://www.gold.org/goldhub/research/gold-demand-trends/gold-demand-trends-full-year-2021
https://www.gold.org/goldhub/research/gold-demand-trends/gold-demand-trends-full-year-2021
https://www.gold.org/goldhub/research/gold-outlook-2022-mid-year
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dollarista unssilta. Kullan koko vuoden 2021 keskihinta oli kuitenkin 1 799 dollaria unssilta, kun se vuonna 
2020 oli 1 770 dollaria unssilta.15 Huolimatta vuosien 2021 ja 2022 lievästä laskusta, esimerkiksi Citibank 
ennustaa kullan hinnan palaavan takaisin kasvu-uralleen vuonna 2023 ja saavuttavan 2 000 dollarin unssilta 
rajapyykin vuonna 2024 ensimmäisen kerran historiassa.16 

Suomi kaivosmaana 

Kaivosteollisuus Suomessa ja globaalisti 

Kaivostoimintaa on harjoitettu Pohjoismaissa yli tuhat vuotta, ja Suomella on vahvat malminlouhinta- ja metal-
lintuotantoperinteet. Kiinnostus mineraaliprojekteja kohtaan Pohjoismaissa on lisääntynyt. Tämä johtuu muun 
muassa siitä, että täällä tunnustetaan kansainvälisesti olevan samanlaiset geologiset edellytykset kuin vah-
voissa kaivosmaissa Australiassa ja Kanadassa17. 

Fennoskandian kilpi on geologinen muodostuma, joka ulottuu Norjan, Ruotsin ja Suomen halki ja jolla katso-
taan olevan erittäin hyvät edellytykset mineraaliesiintymille. Tämä yhdistettynä muihin tekijöihin, kuten infra-
struktuuriin, lainsäädäntöön ja käyttökelpoisen osaamisen saatavuuteen tekee Pohjoismaista mielenkiintoisen 
malminetsintäalueen. Vaikka malminetsintä onkin viime vuosina lisääntynyt, Pohjoismaiden katsotaan olevan 
alietsittyjä verrattuna vastaaviin geologisiin alueisiin esimerkiksi Australiassa, Kanadassa, Brasiliassa ja Etelä-
Afrikassa18. Verrattain vähäinen malminetsintä Pohjoismaissa johtuu muun muassa siitä, että ulkomaiset mal-
minetsintä- ja kaivosyhtiöt saivat vasta 1990-luvulla täydet mahdollisuudet etsiä ja louhia mineraaleja alu-
eelta19. 

Kaivosteollisuuden trendinä on kaivosten määrän väheneminen ja niiden koon kasvu. Kaivosten määrä on 
vähentynyt samalla kun kaivosten kokonaistuotanto on kasvanut. Tehostamistoimet ja tekninen kehitys ovat 
tehneet tämän kehityksen mahdolliseksi siitä huolimatta, että kaivosteollisuus työllistää yhä vähemmän ihmi-
siä. 

Kaivostuotanto Suomessa 

Kaivostuotannolla on historiallisesti ollut merkittävä rooli Suomen teollisuudessa. Kansainvälisen kiinnostuk-
sen lisääntyminen Suomea kohtaan kaivosalalla on merkinnyt positiivista trendiä malminetsinnässä ja kaivos-
toiminnassa. Vuonna 2021 Suomessa louhittiin noin 9,1 tonnia kultaa, mikä tekee Suomesta Euroopan suu-
rimman tuottajan Bulgarian jälkeen20. Maan hyvä infrastruktuuri, laajat harvaan asutut alueet ja pääsy Geolo-
gian tutkimuskeskuksen (GTK) järjestelmälliseen, kattavaan ja laadukkaaseen geologiseen aineistoon tekevät 
Yhtiön johdon näkemyksen mukaan Suomesta houkuttelevan kaivosmaan. Lisäksi Yhtiön johdon näkemyksen 
mukaan Suomen vakaata poliittista ja taloudellista tilannetta sekä maan toimivaa kaivos- ja ympäristölainsää-
däntöä pidetään tärkeinä positiivisina tekijöinä. 

Suomessa on aktiivisten malminetsintä- ja kaivosyhtiöiden lisäksi myös johtavia, kansainvälisesti toimivia kai-
vostekniikan toimittajia, kuten Metso Outotec, Normet, Forcit ja Valmet. Malminetsintä- ja kaivosalalla toimii 
lisäksi joukko pienempiä konsultti- ja alihankkijayrityksiä. Fraser Instituten vuosittaisessa raportissa ”Survey of 
Mining Companies” Suomi on arvioitu yhdeksi maailman 20 houkuttelevammaksi kaivosinvestointikohteeksi 
kahdeksana vuonna peräkkäin. Vuonna 2021 Suomi arvioitiin yhdeksänneksi ja vuonna 2020 kymmenenneksi 
houkuttelevammaksi kaivosinvestointikohteeksi maailmassa. 

Kaivoslainsäädäntö Suomessa 

Yleistä 

Malminetsintää ja kaivostoimintaa säännellään Suomessa 1.7.2011 voimaan tulleella kaivoslailla (621/2011). 
Kaivoslain nojalla on annettu kolme asetusta, valtioneuvoston asetukset kaivostoiminnasta (391/2012) ja 

 
15  World Gold Council (https://www.gold.org/goldhub/data/gold-prices) 

16  Citibank: Monthly Market Update 7/2022 

17  GTK – Mineral deposits and metallogeny of Fennoscandia (arkisto.gtk.fi/sp/sp53/sp53.pdf) 

18  GTK – Mineral deposits and metallogeny of Fennoscandia (https://tupa.gtk.fi/julkaisu/specialpaper/sp_053.pdf) 

19  Regeringen SOU 2000:89 (https://www.regeringen.se/49bbb8/contentassets/4b2113b33c184703826b22d209af92c6/minerallagen-
markagarna-och-miljon) 

20  World Gold Council: gold-mining-production-volumes-data, Data as of 31 December 2021 

https://www.gold.org/goldhub/data/gold-prices
https://tupa.gtk.fi/julkaisu/specialpaper/sp_053.pdf
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kaivosturvallisuudesta (1571/2011) sekä työ- ja elinkeinoministeriön asetus kaivosten nostolaitoksista 
(1455/2011). Kaivoslain nojalla Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) toimii toimivaltaisena kaivosviran-
omaisena kaivoslain mukaisissa lupa- ja valvonta-asioissa, kuitenkin siten, että valtioneuvosto ratkaisee kai-
vosaluelunastuslupaa sekä uraanin ja toriumin tuottamista koskevat lupa-asiat. 

Malminetsintälupaa sekä kaivoslupaa saa hakea elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain (122/1919) 
1 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitettu luonnollinen henkilö, joka on täysi-ikäinen, ei ole konkurssissa ja jonka 
toimintakelpoisuutta ei holhoustoimesta annetun lain (442/1999) nojalla ole rajoitettu sekä oikeushenkilö. Li-
säksi malminetsintälupaa saa hakea valtion laitos eli käytännössä Geologian tutkimuskeskus. 

Kaivoslain sekä sen nojalla annettujen asetusten lisäksi kaivoslain soveltamisalaan liittyvään toimintaan so-
velletaan muuta soveltuvaa lainsäädäntöä, kuten ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettua lakia 
(252/2017), luonnonsuojelulakia (1096/1996), ympäristönsuojelulakia (527/2014), maankäyttö- ja rakennusla-
kia (132/1999), vesilakia (587/2011), maastoliikennelakia (1710/1995) ja patoturvallisuuslakia (494/2009). 

Kaivoslain ensisijaisena tarkoituksena on ylläpitää lupajärjestelmää, jolla turvataan toiminnanharjoittajien etu-
oikeus lupa-alueelle sijaitsevaan esiintymään. Kaivoslain nojalla säädetään myös kaivosturvallisuudesta, va-
hinkojen korvaamisesta, toiminnan lopettamista koskevista toimenpiteistä, lupa-alueiden käyttöoikeutta kos-
kevista kysymyksistä sekä kaivostoimituksesta ja siinä määrättävistä korvauksista. Kaivoslaki sisältää lisäksi 
säännökset, joiden nojalla malminetsintäluvan ja kaivosluvan haltijan on suoritettava vuosittaisia maksuja 
maanomistajille.  

Kaivostoiminnan päästöistä ja vesistövaikutuksista säännellään ympäristönsuojelulain ja vesilain nojalla. 
Eräissä tapauksissa malminetsintä tai kaivostoiminta voi edellyttää luonnonsuojelulain nojalla myönnettyä 
poikkeamislupaa. 

Etsintätyö 

Kaivoslain mukaan jokaisella on toisenkin alueella oikeus tehdä geologisia mittauksia ja havaintoja sekä ottaa 
vähäisiä näytteitä, jos toimenpiteistä ei aiheudu vahinkoa eikä vähäistä suurempaa haittaa tai häiriötä. Kaivos-
laissa on erilliset säännökset alueista, joilla etsintätyötä ei saa tehdä. 

Etsintätyössä on noudatettava kaivoslain lisäksi muita toimintaan soveltuvia lakeja, kuten luonnonsuojelulakia, 
ympäristönsuojelulakia ja poronhoitolakia. 

Varausjärjestelmä 

Voimassa oleva kaivoslaki sisältää lupamenettelystä erillisen varausjärjestelmän, joka mahdollistaa tietyn ra-
jatun alueen varaamisen malminetsintäluvan valmistelua varten. Varauksen tehneellä on varauksen voimassa 
ollessa etuoikeus hakea malminetsintälupaa varausalueelle. Varaus itsessään ei oikeuta varaajaa suoritta-
maan malminetsintään varausalueella.   

Malminetsintä 

Kaivosmineraalit muodostavat kallioperässä harvinaisia ja satunnaisesti sijaitsevia esiintymiä. Esiintymällä tar-
koitetaan sellaista kallioperässä olevaa kaivosmineraalien rikastumaa, jolla on osoitettua tai mahdollista talou-
dellista arvoa kaivostoiminnan kohteena.  

Esiintymän paikallistaminen ja hyödyntämiskelpoisuuden selvittäminen edellyttävät malminetsintää.  

Kaivoslain mukaan malminetsintään on oltava kaivosviranomaisen lupa, jos malminetsintää ei voida toteuttaa 
etsintätyönä tai jos kiinteistön omistaja ei ole antanut siihen suostumustaan.  

Malminetsintäluvan nojalla toiminnanharjoittajalla on oikeus toisenkin maalla suorittaa geologista tutkimusta ja 
kartoitusta hyödyntämiskelpoisen esiintymän paikallistamiseksi. 

Voimassa oleva malminetsintälupa tuo haltijalleen etuoikeuden hakea luvan voimassaolon aikana kaivoslupaa 
luvan käsittämälle alueelle. 

Malminetsintäluvan nojalla tapahtuvasta malminetsinnästä ja muusta malminetsintäalueen käytöstä ei saa ai-
heutua haittaa ihmisten terveydelle tai vaaraa yleiselle turvallisuudelle, olennaista haittaa muulle 



46 

elinkeinotoiminnalle, merkittäviä muutoksia luonnonolosuhteissa, harvinaisten tai arvokkaiden luonnonesiinty-
mien olennaista vahingoittumista tai merkittävää maisemallista haittaa.  

Kaivoslain mukaan malminetsintälupa on voimassa enintään neljä vuotta päätöksen lainvoimaiseksi tulosta.  

Malminetsintälupa raukeaa määräajan päättyessä mutta luvan voimassaoloa on kuitenkin mahdollista jatkaa 
enintään kolme vuotta kerrallaan siten, että lupa on voimassa yhteensä enintään viisitoista vuotta.  

Malminetsintäluvan voimassaolon jatkamisen edellytyksenä on, että malminetsintä on ollut tehokasta ja järjes-
telmällistä. esiintymän hyödyntämismahdollisuuksien selvittäminen edellyttää jatkotutkimuksia, luvanhaltija on 
noudattanut kaivoslaissa säädettyjä velvollisuuksia samoin kuin lupamääräyksiä ja ettei voimassaolon jatka-
misesta aiheudu kohtuutonta haittaa yleiselle tai yksityiselle edulle.  

Malminetsintäalueeseen kuuluvien kiinteistöjen omistajille maksetaan vuotuista malminetsintäkorvausta, jota 
voidaan pitää hyvityksenä kiinteistön omistajan omaisuuteen kohdistuvasta rajoitetusta käyttöoikeudesta. Mal-
minetsintäkorvauksen suuruus kiinteistöä kohti 20 euroa hehtaarilta. Malminetsinnän tehostamiseksi sekä sen 
estämiseksi, että alueita pidetään tarpeettomasti malminetsintäluvan käsittäminä alueina, nousee malminet-
sintäkorvauksen suuruus porrastetusti neljän vuoden jälkeen 30 euroon, seitsemännen vuoden jälkeen 40 
euroon ja kymmenennen vuoden jälkeen 50 euroon.  

Malminetsinnän aikana aiheutetut haitat, kuten kaadetut puut, on toiminnanharjoittajan korvattava täysimää-
räisenä eikä korvausvelvollisuutta ole muutoinkaan rajattu. 

Kun malminetsintälupa raukeaa, malminetsintäluvan haltijan on: 

1) saatettava malminetsintäalue yleisen turvallisuuden vaatimaan kuntoon, poistettava väliaikaiset rakennel-
mat ja laitteet, huolehdittava alueen kunnostamisesta ja siistimisestä sekä saatettava alue mahdollisimman 
luonnonmukaiseen tilaan; 

2) kuuden kuukauden kuluessa luovutettava kaivosviranomaiselle tutkimustyöselostus, tutkimukseen liittyvä 
tietoaineisto ja edustava osa kairasydämistä. 

Kaivostoiminta 

Kaivoslaki edellyttää, että kaivoksen perustamiseen ja kaivostoiminnan harjoittamiseen on oltava kaivoslupa. 
Muun voimassa olevan lainsäädännön edellyttämien lupien ja viranomaismenettelyjen lisäksi kaivostoiminta 
edellyttää käyttöoikeutta kaivosluvan tarkoittamaan alueeseen.  

Toiminnanharjoittajat saavat käyttöoikeuden alueeseen joko sopimalla asiasta maanomistajan kanssa tai ha-
kemalla valtioneuvostolta erillistä kaivosaluelunastuslupaa. Kaivosaluelunastusluvan myöntämisen edellytyk-
senä on muun ohessa se, että kaivoshanke on yleisen tarpeen vaatima. Yleisen tarpeen vaatimusta arvioidaan 
erityisesti kaivoshankkeen paikallis- ja aluetaloudellisten sekä työllisyysvaikutusten ja yhteiskunnan raaka-ai-
nehuollon tarpeen perusteella. 

Kaivoslupa oikeuttaa hyödyntämään kaivosalueella tavatut kaivosmineraalit, kaivostoiminnassa sivutuotteena 
syntyvän orgaanisen ja epäorgaaninen pintamateriaalin, ylijäämäkiven ja rikastushiekan (kaivostoiminnansi-
vutuote) ja muut kaivosalueen kallio- ja maaperään kuuluvat aineet siltä osin kuin niiden käyttö on tarpeen 
kaivostoimintaan kaivosalueella. 

Kaivosalueen suhde muuhun alueiden käyttöön tulee olla selvitetty. Kaivostoiminnan tulee perustua oikeus-
vaikutteiseen kaavaan taikka kaivostoiminnan vaikutukset huomioon ottaen asian tulee olla muutoin riittävästi 
selvitetty yhteistyössä kunnan, maakunnan liiton ja elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen kanssa. Lain 
esitöiden perusteella myös maakuntakaavat rinnastetaan oikeusvaikutteisiin kaavoihin. Kaivosluvan hakijan 
tulee esittää lupahakemuksessaan riittävän yksityiskohtainen ja luotettava suunnitelma, jonka perusteella lu-
paviranomaisen on mahdollista arvioida, että hakijalla on tarvittavat edellytykset ja myös tarkoitus ryhtyä kai-
vostoimintaan. 

Kaivoslupa on lähtökohtaisesti voimassa toistaiseksi. Perustellusta syystä kaivoslupa voidaan myöntää myös 
määräajaksi.  
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Lupaviranomaisen on tarkistettava toistaiseksi voimassa olevan kaivosluvan määräyksiä vähintään kymmenen 
vuoden välein. Määräaikainen kaivoslupa voi olla voimassa enintään kymmenen vuotta ja sille voidaan myön-
tää jatkoaikaa toistaiseksi tai enintään kymmenen vuotta kerrallaan. 

Kaivoslupa raukeaa, jos kaivostoimintaa tai sen valmistelua ei ole aloitettu luvassa annetussa määräajassa 
taikka jos kaivostoiminta on luvanhaltijasta riippuvasta syystä keskeytynyt vähintään viideksi vuodeksi. 

Lupaviranomainen voi lykätä enintään kahdesti kaivosluvan raukeamista ja antaa uuden määräajan kaivostoi-
minnan aloittamiseksi tai määräajan toiminnan jatkamiseksi. Luvan raukeamista voidaan lykätä enintään yh-
teensä kymmenellä vuodella. Edellytyksenä hakemuksen hyväksymiselle on, että hakijan esittämää syytä on 
pidettävä perusteltuna ja suunnitelmaa riittävän yksityiskohtaisena eikä päätöksestä aiheudu kohtuutonta hait-
taa yleiselle tai yksityiselle edulle.  

Jos kaivosalueen hallinta perustuu kaivosluvan haltijan omistukseen tai kiinteistön omistajien kanssa tehtyihin 
sopimuksiin, kaivosviranomainen voi kaivosluvan haltijan hakemuksesta lykätä kaivosluvan raukeamista siitä-
kin huolimatta, että kymmenen vuoden enimmäisaika olisi kulunut umpeen. 

Kaivoslupa raukeaa myös, jos kaivosalue ei ole siirtynyt luvanhaltijalle määräajassa eikä edellytyksiä siten ole 
kaivostoiminnan aloittamiseksi.  

Kaivostoiminta päättyy, kun kaivoslupa raukeaa tai se peruutetaan. 

Kaivostoiminnan päätyttyä toiminnanharjoittajan on kahden vuoden kuluessa saatettava kaivosalue yleisen 
turvallisuuden vaatimaan kuntoon, huolehdittava niiden kunnostamisesta, siistimisestä ja maisemoinnista sekä 
suoritettava kaivosluvassa erikseen määrätyt lopettamistoimenpiteet. Toiminnanharjoittaja on lisäksi kahden 
vuoden kuluessa poistettava alueelta kaivoksesta louhitut kaivosmineraalit sekä maan pinnalla olevat raken-
nukset ja rakennelmat. 

Kaivosluvan haltijan on maksettava kaivosalueeseen kuuluvien kiinteistöjen omistajille vuotuinen louhintakor-
vaus. Jos kaivosalueella on useita kiinteistöjen omistajia, kunkin osuus louhintakorvauksesta olisi jaettava 
siinä suhteessa kuin heillä on osuutta kaivosalueeseen.  

Louhintakorvaus koostuisi kiinteästä osasta ja hyödynnetyn malmin arvoon perustuvasta osasta. Kiinteän osan 
suuruus on 50 euroa hehtaarilta vuodessa. Metallimalmikaivosten osalta hyödynnetyn malmin arvoon perus-
tuva osa on 0,15 prosenttia vuoden aikana louhitun ja hyödynnetyn metallimalmin kaivosmineraalien laske-
tusta arvosta.  

Jos lupaviranomainen on lykkää kaivosluvan raukeamista, on kaivosluvan haltija velvollinen maksamaan kiin-
teistön omistajille louhintakorvausta 100 euroa hehtaarilta, kunnes kaivostoiminta aloitetaan tai sitä jatketaan. 

Voimassa oleva kaivoslaki kumosi vuonna 1965 voimaan tulleen kaivoslain (503/1965), jonka nojalla annettuja 
kaivosoikeuksia on edelleen voimassa. Kaivosoikeus rinnastuu voimassa olevan kaivoslain mukaiseen kai-
voslupaan. Kaivoslain siirtymäsäännösten mukaan kumotun lain nojalla annettu kaivosoikeus jää voimaan 
kaivospiirimääräyksessä ja kaivoskirjassa mainituilla ehdoilla. Kaivoslain siirtymäsäännösten mukaan kaivos-
viranomaisen oli viimeistään kolmen vuoden kuluttua lain voimaantulosta (eli 1.7.2021) määrättävä vakuuden 
laji ja suuruus sekä annettava kaivosoikeuden haltijalle enintään vuoden pituinen määräaika vakuuden aset-
tamiselle. Kaivosviranomaisen oli myös viimeistään kolmen vuoden kuluttua lain voimaantulosta annettava 
kaivosoikeuden haltijalle yleisten ja yksityisten etujen kannalta tarpeelliset määräykset sekä asetettava mää-
räysten tarkistusväli. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että kaivosviranomaisen oli annettava kaivosoikeutta 
koskevat määräykset muun muassa kaivostoiminnan lopettamisesta ja kaivostoiminnasta aiheutuvien haital-
listen vaikutusten välttämiseksi. 

Kaivosoikeuden nojalla maksettava louhimismaksu määräytyy kumotun kaivoslain mukaisesti, kuitenkin siten, 
että kaivospiirimaksun vuotuinen suuruus on 50 euroa hehtaarilta. 

Kumotun kaivoslain nojalla annettuihin kaivosoikeuksiin sovelletaan mitä kaivosluvan raukeamisesta sääde-
tään voimassa olevassa kaivoslaissa. Jos kaivosoikeuden raukeamista lykätään, otetaan huomioon kumotta-
van lain nojalla myönnetyt lykkäykset. 

Vakuus 
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Malminetsintäluvan haltijan ja kullanhuuhtojan on asetettava vakuus mahdollisen vahingon ja haitan korvaa-
mista sekä kaivoslain mukaisten jälkitoimenpiteiden suorittamista varten.  

Kaivosluvan haltijan on lisäksi asetettava kaivoslain mukaisia kaivostoiminnan lopetus- ja jälkitoimenpiteitä 
varten vakuus sekä ympäristönsuojelulain nojalla jätteen käsittelytoiminnan vakuus. Vakuuden tarkoituksena 
on kattaa lopettamistoimenpiteistä aiheutuvat kustannukset tilanteessa, jossa toiminnanharjoittajaa ei pysty 
itse niistä vastaamaan. 

Päätösten täytäntöönpano ja valituskelpoisuus  

Lähtökohtaisesti kaikki hallintopäätökset, mukaan luettuna malminetsintään ja kaivostoimintaan liittyvät lupa-
päätökset, ovat valituskelpoisia ja niihin voidaan hakea muutosta valittamalla toimivaltaiseen hallintotuomiois-
tuimeen. Lupapäätökset ovat täytäntöönpantavissa niiden saatua lainvoiman tai, mikäli lupaviranomainen on 
antanut lupaa koskevan erillisen täytäntöönpanomääräyksen. Kaivoslupaan perustuvat toimenpiteet saa kui-
tenkin aloittaa vasta, kun kaivoslupapäätös on lainvoimainen, kaivosluvassa annetut toimenpiteiden aloittami-
seen liittyvät määräykset on toteutettu, kaivosluvan käsittämä alue on toiminnanharjoittajan hallinnassa, kai-
voslain mukainen vakuus on asetettu määrätyn mukaisesti ja muualla laissa vaaditut luvat ovat lainvoimaisia 
tai toiminnan aloittamiseen on saatu oikeus asiassa toimivaltaiselta viranomaiselta. 

Kaivoslain uudistamista koskeva lainsäädäntöhanke 

Valtioneuvosto on 8.9.2022 esittänyt muutoksia voimassa olevaan kaivoslakiin, ja esitys on tällä hetkellä edus-
kunnan käsittelyssä. Esityksen mukaan muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.3.2023, mikäli eduskunta hy-
väksyy esityksen.  

Eduskunnassa käsiteltävänä olevassa hallituksen esityksessä on ehdotettu muun ohella asianosaisten tiedon-
saantioikeuden parantamista. Käytännössä tämä tarkoittaisi kaivosviranomaisen velvollisuutta järjestää ylei-
sölle avoin tilaisuus kaivoslupaa koskevasta lupahakemuksesta, malminetsintäluvan haltijan velvollisuutta jär-
jestää vuosittain yleisölle avoin tilaisuus, jossa käytäisi läpi suoritetut tutkimustyöt, pääasialliset tutkimustulok-
set ja tutkimustöiden vaikutukset sekä tulevat tutkimustoimet ja kaivosluvan haltijan velvollisuutta järjestää 
vuosittain vastaavanlainen tilaisuus, jossa käytäisiin läpi esiintymän hyödyntämisen aikataulua, laajuutta, tu-
loksia ja kaivostoiminnan vaikutuksia. 

Esitys sisältää ehdotuksen, jonka mukaan maanomistajan suostumuksella tehtävästä malminetsinnästä olisi 
aina ennen malminetsinnän aloittamista ilmoitettava kirjallisesti kaivosviranomaiselle. 

Varaussääntelyn osalta esityksessä ehdotetaan, että Suomessa otettaisi käyttöön varausmaksu, jonka myötä 
varaaja olisi velvollinen maksamaan valtiolle varausmaksua varausalueen pinta-alaan perustuen 1 euroa heh-
taarilta. Tämän lisäksi esityksessä ehdotetaan, että varauspäätöksen voimassaoloaikaa lyhennettäisi kahdes-
takymmenestäneljästä kuukaudesta kahteentoista kuukauteen. Erityisistä syistä varauspäätös voisi olla voi-
massa enintään kaksikymmentäneljä kuukautta. 

Malminetsintäluvan voimassaolon jatkamisen edellytykseen ehdotetaan muutosta. Esityksen mukaan luvan 
voimassaolon jatkamisen edellytykseksi lisättäisi se, että luvanhaltija on toteuttanut, olennaisilta osin, lupaan 
perustuvassa lupahakemuksessa selostetun tutkimussuunnitelman mukaiset tutkimustoimenpiteet. Tämän li-
säksi luvan voimassaolon jatkamisen edellytyksenä olisi malmietsintäalueen maanomistajien suostumus sil-
loin, kun malminetsintälupa on ollut voimassa vähintään kymmenen vuotta.  

Mahdollisten poikkeustilanteiden osalta toiminnanharjoittaja voisi hakea luvan voimassaololle jatkoa, mikäli 
malminetsintä on luvan voimassa ollessa täytynyt ylivoimaisen esteen takia tai muista toiminnanharjoittajasta 
johtumattomista erityisistä syistä keskeyttää.  

Kaivoslain mukaiseen vakuussääntelyyn ehdotetaan muutoksia. Esityksen mukaan kaivostoiminnan vakuus 
kattaisi poikkeavien olojen turvallisuustoimenpiteistä aiheutuvat kustannukset ja maanomistajakorvaukset yh-
den vuoden ajalta. Esitys sisältää myös ehdotuksen, jonka mukaan kaivosviranomainen voisi omasta aloit-
teestaan tarkistaa kaivoslain mukaan määrätyn vakuuden suuruutta tietyissä tilanteissa. 

Kaivosluvan myöntämisen edellytyksiin ehdotetaan muutoksia. Mikäli eduskunta hyväksyy hallituksen esityk-
sen laiksi kaivoslain muuttamisesta nykyisessä muodossaan, tulisi kaivostoiminnan jatkossa perustua maan-
käyttö- ja rakennuslain mukaiseen oikeusvaikutteiseen yleiskaavaan tai asemakaavaan siirtymäsäännöksissä 
olevia poikkeuksia lukuun ottamatta. Siirtymäsäännösten mukaan nykyistä sääntelyä sovelletaan, mikäli kyse 
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on olemassa olevalle kaivokselle määrättävästä vähäisestä apualueesta tai alueesta, jolla vähäisesti laajen-
netaan olemassa olevaa kaivosta ja kyseinen hakemus on jätetty viiden vuoden kuluessa hallituksen esittämän 
lain voimaantulosta. 

Esitys sisältää ehdotuksia, joiden tarkoituksena on varmistaa se, että muut elinkeinot huomioidaan entistä 
kattavammin kaivoslain mukaisessa lupaharkinnassa. Lupaviranomaisen olisi myös niin kaivos- kuin malmin-
etsintäluvassa annettavia lupamääräyksiä, jotka edistäisivät ympäristönsuojelun tason parantamista. 

Esityksen mukaan kaivosviranomainen voisi hakijan pyynnöstä myös malminetsintälupaa koskevassa päätök-
sessä määrätä, että luvassa yksilöityihin toimenpiteisiin voitaisiin valituksesta huolimatta ryhtyä lupapäätöstä 
noudattaen. 

Hallituksen esityksessä ehdotetun yleisen siirtymäsäännöksen mukaan kaivosviranomaisessa noudatetaan 
säännöksiä, jotka ovat olleet voimassa asian vireilletulohetkellä. 

Yhdysvallat kaivosmaana – painopisteenä Idaho 

Yhdysvalloissa Endominesin toimintaa sääntelevät kattavat ja monimutkaiset lait ja asetukset, jotka voivat 
muuttua ja joita valtion viranomaiset ja muut laajan valvontatoimivallan omaavat elimet voivat muuttaa. Kai-
vosyhtiönä ympäristölainsäädännön vaatimusten noudattaminen on olennainen ja merkittäviä kustannuksia 
aiheuttava osa Endominesin toimintaa. Yhdysvalloissa Endomines on kattavien liittovaltion, osavaltioiden ja 
paikallisten ympäristösääntöjen ja -määräysten alainen, mukaan lukien Yhdysvaltain Clean Air Act-, Clean 
Water Act-, Resource Conservation and Recovery Act- ja Metal Mine Reclamation Act -lain toimeenpanon 
yhteydessä annetut asetukset. Endomines on myös monien, jokaiselle toimintayksikölle rekisteröityjen lupa-
vaatimusten alainen, mukaan lukien ne, jotka liittyvät uhanalaisten ja erittäin uhanalaisten lajien suojeluun 
Yhdysvaltain Endangered Species Act -lain mukaisesti. 

Endominesin toimintaa koskee myös kattava työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta koskeva sääntely, mu-
kaan lukien mm. US Occupational Safety and Health Act -lain ja vastaavien lakien muilla oikeudenkäyttöalu-
eilla asettamat vaatimukset. Yhdysvalloissa Endominesin kaivostoiminta on U.S. Mine Safety and Health Ad-
ministrationin (”MSHA”) sääntelyn alaista vuoden 1977 lain Federal Mine Safety and  ealth Act (Mine Act) 
mukaisesti. MSHA tarkastaa Endominesin kaivokset säännöllisesti ja antaa kehotuksia ja määräyksiä, mikäli 
se katsoo Endominesin rikkoneen Mine Act -kaivoslain säännöksiä. Lisäksi valtion eri viranomaisilla Yhdys-
valloissa on yhteinen toimivalta, joka johtuu valtion laista, jossa säädetään työntekijöiden terveydestä ja tur-
vallisuudesta ja joka soveltuu sekä Endominesin teollisuuslaitoksissa, että kaivoksissa. 

Kaivosteollisuus Yhdysvalloissa ja Idahossa 

Ensimmäisten kultahippujen löytyminen Sacramenton laaksosta vuoden 1848 alussa toimi lähtölaukauksena 
Yhdysvaltojen kultaryntäykselle, ja 15 vuotta myöhemmin kultaa löydettiin nykyisen Idahon alueelta. Kaivos-
toiminta on ollut alusta asti Idahon tärkeimpiä elinkeinoja, vaikkakin viime vuosikymmeninä painopiste on ollut 
enemmänkin hopeassa. Kullan hinnan noustessa 2000-luvulla kiinnostus kultaa kohtaan kasvoi jälleen Ida-
hossa, mikä johti siihen, että vanhoissa kaivoksissa on käynnistetty kullan louhinta uudestaan21. Idahon osa-
valtiossa on isot kultavarannot, ja U.S. Geological Surveyn vuoden 1998 tutkimuksen mukaan Idaholla oli 335 
tonnia kultavarantoja merkittävissä esiintymissä, mikä oli kahdeksanneksi eniten Yhdysvaltojen osavaltioista22. 

Kaivostuotanto Idahossa 

Viime vuosina on ollut trendinä, että kaivosyhtiöt ostavat oikeuksia suljettuihin, 1800- tai 1900-luvulta peräisin 
oleviin kaivoksiin ja aloittavat niissä tuotannon uudelleen. Tästä esimerkkeinä ovat Midas Gold, joka on käyn-
nistämässä historiallista Stibniten kaivosta23, ja Excellon Idaho Gold, joka on laajentamassa Kilgore Gold De-
positia24. Lisäksi Liberty Gold (ent. Pilot Gold) osti vuonna 2016 historiallisen Black Pinen kaivoksen ja on 
toteuttanut uusia kairauksia alueella25. Idaho on Suomen tavoin maailman parhaimpia alueita kaivostoiminnan 

 
21  Idaho State University: imnh.isu.edu/digitalatlas/geog/mining/minemain.htm 

22  U.S. Department of the Interior U.S. Geological Survey pubs.usgs.gov/of/1998/0206a-b/pdf/of98-206a.pdf 

23  Midas Gold: https://midasgoldcorp.com/project/ 

24  Excellon Idaho Gold: https://excellonidaho.com/kilgore-project/ 

25  Liberty Gold: https://libertygold.ca/projects/black-pine.html 
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harjoittamiseen. Fraser Instituten vuonna 2019 tekemän tutkimuksen mukaan alue arvioitiin kahdeksanneksi 
parhaaksi. 

Kaivoslainsäädäntö Yhdysvalloissa ja Idahossa 

Tällä hetkellä Idahossa on kaivoslupia tai kaivostoimintaoikeuksia kahta eri tyyppiä, patentoitu (”patented mi-
ning claim”) ja patentoimaton (”unpatented mining claim”). Patentoidun kaivostoimintaoikeuden antavat liitto-
valtion viranomaiset, mikä tarkoittaa, että maa-alueesta tulee yksityinen. Tämä vähentää kaivostoiminnan har-
joittamiseen kyseisellä maa-alueella liittyviä lupavaatimuksia ja sovellettavia säännöksiä. Patentoimattoman 
kaivostoimintaoikeuden myöntää ”Bureau of Land Management” (BLM) tai Forest Service, ja kyseinen oikeus 
tarkoittaa, että maanomistajalla on oikeus mineraaleihin, mutta ei maan pintaan. Maan pintaan sovelletaan 
edelleen kaikkia valtion viranomaisten lupamääräyksiä, mukaan lukien ympäristöselvitykset26. 

Malminetsinnästä kaivostoimintaan  

Tie malminetsinnän aloittamisesta louhintaan ja kaupallisten tuotteiden myyntiin on pitkä. Jäljempänä kuva-
taan erään projektin eri vaiheet malminetsinnästä kaivostoimintaan. Malminetsintäalueen valinnasta ja mal-
minetsinnän aloittamisesta kaivostuotantoon kuluvan ajan arvioidaan olevan vähintään kymmenen vuotta hy-
vin sujuvassa projektissa, jossa kaikki kehitysvaiheet käydään läpi alla olevan kuvion mukaisesti. 

Malminetsinnästä kaivostoimintaan 

 

Malminetsintävaihe  

Tunnustelu ja malminetsintäalueen valinta 

Tunnusteluvaiheen tavoitteena on valita geologisilta edellytyksiltään suotuisat alueet, joilla malmiesiintymän 
löytymiseen arvioidaan olevan hyvät mahdollisuudet. Tämä tehdään keräämällä alueista geologista, geokemi-
allista ja geofysikaalista dataa, kokoamalla, analysoimalla ja tulkitsemalla tietoa ja arvioimalla saatujen tulosten 
perusteella, voidaanko aluetta pitää malmikriittisenä, eli arvioidaanko alueella olevan edellytykset louhintakel-
poisten malmien löytymiselle. Kaivosalueen valinnassa kaivostoiminnan yhteiskunnallisesta hyväksyttävyy-
destä on tullut viime vuosina yhä merkittävämpi tekijä. 

Malminetsinnän jatkovaihe 

Mikäli tunnustelu onnistuu hyvin, malminetsintäprosessi etenee seuraavaan vaiheeseen, jossa tehdään muun 
muassa geologista kartoitusta, lohkare-etsintää ja geofysikaalisia mittauksia. Lisäksi tehdään usein geokemi-
allisia tutkimuksia, mikä tarkoittaa esimerkiksi moreeni-, kasvi- tai kallionäytteiden ottamista ja analysointia. 
Jos näiden tutkimusten tulokset ovat positiivisia, aloitetaan malminetsinnän kallein vaihe, jossa tehdään yksi-
tyiskohtaisia ja järjestelmällisiä kartoituksia ja sydänkairauksia mineralisaation paikantamiseksi sekä sen koon 
ja taloudellisesti kiinnostavien alkuaineiden tai mineraalien pitoisuuksien arvioimiseksi. Samalla aloitetaan mi-
neralogiset, rikastustekniset ja metallurgiset testit, joiden avulla määritetään, miten ja millaisin kustannuksin 
voidaan valmistaa myyntikelpoinen tuote. 

Projektiselvitys ja kannattavuusanalyysi 

Esiintymän hyödyntämisen kannattavuus määritetään tarkastelemalla teknisiä ja taloudellisia parametreja. 
Tämä työ aloitetaan useimmiten nk. ”in-house scoping” -selvityksellä. Jos sen tulos on positiivinen, toteutetaan 
nk. kannattavuuden esiselvitys, ”pre-feasibility study”. 

 
26  BLM: Mining Claims and Sites on Federal Land Brochure 
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Viimeinen vaihe ennen kuin päätös kaivostoiminnan aloittamisesta voidaan tehdä, on lopullinen ”feasibility”-
selvitys (kannattavuustarkastelu), jonka useimmiten toteuttaa puolueeton asiantuntijaorganisaatio. Jos tulos 
on positiivinen, voidaan aloittaa työ kaivostoiminnan aloituksen rahoittamiseksi.  

Rakentamisvaihe 

Kaivoksen ja rikastamon rakentaminen  

Tuotantolaitos koostuu kaivoksesta, jossa louhinta voi tapahtua maan alla tai avolouhintana, sekä rikasta-
mosta, jossa malmi jalostetaan kaupalliseksi rikasteeksi. Maanalaisen tuotannon aloittaminen edellyttää vino-
tunnelin tai kuilun ajamista. Avolouhostoiminta on usein nopeampi käynnistää, koska normaalisti pelkkä pin-
tamaan poisto riittää, jotta malmioon päästään käsiksi. 

Louhintaa edeltävät tutkimukset 

Jotta malmitappiot ja sivukiven sekoittuminen malmiin louhittaessa saadaan minimoitua, malmio on tutkittava 
yksityiskohtaisesti malmirajojen ja pitoisuuksien toteamiseksi. Näihin tutkimuksiin kuuluvat muun muassa geo-
loginen kartoitus, sydänkairaus ja KAX-kairaus. Geologit tulkitsevat saadut tiedot ja laativat yhdessä kaivos-
asiantuntijoiden kanssa louhinta- ja tuotantosuunnitelman. 

Tuotantovaihe 

Malmintuotanto 

Malmintuotanto voi tapahtua joko maan päällä avolouhintana tai maan alla. Avolouhinta on kohtalaisissa sy-
vyyksissä halvempaa kuin maanalainen louhinta. Koska louhinta etenee syvyyssuunnassa, sivukiveä joudu-
taan louhimaan yhä enemmän, minkä vuoksi tietyssä syvyydessä tulee edullisemmaksi siirtyä maanalaiseen 
louhintaan. 

Maanalainen malmintuotanto on merkittävästi monimutkaisempaa kuin avolouhinta. Kustannukset ja työmäärä 
voivat louhinta-alueilla vallitsevien olosuhteiden mukaan vaihdella merkittävästi. Koska malmiot harvoin ovat 
mineralisoituneet homogeenisesti tai laajuudeltaan yhtenäisiä, niiden kustannustehokas louhinta edellyttää 
merkittävää suunnittelua. Tulevan malminlouhinnan valmistelutyöt, kuten peränajo sivukiven läpi, vaikuttavat 
malmintuotantoon ajoittain. Sen lisäksi kallion lujituksen, kaivostuuletuksen, sähköjärjestelmien, pumpputöi-
den ja vastaavien tarve voi vaihdella laajuudeltaan huomattavasti eri aikoina. Kaikki nämä tekijät voivat vai-
kuttaa olennaisesti louhintakustannuksiin kyseisenä ajankohtana. 

Rikastus 

Murskattu malmi jauhetaan rikastamolla. Arvomineraalien ominaisuuksien mukaan ne konsentroidaan sen jäl-
keen gravimetrisillä, magneettisilla tai pintakemiallisilla menetelmillä. Lopputuotteita kutsutaan rikasteiksi, ja 
ne sisältävät suurimman osan arvomineraaleista. Tuotetut rikasteet voidaan joko jatkojalostaa yrityksen omin 
toimenpitein tai myydä ulkopuolisille. 

Liuotus, sulatus ja jalostus 

Monissa kultaesiintymissä hienojakoinen malmi tai tuotettu rikaste on liuotettava, jotta kulta ja mahdollisesti 
tietyt muut metallit saadaan talteen. Kullan liuottamiseen käytetään pääsääntöisesti natriumsyanidia. Liuok-
sesta kulta saostetaan aktiivihiilellä, joka on lisätty karkeina rakeina. Kulta liuotetaan vielä kerran liuottamalla 
hiili korkeassa lämpötilassa, minkä jälkeen se saostetaan esimerkiksi teräsvillalla, joka seuraavassa vaiheessa 
paahdetaan. Saatu kulta sulatetaan kultaharkoiksi tai nk. doré-harkoiksi, jotka sisältävät noin 60–90 prosenttia 
kultaa. Lopullisesta puhdistuksesta huolehtivat ulkopuoliset jalostamot, joista kulta toimitetaan harkkoina, joi-
den puhtaus on 999,9 tuhannesosaa kultaa.  

Mineraalivarantojen ja malmivarojen luokittelu 

Endomines on toimialajärjestö Kaivosteollisuus ry:n (FinnMin) jäsen. Kaivosteollisuus ry on vastaava järjestö 
kuin SveMin, joka on kaivosyhtiöiden, mineraalin- ja metallintuottajien työnantaja- ja toimialajärjestö Ruotsissa. 
Tästä johtuen Endomines noudattaa Fennoscandian Association for Metals and Mining Professionals 
(FAMMP) antamia yhteisiä suosituksia koskien malminetsintää ja mineraalien kaivua harjoittavien yritysten 
julkaisustandardeja. 
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Fennoscandian Association for Metals and Mining Professionals suositukset perustuvat sääntöihin, joita CSA 
(Canadian Securities Administrators, Kanadan finanssivalvonta) edellyttää kaivos- ja malminetsintäyhtiöiden 
noudattavan. Kanadalaisessa politiikka-asiakirjassa National Instrument NI 43–101 kuvataan raportoinnin läh-
tökohdat ja säännöt. Ohjeessa NI 43–101 suositellaan kanadalaisen CIM-koodin (Canadian Institute of Mining, 
Metallurgy and Petroleum) käyttöä mineraalivarantojen ja malmivarojen arviointiin ja raportointiin, mutta siinä 
sallitaan myös jonkin seuraavan standardin käyttö: 

• australialainen JORC-säännöstö (Joint Ore Reserves Committee); 

• amerikkalainen SEC-säännöstö (United States Securities and Exchange Commission); 

• eurooppalainen PERC-säännöstö (Pan-European reserves and resources reporting committee); tai 

• eteläafrikkalainen SAMREC-säännöstö (South African Mineral Resource Committee). 

Fennoscandian Association for Metals and Minerals Professionals (FAMMP) suosittelee, että kaikessa jonkin 
näiden yhdistyksen jäsenenä olevien yritysten tiedotuksessa noudatetaan suoraan tai valtuutuksen kautta jo-
takin edellä mainituista politiikka-asiakirjoista. Suositusten tarkoitus on toimia yritysten suuntaviivoina niiden 
sijoittajille, tiedotusvälineille ja osakemarkkinoille suunnatussa tiedottamisessa. Suositukset koskevat kaiken-
laista tiedottamista, kuten lehdistötiedotteita, yhtiön kotisivuja, esitteitä, vuosikertomuksia ja muita julkisia asia-
kirjoja. 

Endomines raportoi mineraalivarannoista ja malmivaroista JORC-säännöstön, NI 43–101:n ja Canadian Insti-
tute of Mining, Metallurgy and Petroleumin (”CIM”) malmivaroja ja mineraalivarantoja koskevien standardien 
mukaisesti. Lisäksi Endominesilla on historiallisiksi luokiteltuja malminetsintäprojekteja. Endomines ei käsittele 
historiallisia laskelmia NI 43–101:n mukaan määriteltyinä mineraalivarantoina eikä malmivaroina.  

JORC-säännöstö on kansainvälisesti hyväksytty australialainen säännöstö malmivarojen ja mineraalivaranto-
jen raportointiin. JORC-säännöstö on ensisijaisesti mineraalivarannon tilan raportointiin tarkoitettu säännöstö, 
kun taas NI 43-101 on arvopaperiraportointia koskeva säännöstö. NI 43–101 edellyttää merkittävästi enem-
män teknistä raportointia markkinoille kuin JORC-säännöstö.  

Mineraalivarannot 

Mineraalivaranto on maankamarassa esiintyvä kiinteän epäorgaanisen tai fossiilisen orgaanisen materiaalin 
konsentraatio, joka on sellaisessa muodossa ja jota esiintyy sellaisessa määrin, että sen taloudelliseen hyö-
dyntämiseen on olemassa kohtuulliset mahdollisuudet. 

Mineraalivarantojen luokittelu 

Mineraalivarannot luokitellaan nousevan geologisen tunnettuusasteen mukaan seuraavasti: 

• mahdolliset mineraalivarannot; 

• osoitetut mineraalivarannot; ja  

• mitatut mineraalivarannot. 

Mahdolliset mineraalivarannot 

Mahdollinen mineraalivaranto on se osa mineraalivarantoa, jonka määrä ja pitoisuus on arvioitu geologisten 
tutkimusten, rajoitetun näytteenoton sekä kohtuullisiksi arvioitujen, mutta ei selvitettyjen, geologisten yhteyk-
sien ja pitoisuusyhteyksien perusteella. Arviointi perustuu esimerkiksi avokallioista, kalliopaljastumista, pinta-
maan poistosta ja kairausnäytteistä saatuun rajalliseen tietoon ja näytteenottoon. Mahdolliseen mineraaliva-
rantoon liittyvän epävarmuuden vuoksi ei voida edellyttää, että se tai sen osa voidaan jatkotutkimuksissa muut-
taa osoitetuksi tai mitatuksi mineraalivarannoksi. Arvioinnin varmuus on riittämätön, jotta taloudellinen arviointi 
olisi mielekästä. 

Osoitetut mineraalivarannot 

Osoitettu mineraalivaranto on se osa mineraalivarantoa, jonka määrä, pitoisuus, tiheys, muoto ja fysikaaliset 
ominaisuudet voidaan arvioida varmuudella, joka on siinä määrin riittävä, että sen perusteella voidaan suorittaa 
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teknisiä ja taloudellisia arviointeja. Luokitus perustuu sopivalla tekniikalla esimerkiksi kalliopaljastumista, pin-
tamaan poistosta ja kairausnäytteistä saadun tiedon yksityiskohtaisiin tutkimuksiin ja testeihin. 

NI 43–101 -standardin mukainen pätevä henkilö (”Pätevä Henkilö”) voi luokitella mineralisaation osoitetuksi 
mineraalivarannoksi, jos aineisto on laadultaan, määrältään ja jakaumaltaan sellaista, että geologiasta ja mi-
neralisaation jatkuvuudesta voidaan tehdä kohtuullinen tulkinta. Osoitettua mineraalivarantoa voidaan käyttää 
alustavassa kannattavuusselvityksessä, jonka pohjalta voidaan tehdä kehityspäätökset. 

Mitatut mineraalivarannot 

Mitattu mineraalivaranto on se osa mineraalivarantoa, jonka määrä, pitoisuus, tiheys, muoto, fysikaaliset omi-
naisuudet tms. tunnetaan niin hyvin, että niitä yhdessä hyvin perusteltujen teknisten ja taloudellisten paramet-
rien kanssa voidaan käyttää perusteena tuotannonsuunnittelulle ja mineralisaation taloudellisille kannattavuus-
tarkasteluille. Arviointi perustuu sopivalla tekniikalla esimerkiksi kalliopaljastumista, pintamaan poistosta ja kai-
rausnäytteistä kerätyn tiedon yksityiskohtaisiin tutkimuksiin ja testeihin. 

Pätevä Henkilö voi luokitella mineralisaation mitatuksi mineraalivarannoksi, jos aineisto on laadultaan, mää-
rältään ja jakaumaltaan sellaista, että tonnimäärä ja pitoisuudet voidaan arvioida hyvällä tarkkuudella ja että 
arvioinnin vaihtelut eivät olennaisesti vaikuta potentiaaliseen kannattavuuteen. Tämä luokka vaatii korkeaa 
luottamustasoa ja geologian sekä mineralisaatiota määräävien parametrien ymmärrystä. 

Malmivarat  

Malmivara on kannattavuusselvityksellä vahvistettu, taloudellisesti louhintakelpoinen osa mitatusta tai osoite-
tusta mineraalivarannosta. Selvityksen tulee sisältää riittävät tiedot louhinnasta, rikastuksesta sekä metallur-
gisista, taloudellisista ja muista merkityksellisistä tekijöistä ja osoittaa, että kannattava louhinta on mahdollista 
raportointihetkellä. Malmivaraan sisältyy sivukivilaimennus, ja siinä otetaan huomioon malmitappio. Termin 
malmivara ei tarvitse välttämättä tarkoittaa, että esiintymän hyödyntämiseen tarvittavat laitokset/rakenteet ovat 
valmiina tai että kaikki luvat on saatu. Arvion lopputuloksen on kuitenkin oltava, että luvan saaminen on koh-
tuullisen varmaa. 

Malmivarojen luokittelu 

Malmivarat jaetaan nousevan tunnettuusasteen mukaan seuraaviin luokkiin: 

• todennäköiset malmivarat; ja  

• todetut malmivarat. 

Todennäköiset malmivarat 

Todennäköinen malmivara on vähintään yhdellä alustavalla kannattavuusselvityksellä vahvistettu taloudelli-
sesti louhintakelpoinen osa osoitetusta ja tietyissä tapauksissa mitatusta mineraalivarannosta. Selvityksen tu-
lee sisältää riittävät tiedot louhinnasta, prosessitekniikasta, metallurgiasta, taloudesta ja muista merkitykselli-
sistä tekijöistä ja osoittaa raportointihetkellä, että louhinta on kannattavaa. 

Todetut malmivarat 

Todettu malmivara on vähintään yhdellä kannattavuusselvityksellä vahvistettu taloudellisesti louhintakelpoinen 
osa mitatusta mineraalivarannosta. Selvityksen tulee sisältää riittävät tiedot louhinnasta, prosessitekniikasta, 
metallurgiasta, taloudesta ja muista merkityksellisistä tekijöistä, jotka osoittavat, että louhinta on kannattavaa 
raportointihetkellä. Pätevä Henkilö on arvioinut, että todetulla malmivaralla on korkein luottamusaste. Tämä 
termi tulee rajoittaa niihin osiin esiintymää, joissa tuotannonsuunnittelu on käynnissä ja joissa arvioinnin muu-
toksilla ei ole olennaisia seurauksia lasketun taloudellisen kestävyyden kannalta. 
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TIETOA YHTIÖSTÄ JA YHTIÖN LIIKETOIMINNASTA 

Jäljempänä on annettu yleiskatsaus Endomines-konsernista ja sen liiketoiminnasta, ja jollei asiayhteydestä 
käy selvästi ilmi toisin, yleiskatsauksen tarkoitus on kuvata Endomines-konsernia ja sen toimintaa sekä ennen 
että jälkeen Sulautumisen. Luvussa ”Endomines” ja ”Yhtiö” viittaavat Endomines-konserniin, ellei asiayhtey-
destä selkeästi muuta johdu. 

Lyhyesti Endominesista 

Endomines on kultaan keskittyvä kaivos- ja malminetsintäyhtiö. Endomines harjoittaa kaivostoimintaa Ilomant-
sin Pampalon kaivoksella sekä malminetsintää Karjalan kultalinjan alueella Itä-Suomessa. Endomines omistaa 
useita hallintaoikeuksia esiintymiin Idahossa ja Montanassa Yhdysvalloissa. Sen tuotanto Idahossa sijaitse-
valla Fridayn kaivoksella ja Orogranden rikastamolla on toistaiseksi keskeytetty. Endominesin tavoitteena on 
kasvaa lisäämällä kullan tuotantoa Pampalossa, kehittämällä jo tiedossa olevia esiintymiä erityisesti Itä-Suo-
messa, keskittymällä malminetsintään Karjalan kultalinjan alueella sekä kumppanuusmallin kautta Yhdysval-
loissa.  

Ennen Sulautumista emoyhtiönä toimivan Endomines AB:n osakkeilla käydään kauppaa Tukholman pörssissä 
ja Nasdaq Helsingin pörssilistalla.  

Konsernirakenne 

Ennen Sulautumista Endomines-konserni koostuu emoyhtiöstä Endomines AB kolmesta suomalaisesta tytär-
yhtiöstä Endomines Oy, Kalvinit Oy ja Endomines Finland Oyj, sekä kahdesta yhdysvaltalaisesta tytäryhtiöstä 
Endomines, Inc. ja Endomines Idaho LLC. Sulautumisessa Endomines AB sulautuu Endomines Finlandiin. 
Emoyhtiö, joka Sulautumisen jälkeen on Endomines Finland Oyj, käsittää keskushallinnon ja strategisen joh-
don, taloustoiminnot mukaan luettuna, ja vastaa osakemarkkinoille tiedottamisesta.  

Yhdysvaltain toiminta sai alkunsa, kun vuoden 2018 alussa Endomines Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö 
Endomines, Inc. osti yhdysvaltalaisen kaivosyhtiö TVL Gold Idaho, LLC:n osakekannan (nykyinen Endomines 
Idaho, LLC), joka omistaa oikeudet viiteen kultahankkeeseen Idahossa, Yhdysvalloissa. Endomines Idaho, 
LLC omistaa myös hallintaoikeudet US Grantin kaivoksen ja rikastamon Montanassa, sekä osto-option Kear-
sarge-kultahankkeeseen. Nämä hankittiin lokakuussa 2020, katso kuvaus alla kohdassa ”– Malmivarat ja mi-
neraalivarannot – Yhdysvallat”. 

Endomines-konsernin omistus on viime vuosina siirtynyt yhä enemmän Ruotsista Suomeen. Tämä yhdistet-
tynä jatkuvasti lisääntyviin sääntely- ja raportointivelvoitteisiin puoltaa Endomines-konsernin nykyisen konser-
nirakenteen yksinkertaistamista. Endomines AB:n hallitus ja sen täysin omistaman Endomines Finland -tytär-
yhtiön hallitus ovat 18.8.2022 allekirjoittaneet sulautumissuunnitelman, jonka mukaan Endomines AB sulaute-
taan täysin omistamaansa tytäryhtiöön Endomines Finlandiin rajat ylittävällä vastavirtasulautumisella.  

Endomines-konsernin rakenne ennen ja jälkeen suunnitellun Sulautumisen on kuvattu alla. Kuvassa on ilmoi-
tettu konserniyhtiön nimi ja kotipaikka sekä Endominesin omistusosuus tytäryhtiöstä. 
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Endomines-konsernin rakenne ennen Sulautumista 
Endomines-konsernin rakenne Sulautumisen jäl-
keen 

 

Endomines Finland Oyj 

Endomines Finland Oyj, joka toimii konsernin emoyhtiönä Sulautumisen jälkeen ja jonka Y-tunnus on 3215519-
7 ja LEI-tunnus on 7437004UOFZRIUWTUG97, on rekisteröity Suomen kaupparekisteriin 3.6.2021. Endomi-
nes Finland on Osakeyhtiölain mukaisesti Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö, ja siihen sovelletaan Suo-
men lakia. Endomines Finlandin Osakkeet on rekisteröity Euroclear Finlandin ylläpitämään suomalaiseen 
arvo-osuusjärjestelmään. Yhtiön kotipaikka on Espoo.  

Esitteen päivämääränä Endomines Finlandin osakepääoma on 80 000 euroa ja Yhtiö on laskenut liikkeeseen 
8 000 täysin maksettua Osaketta. Jokaisella Osakkeella on yksi ääni Yhtiön yhtiökokouksessa. Osakkeilla ei 
ole nimellisarvoa. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Esitteen päivämääränä Yhtiön hallussa ei ole Yhtiön omia Osak-
keita. 

Yhtiöjärjestyksen kolmannen pykälän mukaan Yhtiön toimialana on harjoittaa etsintätoimintaa, kaivostoimintaa 
ja konsultointia kaivosteollisuudessa, kauppaa lisenssioikeuksilla ja metalleilla sekä harjoittaa niihin liittyvää 
toimintaa. Sulautumisen jälkeen Endomines Finlandin toimintaa tullaan harjoittamaan täysin omistetun suo-
malaisen tytäryhtiön Endomines Oy:n ja yhdysvaltalaisen tytäryhtiön Endomines Idaho, LLC:n kautta. Sen 
lisäksi Endomines Finlandilla tulee olemaan yksi täysin omistettu suomalainen tytäryhtiö, Kalvinit Oy, jolla tällä 
hetkellä ei ole toimintaa. Endomines Finlandin osoite on Pampalontie 11, 82967 Hattu, ja puhelinnumero +358 
50 544 6814. 

Endomines AB (publ) 

Endomines AB (publ), konsernin emoyhtiö (ennen Sulautumista), jonka ruotsalainen organisaationumero on 
556694–2974 ja LEI-tunnus 549300F3KCKXAYOBIY58, perustettiin Ruotsissa 20.10.2005 ja rekisteröitiin 
Ruotsin kaupparekisteriviranomaisessa Bolagsverketissä 16.12.2005. Endomines AB:n yhtiömuoto on osake-
yhtiö, ja yhtiö on Ruotsin osakeyhtiölain (200 :  1) (”Ruotsin Osakeyhtiölaki”) määräysten alainen. Endo-
mines AB on julkinen osakeyhtiö ja siihen sovelletaan Ruotsin lakia. Endomines AB:n osakkeet on rekisteröity 
Euroclear Sweden AB:n (”Euroclear Sweden”) ylläpitämään ruotsalaiseen arvo-osuusjärjestelmään ja Euro-
clear Finlandin ylläpitämään suomalaiseen arvo-osuusjärjestelmään. Yhtiön kotipaikka on Tukholma. Yhtiöjär-
jestyksen kolmannen pykälän mukaan Yhtiö harjoittaa malminetsintää, kaivostoimintaa ja kaivosteollisuuteen 
liittyvää konsultointia, lupien ja metallien kauppaa sekä niiden kanssa yhteensopivaa toimintaa. Yhtiön toimin-
taa harjoitetaan täysin omistetun suomalaisen tytäryhtiön Endomines Oy:n ja yhdysvaltalaisen tytäryhtiön En-
domines Idaho, LLC:n kautta. Sen lisäksi Endomines AB:llä on kaksi suomalaista täysin omistettua tytäryh-
tiötä, Kalvinit Oy ja Endomines Finland Oyj. Kalvinit Oy:llä ei ole tällä hetkellä toimintaa. Endomines Finland 
Oyj perustettiin 2.6.2021 Sulautumisen mahdollistamiseksi. Endomines AB:n osoite on Box 5822, 10248, 
Stockholm, Ruotsi, ja puhelinnumero + 358 50 544 6814. 

Endomines AB otettiin kaupankäynnin kohteeksi Tukholman pörssin Small Cap -listalla vuonna 2012 ja rin-
nakkaislistattiin Nasdaq Helsingin pörssilistalla vuonna 2013. 
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Endomines AB purkautuu automaattisesti Sulautumisen täytäntöönpanohetkellä. 

Endomines Oy 

Endomines Oy on Pampalon kultakaivosta operoiva kaivosyhtiö, jolla on voimassa olevia kaivosoikeuksia ja 
kaivoslupa kaivoksen lähistöllä sijaitseviin esiintymiin. Kaivostoiminnan lisäksi Yhtiö harjoittaa malminetsintää 
Karjalan kultalinjalla, jonne sille on myönnetty useita malminetsintälupia. Yhtiön malminetsintä- ja kaivoslupia 
on selostettu tarkemmin esitteen kohdassa ”- Malminetsintäluvat, kaivosoikeudet ja -luvat sekä ympäristöky-
symykset”. 

Endomines, Inc. ja Endomines Idaho, LLC 

Endominesin yhdysvaltalainen liiketoiminta koostuu kuudesta kultahankkeesta Orogrande-kaivosalueella Yh-
dysvaltain Idahossa, joista viisi sai alkunsa TVL Gold Idaho, LLC:n (nykyisen Endomines Idaho, LLC:n) han-
kinnan yhteydessä vuonna 2018, ja yksi on esiintymä, jonka Endomines on vuokrannut Unity GoldSilver Mines, 
Inc.:ltä (”Unity”). Montanassa sijaitseva US Grant hankittiin lokakuussa 2020. Kearsarge esiintymän osto-optio 
hankittiin myös lokakuussa 2020. Endominesin kultahanke Yhdysvalloissa sisältää Friday-, Buffalo Gulch-, 
Deadwood-, Rescue-, Kimberly-, Unity- ja US Grant-hankkeet sekä Kearsarge-hankkeen osto-option.  

 
Kalvinit Oy 

Kalvinit Oy on luopunut ilmeniittihankkeistaan, ja Kalvinit Oy ei jatka kaivospiiritoimitusta Keski-Pohjanmaan 
ilmeniittialueilla. Päätöksen takana on emoyhtiön strateginen päätös keskittyä Karjalan kultalinjan ja sen kul-
tapotentiaalin kehittämiseen. 

Liikeidea 

Endominesin liiketoiminnan tavoitteena on tutkia, kehittää ja louhia mineraaliesiintymiä, keskittyen ensisijai-
sesti kultaan. Endomines pyrkii kannattavaan, matalariskiseen, vastuulliseen ja ympäristön kannalta kestä-
vään tuotantoon Suomessa ja Yhdysvalloissa. 

Keskeiset vahvuudet 

Endominesin johto uskoo, että erityisesti seuraavat tekijät ovat Yhtiön keskeisiä vahvuuksia ja antavat sille 
kilpailuetua: 

Korkea potentiaali löytää yli 1 miljoonan unssin kultaesiintymä Karjalan kultalinjalla 

Karjalan kultalinja on osa 300 kilometrin pituista Ilomantsi-Kostamukshan vihreäkivivyöhykettä, jolla on paljon 
samankaltaisia geologisia ominaisuuksia muiden merkittävinä kullantuotantoalueina toimivien arkeeisten vih-
reäkivivyöhykkeiden, kuten Australian Kalgoorlien, Kanadan Abitibin ja Etelä-Afrikan Witwatersrandin kanssa. 
Karjalan kultalinjalla on toteutettu useita tutkimuksia, joissa korostuu alueen potentiaali kullantuotantoalueena.  

Ensimmäiset viitteet alueen kultapotentiaalista saatiin kansallisella geokemiallisella näytteellä, minkä lisäksi 
Outokumpu toimiessaan alueella 1980-luvulla analysoi maanäytteen Rämepuron alueelta (nyk. Endominesin 
satelliittiesiintymä Karjalan kultalinjalla), josta ilmeni korkea kultapitoisuus, 93 grammaa tonnissa. Lisäksi GTK 
arvioi tutkimuksessaan vuodelta 2015, että Karjalan kultalinjalla27 on ”korkea, yli  0 prosentin todennäköisyys 
löytää yli 1 miljoonaa unssia kultaa”.28 

Endominesin toiminnan keskiönä Karjalan kultalinjalla toimii Pampalon kultakaivos Ilomantsissa, jossa toimii 
myös Endominesin tuotantolaitos ja rikastamo. Lisäksi Yhtiöllä on kuusi satelliittiesiintymää29 Karjalan kultalin-
jalla, jotka ovat tarkoitus saattaa tuotantoon vuosien 2022–2025 aikana. Yksi satelliittiesiintymistä on Korvilan-
suo, jossa Endominesilla on malminetsintälupa. Korvilansuo on alue, jolla on todistetusti suuri kultapotentiaali 
perustuen aikaisemmin otettuihin moreeninäytteisiin ja vanhoihin kairareikiin, mutta jota on tutkittu vain vähän. 
GTK on ollut aktiivinen alueella 1980- ja 1990-luvuilla, mutta malminetsintätoimia ei ole toteutettu alueella sen 

 
27. GTK:n arvio koskee Hatun liuskejaksoa (geologinen termi) ja Karjalan kultalinja (kaupallinen termi) sijaitsee Hatun liuskejaksolla. 

28 GEOLOGICAL SURVEY OF FINLAND: Report of Investigation 216, 2015. 

29 Pampalonlammit (malminetsintälupa, jota koskeva jatkoaikahakemus on vireillä ML2018:0090), Itä-Pampalo (sijaitsee Pampalon 
kaivospiirillä kaivrek 4847/1a-b), Rämepuro (voimassa oleva kaivospiiri kaivrek 3831/1a), Hosko (voimassa oleva kaivospiiri kaivrek 
6926), Muurinsuo (voimassa oleva kaivospiiri kaivrek K7977) ja Korvilansuo (voimassa oleva malmietsintälupa ML2011:0070) 
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jälkeen. Endomines on aloittanut etsintäkairaukset alueella vuoden 2022 toisella vuosipuoliskolla ja etsintää 
on määrä tukea myös Listautumisannista saatavilla varoilla. Yhtiön raportoidut mineraalivarannot Karjalan kul-
talinjalla ovat yhteensä noin 200 000 unssia. 

Uudistettu strategia, jossa keskiössä on vastuullinen kullantuotanto Suomessa, Yhdysvaltojen mark-
kinalla siirrytään yhteistyömalliin 

Endomines on vastikään uudistanut strategiansa ja uudistetussa strategiassa Pampalo toimii Yhtiön kullan-
tuotannon keskuksena. Pampalon rikastamolla on vapaata tuotantokapasiteettia, mikä luo ensiluokkaisen 
mahdollisuuden laajentaa tuotantoa tuomalla kultamalmia tunnetuilta satelliittiesiintymiltä Pampaloon rikastet-
tavaksi. Lisäksi strategia tähtää voimakkaaseen kasvuun Karjalan kultalinjalla toteutettavien etsintätoimien 
myötä. Tavoitteena on löytää yli miljoonan unssin kultaesiintymä Karjalan kultalinjalta, mitä Endominesin johto 
pitää todella potentiaalisena, sillä GTK:n tutkimus vuodelta 2015 indikoi yli 50 prosentin todennäköisyyttä yli 
miljoonan unssin esiintymälle ja alueella on samankaltaisia geologisia ominaisuuksia useiden maailman joh-
tavien kullantuotantoalueiden kanssa. 

Aiemman strategian keskiössä olleen Yhdysvalloissa harjoitettavan kaivostoiminnan on määrä siirtyä yhteis-
työmalliin ja eräänä Endominesin keskeisenä strategisena tavoitteena on lyhyellä aikavälillä löytää paikallinen 
kumppaniorganisaatio Yhdysvaltojen toiminnan jatkamiseksi paremman paikallistuntemuksen ja paikallisen 
rahoituksen turvin. Endomines on valinnut neuvonantajan yhteistyökumppanien kartoittamiseksi alueella. Yh-
teistyömalliin siirtymisen ja sen myötä investointien rahoittamisen siirtyessä paikalliselle toimijalle, Endomi-
nesilla ei ole suunnitteilla merkittäviä investointeja Yhdysvaltojen toimintaan. Yhteistyömalliin siirtymisen li-
säksi Endomines kartoittaa myös muita potentiaalisia toimenpiteitä Yhdysvaltojen liiketoiminnassaan, jotka 
maksimoisivat esiintymien taloudellisen potentiaalin realisoimisen sekä samalla minimoisivat Endominesin in-
vestointitarpeet alueella. Vaihtoehtona voi esimerkiksi olla tiettyjen esiintymien myyminen ulkopuoliselle toimi-
jalle. 

Osana uudistettua liiketoimintastrategiaansa Endomines on hiljattain uudistanut ESG-ohjelmansa, jonka 
myötä sen tavoitteena on asemoitua kaivosalan edelläkävijäksi vastuullisuusasioissa. Uuden ESG-ohjelman 
mukaisia lyhyen aikavälin tavoitteita ovat muun muassa tieteellisperusteisten vastuullisuustavoitteiden määrit-
täminen pitkän aikavälin suorituskykymittarien ja tavoitteiden muodossa, ESG-ohjelman muokkaaminen sidos-
ryhmäpalautteen perusteella sekä ESG-raportointikyvykkyyksien rakentaminen vuoteen 2024 mennessä. 

Vapaa kapasiteetti Pampalon rikastamolla mahdollistaa toiminnan laajentamisen muille tunnetuille kul-
taesiintymille Karjalan kultalinjalla 

Endominesin tuotantoprosessin keskiössä on sen tuotantolaitos ja rikastamo Ilomantsin Pampalossa, jossa 
sijaitsee myös Yhtiön pääasiallinen kultaesiintymä. Lisäksi yhtenä keskeisenä strategisena painopistealueena 
on kullanetsintä Karjalan kultalinjalla, jossa keskiössä on kuusi tunnettua satelliittiesiintymää: Pampalonlam-
mit, Itä-Pampalo, Rämepuro, Hosko, Muurinsuo ja Korvilansuo. Yhtiön johdon näkemyksen mukaan kaikilla 
kuudella satelliittiesiintymällä on merkittävää tuotantopotentiaalia ja näyttöä lupaavista mittaustuloksista. Esi-
merkiksi Rämepuron alueella on 1980-luvulla toteutettu Outokummun toimesta analyysi, jossa alueelta löyty-
neestä näytteestä on todettu korkea, 93 gramman kultapitoisuus tonnissa. 

Pampalon tuotantolaitoksen kapasiteetista on vuonna 2022 käytössä vain noin puolet, mikä mahdollistaa tuo-
tannon laajentamisen satelliittiesiintymiltä Pampalon tuotantolaitokselle, kun satelliittiesiintymät saadaan saa-
tettua tuotantoon. Endominesillä on satelliittiesiintymiin kaivosluvat ja esiintymästä riippuen aikataulu niiden 
tuotantoon saattamiseksi on vuosina 2022–2026 (kts. kuva alla). Kyse on alustavasta aikataulusta, joka saat-
taa muuttua vielä muun muassa tutkimustulosten, kullan hinnan ja rakentamiskustannusten kehityksen sekä 
lupaprosessien etenemisen perusteella. Yhtiö arvioi alustavan suunnitelman mukaan käyttävänsä noin 3–5 
miljoonaa euroa vuosina 2023–2026 satelliittiesiintymien tuotantoon saattamiseen. 
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__________ 

*Lupaprosessilla viitataan Pampalonlammitin ja Muurinsuon osalta ympäristölupaprosessiin, ja Korvilansuon osalta ympäristölupaproses-
siin sekä kaivospiirin tekoon. 

 

Uusi johtoryhmä, jolla on pitkä kokemus kaivostoiminnasta ja sitoutuneiden osakkeenomistajien 
vahva tuki 

Endominesin johto on pitkälti uudistunut vuoden 2022 aikana, ja johto on uuden strategian myötä hyvin val-
mistautunut kääntämään Endominesin suunnan ja saavuttamaan merkittävää kasvua ja hyvää kannattavuutta 
Karjalan kultalinjalla. Kaikilla johdon jäsenillä on merkittävää kokemusta kaivosyhtiöiden johtotehtävistä, ja 
vahva koulutustausta vaativissa kaivosalan johtotehtävissä menestymiseen. Uudella johdolla on erityisen 
vahva tuki sitoutuneilta pääomistajilta, joihin kuuluu merkittäviä suomalaisia sijoittajia. 

Vastuullinen tuotantoprosessi ja kunnianhimo olla johtavien kaivosyhtiöiden joukossa ESG-asioissa 

Endominesin kullantuotanto Pampalossa tapahtuu lähellä loppuasiakasta, mikä minimoi lopputuotteen kulje-
tuksesta aiheutuvat päästöt. Tuotantoprosessi on myös johdon arvion mukaan vastuullinen kaivosalan verrok-
kiyhtiöihin nähden, sillä prosessissa ei esimerkiksi käytetä syanidia, ja prosessissa käytettävä vesi kierräte-
tään. Lisäksi Endominesin uudistetun strategian mukaisesti se kehittää pitkäjänteisesti myös tuotantoproses-
siaan vastamaan jatkuvasti alan korkeimpia vastuullisuusstandardeja. 

Endominesin uudistetun strategian yhtenä kulmakivenä on kuulua kaivosalan edelläkävijöiden joukkoon vas-
tuullisuusasioissa niin ympäristön, ihmisten kuin myös hyvän hallintotavan osalta. Seuraaviksi askeleiksi kun-
nianhimoisten ESG-tavoitteiden saavuttamiseksi Endomines on määrittänyt olennaisuusanalyysin toteuttami-
sen yhdessä ulkopuolisen asiantuntijan kanssa, minkä avulla Endominesin on tarkoitus määritellä tieteeseen 
pohjautuvat pitkän aikavälin ESG-tavoitteet ja suorituskykymittaristo. Lisäksi uuden ESG-ohjelman valmistut-
tua Endominesin on määrä toteuttaa sidosryhmäkysely aiheeseen liittyen, mistä saatavan palautteen perus-
teella ohjelmaa muokataan sidosryhmien näkemyksiä paremmin vastaavaksi. Täydet ESG-raportointivalmiu-
det Endomines aikoo kehittää vuoteen 2024 mennessä. 

Tulevaisuuden vastuullisuustavoitteiden lisäksi Endomines on jo toteuttanut useita toimenpiteitä, joilla se pyrkii 
edistämään asemoitumistaan alan edelläkävijöihin vastuullisuusasioissa. Vuoden 2022 ensimmäisellä vuosi-
puoliskolla Endomines on: 

• julkaissut whistleblowing-kanavan; 

• päivittänyt eettisen ohjeiston sekä tavarantoimittajien eettisen ohjeiston; 

• raportoinut ESG-parametrit Nasdaqin ESG-tietokantaan; sekä 

• ylläpitänyt aktiivisesti suhdetta paikallisiin asukkaisiin Pampalon alueella. 

Kullan tasainen kysyntä ja mahdollisuus myydä Pampalon kultaa suoraan kuluttajille 

Kullan kysyntä on perinteisesti ollut hyvin tasaista ja kullalla on useita käyttötarkoituksia, joiden oletetaan säi-
lyttävän merkityksensä myös maailman muuttuessa tulevaisuudessa. Kullan yleisin käyttötarkoitus on 
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koruteollisuudessa, joka vastaa yli 50 prosentista kullan kysynnästä. Seuraavaksi korkein osuus kullan kysyn-
nästä tulee sijoitustoiminnasta noin 25 prosentin osuudella. Lisäksi kultaa käytetään teknologisissa ratkai-
suissa sekä keskuspankkien kultavarannoissa. Tarkemmin kullan käyttötarkoituksista ja kysynnän jakautumi-
sesta käyttötarkoitusten välille voi lukea kohdasta ”Markkina- ja toimialakatsaus – Kultamarkkinat – Kullan 
kysyntä”. 

Kullalla on tapana säilyttää kysyntänsä myös taloudellisesti haastavina aikoina, kuten korkean inflaation valli-
tessa, sillä historiallisesti kullan arvo on noussut inflaation kasvaessa, kun taas perinteiset valuutat ja useat 
sijoitustuotteet menettävät arvoaan. Tästä syystä useat sijoittajat pitävät kultaa sijoitustuotteiden turvasata-
mana, jonka kysyntä kasvaa taloudellisen epävarmuuden kasvaessa. Kullan hinta on myös historiallisesti kas-
vanut trendinomaisesti huolimatta ajoittaisista aikakausista, joina sen hintakehitys on ollut negatiivista. Kullan 
hinta on moninkertaistunut vuoden 2000 noin 300 dollarista/unssi nykyhetken noin 1 700 dollariin/unssi.  

Kuten Esitteen kohdassa ”Markkina- ja toimialakatsaus – Kultamarkkinat – Trendit” on esitetty, jalometallien 
markkinalla nousevana kysyntätrendinä loppukäyttäjien ja sijoittajien keskuudessa on jalometallien alkuperän 
luotettava seuranta ja vahvistaminen niiden etsintä- ja tuotantoprosessien vastuullisuuden varmistamiseksi. 
Endominesin johdon mukaan tämä luo pitkällä aikavälillä Endominesille merkittävän kasvuaihion myymällä 
tulevaisuudessa kuluttajille todistetusti vastuullista ja paikallista Pampalon kultaa. 

Strategia 

Sijoittajille Endomines pyrkii tarjoamaan pitkän aikavälin kasvua ja arvonnousupotentiaalia. Endominesin ta-
voitteena on ensisijaisesti saavuttaa kasvua, ja näin ollen Endomines ei odota jakavansa osinkoa lyhyellä tai 
keskipitkällä aikavälillä. 

Endomines on uudistanut liiketoimintastrategiansa vuoden 2022 aikana. Endomines on 18.8.2022 tiedottanut 
päivitetyn pitkän aikavälin strategiansa ja uskoo, tämän luovan Endominesille kasvua, joka kasvattaa omistaja-
arvoa merkittävästi. Uudistettu strategia ohjaa Endominesin strategisen painopisteen pois Yhdysvaltojen liike-
toiminnasta nostaen kullanetsinnän ja -tuotannon Suomessa uuden strategian keskiöön. Uudistettu strategia 
voidaan tiivistää neljään strategiseen painopistealueeseen, jotka ovat seuraavat: 

Pampalon tuotanto muodostaa liiketoiminnan perustan 

Endominesin tuotantolaitos ja rikastamo sijaitsevat Ilomantsin Pampalossa, jonka sijainti keskellä Karjalan kul-
talinjaa on Endominesille optimaalinen Suomen kullantuotannon keskittämiseksi yhdelle tuotantolaitokselle. 
Sijainti on myös läheinen suurimpiin asiakkaisiin nähden, eli Bolideniin ja sen harjavallan toimipisteeseen, mikä 
edesauttaa tuotantoprosessin vastuullisuutta minimoimalla kuljettamisesta aiheutuvat päästöt. Lisäksi Pam-
palon rikastamolla on käyttämätöntä kapasiteettia noin puolet kokonaiskapasiteetista, mikä mahdollistaa kul-
lantuotannon laajentamisen nykyisiltä lähietäisyydellä sijaitsevilta satelliittiesiintymiltä löytyvillä kultavaran-
noilla. Yhtiön tarkoituksena onkin kehittää aktiivisesti eteenpäin ja tuoda tuotantoon jo tiedossa olevia, läheisiä 
kultaesiintymiä. 

Aktiivinen malminetsintä Karjalan kultalinjalla yli 1 miljoonan unssin esiintymän määrittämiseksi 

GTK:n vuonna 2015 toteuttaman tutkimuksen mukaan on ”korkea, yli  0 prosentin todennäköisyys, että Kar-
jalan kultalinjalta löydetään yli miljoona unssia kultaa”. Karjalan kultalinjan alue on geologisilta ominaisuuksil-
taan hyvin samankaltainen kuin useat maailman suurimmista kullantuotantoalueista, kuten Australian Kalgoor-
lie, Kanadan Abitibi ja Etelä-Afrikan Witwatersrand, mikä havainnollistaa alueen potentiaalia nousta merkittä-
väksi kultaesiintymäksi ja tuotantoalueeksi.  

Endomines pyrkii myös malminetsinnällä turvaamaan kaivostoimintansa ja pitkän aikavälin kasvun. Yhtiön 
malminetsintä keskittyy Karjalan kultalinjan alueelle. Endominesilla on vahva asema Karjalan kultalinjalla Pam-
palossa sijaitsevan tuotantolaitoksen ja alueella olevien korkean tuotantopotentiaalin omaavien satelliittiesiin-
tymien ansiosta. Satelliittiesiintymillä on tarkoitus aloittaa kullantuotanto vuosina 2022–2026, esiintymästä riip-
puen. Yhtiön näkemyksen mukaan alueen potentiaali on hyvin merkittävä aikaisempiin selvityksiin ja asiantun-
tijalausuntoihin perustuen ja esimerkiksi Korvilansuon alueella on suoritettu 1980- ja 1990-luvuilla useita tutki-
muksia GTK:n toimesta, joissa otetuista näytteistä löytyi huomattavan korkeita kultapitoisuuksia. Jatkotutki-
mukset alueilla ovat kuitenkin pysähtyneet vuosikymmenten ajaksi aiemmin alueilla aktiivisesti toimineiden 
organisaatioiden, kuten Outokummun keskittäessä toimintaansa muihin liiketoimintoihin. Tavoitteena yhtiöllä 
on määrittää yli miljoonan unssin kultaesiintymä Karjalan kultalinjan alueelta. Tällaisen esiintymän uskotaan 
mahdollistavan merkittävän omistaja-arvon kasvun. 
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Kumppanuusmalli Yhdysvalloissa paikallisen operatiivisen tietämyksen ja rahoituksen lisäämiseksi 

Endomines omistaa tällä hetkellä hallintaoikeudet seitsemään kultaesiintymään Yhdysvalloissa, viiteen Ida-
hossa ja kahteen Montanassa, jotka ostettiin vuosina 2018–2020 yhteensä 44 miljoonalla Yhdysvaltain dolla-
rilla. Esiintymillä on suoritettu kairauksia, joissa ilmeni korkeita kultapitoisuuksia, mutta lisäkairauksia tarvitaan 
tuotannon käynnistämiseksi, mikä vaatii merkittäviä lisäinvestointeja alueelle. Alueen tuotantopotentiaali on 
kuitenkin korkea, sillä tunnetut historialliset kultavarannot Idahon alueilla ovat yli 500 000 unssia, minkä lisäksi 
esiintymien läheisillä alueilla on merkittävää etsintäpotentiaalia.  

Koska Endominesin uudistettu strategia keskittyy kullantuotantoon ja -etsintään Karjalan kultalinjalla Suo-
messa, on tavoitteena löytää Yhdysvaltojen kultaesiintymien saattamiseksi tuotantoon kumppaniorganisaatio, 
joka luo niille lisäarvoa paikallisen osaamisen ja rahoituksen muodossa, minkä vuoksi Endominesilla ei ole 
suunnitelmissa toteuttaa merkittäviä lisäinvestointeja Yhdysvaltojen toimintaansa. Lisäksi Endomines kartoit-
taa myös muita strategisia vaihtoehtoja esiintymien hyödyntämiseksi, mahdollisia toteutusmuotoja ovat esi-
merkiksi:  

• yhteisyrityksen (ns. joint venture) perustaminen paikallisen toimijan kanssa missä paikallinen toimija 
voisi tuoda yritykseen paikallista operatiivista kokemusta ja rahoitusta;  

• tiettyjen esiintymien myynti kokonaan pois siten, että ostaja sitoutuu esiintyminen kehittämiseen ja 
Yhtiö saisi esiintymästä edelleen rojalteja;  

• tiettyjen esiintymien osittainen myynti paikalliselle toimijalle siten, että Endomines jää vielä osaomis-
tajaksi; tai 

• jokin yllä olevien vaihtoehtojen yhdistelmä. 

Yhdysvaltojen esiintymien hallintaoikeuksien hankinnan jälkeen toiminta Yhdysvalloissa on uudelleenorgani-
soitu, jonka seurauksena toiminnan kulut Yhdysvalloissa ovat matalalla tasolla. Tämä sallii Endominesin kar-
toittaa mahdollisia kumppanimalleja harkiten, eivätkä mahdolliset viivästykset muodosta Endominesille talou-
dellista riskiä. 

Vastuullisuustoiminnot (ESG) ohjaavat yrityksen yleistä kehitystä 

Vastuullisuus on kaivosalalla kasvava teema erityisesti kehittyneissä ja vakaissa toimintaympäristöissä, kuten 
Suomessa, ja vastuullisuusvaatimukset ja -standardit ovat jatkuvassa kasvussa kullantuottajille. Perinteisesti 
maailman suurimpiin kullantuotantomaihin verrattuna Suomi tarjoaa selkeitä etuja vastuullisen kaivostoimin-
nan kehittämisessä, sillä Suomi on listattu Fraser-instituutin tutkimuksessa vuonna 2018 maailman parhaaksi 
lainsäädännölliseksi ympäristöksi kaivostoimintaan sijoittamisen houkuttelevuudessa. Arviointi perustui geolo-
giseen ympäristöön sekä lainsäädännöllisten tekijöiden vaikutukseen kansalaisten asenneympäristöön mine-
raalietsintää koskien. 

Yhtiö on käynnistänyt vuonna 2022 ESG-ohjelman. ESG-ohjelma nähdään Yhtiön strategisesti tärkeänä kehi-
tysohjelmana, missä lyhyen tähtäimen aktiviteetit ja pitkän tähtäimen toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 
muodostavat pohjan Yhtiön kehitykselle 

Asemoituakseen kaivosalan edelläkävijänä vastuullisuusasioissa strategiansa mukaisesti, Endomines toteut-
taa tulevaisuudessa liiketoimintansa kehitystoimenpiteet ESG-ohjelmansa periaatteet huomioiden. Periaat-
teissa keskeistä on ympäristölle kestävä kullantuotantoprosessi, kaikkien sidosryhmien, erityisesti työntekijöi-
den ja kaivosalueiden asukkaiden hyvinvointi ja hyvän hallintotavan mukainen läpinäkyvyys kaikessa toimin-
nassa. Yhtiön lähitulevaisuuteen suunnittelemia strategian mukaisia vastuullisuusperiaatteita tukevia toimen-
piteitä ovat muun muassa tieteellisperusteisten pitkän aikavälin vastuullisuustavoitteiden ja suorituskykymitta-
riston määritteleminen, vastuullisuusohjelman kehittäminen sidosryhmäpalautteen perusteella sekä täysimit-
taisten ESG-raportointikyvykkyyksien rakentaminen vuoteen 2024 mennessä. 

Taloudelliset ja operatiiviset tavoitteet 

Endomines on määritellyt keskipitkän aikavälin toiminnalliset tavoitteet. Keskipitkän aikavälin toiminnalliset ta-
voitteet sisältävät tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka eivät ole takeita tulevasta suorituskyvystä, ja Endo-
minesin todellinen liiketoiminnan tulos tai operatiivinen suorituskyky voi poiketa merkittävästi tulevaisuuteen 
suuntautuneiden lausumien yhteydessä ilmaistusta. Monet, kuten kohdissa ”Eräitä seikkoja – Tulevaisuutta 
koskevat lausumat”, ”Riskitekijät” ja ”Operatiivinen ja taloudellinen katsaus – Endominesin liiketulokseen ja 
taloudelliseen asemaan vaikuttavat keskeiset tekijät” mainitut, tekijät voivat vaikuttaa Endominesin 
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liiketoiminnan tulokseen ja operatiiviseen suorituskykyyn. Kaikki tässä mainitut taloudelliset tavoitteet ovat vain 
tavoitteita, eikä niitä siten tule pitää ennusteina, arvioina tai laskelmina Endominesin tulevasta suorituskyvystä. 

 Keskipitkän aikavälin operatiiviset tavoitteet perustuen yllä mainittuun uuteen strategiaan ovat: 

• Yli 1 miljoonan unssin kultamineralisaatio määritetty vuoden 2025 loppuun mennessä; 

• vuosittainen kullantuotanto 20 000 unssin tasolla Pampalossa vuoden 2024 loppuun mennessä; 

• operatiivinen tehokkuus ja taloudellinen tulos hyvällä tasolla suhteessa verrokkiyhtiöihin 

• kumppanuussopimus Yhdysvalloissa sovittu vuoden 2023 loppuun mennessä; 

• ESG asioissa kaivosalan johtavien yritysten joukossa 
 

Pampalon tuotantoa nostettiin alkuvuoden 2022 aikana merkittävästi mikä osaltaan vaikutti positiivisesti talou-
delliseen kannattavuuteen, joka on linjassa uuden strategian kanssa. Toukokuussa 2022 Endomines päätti 
ryhtyä muiden esiintymien kuin maanalaisen kaivoksen kehittämiseen, ja tehtiin päätös avata itäinen avo-
louhos. Arvio on, että tämä kasvattaa kullan tuotantoa Pampalossa 10–20 prosentilla. Endomines aikoo jatkaa 
Karjalan Kultalinjan muiden tunnettujen ja luvitettujen osien kehittämistä kasvattaakseen Pampalon tuotanto-
määriä entisestään. 

Syksyllä 2022 on myös käynnistetty malminetsintä Karjalan kultalinjan alueella. Alkuvaiheessa keskitytään jo 
tiedettyjen alueiden jatkokehitykseen, sekä historian tutkimusten perusteella potentiaaliseksi määritettyjen alu-
eiden tutkimiseen. 

Vastuullisuus 

Yhtiö on sitoutunut toimimaan vastuullisesti ja noudattamaan ESG-periaatteita toiminnassaan. Yhtiön ESG-
ohjelma luo perustan vastuulliseen toimintaan, jossa huomioidaan ympäristö, sosiaalinen vastuu ja hallinto-
asiat.  

Yhtiö on sitoutunut noudattamaan seuraavia periaatteita päivittäisessä päätöksenteossa: 

• turvallisen ja mieluisan työpaikan takaaminen työntekijöille ja liikekumppaneille; 

• hyvän elinympäristön varmistaminen tuleville sukupolville; 

• aktiivisen yhteistyökumppanuuden tarjoaminen paikallisille yhteisöille ja paikallisten yritysten tukemi-

nen; 

• kunnioituksen osoittaminen yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä kohtaan; ja 

• taloudellisesti kestävän yritystoiminnan varmistaminen. 

Yhtiö edellyttää myös alihankkijoilta ja kumppaneilta vastuullista toimintaa ja sitoutumista Endominesin vas-
tuullisuutta koskeviin toimintaperiaatteisiin. 

Yhtiön ESG-ohjelmassa on käynnissä olennaisuusanalyysi Endominesille olennaisten ESG-alueiden määrit-
tämiseksi. Ohjelman mukaisesti analyysi valmistuu vuoden 2022 loppuun mennessä, ja samalla luodaan pit-
kän aikavälin tavoitteet ja mittarit ympäristön, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallinnon osa-alueille. Toisaalta 
Endomines näkee äärimmäisen tärkeänä jatkuvien, lyhyemmän tähtäimen toimenpiteiden suorittamisen ja sitä 
kautta koko sen toiminnan jatkuvan parantamisen. 

Ympäristö (E) 

Endominesin tavoitteena on minimoida toiminnan haitalliset vaikutukset ja kehittää ratkaisuja, jotka suojelevat 
maaperää, vesistöjä, ilmaa ja biodiversiteettiä. Yhtiö noudattaa ympäristölainsäädäntöä ja pyrkii aina ylittä-
mään laissa asetetut vaatimukset. Pampalon rikastamolla tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että rikastusproses-
sissa ei käytetä syanidia tai vahvoja happoja tai luonnolle pitkäaikaisia haittoja aiheuttavia kemikaaleja ja että 
Endomines käyttää uudelleen niin suuren osan käytetystä prosessivedestä kuin mahdollista. 

Yhtiön ESG-ohjelmassa Endomines on sitoutunut määrittämään sen toiminnasta aiheutuvat hiilidioksidipääs-
töt maaliskuun loppuun 2023 mennessä. Samalla kartoitetaan mahdolliset vaihtoehdot päästöjen vähentä-
miseksi. 

Sosiaalinen vastuu (S) 

Työturvallisuus 
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Turvallisuus on Yhtiön ensimmäinen prioriteetti. Yhtiö haluaa yhteistyökumppaneiden ja työntekijöiden työs-
kentelevän turvallisessa ympäristössä ja tavoitteena on harjoittaa toimintaa tapaturmitta.  

Yhtiön työturvallisuuspolitiikassa henkilöstöltä edellytetään havaintojen, vaaratilanteiden ja läheltä piti -tilantei-
den välitöntä raportointia sekä sitoutumista asioiden korjaamiseen, jos huomataan riskialtista toimintaa. Esi-
henkilöiltä odotetaan esimerkillä johtamista ja työturvallisuuden priorisoimista jokapäiväisessä toiminnassa. 
Yhtiö on sitoutunut tarjoamaan tarpeellisen koulutuksen ja vaadittavat työvälineet turvallisen toiminnan takaa-
miseksi.  

Yhtiön arvioi säännöllisesti työhyvinvointia ja tekee arvioiden pohjalta päätöksiä työhyvinvoinnin paranta-
miseksi.  

Tapaturmataajuus LTI (poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti) juoksevalta 12 
kuukaudelta oli kesäkuun 2022 lopussa Pampalossa 0. Yhdysvalloissa sattui raportointikaudella yksi poissa-
oloon johtanut tapaturma, jonka seurauksena konsernin yhteenlaskettu LTI-taajuus oli kesäkuun lopussa 8,4. 

Paikallisyhteistyö ja lähialueen asukkaiden hyväksyntä  

Endominesin toiminnan keskiössä on hyvä yhteistyö paikallisten asukkaiden, elinkeinoharjoittajien ja muiden 
keskeisten toimijoiden kanssa. Yhteistyökumppaneita valittaessa on paikallisuus merkittävä kriteeri valintapro-
sessissa. Yhtiö järjestää lähialueiden asukkaille vähintään kerran vuodessa yleisötilaisuuden, jossa kerrotaan 
sen suunnitelmista ja käydään keskustelua osallistujien kanssa. 

Työhyvinvointi ja henkilöstön kehittäminen 

Endomines on sitoutunut mittaamaan työhyvinvointia vuosittain. Tulosten perusteella Endominesin toimintaa 
kehitetään eteenpäin ja tehdyt toimenpiteet viestitetään henkilöstölle, esimerkiksi henkilöstöinfoissa. Endomi-
nes on myös sitoutunut henkilöstön osaamisen ja tietotaidon jatkuvaan kehittämiseen. 

Endominesilla on nollatoleranssi syrjintään, häirintään ja kiusaamiseen ja se rohkaisee kaikkia, jotka huomaa-
vat syrjivää, häiritsevää tai kiusaavaa toimintaa tai käytöstä tekemään ilmoituksen Endominesin Whist-
leblowing ilmoituskanavan kautta. 

Hyvä hallinto (G) 

Vastuulliset toimitusketjut 

Endomines on sitoutunut kohtelemaan tavarantoimittajia ja kumppaneita kunnioittavasti ja eettisesti. Yhtiö toi-
mii kumppaneiden kanssa, jotka noudattavat lainsäädäntöä, jakavat saman näkemyksen toiminnan peruspe-
riaatteista ja jakavat sitoutumisen turvallisuuteen sekä ESG-liitännäisiin asioihin. 

Yhtiö priorisoi kaupankäyntiä paikallisten tavarantoimittajien kanssa. Tämä mahdollistaa liikekumppanuusver-
koston luomista ja vähentää toimitusketjun häiriöihin liittyviä riskejä. 

Läpinäkyvä toiminta 

Yhtiön tavoitteena on läpinäkyvä toiminta. Yhtiö noudattaa raportoinnissaan pörssiyhtiöitä koskevia säännök-
siä ja määräyksiä. Lisäksi Endomines raportoi ESG-datan Nasdaqin ESG-datakeskukseen ja vuodesta 2023 
alkaen ESG-toiminnalle varataan oma osa vuosikertomukseen tai erilliseen ESG-raporttiin 

Malmivarat ja mineraalivarannot – Pampalo ja Karjalan kultalinja 

Endomines AB julkaisi 31.3.2022 päivitetyt arviot malmivaroista ja mineraalivarannoista. Pampalon kaivoksen 
ja Karjalan kultalinjan arviot on laadittu vuoden 2012 australialaisen JORC-raportointikoodin (Joint Ore Re-
serve Committee Code) mukaisesti, joka koskee malmivarojen ja mineraalivarantojen raportointia. 

Pampalon kaivos käynnistettiin uudelleen vuonna 2021 sen oltua ylläpitotilassa vuodesta 2018 lähtien. Mal-
miarvio Pampalon syväjatkeelle sisältää 161 000 tonnin todetut malmivarat pitoisuudella 3,55 g/t kultaa, sisäl-
täen 18 400 unssia kultaa. Päivitetyt malmiarviot perustuivat 6 850 metrin mittaiseen täydennyskairausohjel-
maan, joka saatiin päätökseen vuonna 2021. Lisäksi on raportoitu myös 122 000 tonnin mahdolliset mineraa-
livarannot, joiden kultapitoisuus on 5,24 g/t ja kultasisältö 20 600 unssia edellä mainittujen malmivarojen 
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alapuolella (Pampalo Deep). Esiintymä on edelleen täysin auki syvyyssuunnassa ja Endomines on jatkanut 
maanalaisia kairauksia vuonna 2022 ja tulevia kairaustuloksia käytetään malmivarojen päivittämiseen. 

Pampalon kaivoksen malmintuotanto aloitettiin uudelleen marraskuussa 2021 ja rikastamon testiajot toteutet-
tiin vuodenvaihteessa. Kultarikasteen ensimmäiset toimitukset sulatolle toteutettiin tammikuussa 2022. Vuo-
den 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana tuotannon ylösajo jatkui suunnitelmien mukaan. Kullantuotanto 
vuoden ensimmäisellä puoliskolla oli 108,2 kilogrammaa (eli 3 478 unssia). Kullantuotanto kasvoi 78 prosen-
tilla vuoden 2022 toisella neljänneksellä verrattuna vuoden 2022 ensimmäiseen neljännekseen. Kullantuotanto 
kasvoi toisella vuosineljänneksellä 69,3 kilogrammaan (2 227 unssiin) verrattuna 38,9 kilogrammaan (1 251 
unssiin) vuoden 2022 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. 

Yhtiö alkoi tammikuussa 2022 toimittaa kultarikastetta Bolidenin Harjavallan toimipisteeseen. Tammikuussa 
2022 Endomines myös teki Bolidenin kanssa Pampalon kultarikastetuotantoa koskevan myyntisopimuksen 
seuraavaksi kahdeksi vuodeksi.  

Pampalon toiminnan liikevaihto kasvoi 55,4 miljoonaan kruunuun vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla. Tuo-
tantomäärän lisäys johti liikevaihdon kasvamiseen ensimmäisen neljänneksen 19,8 miljoonasta kruunusta toi-
sen neljänneksen 35,7 miljoonaan kruunuun. Pampalon kaivoksen liiketoiminnan kulut kohosivat ensimmäi-
sellä vuosipuoliskolla -53,4 miljoonaan kruunuun ja pysyivät melko muuttumattomina kvartaaleiden välillä ollen 
-25,5 miljoonaa kruunua ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja -27,9 miljoonaa kruunua toisella neljänneksellä. 
Pampalon toiminnan käyttökate (EBITDA) oli 2,0 miljoonaa kruunua vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla. 
Liikevaihdon kasvu paransi myös käyttökatetta 7,7 miljoonaan kruunuun toisen vuosineljänneksen aikana vuo-
den 2022 ensimmäisen neljänneksen -5,7 miljoonasta kruunusta.30 

Muiden Karjalan kultalinjalla olevien esiintymien mineraalivarannoissa ei ole tapahtunut muutoksia. Karjalan 
kultalinjan tunnettujen ja osoitettujen esiintymien arvioidaan olevan yhteensä 56 204 unssia ja mahdollisten 
esiintymien 47 465 unssia.  

Vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä Endomines raportoi uusia, korkean kultapitoisuuden kairaustuloksia 
Pampalon kultakaivoksella, jotka indikoivat, että pitoisuudet ja leveydet, jotka esiintyvät nykyisellä tuotantoalu-
eella jatkuvat alaspäin ja tulokset myös tukevat johdon positiivista näkemystä seuraavasta suunnitellusta tuo-
tantoalueesta. Yhtiö myös aloitti toisen vaiheen maanalaisessa kairausohjelmassa, joka käsittää yhteensä 
4000 metriä Pampalon kaivoksella ja pyrkii esiintymän syventämiseen. Vuoden 2022 kolmannella neljännek-
sellä Endomines käynnisti myös merkittävän pintamalmin kairausohjelman Karjalan kultalinjalla. 

Malmivarat – Karjalan kultalinja 31.12.2021 

 
 

Malmipi-
toisuus Malmimäärä   

 Tonnit (g/t) Oz Kg Luokittelu Konsultti 

Pampalo1) ..................... 161 000 3,55 18 376 572 Todetut Endomines 
Pampalon varannot 
yhteensä ...................... 161 000 3,55 18 376 572 Todetut Endomines 

Yhteensä ..................... 161 000 3,55 18 376 572   

__________  

1) Malmivara-arvio perustuu maanalaisiin louhos- ja tunnelisuunnitelmiin. Cut-off 1,5 g/t kultaa, top cut 10 g/t kultaa, sivukivilaimennus 
15–30 prosenttia ja malmitappio louhoksissa 5 prosenttia. 

 

Mineraalivarannot (kulta) – Karjalan kultalinja 31.12.2021  

Pampalon varannot 

  

Kultapitoi-
suus 

Kultamäärä 
  

Pampalo  Tonnit (g/t) Oz Kg Luokittelu Konsultti 

   

 

   
Pampalo East2) ............. 229 000 1,8 12 897 401 Osoitetut Endomines 

Pampalo NW3) .............. 29 000 2,5 2 284 71 Osoitetut Endomines 
Pampalon osoitetut 
yhteensä ..................... 258 000 1,8 15 181 472 Osoitetut Endomines 

 
30 Kappaleen luvut ovat peräisin Yhtiön tilintarkastamattomasta puolivuosikatsauksesta 30.6.2022 päättyneeltä kuuden kuukauden jak-

solta, ja näin ollen ne ovat tilintarkastamattomia. 
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Pampalo Deep1) ........... 122 461 5,24 20 600 642 Mahdolliset Endomines 

Pampalo D-zone1) ........ 164 110 1,9 9 912 308 Mahdolliset Endomines 

Pampalo East2) ............. 62 000 1,4 2 791 87 Mahdolliset Endomines 

Pampalonlammit3) ........ 103 000 1,8 5 961 185 Mahdolliset Endomines 
Pampalon mahdolliset 
yhteensä ..................... 451 571 2,7 39 264 1 222 Mahdolliset Endomines 

__________  

1) Cut-off 1,5 g/t; top cut 10–20 g/t kultaa 
2) Cut-off 0,5 g/t; top cut 7 g/t kultaa 
3) Cut-off 0,5 g/t; top cut 10 g/t kultaa 
Troy oz = 31,1035 g 

 
Mineraalivarannot (kulta) – Karjalan kultalinja 31.12.2021 

Muut varannot Karjalan kultalinjalla 

  

Kultapi-
toisuus Kultamäärä   

Karjalan kultalinjan 
varannot Tonnit (g/t) Oz Kg Luokittelu Konsultti 

Hosko1) ........................  35 000 4,1 4 557 142 Mitatut 
Geoconsulting 

Parkkinen 

Hosko2) ........................  675 000 1,2 25 761 801 Osoitetut 
Geoconsulting 

Parkkinen 

Muurinsuo3) .................  354 000 1,9 22 080 687 Osoitetut Endomines 

Kuivisto East4) .............  37 000 3,2 3 807 118 Osoitetut MAPTEK 
Karjalan kultalinja Mi-
tatut + osoitetut yh-
teensä .........................  1 101 000 1,6 56 204 1 748 Mitatut + osoitetut    
              

  

Kultapi-
toisuus Kultamäärä   

Karjalan kultalinjan 
varannot Tonnit (g/t) Oz Kg Luokittelu Konsultti 

Hosko1) ........................  240 000 0,8 
 

6 019 187 Mahdolliset 
Geoconsulting 

Parkkinen 

Rämepuro2) .................  136 000 2,3 
 

9 926 309 Mahdolliset 
Geoconsulting 

Parkkinen 

Muurinsuo3) .................  231 000 1,4 10 398 323 Mahdolliset Endomines 

Kuivisto East4) .............  145 000 1,0 4 662 145 Mahdolliset MAPTEK 

Korvilansuo5) ...............  256 000 2,0 
 

16 461 512 Mahdolliset 
Outotec (Fin-

land) Oy 
Karjalan kultalinja  
Mahdolliset yhteensä  1 008 000 1,5 47 465 1 476 Mahdolliset  
Karjalan kultalinjan 
Historialliset varannot
 .................................... 
 ....................................  Tonnit (g/t) Oz Kg Luokittelu Konsultti 

Kuittila 275 000 2,6 22 988 715 Historialliset GSF 
Karjalan kultalinjan 
Historialliset yhteensä 275 000 2,6 22 988 715 Historialliset  

       

__________ 
1) Cut off 0,5 g/t; top cut 11g/t (alhaisen pitoisuuden alue) tai 50 g/t kultaa (korkeapitoinen alue) 
2) Cut-off 0,5 g/t, top cut 40 g/t kultaa 
3) Cut-off 0,5 g/t, top cut 10 g/t kultaa 
4) Cut-off 0,5 g/t, top cut 20 g/t kultaa 
5) Cut-off 0,5 g/t kultaa; ei top cutia 
Troy oz = 31,1035 g 
 

Malmivarat ja mineraalivarannot – Yhdysvallat 

Fridayn kaivokselle ja Buffalo Gulch -hankkeelle raportoidut mineraalivarannot Idahossa Yhdysvalloissa on 
luokiteltu Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum (”CIM”) -standardien mukaisesti. CIM-stand-
ardit on laatinut CIM Standing Committee on Reserve Definitions ja ottanut käyttöön CIM Council 10.5.2014.  



65 

Vuonna 2021 jatkettiin töitä paremman käsityksen saamiseksi Idahon kultahankkeista. Yhtiö keskittyi vuonna 
2021 kairausohjelmaan määrittääkseen malmiesiintymien rajat paremmin ja vahvistaakseen pitoisuuksien jat-
kuvuuden. 

Deadwoodin, Rescuen ja Kimberlyn malminetsintäprojekteja koskevat mineraalivarannot on määritelty histori-
allisiksi, sillä ne on tehty ennen nykyisin voimassa olevia standardeja.  Endomines huomauttaa, että vaikka 
esitetyt historialliset Kimberlyn, Rescuen ja Deadwoodin mineraalivarannot vaikuttavat olevan NI 43–101 -
standardin kappaleiden 1.2 ja 1.3 määritelmien mukaisia, Pätevä Henkilö (ns. Qualified Person) ei ole riittä-
vissä määrin luokitellut historiallisia arvioita nykyisiksi mineraalivarannoiksi ja Endomines ei siksi käsittele his-
toriallisia arvioita käypinä taikka luotettavina.  

Idahon muiden esiintymien raportoiduissa mineraalivarannoissa ei ole tapahtunut muutoksia. Vuonna 2022 
suunniteltiin mineraalivarantojen päivittämistä ja varmennusta. Päivitykset tulevat heijastamaan parempaa 
geologista ymmärrystä varannoista sekä muutoksia nykyisessä markkinatilanteessa. 

Lokakuussa 2020 Endomines sai päätökseen US Grant kultaprojektin hallintaoikeuden hankinnan ja Kearsar-
gen kultaprojektin osto-option hankinnan Montanassa Yhdysvalloissa. US Grantin kaivos on korkeapitoinen, 
maanalainen kulta- ja hopeaprojekti, jolla on 165 700 kultaunssin ja 4,47 miljoonan hopeaunssin historialliset 
varannot 346 000 tonnissa mineralisoitunutta materiaalia. US Grantin kaivoksella on louhittu kulta- ja hopea-
malmia eri aikoina vuosien 1867 ja 1984 välillä. Kearsarge on korkeapitoinen, maanalainen kultaprojekti, jonka 
historialliset varannot ovat yhteensä 380 700 unssia kultaa 4,1 miljoonassa tonnissa mineralisoitunutta mate-
riaalia. 

Fridayn kaivoksen tuotantomäärät alkoivat kasvaa vuoden 2021 lopussa. Ylösajon aikana selvisi, että kulta-
mineralisaatio on epäsäännöllisempi kuin alun perin arvioitiin, ja että lisää maanalaisia kairauksia vaadittaisiin 
tulevan tuotannon optimoimiseksi. Tästä syystä tuotanto keskeytettiin tilapäisesti vuoden 2022 alussa, ja kes-
keytys jatkuu edelleen. Kuten yllä on mainittu, Endomines keskittyy etupäässä tutkimaan yhteistyömahdolli-
suuksia Fridayn kaivoksella ja Orogranden käsittelylaitoksella. Endomines on suorittanut Fridayn kaivokselle 
ja rikastamolle arvonalentumistestauksen puolivuosikatsauksen yhteydessä. Tämän arvonalentumistestauk-
sen perusteella Yhtiö on tehnyt 54,9 miljoonan kruunun alaskirjauksen aineellisiin hyödykkeisiin. 

Lisäys, jonka nämä varannot tuovat Yhtiön historiallisiin varantoihin on 546 400 unssia kultaa ja 4,47 miljoonaa 
unssia hopeaa sekä lisäksi huomattavan potentiaalin lisävarantojen löytämiselle alueella malminetsinnän 
kautta. On myös mahdollista, että hopeaa louhitaan kullan ohella. Hopean louhinnalla ei kuitenkaan välttämättä 
ole suurta merkitystä Endominesin liiketoiminnalle. Hopean louhinnan merkitys Endominesin liiketoiminnalle 
selventyy kaivoksen kehitysvaiheessa. 

Endomines ei käsittele US Grantin ja Kearsargen hankkeen historiallisia arvioita NI 43-101 -standardin määri-
telmän mukaisina mineraalivarantoina tai malmivaroina. 

Riskinä on, että mineraalivarat ja mineraalivarannot eivät sisällä odotettua tonnimäärää ja arvioituja pitoisuuk-
sia tai että kullan ilmoitettuihin tuottotasoihin ei päästä. Tässä Esitteessä esitettyjä tietoja mineraalivarannoista 
ja malmivaroista tulee tarkastella tätä taustaa vastaan. Endominesin hallinnassa lopulta olevat mineraalivarat 
ja mineraalivarannot voivat siis poiketa tässä Esitteessä esitetyistä arvioista, ja odotettua matalampi pitoisuus 
voi johtaa siihen, että Endomines ei saavuta arvioituja tuotantomääriä. 

Mineraalivarannot – Yhdysvallat 31.12.2021 

  

Kultapi-
toisuus Kultamäärä   

Fridayn varannot Tonnit (g/t) Oz Kg Luokittelu Konsultti 

Mitatut(1(2 ....................  245 000 6,88 54 200 1 686 Mitatut Hard Rock Consulting 

Osoitetut(1(2 ................  217 000 6,16 43 000 1 337 Osoitetut Hard Rock Consulting 

Mitatut + osoitetut(1(2  462 000 6,54 97 200 3 023 
Mitatut + osoite-

tut Hard Rock Consulting 

Mahdolliset(1(2 .............  296 000 4,91 46 700 1 453 Mahdolliset Hard Rock Consulting 

       

  

Kultapi-
toisuus Kultamäärä   

Buffalo Gulchin va-
rannot Tonnit (g/t) Oz Kg Luokittelu Konsultti 
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Mitatut(1(3(4 ..................  3 515 000 0,57 64 800 2 016 Mitatut Hard Rock Consulting 

Osoitetut(1(3(4 ..............  3 230 000 0,48 49 900 1 552 Osoitetut Hard Rock Consulting 
Mitatut + osoitetut 
(1(3(4 .............................  6 745 000 0,53 114 700 3 568 

Mitatut + osoite-
tut Hard Rock Consulting 

Mahdolliset(1(3(4 ..........  2 128 000 0,38 25 700 799 Mahdolliset Hard Rock Consulting 

__________  

1) Mitattujen, osoitetuttujen ja mahdollisten mineraalivarantojen luokittelu on tehty CIM-standardin määritelmien mukaan. Mineraalivaran-
noilla, jotka eivät ole malmivaroja, ei ole osoitettua taloudellista kannattavuutta, ja ei ole takeita, että mineraalivarannot tullaan muunta-
maan malmivaroiksi. Mineraalivarantojen tonnit ja metallipitoisuus on pyöristetty heijastamaan arvion tarkkuutta, ja numerot eivät välttä-
mättä täsmää pyöristämisestä johtuen. 

2) Mineraalivarantoarvion on tehnyt HRC perustuen 1.3.2016 saatavilla olevaan dataan ja tietoon. Mitatut, osoitetut ja mahdolliset mine-
raalivarannot on raportoitu koskien perustapausarviota, joka on tehty 3,4 g/t cutoff -kultapitoisuudella perustuen arvioituihin käyttökustan-
nuksiin, saantoihin ja kullan hintaan 1 300 dollaria unssilta. 

3) Mineraalivarantoarvion on tehnyt HRC perustuen 10.12.2017 saatavilla olevaan dataan ja tietoon. Mitatut, osoitetut ja mahdolliset 
mineraalivarannot on raportoitu koskien perustapausarviota, joka on tehty 0,14 g/t cutoff -kultapitoisuudella perustuen arvioituihin käyttö-
kustannuksiin, saantoihin ja kullan hintaan 1 300 dollaria unssilta. 

4) Mineraalivarannot, jotka jäävät avolouhosmallin sisään, saavuttavat kohtuulliset näkymät taloudelliseen louhintaan ja voidaan julistaa 
mineraalivarannoiksi. Avolouhoksen optimointi perustuu oletettuun kullan hintaan 1 300 dollaria unssilta, louhinta-, prosessointi- ja G&A-
kuluihin 15,20 dollaria per prosessoitu tonni. Metallurgiset saannot kullalle on oletettu 90 prosentiksi. 

5) Endomines huomauttaa, että vaikka esitetyt historialliset varannot vaikuttavat yleisesti ottaen olevan NI 43–101 -standardin kappalei-
den 1.2 ja 1.3 mukaisia, Pätevä Henkilö ei ole riittävissä määrin luokitellut historiallisia arvioita nykyisiksi mineraalivarannoiksi ja Endomi-
nes ei käsittele historiallisia arvioita käypinä taikka luotettavina. 
Troy oz = 31,1035 g 

Historialliset mineraalivarannot – Yhdysvallat 31.12.2021 

  

Kultapi-
toisuus Kultamäärä   

Historialliset varan-
not Tonnit (g/t) Oz Kg Luokittelu Konsultti 

Rescue(1 .....................  67 000 21,35 45 980 1 430 Historialliset Kimberly Mines (2004) 

Kimberly(1 ...................  261 000 19,18 160 930 5 005 Historialliset Laczay (2010) 

Deadwood(1 ................  2 375 000 0,77 58 601 1 823 Historialliset 
BEMA Gold Corporation 

(1989) 

US Grant(1 ..................  346 000 14,89 165 700  5 152 Historialliset McLeod, (1990) 

Kearsarge(1 (2..............  4 100 000 2,98 381 000 12 218 Historialliset 
Transatlantic Mining, 

(2019) 
Historialliset yh-
teensä(1 .....................  7 149 000 3,58 812 211 25 628   

__________ 
1) Endomines huomauttaa, että vaikka esitetyt historialliset varannot vaikuttavat yleisesti ottaen olevan NI 43–101 -standardin kappalei-
den 1.2 ja 1.3 mukaisia, Pätevä Henkilö ei ole riittävissä määrin luokitellut historiallisia arvioita nykyisiksi mineraalivarannoiksi ja Endomi-
nes ei käsittele historiallisia arvioita käypinä taikka luotettavina. 
2) Kearsarge hankkeeseen Yhtiöllä on osto-oikeus. 

 
Historialliset hopeavarannot – Yhdysvallat 31.12.2021 

  

Hopeapitoi-
suus Hopeamäärä   

Historialliset varan-
not Tonnit (g/t) Oz Kg Luokittelu Konsultti 

US Grant(1 ..................  346 000 402 
4 470 

000 
139 03

3 Historialliset McLeod, (1990) 

__________ 
1) Endomines huomauttaa, että vaikka esitetyt historialliset varannot vaikuttavat yleisesti ottaen olevan NI 43–101 -standardin kappalei-
den 1.2 ja 1.3 mukaisia, Pätevä Henkilö ei ole riittävissä määrin luokitellut historiallisia arvioita nykyisiksi mineraalivarannoiksi ja Endomi-
nes ei käsittele historiallisia arvioita käypinä taikka luotettavina. 
 

Karjalan kultalinja 

Toimintahistoria 

Historiallisesti katsottuna Endominesin toiminta on ollut maantieteellisesti keskittynyttä Karjalan kultalinjalle, 
joka kulkee Pohjois-Karjalassa sijaitsevan Ilomantsin kunnan läpi. Karjalan kultalinja muodostaa osan Ilomant-
sin vihreäkivivyöhykkeestä, joka sijaitsee itäisimmässä osassa Suomea ja jatkuu sieltä edelleen Venäjälle. 
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Vyöhyke on yli 40 kilometriä pitkä, kulkee pohjoisesta etelään ja on enimmäkseen alle viisi kilometriä leveä. 
Vyöhykkeen kivilajit lukeutuvat Pohjoismaiden vanhimpiin, ja sen mineralisaatiot ovat iältään arkeeisia eli ne 
ovat muodostuneet yli 2 500 miljoonaa vuotta sitten. Karjalan kultalinjan yhteydessä sijaitsevissa mineralisaa-
tioissa kulta esiintyy useimmiten yksittäisinä hippuina tai yhdessä sulfidien, oksidien tai telluridien kanssa kvart-
sijuonissa, breksioissa tai hiertovyöhykkeissä, usein nuorempien granitoidien läheisyydessä. Mineralisaatiot 
ovat muodostuneet, kun kulta on uuttunut ympäröivistä kivilajeista ja saostunut uudelleen paineen ja lämpöti-
lan muuttuessa suuresti suotuisissa rakenteellisissa tai geologisissa loukuissa. 

Endominesin malminetsintäluvat seuraavat Karjalan kultalinjaa, joka ulottuu idässä Venäjän rajalta Hattuvaa-
ran kylän läpi ja jatkuu pohjoiseen Venäjän puolelle. Liikennöitävyys on ympäri vuoden hyvä raskaille ajoneu-
voille, ja asfalttipäällysteinen maantie myötäilee Karjalan kultalinjaa etelästä pohjoiseen. Tältä tieltä lähtee 
useita metsäautoteitä, jotka muodostavat pohjan hyvin toimivalle logistiikalle, joka johtaa Endominesin mal-
minetsintäalueille. 

Endomines päätti lokakuussa 2009 käynnistää kaivostoiminnan Pampalossa. Pampalon kaivoksen rikasta-
mon, rikastushiekka-alueen, sähköjohtojen ja muun infrastruktuurin rakentaminen aloitettiin lokakuussa 2009 
ja kokonaisuus valmistui marraskuussa 2010 aikataulun ja budjetin mukaisesti. Kaivostoimintaa ja kultarikas-
teen teollista tuotantoa harjoitettiin Pampalossa helmikuusta 2011 lokakuuhun 2018.  

Pampalon kokonaiskullantuotanto kasvoi 331,3 kilogrammaan vuonna 2018 (398,1 kilogrammaa koko vuo-
delta 2017). Vuoden 2018 matalampi tuotanto oli seurausta siitä, että kaivos seisautettiin lokakuussa 2018. 
Vuoden 2018 raportoidusta tuotannosta 12,8 kilogrammaa koostui rikastamon siistimisestä peräisin olevasta 
kullasta. Vuonna 2018 kultapitoisuus oli keskimäärin 3,3 g/t, mikä on merkittävä 0,4 g/t:n parannus verrattuna 
aikaisempaan vuoteen. Kasvanut kultapitoisuus johtuu etupäässä malmin korkeammasta alueellisesta pitoi-
suudesta. Louhinnan lopettamisen jälkeen Endomines asetti kaivoksen ja rikastamon ylläpitotilaan. Kaivos 
pidetään kuivana muun muassa sen takia, että maanalaiset malminetsintäkairaukset lähialueilla olemassa 
olevista tunneleista ovat mahdollisia. Vuonna 2021 Pampalon kaivoksen toiminta käynnistettiin uudelleen, ja 
huomattavasti korkeampiin tuotantomääriin päästiin vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla verrattuna edel-
täviin vuosiin.   

Pampalon tuotanto oli vuoden ensimmäisellä puoliskolla 108,2 kilogrammaa eli 3 478 unssia kultaa. Vuoden 
2022 toisen vuosineljänneksen tuotanto kasvoi 78 prosentilla 69,3 kilogrammaan (eli 2 227 unssiin) verrattuna 
tuotantomääriin, joihin päästiin vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä.  

Karjalan kultalinja 
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Kaivostoiminta Karjalan kultalinjalla 

Louhinta Pampalon kaivoksella on tapahtunut maan alla. Pampalon kaivos rikastamoineen ja siihen liittyvine 
murskaamoineen, rikastushiekka-alueineen, toimistorakennuksineen ja muine rakennuksineen sijaitsee kes-
keisellä paikalla niin kutsutulla Karjalan kultalinjalla, mikä merkitsee, että malmin kuljetuskustannukset muilta 
Karjalan kultalinjan esiintymiltä voidaan tulevaisuudessa minimoida. Rakennusten sähköhuolto tapahtuu 48 ki-
lometriä pitkän voimansiirtojohdon kautta Suomen kantaverkosta. 

Rämepuron avolouhoksen sulkemiseen mennessä vuonna 2016 oli louhittu yhteensä 200 000 tonnia malmia 
ja noin miljoona tonnia sivukiveä.  

Pampalon esiintymää oli aiemmin louhinut Outokumpu. Louhinta tapahtui tuolloin pääasiassa avolouhoksella, 
mutta loppuvaiheessa malmia louhittiin myös maan alla vinotunnelista, joka kulki avolouhoksen pohjalta alas-
päin 280 metrin tasolle. Endomines on kaivostoimintansa aikana pidentänyt vinotunnelia 750 metrin tasolle. 
Pampalon maan alla tapahtuva louhinta toteutetaan pengerlouhintana. Kaikki avoimet louhokset täytetään si-
vukivellä. 

Pampalon operatiivisen toiminnan tausta 

Pampalon kaivoksen syväjatkeessa ei ole suoritettu malminetsintää tai kairauksia vuosina 2018–2020. Pam-
palon kaivos asetettiin ylläpitotilaan vuonna 2018, kun kullan maailmanmarkkinahinta oli hyvin alhaisella ta-
solla (noin 1 250 dollaria unssilta), ja toiminnan jatkaminen olisi vaatinut investoinnin vinotunnelin syventämi-
seen. Sen hetkisellä kullan hinnalla investointi ei ollut kannattava. 

Päätös toiminnan aloittamisesta uudelleen kaivoksella johtui kullan maailmanmarkkinahinnan merkittävästä 
noususta vuoden 2020 aikana. Kullan maailmanmarkkinahinta nousi tällöin tasolle 1 800 dollaria unssilta ja 
sen hetkisten ennusteiden mukaan hinnan arvioitiin pysyvän tällä tasolla pidemmän ajan. Tammikuussa 2021 
Endomines tiedotti, että vinotunnelin syventämisen suunnittelu- ja valmistelutyöt olivat alkamassa ja tarjous-
pyyntöjä mahdollisen kaivosurakoitsijan valitsemiseksi sekä toimittajasopimuksia valmisteltiin. Useiden taho-
jen kanssa käytyjen neuvotteluiden jälkeen Power Mining Oy valittiin kunnostamaan olemassa oleva vinotun-
neli ja ajamaan tunneli ensimmäisille suunnitelluille tuotantotasoille. Power Mining Oy aloitti kaivoksella maa-
liskuussa 2021 ja syyskuussa 2021 vinotunneli saavutti uuden tuotantoalueen pohjatason. Rikastamon henki-
lökunnan rekrytointi aloitettiin ja avainhenkilöitä palkattiin. Lokakuussa 2021 saatettiin päätökseen maanalai-
nen timanttikairausohjelma malmin laadun ja määrän yksityiskohtaiseksi kartoittamiseksi uudella tuotantoalu-
eella. Tulokset valmistuivat vuoden 2021 neljännellä neljänneksellä, ja ne sisälsivät korkeimpia kultapitoisuuk-
sia, mitä Pampalon kaivokselta on koskaan saatu. Joulukuussa 2021 saatettiin onnistuneesti loppuun rikasta-
mon kunnossapito-ohjelma, ja rikastamon koeajot aloitettiin.  

Pampalo vuoden 2022 ensimmäisellä vuosipuoliskolla 

Maailmantalouteen kielteisesti vaikuttaneesta Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaan huolimatta vuoden 2022 
ensimmäinen puolisko oli Endominesille hyvä. Pampalon ylösajo on sujunut hyvin, ja Endominesin tuotanto 
vuoden ensimmäisellä puoliskolla oli 108,2 kilogrammaa eli 3 478 unssia kultaa. Vuoden 2022 toisen vuosi-
neljänneksen tuotanto kasvoi 78 prosentilla 69,3 kilogrammaan (eli 2 227 unssiin) verrattuna tuotantomääriin, 
joihin päästiin vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä. Kasvaneet tuotantomäärät johtivat myös parem-
paan käyttökatteeseen (EBITDA). Pampalon käyttökate (EBITDA) oli toisella vuosineljänneksellä 7,7 miljoo-
naa kruunua eli käyttökateprosentti oli 21,6 verrattuna ensimmäisen neljänneksen -5,7 miljoonaan kruunuun 
eli -28,8 käyttökateprosenttiin vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä. Tammikuussa 2022 Endomines teki 
myös Bolidenin kanssa Pampalon kultarikastetuotantoa koskevan myyntisopimuksen seuraavaksi kahdeksi 
vuodeksi. 31 

Tulevaisuudennäkymät 

Tuotannon kasvun odotetaan jatkuvan Pampalossa vuoden 2022 aikana, ja malmintuotanto itäisellä avo-
louhoksella kasvattaa tuotantomääriä 10–20 prosentilla. Endomines arvioi, että vuoden 2022 toisen puoliskon 
tuotanto tulee olemaan 30–70 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla. Fridayn kai-
vokselta ei realisoidu kullan tuotantoa vuoden 2022 toisella vuosipuoliskolla, koska kaivoksen toiminta on 

 
31 Kappaleen luvut ovat peräisin Yhtiön tilintarkastamattomasta puolivuosikatsauksesta 30.6.2022 päättyneeltä kuuden kuukauden jak-

solta, ja näin ollen ne ovat tilintarkastamattomia. 
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tilapäisesti keskeytetty. Tällä hetkellä keskitytään tutkimaan yhteistyömahdollisuuksia Fridayn kaivokselle ja 
Orogranden käsittelylaitoksen toiminnalle. 

Vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä Endomines raportoi uusia, korkean kultapitoisuuden kairaustuloksia 
Pampalon kultakaivoksella, jotka indikoivat, että pitoisuudet ja leveydet, jotka esiintyvät nykyisellä tuotantoalu-
eella jatkuvat alaspäin ja tulokset myös tukevat johdon positiivista näkemystä seuraavasta suunnitellusta tuo-
tantoalueesta. Yhtiö myös aloitti toisen vaiheen maanalaisessa kairausohjelmassa, joka käsittää yhteensä 
4 000 metriä Pampalon kaivoksella ja joka pyrkii esiintymän syventämiseen. Vuoden 2022 kolmannella nel-
jänneksellä Endomines käynnisti myös merkittävän pintamalmin kairausohjelman Karjalan kultalinjalla. Oh-
jelma keskittyy Pampalonlammin, Pampalon ja Rämepuron alueihin ja valittuihin alueellisiin malminetsintäkoh-
teisiin Korvilansuon ja Kartitsan alueilla. 

Odotettavissa oleva elinikä 

Malminetsintä Karjalan kultalinjan alueella jatkuu, ja Endomines uskoo, että malminetsinnän jatkaminen johtaa 
tunnettujen esiintymien kasvuun ja uusien esiintymien löytymiseen, joka pidentää Pampalon kaivoksen ja sen 
läheisyydessä olevien satelliittikaivosten elinikää. Pampalon kaivoksen tarkkaa odotettavissa olevaa elinikää 
on vaikea arvioida, koska se riippuu uusista löydöksistä, joita tehdään malminetsintätyön tuloksena. 

Historiallinen tuotanto lyhyesti 

 

 
2021 

 
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Kullantuotanto (kg) 14,3 16,7 - 331,3 398,1 325,0 529,0 761,9 

Kullantuotanto (unssia) 460,3 538,1  - 10 651 12 799 10 450 17 022 24 497 

Keskimääräinen kullan hinta (dollaria/unssi) 1 820 1 771  1 394 1 265 1 259 1 248 1 161 1 274 

 
Malminetsintä 

Endominesilla on malminetsintälupia Itä-Suomessa sijaitsevan Karjalan kultalinjan alueella. Karjalan kultalinja 
on 40 kilometrin mittainen osa arkeeista vihreäkivivyöhykettä, johon sisältyy 23 jo löydettyä kultaesiintymää. 
Vastaavanlaiset vihreäkivivyöhykkeet ympäri maailmaa ovat tunnettuja suuresta kultapotentiaalistaan.  

Malminetsintä ja maanalainen kehittäminen Pampalossa 

Maanalainen kairausohjelma käynnistettiin huhtikuussa 2022 ja saatettiin päätökseen kesäkuussa 2022. Tu-
lokset julkistettiin 26.8.2022. Tulokset olivat hyvin lupaavia, mukaan lukien 8,2 metrin kairasydän kultapitoi-
suudella 13,1 g/t (4,8 g/t kun leikattu 20 g/t:n pitoisuuteen) kairausreiässä T-1753 ja 4,3 metrin lävistys kulta-
pitoisuudella 14,6 g/t (6,6 g/t kun leikattu 20 g/t pitoisuuteen) kairausreiässä T-1756. Kairausohjelman tuloksia 
tullaan käyttämään mineraalivarantoarvion ja kaivossuunnitelman päivittämiseen. Pampalon tuotannon kas-
vattaminen on sujunut hyvin vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla, ja Pampalon tuotanto vuoden ensimmäi-
sellä puoliskolla oli 108,2 kilogrammaa eli 3 478 unssia kultaa. Vuoden 2022 toisen vuosineljänneksen tuo-
tanto kasvoi 78 prosentilla 69,3 kilogrammaan (eli 2 227 unssiin) verrattuna tuotantomääriin, joihin päästiin 
vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä. Kasvaneet tuotantomäärät johtivat myös parempaan käyttökat-
teeseen (EBITDA). Pampalon käyttökate oli toisella vuosineljänneksellä 7,7 miljoonaa kruunua eli käyttökate-
prosentti oli 21,6 verrattuna vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen -5,7 miljoonaan kruunuun eli -28,8 käyt-
tökateprosenttiin. 

Malminetsintätulokset Karjalan kultalinjan alueella 

Ensimmäiset kultaviitteet Karjalan kultalinjasta saatiin 1980-luvulla GTK:n moreenigeokemian tutkimuksissa. 
Malminetsinnän tuloksena löydettiin alueen tunnetuin kultaesiintymä Pampalo vuonna 1995. Kaivosyhtiö Ou-
tokumpu teki alueella omia tutkimuksiaan ja vanhasta kuparikiisupitoisesta kansannäytteestä analysoitu kul-
tapitoisuus 93 g/t johti Rämepuron esiintymän löytymiseen vuonna 1986. 

Endomines on suorittanut malminetsintää Karjalan kultalinjalla pääasiassa tunnettujen esiintymien lähialueilla. 
Vuonna 2018 saatettiin päätökseen kairausohjelma, johon sisältyi 28 reikää ja yhteensä 3 332 metriä eri koh-
teissa Pampalon kaivoksen läheisyydessä sekä Nenävaaran- ja Palosuon alueilla. Pohjamoreeninäytteitä otet-
tiin yhteensä 2 093, ja näytteenotto keskittyi Pampalon läheisyyteen sekä Nenävaaran- ja Hoskon pohjoispuo-
lisille -alueille.  
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Vuonna 2021 jatkettiin alueellisia ja kaivoksen lähellä tapahtuvia malminetsintätöitä sekä tulevien malminet-
sintäohjelmien kehittämistä ja suunnittelemista. Kuusi kairareikää (yhteensä 1 609 metriä) kairattiin malminet-
sintää varten Pampalon malminetsintäohjelman puitteissa kultamineralisaatioiden tutkimiseksi Pampalon pää-
mineralisaation itä- ja pohjoispuolella. Kairasydänten geologinen raportointi valmistui joulukuussa 2021. 

Kaiken kaikkiaan malminetsintätoiminnasta saadut tulokset vahvistavat Karjalan kultalinjan merkittävän mal-
minetsintäpotentiaalin ja osoittavat mahdollisia alueita jo olemassa olevien kaivosten läheisyydessä.  

Kaaviokuva Pampalon rikastusprosessista 

 

Endomines Yhdysvallat 

Helmikuussa 2018 Endomines saattoi päätökseen viiden Idahossa Yhdysvalloissa sijaitsevan kultaesiintymän 
oston TVL Gold Idaho, LLC:ltä (Friday, Rescue, Kimberly, Buffalo Gulch ja Deadwood). Kokonaiskauppahinta 
oli 31,25 miljoonaa dollaria. Endomines on muuttanut ostetun yhdysvaltalaisen yksikön nimen Endomines 
Idaho, LLC:ksi, ja se muodostaa Endomines-konsernin yhdysvaltalaisen operatiivisen yhtiön. 

Syksyllä 2021 kaivos- ja rikastustoiminta aloitettiin Fridayn kaivoksella ja rikastamolla, ja tuotantoa ajettiin ylös 
vuodenvaihteeseen asti. Louhinnan yhteydessä kävi ilmi, että kultamineralisaatio on epäsäännöllisempi kuin 
aiemmin on tulkittu, mikä on johtanut suuriin vaihteluihin malmin määrässä ja pitoisuuksissa. Tämän takia 
tuotanto keskeytettiin vuoden 2022 alussa ja on edelleen keskeytettynä. Tällä hetkellä keskitytään tutkimaan 
yhteistyömahdollisuuksia Fridayn kaivoksella ja Orogranden käsittelylaitoksella. Yhtiö ei suunnittele tekevänsä 
lisää maanalaisia kairauksia tai muita merkittäviä investointeja ennen kuin mahdolliset kumppanuusvaihtoeh-
dot on tutkittu.  

Yllä mainittujen viiden esiintymän lisäksi Endomines hallinnoi nykyään myös Unityn esiintymää Idahossa. Ke-
säkuussa 2019 Endomines teki sopimuksen Unity GoldSilver Mines, Inc.:n kanssa Unityn kaivoksen vuokraa-
misesta. Unity sijaitsee lähellä Endominesin Rescuen kaivosprojektia Warrenin piirikunnassa Yhdysvaltain 
Idahossa. Endominesin aikomuksena on, että pitkällä aikavälillä Unity- ja Rescue-hankkeita harjoitettaisiin yh-
tenä hankkeena. 

Idahon esiintymien lisäksi Endomines omistaa hallintaoikeuden US Grant esiintymään Montanassa sekä osto-
option US Grantin lähellä sijaitsevaan Kearsarge esiintymään Yhdysvalloissa. Vuoden 2022 ensimmäisellä 
puoliskolla kaikille Yhdysvaltojen esiintymille tehtiin tekninen ja taloudellinen arviointi osana Yhtiön strategia-
työtä. Uudessa strategiassa päädyttiin edistämään kumppanuusmallia Yhdysvaltojen esiintymien osalta. Yh-
tiön tavoitteena on käynnistää yhteistyö paikallista kokemusta omaavan kumppanin kanssa vuoden 2023 ai-
kana. Yhtiö ei suunnittele merkittäviä investointeja Yhdysvaltoihin lähitulevaisuudessa.   

Henkilöstö 

Alla oleva taulukko kuvaa Endominesin työntekijöiden keskimäärää tilikausilla 2021, 2020 ja 2019. 30.9.2022 
Endominesilla oli 30 työntekijää, joista 0 Ruotsissa, 23 Suomessa ja 7 Yhdysvalloissa.  Muutokset työntekijöi-
den maantieteellisessä jakaantumisessa vuoden 2021 jälkeen johtuvat siitä, että Endomines keskittyy 

Kaivokselta tuleva malmi 
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Murskaamo 

Välivarasto 

Syöttölaite 

Mylly 
Gravimetrinen 
erottelu  

Vaahdotusrikaste 
100–200 g/t Au 
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kaivostoiminnan kehittämiseen Suomessa, ja Yhdysvaltojen osalta operatiivinen toiminta on tauolla. Endomi-
nes keskittyy Yhdysvalloissa etsimään kumppania uuden strategian toteuttamiseen ja henkilöstömäärä on so-
peutettu vastaamaan uutta tilannetta. 

Työntekijöiden keskimääräinen 
lukumäärä 

30.9.2022 2021 2020 2019 

Ruotsi (Endomines AB) 0 3 5 5 

Suomi 23 15 9 12 

Yhdysvallat 7 35 32 17 

Konserni 30 53 46 34 

 

Konsernin merkittävät sopimukset 

Endomines Finlandilla on pääomaltaan 19,6 miljoonaa euroa ulkona olevaa vaihtovelkakirjalainaa (”Vaihto-
velkakirjalaina”). Lainat on laskettu liikkeeseen suomalaisille sijoittajille vuosina 2021 ja 2022. 

Alla olevassa taulukossa esitellään Endomines Finlandin ulkona olevia Vaihtovelkakirjalainoja tämän Esitteen 
päivämääränä. 

Velka(1 Lainamäärä (euroa) 
Kertyneet korot ja 
maksut (euroa)(2 Maturiteetti Konversiohinta 

Uusien osakkei-
den määrä, mi-
käli lainat kon-

vertoidaan koko-
naisuudessaan 

osakkeiksi(6 

Vakuudelliset 
Vaihtovelkakirja-
lainat 2021 ...........             10 385 000,00     236 623,29 3 vuotta(4 

8 euroa Osaketta 
kohden, tai vuo-

den 2022 neljän-
nen neljänneksen 

painotettu keski-
hinta(5            1 327 467  

Vakuudelliset 
Vaihtovelkakirja-
lainat 2022 ...........               6 271 954,25     271 407,41  2 vuotta 

8 euroa Osaketta 
kohden 

              817 920  

Vakuudelliset 
Vaihtovelkakirja-
lainat 2022 ...........               2 900 000,00      201 383,56(3  2 vuotta 

8 euroa Osaketta 
kohden, tai vuo-

den 2022 neljän-
nen neljänneksen 

painotettu keski-
hinta               387 672  

Yhteensä ..............  19 556 954,26  709 414,27              2 533 060  

1) Kaikkien vaihtovelkakirjojen konversioaika on laina-aika. 

2) Vaihtovelkakirjalainoille maksettava vuosikorko on 10 %.. 

3) Euromäärään sisältyy yhteensä 145 000 euron järjestelypalkkiot lainanantajille. 

4) Yhden 100 000 euron Vaihtovelkakirjalainan maturiteetti on 2 vuotta, eli se erääntyy maksettavaksi vuonna 2023. Muiden 
maturiteetti on vuonna 2024. 

5) Yhden 100 000 euron suuruisen Vaihtovelkakirjalainan konversiohinta on 10 euroa Osaketta kohden. 

6) Laskettu 8 euron konversiohinnalla, joka on 30.9.2022 tapahtuneen osakkeiden yhdistelyn jälkeinen konversiohinta. 100 000 
euron osalta laskettu 10 euron konversiohinnalla. 

 

LDA Capitalin kanssa tehty sopimus 14 miljoonan euron rahoituksesta  

Endomines AB teki  . .2021 LDA Capital Limitedin (”LDA”) kanssa 14 miljoonaan euron suuruisen rahoitus-
sopimuksen. Rahoitussopimus sisältää 6 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainan ja 8 miljoonan euron myyn-
tioptiosopimuksen (”Myyntioptiosopimus”) sekä optio-oikeuksia. LDA on kansainvälinen vaihtoehtoisiin sijoi-
tuksiin keskittyvä sijoitusyhtiö, jonka erityisalaa ovat monimutkaiset rajat ylittävät transaktiot ympäri maailman. 
LDA on konvertoinut koko nostetun vaihtovelkakirjalainan määrän Endomines AB:n osakkeiksi useassa erässä 
aikavälillä 24.1.2022-18.8.2022.  
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Vaihtovelkakirjalainoja koskeva sopimus edellytti, että Endomines AB laskee liikkeeseen 14 000 000 optio-
oikeutta, joista jokainen oikeuttaa haltijansa merkitsemään yhden osakkeen.  Endomines Finland on 
21.10.2022 päättänyt osakkeenomistajan 17.10.2022 antaman valtuutuksen nojalla Sulautumisen yhteydessä 
laskea liikkeelle LDA:lle vastaavan määrän osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamia erityisiä oikeuksia, jotka 
oikeuttavat merkitsemään yhteensä 280 000 Endomines Finlandin Osaketta (”Optio-oikeus 2021:1”). Jokai-
nen Optio-oikeus 2021:1 oikeuttaa merkitsemään 0.02 Yhtiön uutta Osaketta ja Osakkeen merkintähinta on 
14,41 euroa. Mikäli kaikilla Optio-oikeuksilla 2021:1 merkitään osakkeita voi Endomines Finlandin osakemäärä 
nousta enintään 280 000 Osakkeella. Merkintöjä voi tehdä 30.6.2023 asti tiettyinä ajanjaksoina.  

Endomines AB ja LDA ovat vaihtovelkakirjalainasopimuksen yhteydessä neuvotelleet Myyntioptiosopimuksen 
ehdoista, jonka mukaan Endomines AB:lla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, pyytää LDA:ta merkitsemään 
Endomines AB:n Osakkeita yhteensä 8 miljoonan euron merkintähinnalla. Tästä Myyntioptiosopimuksesta 
6,8 miljoonaa euroa on nostamatta. Rahoitussopimuksessa on huomioitu Sulautuminen ja sopimus jatkuu en-
nallaan Endomines Finlandissa. Kunkin osakkeen merkintähinta euroina on 90 prosenttia Endomines Finlan-
din osakkeen volyymipainotetusta keskihinnasta ajanjaksolla, jolloin yhtiö päättää hyödyntää sopimusta. An-
nettavien osakkeiden enimmäismäärä riippuu Yhtiön osakkeen kurssikehityksestä hinnoitteluhetkellä. 

Optio-oikeudet 3,4 miljoonan euron vakuudellisesta joukkovelkakirjalainasta 

Endomines AB laski liikkeelle huhtikuussa 2020 3,4 miljoonan euron suuruisen vakuudellisen joukkovelkakir-
jalainan pääasiassa suomalaisille sijoittajille. Laina on maksettu takaisin. Joukkovelkakirjalainaan on liittynyt 
optio-oikeuksia jatkuen lainan takaisinmaksun jälkeen, minkä vuoksi Endomines Finland on 21.10.2022 päät-
tänyt osakkeenomistajan 17.10.2022 antaman valtuutuksen nojalla Sulautumisen yhteydessä laskea liikkeelle 
4 286 456 kappaletta osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamia erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat merkitse-
mään Endomines Finlandin Osakkeita (”Optio-oikeudet 2020/2023: 1-2”). Jokainen Optio-oikeus 2020/2023: 
1-2 oikeuttaa merkitsemään 0,03 Endomines Finlandin uutta Osaketta ja Osakkeen merkintähinta on 29,20 
euroa. Mikäli kaikilla Optio-oikeuksilla 2020/2023: 1-2 merkitään Osakkeita voi Endomines Finlandin osake-
määrä nousta enintään 128 456 Osakkeella. Merkintöjä voi tehdä 30.6.2023 asti.  

Sopimus US Grantin kaivoksen ostosta ja siihen liittyvistä seikoista 

Tammikuussa 2020 Endomines AB teki Transatlantic Miningin (”Transatlantic”) kanssa aiesopimuksen US 
Grantin kaivoksen ja sen olemassa olevan rikastamon hallintaoikeuden hankinnasta sekä Kearsargen kulta-
hankkeen osto-optiosta. Endomines maksoi Transatlanticille esiintymistä 550 000 dollarin käsirahan. Loka-
kuussa 2020 Endomines AB saattoi loppuun kaupan US Grantin kaivoksen ja rikastamon hankkimiseksi yh-
dessä Kearsarge-kultahankkeen osto-option kanssa ja toteutti sen yhteydessä suunnatun annin, jolla Endo-
mines pyrki parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan lisäämällä malminetsintää, tuotantoa ja 
yritysostoja.  

US Grantin kaivoksesta, rikastamosta ja Kearsarge-kultahankkeen osto-optiosta maksettava kokonaisvastike 
oli yhteensä 12,4 miljoonaa dollaria, josta noin 7,8 miljoonaa dollaria maksettiin Endomines AB:n osakkeina ja 
jäljelle jäävä osuus käteisenä. Endominesin AB osakkeet maksettiin Transatlanticille suunnatulla, 15 392 535 
osaketta käsittävällä annilla (vastaten 11,72 % Endominesin AB:n osakeannin jälkeisestä osake- ja äänimää-
rästä) noin 4,60 kruunun osakekohtaiseen merkintähintaan, eli yhteensä 70 782 913 kruunulla. Jäljellä oleva 
osuus kauppahinnasta, noin 4,6 miljoonaa dollaria, maksettiin käteisenä. Ensimmäinen, 550 000 dollarin suu-
ruinen käteismaksu maksettiin Transatlanticille aiesopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä. Toinen, kahden 
miljoonan dollarin suuruinen käteismaksu suoritettiin kaupan loppuunsaattamisen yhteydessä. Sovittu kaup-
pahinta on maksettu kokonaisuudessaan useissa maksuerissä vuoden 2020 toisen neljänneksen ja syyskuun 
2022 välillä. 

Sopimus TVL Gold Idaho, LLC:n (nykyinen Endomines Idaho, LLC) ostosta 

Vuoden 2018 helmikuussa Endomines AB sai päätökseen yhdysvaltalaisen kaivosyhtiön TVL Gold Idaho, 
LLC:n (nykyinen Endomines Idaho, LLC) hankinnan. Kohdeyhtiöllä on oikeudet viiteen kultahankkeeseen Ida-
hossa Yhdysvalloissa. TVL Gold Idaho, LLC:n kokonaiskauppahinta oli 31,25 miljoonaa dollaria, josta 7,25 
miljoonaa dollaria maksettiin käteisenä kaupan täytäntöönpanohetkellä. Loput kauppahinnasta maksettiin noin 
3 miljoonan dollarin lainalla, jonka maturiteetti on 18 kuukautta ja vuotuinen korko 3 prosenttia sekä vaihtovel-
kakirjalainalla. Laina on maksettu kokonaisuudessaan takaisin elokuussa 2019. Vaihtovelkakirjalainan laina-
summa on muunnettu kokonaisuudessaan yhteensä 33 490 597 Endomines AB:n osakkeeksi tammi- ja hel-
mikuussa 2020. 
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Muuntaminen on tehty kahdessa erässä; puolet muunnettiin osakkeiksi 9.1.2020 konversiokurssilla 5,85 kruu-
nua osakkeelta ja loput 25.2.2020 konversiokurssilla 6,00 kruunua osakkeelta. Muuntamisten seurauksena 
Endomines AB:n osakkeiden ja äänien lukumäärä kasvoi 33 490 597 kappaleella. 

Rojaltia koskevat sopimukset 

Vuonna 2006 Endomines Oy hankki tuotanto- ja malminetsintäluvat Pampalon esiintymälle Polar Mining 
Oy:ltä, joka on Dragon Mining Ltd:n tytäryhtiö. Kauppakirjan mukaan Endomines Oy maksaa kaivostoiminnan 
aloittamisen jälkeen Polar Mining Oy:lle rojaltia, joka on yksi prosentti net smelter return -tulosta, mutta kuiten-
kin enintään 1,5 miljoonaa euroa. Velvollisuus maksaa rojaltia syntyy vasta, kun 203 000 kultaunssia (6 314 ki-
logrammaa) sisältävä määrä on louhittu. 

Endomines Oy on hankkinut 19.6.1996 päivätyllä sopimuksella Ilomantsin kunnassa sijaitsevat kumotun kai-
voslain mukaiset valtausoikeudet: Sivako 1-3, kaiv. RN:o 5188/1, 5340/1-2, Korpilampi 1-2, kaiv. RN:o 5402/1-
2, Korpi 1-5, kaiv. RN:o 5356/1-4, 5840/3, Kuivisto 1, kaiv. RN:o 5210/1, Kuivisto 2-3, kaiv. RN:o 5356/5-6, 
Pihlajavaara 1-2, kaiv. RN:o 5511/2-3 ja Valkeasuo 1-4, kaiv. RN:o 4853/1, 5511/1, 5840/4-5. 

Nykyisistä kaivospiireistä tai kaivosluvista edellä mainituille alueille sijoittuu Hoskon kaivospiiri (perustuu val-
tauksille Valkeasuo 1-2, Kaivosrekisteri N:o 6926/1 ja 7559/5) ja Kuiviston kaivospiiri (perustuu valtauksille 
Korpi 1 Kaivosrekisteri N:o 7441/1 ja Kuivisto 4 Kaivosrekisteri N:o 7622/2). 

Mikäli tuotanto edellä mainituilla alueilla aloitetaan, on Endomines Oy velvollinen maksamaan Suomen valtiolle 
vuosittain 0,39 euron rojaltin jalostukseen käytettyä malmitonnia kohden kahteen miljoonaan louhittuun mal-
mitonniin saakka ja sen jälkeen 1,31 euroa malmitonnilta, mutta kuitenkin enintään noin 2,5 miljoonaa euroa. 

Endomines AB saattoi päätökseen TVL Gold Idaho, LLC:n (nykyinen Endomines Idaho, LLC) hankinnan, joka 
sisältää kaivosoikeuksia Yhdysvaltain Idahossa. Endomines maksaa Kinross Gold USA Inc.:lle vuosina 1–4 
vuotuisen rojaltin myydystä Fridayn kaivoksen viideltä kaivosoikeudelta louhitusta malmista ja mineraalista. 
Rojaltin määrä on 3 prosenttia net smelter return -tulosta, kuitenkin enintään 1 miljoonaa dollaria. Endomines 
maksaa lisäksi Del Steinerille vuotuista rojaltia Fridayn kaivoksen viidestä kaivosoikeudesta. Rojaltin määrä 
on 1 prosentti net smelter return -tulosta, kuitenkin enintään 1 miljoonaa dollaria. Vuosien 4–7 aikana Endo-
mines maksaa sen sijaan maanomistajalle (property holder) Premium Exploration USA, Inc.:lle myydystä Fri-
dayn kaivoksen viideltä kaivosoikeudelta louhitusta malmista ja mineraalista vuosittaista 3 prosentin rojaltia 
sekä 1 prosentin rojaltia Del Steinerille. Fridayn kaivosten lisäksi samalla Premium Exploration USA, Inc.:n 
omistamalla alueella louhitusta ja myydystä malmista ja mineraalista Endomines maksaa vuotuisen 1 prosen-
tin rojaltin Del Steinerille, kuitenkin enintään 1 miljoonaa dollaria (sisältäen Fridayn kaivosten viidestä kaivos-
oikeudesta maksettavan rojaltin) sekä 2 prosenttia Premium Exploration USA, Inc.:lle. Kun Del Steiner ei ole 
enää oikeutettu rojalteihin, Premium Exploration USA, Inc.:ille suoritetaan 1 prosenttia enemmän (yhteensä 
3 %). 

Maanostosopimus 

Endomines Oy teki 12.8.2009 sopimuksen, jolla hankittiin Pampalon kaivoksen yhteydestä 292 hehtaaria 
maata, eli koko Pampalon kaivospiirin, johon kuuluvat seuraavat esiintymät: Pampalo, Pampalo Deep, Pam-
palo D-zone ja Pampalo East. Metsähallitukselta. Koska Endomines omistaa maa-alueen, sen ei tarvitse mak-
saa louhintakorvauksia, ja kaikki satelliittikaivoksilta tuleva malmi voidaan rikastaa Pampalon rikastamolla. 
Maasta maksettu kauppahinta oli 435 000 euroa. Aiemmin eri yrittäjät ovat harjoittaneet pienimuotoista kai-
vostoimintaa kyseisellä maalla, ja on olemassa riski, että tällä toiminnalla voi olla ollut maahan ja ympäristöön 
haitallinen vaikutus. Osapuolet tekivät 30.12.2010 muutossopimuksen, jossa sovittiin, että Suomen valtio 
hankkisi hakkuuoikeuden kiinteistöllä olevaan metsään 30.12.2050 asti. Itse asiassa Suomen valtio oli velvol-
linen hakkaamaan kiinteistöllä metsää 31.3.2011 mennessä, mutta koska varhennettu hakkuu ei ollut mahdol-
linen Suomen metsälain mukaisesti, osapuolten oli muutettava sopimusta. Tämän seurauksena kauppahintaa 
laskettiin noin 247 000 eurolla noin 188 000 euroon. Metsän säilyttäminen ja hakkaaminen eivät kuitenkaan 
saa vaikuttaa Endomines Oy:n kaivostoimintaan. Jos hakkuun täytyy tapahtua ennen metsän normaalia jäl-
leenkasvua, Endomines Oy on velvollinen korvaamaan odotetun arvon. Korvaus voi kuitenkaan olla enimmil-
lään noin 247 000 euroa, ja se koskee painovoimarikastetun kullan myyntiä ja toimitusta. 

Malminetsintäluvat, kaivosoikeudet ja -luvat sekä ympäristökysymykset 

Endomines on toiminnassaan riippuvainen erilaisista luvista, kuten muun muassa malminetsintäluvista kaivos-
oikeuksista, kaivosluvista ja ympäristöluvista, sekä erilaisista viranomaismenettelyistä kuten 
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ympäristövaikutustenarviointi- ja kaavoitusmenettelyistä. Endominesille myönnetyt luvat luovat edellytykset 
malminetsinnän ja kaivostoiminnan harjoittamiselle ja kehittämiselle Endominesin nykyisen liiketoiminnan puit-
teissa. Endomines on myös riippuvainen siitä, että se saa tulevaisuudessa hankittua uusia lupia tuleville alu-
eille, joilla sillä ei tällä hetkellä ole lupia. Lyhyesti malminetsintälupa merkitsee, että sen haltijalle annetaan 
oikeus tutkia esiintymää esimerkiksi laadun, laajuuden ja hyödynnettävyyden selvittämiseksi sen mukaisesti, 
mitä malminetsintäluvassa on tarkemmin ilmoitettu. Kaivoslupa on lyhyesti sanottuna lupa, joka antaa haltijal-
leen yksinoikeuden hyödyntää lupa-alueelta löydettäviä kaivosmineraaleja. Kaivosluvan lisäksi kaivostoiminta 
edellyttää muiden lupien ohella täytäntöönpanokelpoista ympäristölupaa, jolla säädellään muun muassa kai-
voksen päästöjä. Sen lisäksi kaivostoimintaa säätelevät suoraan ja epäsuorasti useat lait ja asetukset, jotka 
liittyvät erilaisiin ympäristönäkökohtiin. 

Endomines Oy 

Endomines Oy:n ympäristöluvat 

Endominesille on vuonna 2015 myönnetty ympäristö- ja vesitalouslupa Pampalon kaivoksen ja rikastamon 
toimintaan Ilomantsin kunnassa sekä samana vuonna myönnetty vesitalouslupa raakaveden ottamiseksi Pam-
palon kaivoksen rikastamon prosessivedeksi. Lupa kattaa enintään 450 000 tonnin louhinnan ja rikastuksen 
vuodessa. Ympäristölupa on voimassa toistaiseksi. 

Endominesille on vuonna 2014 myönnetty ympäristölupa Rämepuron satelliittikaivoksen toimintaan. Vuonna 
2019 aluehallintovirasto myönsi Endominesille ympäristöluvan toimintansa lopettaneen Rämepuron kaivoksen 
jälkihoitotoimenpiteiden loppuun saattamiselle. Vesiluonnon Puolesta ry valitti päätöksestä Vaasan hallinto-
oikeuteen, joka kumosi päätöksen ja palauttaa asian aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi. 

Endominesille on vuonna 2015 myönnetty ympäristö- ja vesitalouslupa Hoskon kaivoksen toimintaan. 

Endomines Oy on laatinut toimenpidesuunnitelman maan palauttamiseksi ennalleen Pampalon kaivoksella ja 
Rämepuron kaivoksella. Ennallistamiskustannuksia varten tehty varaus oli 30.6.2019 suuruudeltaan 1 210 000 
euroa. Varauksen määrää arvioidaan kunkin raportointikerran yhteydessä. Endominesin kaivoksille asetta-
mien vakuuksien yhteismäärä 30.9.2022 oli 531 500 euroa, ja ne täyttävät sovellettavat viranomaisten ympä-
ristövaatimukset ja -lait, ja Endominesilla on harjoitettuun toimintaan tarvittavat luvat. Asetetut vakuudet ovat 
pantatulla pankkitilillä. 

Endomines Oy:n mineraalioikeudet Suomessa 

Kaivosoikeudet ja -luvat 

Endomines Oy:llä on viisi kumotun kaivoslain nojalla myönnettyä kaivosoikeutta; Pampalo, Rämepuro, Hosko, 
Kuivisto ja Muurinsuo, ja yksi kaivoslupa; Pampalo NW. Kaivostoimintaa harjoitetaan Pampalon alueella. 

Kaikki alueet sijaitsevat Ilomantsin kunnassa ja alueiden yhteenlaskettu pinta-ala on 549,72 ha. 

Endominesin kaivosoikeudet ja -luvat on esitetty tarkemmin alla olevassa luettelossa. Kaivostoimintaan sovel-
tuvaa lainsäädäntöä on käsitelty tarkemmin tämän Esitteen kohdassa ”Markkina- ja toimialakatsaus – Kaivos-
lainsäädäntö Suomessa”. 

     
Nimi Lupatunnus Pinta-ala (ha) Myönnetty Voimassaolo 

Hosko 6926 63,657 5.12.2012 Toistaiseksi 

Kuivisto K7441 43,4135 11.1.2013 30.10.2023 

Muurinsuo K7977 24,453 15.4.2013 15.4.2023 

Pampalo 4847/1a-b 296,43 
 

Toistaiseksi 

Rämepuro 3831/1a 60,964 9.3.1993 Toistaiseksi 

Pampalo NW KL2011:0003 60,8 11.7.2013 Toistaiseksi 
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Malminetsintäluvat 

Endominesille on 12 voimassa olevaa malminetsintälupa ja 19 vireillä olevaa lupahakemusta, jotka ovat aikai-
semmin myönnettyjen malminetsintälupien voimassaolon jatkamista koskevia hakemuksia. Kaikki malminet-
sintälupia koskevat alueet sijaitsevat Ilomantsin kunnassa ja myönnettyjen lupien yhteenlaskettu pinta-ala on 
9723,23 ha. 

Endominesin malminetsintäluvat on esitetty tarkemmin alla olevassa luettelossa. Malminetsintään soveltuvaa 
lainsäädäntöä on käsitelty tarkemmin tämän Esitteen kohdassa ”Markkina- ja toimialakatsaus – Kaivoslain-
säädäntö Suomessa”. 

Luvan nimi Lupatunnus Pinta-ala 
(ha) 

Viimeisin lu-
papäätös an-
nettu 

Luvan voimassaolo 
lainvoimaiseksi tu-
losta (vuosia) 

Haettu jatkoaikaa 
(vireilletulo pvm) 

Alexander ML2013:0028 98,29 30.4.2015 ei voimassa  22.2.2019 

Hosko N ML2016:0043 741,41 16.5.2017 ei voimassa  13.4.2021 

Ilokulta 10-13 ML2019:0069 255,66 22.6.2021 3 
 

Ilokulta 14-15 ML2019:0068 173,47 11.1.2022 3 
 

Ilokulta 1-5 ML2019:0067 281,52 10.1.2020 3 
 

Ilokulta 17-47 ML2017:0105 2842,9 28.6.2018 ei voimassa 25.5.2021 

Ilokulta 4-7 ML2019:0076 252,88 11.1.2022 3 
 

Ilokulta 50-51 ML2019:0072 177,2 11.1.2022 3 
 

Juttusuo ML2017:0070 65,73 5.12.2018 ei voimassa 25.10.2021 

Kartitsa ML2019:0099 1245,59 16.1.2020 4 
 

Korpi 1-5 ML2019:0020 248,66 2.8.2019 ei voimassa 29.6.2022 

Korvila 1-3 ML2011:0070 235,8 22.6.2021 3 
 

Kuittila ML2016:0028 122,99 22.6.2021 4 
 

Kuivisto 4 ML2018:0076 92,283 10.9.2019 4 
 

Kuivistonmäki 1-2 ML2012:0052 91,01 2.8.2019 ei voimassa Ei haettu jatkoaikaa 

Kurvisenhuuhta ML2017:0073 92,58 5.12.2018 ei voimassa 25.10.2021 

Lintukangas ML2017:0072 91,27 5.12.2018 ei voimassa 25.10.2021 

Länteenpäin ML2018:0103 147,26 10.6.2019 4 
 

Lössä 1-4 ML2011:0063 56,6 14.8.2017 ei voimassa 23.7.2020 

Löytösuo ML2012:0051 271,19 2.8.2019 ei voimassa 29.6.2022 

MaksiPoika ML2018:0074 169,62 5.12.2018 4 2.11.2022 

Mujusenkorpi ML2019:0071 390,62 6.11.2019 4 
 

Muuri ML2013:0038 62,95 14.6.2019 ei voimassa 6.5.2022 

Nenäsuo ML2017:0071 27,25 5.12.2018 ei voimassa 25.10.2021 

Pampalonlammit ML2018:0090 106,96 14.6.2019 ei voimassa 6.5.2022 

Pihlajavaara ML2014:0020 86,43 2.8.2019 ei voimassa Ei haettu jatkoaikaa 

Pitkähattu ML2011:0035 39,26 2.8.2019 ei voimassa Ei haettu jatkoaikaa 

Pitkäsuo 1-2 ML2012:0050 154,41 2.8.2019 ei voimassa Ei haettu jatkoaikaa 

Poiko 1-4 ML2011:0029 286,52 28.4.2017 ei voimassa 3.3.2020 

Sivakko ML2011:0073 255,43 5.12.2018 ei voimassa 19.10.2021 

Sivakkoniilo ML2017:0069 33,06 5.12.2018 ei voimassa 26.10.2021 

Tiittalanvaara ML2014:0026 241,04 5.12.2018 ei voimassa 28.10.2021 

Tilkkukangas ML2012:0049 203,59 2.8.2019 ei voimassa 29.6.2022 

Valkeasuot ML2013:0037 81,8 14.6.2019 ei voimassa 6.5.2022 

 

Varaukset 

Endomines on tehnyt kaivosviranomaiselle kaksi varausilmoitusta; Tappokangas ja Ukkolanvaara. 
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Endominesin varaukset ja varausilmoitukset on esitetty tarkemmin alla olevassa luettelossa. Varauksiin sovel-
tuvaa lainsäädäntöä on käsitelty tarkemmin tämän Esitteen kohdassa ”Markkina- ja toimialakatsaus – Kaivos-
lainsäädäntö Suomessa”. 

Varauksen nimi Lupatunnus Pinta-ala 
(km2) 

Varausilmoitus jätetty Päätös annettu Voimassaolo  

Tappokangas VA2022:0039 19,57 1.6.2022 18.8.2022 31.5.2024 

Ukkolanvaara VA2022:0065 32,83 12.9.2022 10.11.2022 11.9.2024 

 

Kaivoslain nojalla malminetsintäluvan haltijan on asetettava vakuus mahdollisen vahingon ja haitan korvaa-
mista sekä jälkitoimenpiteiden suorittamista varten, jollei tätä ole pidettävä tarpeettomana toiminnan laatu ja 
laajuus, toiminta-alueen erityispiirteet, toimintaa varten annettavat lupamääräykset ja luvan hakijan vakavarai-
suus huomioon ottaen. Vastaavasti kaivosluvan haltijan on asetettava kaivostoiminnan lopetus- ja jälkitoimen-
piteitä varten vakuus, jonka on oltava riittävä kaivostoiminnan laatu ja laajuus, toimintaa varten annettavat 
lupamääräykset ja muun lain nojalla vaaditut vakuudet huomioon ottaen. Vakuus on asetettava kaivosviran-
omaiselle, jonka tulee valvoa korvauksen saajan etua vakuuden asettamisessa sekä tarvittaessa toimia va-
kuuden rahaksi muuttamista ja varojen jakamista koskevissa asioissa.  Vakuuden suuruuden ja lajin määrää 
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (”Tukes”) toimivaltaisena viranomaisena. 

Tukes on määrännyt ja Yhtiö on asettanut seuraavat vakuudet Yhtiön kaivospiireille ja kaivosluvalle: Hosko 
10 000 euroa, Rämepuro 15 000 euroa, Pampalo (mukaan lukien Pampalo NW) 100 000 euroa, Kuivisto 1 000 
euroa ja Muurinsuo 1 000 euroa.  

Endomines Idaho, LLC 

Fridayn kaivoksen ja Elk Cityn rikastamon operoimiselle on hankittu kaikki tarvittavat luvat. Endominesille on 
myönnetty poikkeus Idahon sovellettavan lainsäädännön mukaisten ilmanlaatuun liittyvien lupien hankkimi-
sesta.  

Endomines Idaho, LLC on hakenut niin sanottua kategorista poikkeusta (categorical exclusion) Yhdysvaltain 
US Forest Service -viranomaiselta sisäänkäynnin kunnostamiseen, maanalaiseen tutkimukseen ja laitoksen 
ennallistamiseen Rescuen kaivoksella. Lisäksi ennallistamissuunnitelma on jätetty US Forest Servicelle jo ta-
pahtuneista kohteen häiriöistä. US Forest Servicen hyväksyntä malminetsinnälle ja ennallistamissuunnitel-
malle on yhä käsiteltävänä. 

Malminetsintäsuunnitelma on jätetty yhdysvaltalaiselle Bureau of Land Management -viranomaiselle maan-
alaisen tutkimuksen aloittamisesta Kimberlyn kaivoksella. Suunnitelmat kattavat maanalaisen toiminnan en-
nallistamisen, kairausasemien kehittämisen, kulkuväylien parantamiseen pienen kalliovarastointialueen avulla 
ja LAD:n asentamisen kaivosvedelle. Asia on yhä käsiteltävänä. 

US Forest Servicelle on jätetty myös toimintasuunnitelma ja ennallistamissuunnitelma, jotka koskevat pinta-
kairausta koskevaa etsintäohjelmaa Buffalo Gulchilla. Ohjelma oli tarkoitus viimeistellä vuonna 2019, mutta 
Endomines on toistaiseksi keskeyttänyt tämän prosessin. 

Oikeudenkäynnit ja välimiesmenettelyt  

Endomines ei ole tämän esitteen päivämääränä osapuolena eikä ole viimeisen 12 kuukauden aikana ollut 
osapuolena missään oikeudenkäynneissä tai välimiesmenettelyssä, joilla voi olla tai joilla on lähimenneisyy-
dessä ollut merkittävä vaikutus Endominesin tai Konsernin taloudelliseen asemaan tai kannattavuuteen. En-
domines ei myöskään ole tietoinen minkään tällaisen alkamisen uhkasta.  

Mahdolliset viranomaisten päätökset, joilla on haitallinen vaikutus 

Endomines ei ole tämän esitteen päivämääränä tästä Esitteestä ilmi käyvän lisäksi tietoinen mistään julkisista, 
taloudellisista, veropoliittisista, rahapoliittisista tai muista poliittisista toimista, jotka ovat vaikuttaneet tai voisivat 
olennaisesti vaikuttaa Endominesin liiketoimintaan suoraan tai epäsuorasti. 
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ERÄITÄ TALOUDELLISIA TIETOJA 

Seuraavassa osassa esitellään yhteenveto Endominesin taloudellisesta kehityksestä tilikausina 2019, 2020 ja 
2021 sekä vuosien 2021 ja 2022 ensimmäisillä vuosipuoliskoilla.  

Tilintarkastetut konsernitilinpäätökset sekä tilintarkastamattomat puolivuositiedot on laadittu EU:n hyväksytty-
jen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti 
sekä Ruotsin kirjanpitolain (Årsredovisningslagen, ÅRL) ja RFR 1 -suosituksen mukaisesti. Vuosien 2019, 
2020 ja 2021 tilinpäätöstiedot ovat peräisin kyseisten vuosien tilinpäätöksistä ja 30.6.2022 ja 30.6.2021 puoli-
vuosikatsauksesta. Puolivuotiskatsaukset ovat tilintarkastamattomia mutta ne on yleisluonteisesti tarkastettu 
ISRE 2410 mukaan. 

Tietyt osat konsernin taloustiedoista 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta ja 30.6.2022 päättyneeltä kuuden 
kuukauden kaudelta on muunnettu havainnollistamistarkoituksessa tätä Esitettä varten euroiksi. 

SEK–EUR-muunnokseen käytetty menetelmä on selostettu kohdassa ”Eräitä seikkoja – Kuvaus Ruotsin kruu-
nujen muuntamisesta euroiksi”. 

Konsernin tuloslaskelman yhteenveto* 

 1.1.–30.6. 1.1.–31.12. 

(tuhatta kruunua) 2022 2021 2021 2020 2019 

 (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) 

Liikevaihto ....................................................................  59 083 12 24 10 824 6 037 

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muu-
tos ................................................................................  -1 636 0 4 881 2 262 -1 779          

Muut tuotot ...................................................................  3 232 84 80 24 1 542 

Raaka-aineet ja tarvikkeet ............................................  -7 551  -3 319   -16 531 -10 242 -4 729 

Henkilöstökulut .............................................................  -22 820  -18 748  -49 336 -42 888 -19 369 

Muut kulut ....................................................................  -68 342  -18 301  -57 351 -68 029 -30 543 

Käyttökate ...................................................................  -38 033 -40 272 -118 233 -108 049 -48 841 

Poistot ja arvonalentumiset ..........................................  -69 046  -55 182  -136 955 -76 666 -3 649 

Liiketulos ....................................................................  -107 080  -95 454  -255 188 -184 715 -52 490 

Rahoitustuotot ..............................................................  71 559 0 10 191 3 355 3 098 

Rahoituskulut ...............................................................  -16 307 -25 352 -16 131 -15 612 -27 398 

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä ............................  55 253 -25 352 -5 939 -12 257 -24 300 

Tulos ennen veroja ....................................................  -51 827  -120 806  -261 127 -196 972 -76 790 

Tulovero .......................................................................  - -2 - 108 92 

Katsauskauden tulos .................................................  -51 827  -120 808  -261 127 -196 864 -76 698 

 
 1.1.–30.6. 1.1.–31.12 

(MEUR) 2022 2021 

 (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) 

Liikevaihto ....................................................................  5,6 0,0 

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muu-
tos ................................................................................  -0,2 0,5 

Muut tuotot ...................................................................  0,3 0 

Raaka-aineet ja tarvikkeet ............................................  -0,7 -1,6 

Henkilöstökulut .............................................................  -2,2 -4,9 

Muut kulut ....................................................................  -6,3 -5,6 

Käyttökate ...................................................................  -3,5 -11,6 

Poistot ja arvonalentumiset ..........................................  -6,6 -13,5 

Liiketulos ....................................................................  -10,1 -25,1 

Rahoitustuotot ..............................................................  6,7 1,0 

Rahoituskulut ...............................................................  -1,6 -1,6 

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä ............................  5,1 -0,6 

Tulos ennen veroja ....................................................  -5,0 -25,7 

Tulovero .......................................................................  - - 

Katsauskauden tulos .................................................  -5,0 -25,7 

_________ 
* Yhtiö tulee muuttamaan tuloslaskelman esittämistapaa tulevassa konsernitilinpäätöksessään tilikaudelta 2022 poistamalla tuloslaskel-
masta rivin tuotot yhteensä ja on siksi poistanut takautuvasti kyseisen rivin Esitteen tuloslaskelman yhteenvedoista esitetyiltä kausilta. 
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Konsernin taseen yhteenveto 

 1.1.–30.6. 1.1.–31.12. 

(tuhatta kruunua) 2022 2021 2021 2020 2019 

 (tilintarkastamaton)  

Pitkäaikaiset varat yhteensä ........................................  520 162 547 569 527 109 567 892 572 513 

Lyhytaikaiset varat yhteensä ........................................  64 753 38 608 38 718 17 050 17 089 

Varat yhteensä ...........................................................  584 915 586 177 565 827 584 942 589 602 

Oma pääoma yhteensä ..............................................  329 433 442 194 310 015 330 695 336 026 

Pitkäaikaiset velat yhteensä .........................................  184 200 53 829 134 791 109 997 56 367 

Lyhytaikaiset velat yhteensä ........................................  71 282   90 154 121 022 144 250 197 209 

Velat yhteensä ............................................................  255 482 143 983 255 813 254 247 253 576 

Oma pääoma ja velat yhteensä .................................  584 915 586 177   565 828 584 942 589 602 

 
 1.1.–30.6. 1.1.–31.12 

(MEUR) 2022 2021 

 (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) 

Pitkäaikaiset varat yhteensä ........................................  48,6 51,5 

Lyhytaikaiset varat yhteensä ........................................  6,1 3,8 

Varat yhteensä ...........................................................  54,7 55,3 

Oma pääoma yhteensä ..............................................  30,8 30,3 

Pitkäaikaiset velat yhteensä .........................................  17,2 13,2 

Lyhytaikaiset velat yhteensä ........................................  6,6 11,8 

Velat yhteensä ............................................................  23,8 25,0 

Oma pääoma ja velat yhteensä  ................................  54,7 55,3 

Konsernin rahavirtalaskelman yhteenveto 

 1.1.–30.6. 1.1.–31.12. 

(tuhatta kruunua) 2022 2021 2021 2020 2019 

 (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu*) 

Liiketoiminnan rahavirta   

Tulos ennen veroja.......................................................  -51 827 -120 806 -261 127 -196 972 -76 790 

Oikaisut:      

Poistot ..........................................................................  14 189 8 043 36 932 23 182 3 649 

Arvonalentumiset .........................................................  54 857 47 062 100 024 53 484 - 

Realisoitumattomat muuntoerot konserninsisäisistä 
saamisista ja veloista ...................................................  - -360 -3 852 - -2 237 

Rahoitustuotot ja -kulut ................................................  -55 253 5 189 11 220 9 477 - 

Muut erät ......................................................................  -5 072 9 470 5 514 30 196 1 893 

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta .............  -43 105 -51 402 -111 289 -80 633 -73 485 

Käyttöpääoman muutos ...............................................  -10 662 -32 713 2 508 3 729 -5 456 

Liiketoiminnan rahavirrat yhteensä ..........................  -53 767 -84 115  -108 781  -76 904  -78 941 

      

Investointien rahavirta      

Investoinnit aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin  -325 -814 -1 620 -22 140 -6 975 

Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ..  -2 787 -14 677 -48 363 -4 427 -73 333 

Investointien rahavirrat yhteensä .............................  -3 112  -15 491  -49 983 -26 566 -80 308 

Rahavirrat ennen rahoituseriä ..................................  -56 880 -99 606 -158 763 -103 471 -159 249 

      
Rahoituksen rahavirta      

Osakeannista saadut maksut .......................................  63 466 213 977 236 093 14 535 155 523 

Osakeannin kulut .........................................................  -2 048 -9 347 -25 721 -1 694 -8 129 

Lainojen nostot .............................................................  64 911 - 80 793 96 510 55 041 

Lainojen takaisinmaksut ...............................................  -42 290 -81 659 -125 389 -1 -43 670 

Leasing lainojen takaisinmaksut ..................................  -3 040 -6 848 -6 067 -10 311 -2 820 

Rahoituksen rahavirrat yhteensä..............................  80 999 116 123 159 708 99 039 155 945 

      

Rahavarojen lisäys(+)/vähennys(-) ...........................  24 120 16 517 945 -4 431 -3 303 

Rahavarat kauden alussa ............................................  12 258 11 259 11 260 15 727 18 931 
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Valuuttakurssierot rahavaroista ....................................  521                 233                  53 -36 99 

Rahavarat kauden lopussa ........................................  36 899 28 009                 12 258 11 260 15 727 

 _________ 
* Yhtiö on muuttanut puolivuosikatsauksessaan rahavirtalaskelman esittämistapaa lisäämällä erän ”Leasing lainojen takaisinmaksut”, 
jotka on Konsernin tilintarkastetuissa tilinpäätöksissä esitetty osana erää ”Lainojen takaisinmaksut”, minkä vuoksi kyseinen erä on tilintar-
kastamaton. 

 
 

 
 1.1.–30.6. 1.1.–31.12 

(MEUR) 2022 2021 

 (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) 

   

Liiketoiminnan rahavirta  

Tulos ennen veroja.......................................................  -5,0 -25,7 

Oikaisut:   

Poistot ..........................................................................  1,3 3,6 

Arvonalentumiset .........................................................  5,2 9,7 

Realisoitumattomat muuntoerot konserninsisäisistä 
saamisista ja veloista ...................................................  - -0,4 

Rahoitustuotot ja -kulut ................................................  -5,2 1,1 

Muut erät ......................................................................  0,0 0,9 

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta .............  -3,7 -10,8 

Käyttöpääoman muutos ...............................................  -1,5 0,2 

Liiketoiminnan rahavirrat yhteensä ..........................  -5,2 -10,6 

   

Investointien rahavirta   

Investoinnit aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin  0,0 -0,2 

Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ..  -0,3 -4,7 

Investointien rahavirrat yhteensä .............................  -0,3 -4,9 

Rahavirrat ennen rahoituseriä ..................................  -5,5 -15,5 

   
Rahoituksen rahavirta   

Osakeannista saadut maksut .......................................  6,0 23,0 

Osakeannin kulut .........................................................  -0,2 -2,5 

Lainojen nostot .............................................................  6,1 7,9 

Lainojen takaisinmaksut ...............................................  -4,0 -12,2 

Leasing lainojen takaisinmaksut ..................................  -0,3 -0,6 

Rahoituksen rahavirrat yhteensä..............................  7,6 15,5 

   

Rahavarojen lisäys(+)/vähennys(-) ...........................  2,2 0,1 

Rahavarat kauden alussa ............................................  1,1 1,1 

Valuuttakurssierot rahavaroista ....................................  0,1 0,0 

Rahavarat kauden lopussa ........................................  3,5 1,2 

Tunnusluvut 

Tietyt tässä osassa esitetyt tunnusluvut sisältävät ns. vaihtoehtoisia tunnuslukuja32, joita ei ole määritelty 
IFRS:n mukaisesti. Endominesin arvion mukaan nämä tunnusluvut antavat paremman käsityksen Endomi-
nesin taloudellisesta kehityksestä. Endominesin käsityksen mukaan ne yhdessä muiden esitettyjen tunnuslu-
kujen kanssa (mutta ei niiden sijasta) ovat tärkeitä Yhtiötä arvioivalle sijoittajalle. Nämä tunnusluvut on osoi-
tettu numeromerkinnöillä. Lisätietoa jäljempänä kohdassa ” – Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laatimisperus-
teet”. 

 

 

 
32  Vaihtoehtoisella tunnusluvulla tarkoitetaan historiallista tai tulevaa tuloskehitystä, taloudellista asemaa, taloudellista tulosta tai raha-

virtoja kuvaavaa taloudellista mittaria, jota ei ole määritelty tai annettu soveltuvissa taloudellisen raportoinnin määräyksissä, kuten 
IFRS-standardeissa. 
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  1.1.–30.6. 1.1.–31.12. 

  2022 2021 2021 2020 2019 

  (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) 

Tuotannon tunnusluvut*       

Kullantuotanto (kg) ................................   108,2 10,1 14,3 16,7 0 

Kullantuotanto (unssia) .........................   3478 326,1 460,3 538,1 0 

Taloudelliset tunnusluvut**       

Liikevaihdon kasvu (%) .........................  (1) 492 358 -100 -100 79 -94 

Käyttökateprosentti (%) .........................  (2) -64  -335 600  -492 638 -998 -809 

Liiketulosprosentti (%) ...........................  (3) -181 -795 450  -1 063 283 -1 707 -869 

Nettotulosprosentti (%) ..........................  (4) -88 -1 006 733  -1 088 029  -1 819  -1 270 

Omavaraisuusaste (%) ..........................  (5) 56,3 75,3 54,8 56,5 57,0 

Korolliset nettovelat (MSEK) .................  (6) 158,4 74,6 171,8 195,3 199,5 

Korolliset nettovelat (MEUR) .................  (6) 14,8 - 16,8 - - 

Nettovelkaantumisaste (%) ...................  (7) 48,1 16,9 55,4 59,1 59,4 

Oman pääoman tuotto (%) ....................  (8) - -31 -82 -59 -26 

Henkilöstömäärä keskimäärin ...............   - - 53 46 34 
_________ 
* Lukuun ottamatta Pampalon rikastamon talteen ottamaa kultaa. 
** Yhtiö on muuttanut käyttökateprosentin, liiketulosprosentin ja nettotulosprosentin määritelmiä siten, että jakajana käytetään Yhtiön 
liikevaihtoa tuottojen yhteensä sijaan. Tähän esitteeseen sisällytetyt tunnusluvut on päivitetty vastaamaan uutta määri-telmää. 

Osakekohtaiset tiedot 

  1.1.–30.6. 1.1.–31.12. 

  2022 2021 2021 2020 2019 

  (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) 

Osaketta kohti       

Osakekohtainen oma pääoma (kruu-
nua) .......................................................  

 
1,24 2,00 1,37 2,52 4,2 

Osakekohtainen osinko (kruunua).........   0 0 0 0 - 

Osakkeiden lukumäärä, painotettu kes-
kiarvo (tuhatta) ......................................  

(9) 
235 175 206 151 207 698 117 811 59 705 

Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 
(tuhatta) .................................................  

(10) 
264 198 221 120 225 794 131 305 79 957 

Osakkeen arvo kauden lopussa (kruu-
nua) .......................................................  

(11) 
2,12 2,6 2,66 2,79 5,6 

Osakekannan markkina-arvo kauden 
lopussa (MSEK) 

 
561 575 600,6 366,3 451,0 

 
  1.1.–30.6. 1.1.–31.12. 

  2022 2021 

  (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) 

Osaketta kohti    

Osakekohtainen oma pääoma (tuhatta 
euroa) ................................................  

 
0,12 0,13 

Osakekohtainen osinko (euroa) ........   0 0 

Osakkeiden lukumäärä, painotettu kes-
kiarvo (tuhatta) ..................................  

(9) 
235 175 207 698 

Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 
(tuhatta) .............................................  

(10) 
264 198 225 794 

Osakkeen arvo kauden lopussa (euroa)
 ..........................................................  

(11) 
0,21 0,26 

Osakekannan markkina-arvo kauden 
lopussa (MEUR) 

 
54,7 58,7 
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Vaihtoehtoisten tunnuslukujen käyttötarkoitus ja määritelmät 

▪ ”Liikevaihdon kasvu” esitetään, jotta sijoittaja saa paremman käsityksen yhtiön toiminnan kehityk-
sestä ajan yli.  

▪ ”Käyttökate (EBITDA)” esittää yrityksen liiketuloksen ennen korkojen, verojen, poistojen ja arvonalen-
tumisten vähentämistä. 

▪ ”Liiketulos (EBIT)” on yrityksen liiketuloksen esittävä tunnusluku. 
▪ ”Liiketulosprosentti” esitetään, jotta sijoittaja saa paremman käsityksen Endominesin mahdollisuuk-

sista saavuttaa toimialalle tyypillinen kannattavuustaso.  
▪ ”Nettotulosprosentti” esitetään, jotta sijoittaja saa paremman käsityksen Endominesin kannattavuu-

desta, kun otetaan huomioon kaikki kustannukset.  
▪ ”Omavaraisuusaste” esitetään, jotta sijoittaja saa paremman käsityksen Endominesin pääomaraken-

teesta. 
▪ ”Nettovelat” ja ”nettovelkaantumisaste” esitetään, jotta lukija saa selkeän käsityksen lainanantajien 

yrityksen käytettäväksi asettamasta ja Endominesin velkaantumisasteen laskemiseen käytettävästä 
pääomasta.  

▪ ”Osakkeiden lukumäärä, painotettu keskiarvo” ja ”osakkeiden lukumäärä kauden lopussa” esi-
tetään, jotta sijoittaja saa paremman käsityksen Endominesin osakkeiden lukumäärästä ja sen muu-
toksista vuoden aikana.  

▪ ”Osakkeen arvo kauden lopussa” esitetään, jotta sijoittaja saa selkeän käsityksen osakekurssista 
vuoden lopussa ja siten omistuksensa ajantasaisesta arvosta. 
 

Määritelmät – Vaihtoehtoiset tunnusluvut 

Määritelmät       
        

Liikevaihdon kasvu (1) 
 

Liikevaihdon kasvu kuvaa liikevaihdon prosentuaalista 
muutosta suhteessa edeltävän tilikauden liikevaihtoon     

Käyttökateprosentti (2) 
 

Käyttökate prosentteina liikevaihdosta 

Liiketulosprosentti (3) 
 

Liiketulos prosentteina liikevaihdosta 
    

Nettotulosprosentti (4) 
 

Nettotulos prosentteina liikevaihdosta 
    

Omavaraisuusaste (5) 
 

Oma pääoma prosentteina taseen loppusummasta 
    

Korolliset nettovelat (6) 
 

Korolliset velat vähennettynä rahavaroilla 
    

Nettovelkaantumisaste (7) 
 

Korolliset nettovelat jaettuna omalla pääomalla 
    

Oman pääoman tuotto (8) 
 

Tulos verojen jälkeen prosentteina keskimääräisestä 
omasta pääomasta (tilikauden alku ja loppu)     

Osakkeiden lukumäärä, painotettu kes-
kiarvo 

(9) 
 

Tarvittaessa tehdään Listautumisantioikaisu 

    

Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa (10) 
 

Tarvittaessa tehdään Listautumisantioikaisu 
    

Osakkeen arvo kauden lopussa (11) 
 

Tarvittaessa tehdään Listautumisantioikaisu 

 
Eräiden tunnuslukujen ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäyttäminen 

  1.1.–30.6. 1.1.–31.12. 

  2022 2021 2021 2020* 2019* 

  (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) 

       

Kullantuotanto unsseina kauden aikana ............   3 478 0 0 0 0 

       

Liikevaihdon kasvu       

Liikevaihto (tuhatta kruunua) .............................   59 083 12 24 10 824 6 037 

Liikevaihdon kasvu, % ....................................  (1) 492 358 -100 -100 79 -94 

       

Käyttökate       

Liiketulos (tuhatta kruunua) ...............................   -107 080 -95 454 -255 188 -184 715 -52 490 

Poistot ja arvonalentumiset (tuhatta kruunua) ...   -69 046 -55 182  -136 955 76 666 3 649 

Käyttökate (tuhatta kruunua) .........................    -38 033 -40 272 -118 233 -108 049 -48 841 
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Käyttökateprosentti       

Liikevaihto (tuhatta kruunua) .............................   59 083 12 24 10 824 6 037 

Käyttökateprosentti, % ...................................  
(2) -64 

 -335 
600  -492 638 -998 -809 

       

Liiketulosprosentti       

Liiketulos (tuhatta kruunua) ...............................   -107 080  -95 454  -255 188 -184 715 -52 490 

Liikevaihto (tuhatta kruunua) .............................   59 083 12 24 10 824 6 037 

Liiketulosprosentti, % .....................................  
(3) -181 -795 450 

 -1 063 
283  -1 707 -869 

       

Nettotulosprosentti       

Tilikauden tulos (tuhatta kruunua) .....................   -51 827 -120 808  -261 127 -196 864 -76 698 

Liikevaihto (tuhatta kruunua) .............................   59 083 12 24 10 824 6 037 

Nettotulosprosentti (%) ..................................  
(4) -88 

 -1 006 
733 

 -1 088 
029  -1 819  -1 270 

       

Omavaraisuusaste       

Oma pääoma (tuhatta kruunua) ........................   329 433 442 194 310 015 330 695 336 026 

Varat yhteensä (tuhatta kruunua) ......................   584 915 586 177 565 828 584 942 589 602 

Omavaraisuusaste, % .....................................  
(5) 56,3 

                 
75,4  

                
54,8  

                
56,5  57,0 

       

Korolliset nettovelat       

Korolliset velat yhteensä (miljoonaa kruunua) ...   195,3 102,7 184,1 206,6 215,2 

- Rahavarat (miljoonaa kruunua) .......................   36,9 28,0 12,3 11,3 15,7                  

Korolliset nettovelat (miljoonaa kruunua) ....  (6) 158,4 74,6 171,8 195,3 199,5 

       

Nettovelkaantumisaste       

Korolliset nettovelat (miljoonaa kruunua) ..........   158,4 74,6 171,8 195,3 199,5 

Oma pääoma (miljoonaa kruunua) ....................   329,4 442,2  310,0 330,7 336,0 

Nettovelkaantumisaste, % ..............................  (7) 48,1 16,9 55,4 59,1 59,4 

       

Oman pääoman tuotto       

Tulos ennen veroja (tuhatta kruunua) ...............   -51 827 -120 806 -261 127 -196 972 -76 790 

Keskimääräinen oma pääoma (vuoden alussa 
ja lopussa) (tuhatta kruunua) ............................   319 724 386 445  320 355 330 361 293 859 

Oman pääoman tuotto, % ...............................  (8) 16,2 -31,3 -81,5 -59,6  -26,1 

 

  1.1.–30.6. 1.1.–31.12. 

  2022 2021 

  (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) 

    

Kullantuotanto unsseina kauden aikana ...........   3 478 - 

    

Liikevaihdon kasvu    

Liikevaihto (MEUR) ..........................................   5,6 0,0 

Liikevaihdon kasvu, % ...................................  (1) - - 

    

Käyttökate    

Liiketulos (MEUR) ............................................   -10,1 -25,1 

Poistot ja arvonalentumiset (MEUR) ................   -6,6 -13,5 

Käyttökate (MEUR) .........................................    -3,5 -11,6 

    

Omavaraisuusaste    

Oma pääoma (MEUR) .....................................   30,8 30,3 

Varat yhteensä (MEUR) ...................................   54,7 55,3 

Omavaraisuusaste, % ....................................  (5) 56,4 54,8 

    

Korolliset nettovelat    
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Korolliset velat yhteensä (MEUR) ....................   18,3 18,0 

- Rahavarat (MEUR) ........................................   3,5 1,2 

Korolliset nettovelat (MEUR) .........................  (6) 14,8 16,8 

    

Nettovelkaantumisaste    

Korolliset nettovelat (MEUR) ............................   14,8 16,8 

Oma pääoma (MEUR) .....................................   30,8 30,3 

Nettovelkaantumisaste, % .............................  (7) 48,1 55,4 

    

Oman pääoman tuotto    

Tulos ennen veroja (MEUR) .............................   -5,0 -25,7 

Keskimääräinen oma pääoma (vuoden alussa 
ja lopussa) (MEUR) ..........................................   

- - 

Oman pääoman tuotto, % ..............................  (8) - - 

_______ 
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OPERATIIVINEN JA TALOUDELLINEN KATSAUS 

Alla esitettyjä tietoja tulee lukea yhdessä kohdan ”Eräitä seikkoja – Tilinpäätöstietojen ja eräiden muiden tie-
tojen esittäminen”, ”Pääomarakenne ja velkaantuneisuus”, ”Eräitä taloudellisia tietoja” sekä niiden Endomi-
nesin taloudellisten raporttien kanssa, jotka on viittaamalla sisällytetty tähän Esitteeseen. Endominesin kon-
sernin tilintarkastetut vuosikertomukset tilikausilta 2019, 2020 ja 2021 sekä tilintarkastamattomat puolivuosi-
katsaukset ensimmäisiltä vuosipuoliskoilta 2021 ja 2022 on laadittu IFRS:n mukaan.  

Eräät alla tai tämän Esitteen muissa osissa esitetyt tiedot sisältävät tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin 
liittyy riskejä ja epävarmuutta. Katso kohta ”Eräitä seikkoja – Tulevaisuutta koskevat lausumat” sekä kohta 
”Riskitekijät”, joissa käsitellään vallitsevia tärkeitä tekijöitä, joiden vuoksi todelliset tulokset voivat poiketa huo-
mattavasti tässä Esitteessä tulevaisuuden näkyminä kuvatuista tuloksista. 

Yleiskatsaus 

Endomines on kultaan keskittyvä kaivos- ja malminetsintäyhtiö. Yhtiö harjoittaa kaivostoimintaa Ilomantsin 
Pampalon kaivoksella sekä malminetsintää Karjalan kultalinjan alueella Itä-Suomessa. Yhtiö omistaa hallinta-
oikeudet myös useisiin kultaesiintymiin Idahossa ja Montanassa Yhdysvalloissa. Yhdysvaltojen toiminta on 
kuitenkin toistaiseksi keskeytetty ja sen osalta etsitään mahdollista kumppanimallia (”Tietoa yhtiöstä ja yhtiön 
liiketoiminnasta - Strategia”).  

Endomines pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan nostamalla tuotantotasoa Pampalon 
tuotantolaitoksella, kehittämällä jo tiedossa olevia esiintymiä kohti tuotantoa Karjalan kultalinjalla, laajenta-
malla malminetsintää Karjalan kultalinjalla sekä kumppanuusmallien kautta Yhdysvalloissa. Endomines on 
analysoinut olemassa olevia tietokantoja Karjalan kultalinjalla ja laatinut malminetsintäsuunnitelmia potentiaa-
listen kohdealueiden tutkimiseksi.  

Yhtiön arvion mukaan tämänhetkinen käyttöpääoma riittää Yhtiön tarpeisiin seuraavien kahdentoista (12) kuu-
kauden ajaksi. Lähtökohtaisesti Yhtiö ei tarvitse lisärahoitusta nykyisen toiminnan harjoittamiseen ja Listautu-
misannilla kerättävät varat yhtiö aikoo käyttää strategiansa toteuttamiseen ja erityisesti malminetsintään Kar-
jalan kultalinjalla, pääomarakenteensa vahvistamiseen sekä yleisiin liiketoiminnan tarpeisiin. 

Segmenttiraportointi  

Konserni raportoi yhden segmentin, koska sillä on tällä hetkellä vain yksi toiminnassa oleva tuotantolaitos, joka 
sijaitsee keskeisellä paikalla Karjalan kultalinjalla Ilomantsin kunnassa Itä-Suomessa, ja Konsernin tulosta 
seurataan ja arvioidaan vuosikertomuksessa kuvatulla tavalla. Konsernin uusi toimitusjohtaja aloitti tehtäväs-
sään maaliskuussa 2022. Konsernin toimitusjohtaja on konsernin ylin operatiivinen päätöksentekijä. Konserni 
jatkaa sisäisen raportoinnin arviointia toimitusjohtajalle tilikaudella 2023 ja tällä voi olla vaikutusta segmentti-
raportointiin tulevaisuudessa.  

Endominesin liiketulokseen ja taloudelliseen asemaan vaikuttavat keskeiset tekijät 

Endominesin liiketulokseen ja taloudelliseen asemaan vaikuttaa ensisijaisesti Yhtiön Pampalon tuotannon ke-
hittyminen. Endomines altistuu myös kullan markkinahinnan sekä Pampalon kaivoksesta louhitun malmin pi-
toisuuden ja määrän vaihteluille. Yhdysvaltojen osalta liiketulokseen ja taloudelliseen asemaan vaikuttaa en-
sisijaisesti kumppanuusmallin onnistuminen.  

Esitettyjen taloudellisten tietojen kattaman kauden jälkeiset merkittävät tapahtumat 

Merkittävät tapahtumat 30.6.2022 jälkeen 

Endomines on 13.10.2022 julkistanut sen keskipitkän aikavälin tavoitteet tukemaan sen uuden strategian to-
teutusta (”Tietoa Yhtiöstä ja Yhtiön liiketoiminnasta – Strategia”). 

Endomines AB (publ) on 29.9.2022 yhdistellyt osakkeitaan (ns. reverse split) siten, että sen neljästäkymme-
nestä osakkeesta on muodostettu yksi osake. Yhdistelyn seurauksena yhtiön osakkeiden määrä väheni 
267 198 378 osakkeesta 6 679 959 osakkeeseen.  

LDA on konvertoinut vaihtovelkakirjalainaansa yhteensä 2,6 miljoonalla eurolla 12 333 003 Endomines AB:n 
osakkeeksi useassa erässä aikavälillä 24.1.2022-18.8.2022. 
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AJ EAB Value Hedge UCITS Fund konvertoi elokuussa 2022 0,1 miljoonaa euroa (1,0 miljoonaa kruunua) 
vaihtovelkakirjalainaa yhteensä 500 000 Endomines AB:n osakkeeksi (joka vastaa 12 500 yhdistelyn jälkeistä 
Endomines AB:n osaketta). Kyseinen vaihtovelkakirjalaina oli 22.6.2022 siirretty Endomines Finland Oyj:ltä 
Endomines AB:lle, joka otti sen vastatakseen.  

Endomines Finland sopi syyskuussa 2022 suomalaisen sijoittajaryhmän kanssa rahoitusjärjestelystä sisältäen 
3 miljoonan euron Vaihtovelkakirjalainan. Rahoitus käytettiin syyskuussa 2022 erääntyneen 2 miljoonan dol-
larin korollisen velan takaisinmaksuun sekä malminetsintäinvestointeihin Karjalan Kultalinjalla.  

Endomines sopi myös 2021 liikkeeseenlaskettujen Vaihtovelkakirjalainojen pidennyksestä vuodella 10 miljoo-
nan euron osalta, lainat erääntyvät järjestelyn jälkeen vuoden 2024 aikana aiemmin sovitun vuoden 2023 si-
jaan. 

Vastike US Grant -kaivoksen ja olemassa olevan rikastamon hallintaoikeuden hankinnassa koostui osittain 2,0 
miljoonaa dollarin maksusta, jonka Endomines maksoi syyskuussa 2022. Kyseinen kauppa on tehty vuonna 
2020.  

Edellä mainitun lisäksi Endominesin tuloksessa tai taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muu-
toksia 30.6.2022 jälkeen. 

Trendit ja suuntaukset 

Monet maailman tunnetuista suurista kultaesiintymistä sisältävät yhä vähemmän kultamalmivaroja. Tämä yh-
dessä kohonneiden metallin hintojen kanssa on johtanut siihen, että malminetsintätoimintaan on investoitu 
enemmän Pohjoismaissa, jossa hyvää infrastruktuuria ja vakaata poliittista ilmastoa pidetään houkuttelevina. 
Samaa voidaan sanoa Yhdysvaltojen markkinoista, joihin investoinnit ovat samoista syistä lisääntyneet. Kullan 
kysynnän kannalta määräävin tekijä on jo kauan ollut koruteollisuus. Kulta on kuitenkin viime vuosina kasvat-
tanut merkitystään myös sijoituskohteena. Epävarmoina aikoina kultaa on pidetty vähäriskisenä sijoituksena. 
Yleisen taloussuhdanteen heikkeneminen ja koronapandemiasta johtuvat muut taloudelliseen toimintaan vai-
kuttavat tekijät ovat vaikuttaneet Endominesin toimintaan rajallisessa määrin. Endomines on toteuttanut ko-
ronapandemian negatiivisten vaikutusten seuraamiseksi ja ehkäisemiseksi useita toimenpiteitä, kuten Endo-
minesin henkilöstöön kohdistuvia turvallisuus- ja terveystoimenpiteitä ja tuotantoprosessin kannalta ratkaise-
van tärkeiden materiaalien toimitusten varmistaminen.  

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on myös lisännyt talouteen ja yleiseen turvallisuustilanteeseen liittyvää epä-
varmuutta etenkin Euroopassa. Nykyiset kaupan rajoitukset ovat vaikuttaneet raaka-ainekustannuksiin ja toi-
mitusketjuihin esimerkiksi polttoaineiden, räjähdysaineiden ja teräksen osalta. Endominesin johto toteuttaa 
jatkuvasti raaka-aineiden saatavuuden varmistustoimenpiteitä tulevan tuotannon turvaamiseksi. Heikentynyt 
taloudellinen tilanne vaikuttaa erityisesti kustannustason nousuun ja energian hintaan.  Tällä hetkellä on erit-
täin vaikea arvioida raaka-ainekustannusten tulevaa tasoa.  

Tuotanto on käynnistetty kuluvan tilikauden aikana ja yhtiö on raportoinut ensimmäisen kuuden kuukauden 
tuotannon. Kuluvalle kuuden kuukauden jaksolle on annettu ohjeistus koskien tuotannon määrää eikä ohjeis-
tusta ole muutettu.  

Yhtiön toiminnassa varastot ovat tyypillisesti pienet, eikä niissä ole tapahtunut merkittävää muutosta 30.6.2022 
jälkeen. Tuotannon alettua tilikauden aikana on siitä vastaavasti syntynyt kustannuksia, joita edellisen tilikau-
den aikana ei ole ollut. Nykyisen tilikauden aikana sähkön hinnan muutos on ollut merkittävin kustannusten 
kasvuun vaikuttava tekijä.  

Yhtiön tuotteen, kullan, myyntihinta pohjautuu suoraan myyntihetken maailmanmarkkinahintaan, joka vaihte-
lee päivittäin. Edellisen tilikauden jälkeen kullan USD määräinen markkinahinta on vaihdellut välillä -8% - +13% 
verrattuna viime tilikauden lopun hintaan. Tämänhetkinen markkinahinta on lähellä viime tilikauden lopun 
markkinahintaa. Yhtiö toimii euroissa ja raportoi Ruotsin kruunuissa, jolloin dollarin vahvistuminen on nostanut 
kullan myyntihintaa merkittävästi.  

Muuten Endominesin tiedossa ei ole suuntauksia, epävarmuustekijöitä, potentiaalisia saatavia tai muita vaa-
teita, sitoumuksia tai tapahtumia, joilla odotetaan olevan olennaista vaikutusta Endominesin liiketoimintanäky-
miin. 
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Tuloslaskelma 

30.6.2022 ja 30.6.2021 päättyneiden puolivuosikausien vertailu 

Ensimmäisen vuosipuoliskon 2022 liikevaihto oli 59,1 miljoonaa kruunua (0,01). Kasvu johtuu Pampalon kul-
tarikastetoimitusten aloittamisesta. Käyttökate (EBITDA) oli -38,0 miljoonaa kruunua (-40,3) ja liiketulos (EBIT) 
-107,1 miljoonaa kruunua (-95,5). Poistot ja arvonalentumiset olivat -69,0 miljoonaa kruunua (-55,2) sisältäen 
Fridayn aineellisten hyödykkeiden 54,9 miljoonaa kruunun arvonalentumiskirjauksen. Liiketoiminnan kulut kas-
voivat ja olivat -98,7 miljoonaa kruunua (-40,4). Kulujen kasvu vuoden 2021 ensimmäiseen vuosipuoliskoon 
verrattuna johtuu Fridayn kaivoksen ylösajosta, ylläpitokuluista ja Pampalon kaivoksen vaiheittaisesta tuotan-
non ylösajosta. Katsauskauden nettotulos oli -51,8 miljoonaa kruunua (-120,8) ja osakekohtainen tulos -0,22 
kruunua (-0,59).  

31.12.2021 ja 31.12.2020 päättyneiden tilikausien vertailu 

Liikevaihto oli 0,02 miljoonaa kruunua (10,8) vuonna 2021. Käyttökate oli -118,2 miljoonaa kruunua (-108,0), 
mikä johtui operatiivisten kulujen kasvusta Pampalon ja Fridayn kaivosten toisella kvartaalilla aloitetun vaiheit-
taisen ylösajon myötä sekä Orogranden rikastamon tuotantohaasteista. 

Liiketulos oli -255,2 miljoonaa kruunua (-184,7). Poistot ja arvonalentumiset olivat yhteensä -137,0 miljoonaa 
kruunua (-76,7) ja koostuivat Fridayn kaivoksen poistojen aloittamisesta toisen kvartaalin aikana sekä Fridayn 
kaivoksen arvonalentumisista. Vuoden alkupuoliskolla kirjattu arvonalentuminen oli 47,7 miljoonaa kruunua ja 
vuoden lopussa 73,8 miljoonaa kruunua. 

Liiketoiminnan kulut olivat -123,2 miljoonaa kruunua (-121,1). Lisäys johtuu pääasiassa Fridayn ja Pampalon 
kaivosten operatiivisten kulujen kasvusta vuonna 2021 vaiheittain toteutetun tuotannon uudelleenkäynnistyk-
sen jälkeen. 

Rahoituserien nettosumma oli -5,9 miljoonaa kruunua (-12,3). 

Tulos verojen jälkeen oli -261,1 miljoonaa kruunua (-196,9). Osakekohtainen tulos oli -1,26 kruunua (-1,67). 

31.12.2020 ja 31.12.2019 päättyneiden tilikausien vertailu 

Liikevaihto kasvoi 4,8 miljoonaa kruunua ja oli 10,8 miljoonaa kruunua (6,0 miljoonaa kruunua vuonna 2019), 
mikä vastaa 79,3 prosentin kasvua. Kullan keskihinta oli 27 prosenttia korkeampi kuin vuonna 2019, 1 771 
dollaria/unssi (1 394 dollaria/unssi vuonna 2019). 

Käyttökate oli -108,0 miljoonaa kruunua (-48,8 miljoonaa kruunua vuonna 2019), missä oli laskua 59,2 miljoo-
naa kruunua johtuen Fridayn kaivoksen tuotannon asteittaisesta käynnistyksestä vuoden 2020 toisella neljän-
neksellä sekä Orogranden rikastamon tuotannon käynnistyksessä ilmenneistä teknisistä haasteista. Liiketulos 
oli edellisvuotta alempi, -184,7 miljoonaa kruunua (-52,5 miljoonaa kruunua vuonna 2019). 

Poistot ja arvonalentumiset olivat -76,7 miljoonaa kruunua (-3,6 miljoonaa kruunua vuonna 2019). Lisäys joh-
tuu Fridayn kaivoksen käynnistyksestä vuoden 2020 toisella neljänneksellä sekä vuoden lopussa kirjatuista 
arvonalentumisista, joista 25,8 miljoonaa kruunua liittyi Fridayn projektiin ja 27,3 miljoonaa kruunua aktivoitui-
hin malminetsintäkuluihin Karjalan kultalinjalla. 

Liiketoiminnan kulut kasvoivat ja olivat -121,1 miljoonaa kruunua (-54,6 miljoonaa kruunua vuonna 2019). Lii-
ketoiminnan kulujen kasvu johtuu Fridayn kaivoksen tuotannon käynnistyksestä. Rikastetun malmin kokonais-
määrä oli 6 657,6 tonnia (0 tonnia vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla).  

Nettorahoitustulos oli -12,2 miljoonaa kruunua (-24,3 miljoonaa kruunua vuonna 2019).  

Maksuvalmius ja pääomanlähteet 

Maksuvalmius 

Endominesin ensisijaisia maksuvalmiuden lähteitä ovat ja tulevat jatkossakin olemaan taseen likvidien varojen 
lisäksi lainarahoitus, osakeannit ja Osakeyhtiölain 10 luvun 1§:n mukaisten erityisten oikeuksien liikkeeseen-
laskut sekä liiketoiminnan rahavirta. Yhtiöllä on käyttämätöntä rahoitus fasiliteettia 3,4 miljoonaa euroa 
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vaihtovelkakirjalainoja ja 6,8 miljoonan euron Myyntioptiosopimus LDA:n kanssa. Järjestelyä kuvataan edellä 
kohdassa ”Tietoa Yhtiöstä ja Yhtiön liiketoiminnasta – Konsernin merkittävät sopimukset”. Endominesin rahat 
ja pankkisaamiset olivat 29 754 tuhatta kruunua ja rahoitusvelat 214 105 tuhatta kruunua 30.9.2022. Rahoi-
tusveloista 4 012,5 tuhatta kruunua oli lyhytaikaista rahoitusvelkaa (katso ”Pääomarakenne ja velkaantunei-
suus”. 

30.6.2022 ja 30.6.2021 päättyneiden puolivuosikausien vertailu  

Korollinen nettovelka vuoden 2022 toisen neljänneksen lopussa oli 158,4 miljoonaa kruunua (74,6). Kasvu 
johtui pääasiassa investoinneista Pampaloon ja käyttöpääoman kasvusta, joka oli seurausta tuotannon aloit-
tamisesta Pampalossa vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla. Oma pääoma oli 329,4 miljoonaa kruunua 
(442,2). Edellä mainittujen oman pääoman ja nettovelan muutosten seurauksena Endomines-konsernin net-
tovelkaantumisaste nousi 48 prosenttiin (17). Varat yhteensä olivat 584,9 miljoonaa kruunua (586,2) ja oma-
varaisuusaste 56 prosenttia (75). Konsernin käteisvarat vuoden 2022 toisen neljänneksen lopussa olivat 36,9 
miljoonaa kruunua (28,0).  

31.12.2021 ja 31.12.2020 päättyneiden tilikausien vertailu 

Korollinen nettovelka vuoden 2021 lopussa oli 171,8 miljoonaa kruunua (195,3). Suurimmat erät olivat vuoden 
2021 aikana liikkeeseen lasketut vaihtovelkakirjalainat, yhteensä 99,4 miljoonaa kruunua. Oma pääoma oli 
310,0 miljoonaa kruunua (330,7), ja Endomines-konsernin nettovelkaantumisaste oli 55 prosenttia (59). Varat 
yhteensä olivat 565,8 miljoonaa kruunua (584,9) ja omavaraisuusaste 55 prosenttia (57). Konsernin käteisva-
rat vuoden 2021 lopussa olivat 12,3 miljoonaa kruunua (11,3). 

31.12.2020 ja 31.12.2019 päättyneiden tilikausien vertailu 

Korollinen nettovelka vuoden 2020 lopussa oli 195,3 miljoonaa kruunua (199,5 miljoonaa kruunua vuoden 
2019 lopussa). Muutos johtui pääasiassa ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2020 TVL Gold LLC:lle suunna-
tun vaihtovelkakirjalainan sekä vuonna 2020 liikkeeseen laskettujen siltalainojen konvertoinnista. Oma pää-
oma oli 330,7 miljoonaa kruunua (336,0 miljoonaa kruunua vuoden 2019 lopussa). Endominesin nettovelkaan-
tumisaste säilyi ennallaan 59 prosentissa (59 vuoden 2019 lopussa). 

Varat yhteensä olivat 584,9 miljoonaa kruunua (589,6 miljoonaa kruunua vuoden 2019 lopussa), ja omavarai-
suusaste säilyi ennallaan 57 prosentissa (57 prosenttia vuoden 2019 lopussa). Sijoitettu pääoma oli 524,5 
miljoonaa kruunua (551,4 miljoonaa kruunua vuoden 2019 lopussa). Konsernin käteisvarat vuoden 2020 lo-
pussa olivat 11,3 miljoonaa kruunua (15,7 miljoonaa kruunua vuoden 2019 lopussa). 

Rahavirta 

30.6.2022 ja 30.6.2021 päättyneiden puolivuosikausien vertailu 

Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta oli -43,1 miljoonaa kruunua (-51,4) vuoden 2022 en-
simmäisellä puoliskolla. Käyttöpääoman muutos oli -10,7 miljoonaa kruunua (-32,7). Investointien rahavirta oli 
-3,1 miljoonaa kruunua (-15,5). Rahoituksen rahavirta oli yhteensä 81,0 miljoonaa kruunua (116,1). Tärkeim-
mät erät koostuvat merkintäoikeusannista, josta Endomines AB sai noin 63 miljoonaa kruunua ennen transak-
tiokuluja, uudesta rahoituksesta määrältään 34 miljoonaa kruunua, tammikuun 20 miljoonaa kruunun ja touko-
kuun 6 miljoonaa kruunun nostoista vaihtovelkakirjalainajärjestelystä, jotka ovat osa LDA kanssa vuonna 2021 
sovittua rahoituspakettia, sekä lainojen lyhennyksistä. Lisätietoja rahoituseristä löytyy puolivuosikatsauksen 
lopussa olevista liitetiedoista.  

31.12.2021 ja 31.12.2020 päättyneiden tilikausien vertailu 

Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta oli -111,3 miljoonaa kruunua (-80,6) vuonna 2021. 
Käyttöpääoman muutos oli -2,5 miljoonaa kruunua (3,7). Investointien rahavirta oli -50,0 miljoonaa kruunua 
(-26,6) ja koostui pääosin käyttöomaisuusinvestoinneista. 

Rahoituksen rahavirta, mukaan lukien maksetut korot, oli 159,7 miljoonaa kruunua (99,0). Suurimmat saadut 
varat koostuvat vaihtovelkakirjalainoista saaduista 80,8 miljoonaa kruunun nettotuloista ja osakeanneista, joi-
den nettotuotto on 236,1 miljoonaa kruunua. 
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Investoinnit 

Endominesin tällä hetkellä käynnissä olevat investoinnit keskittyvät kaivoksen alempien osien tutkimiseen 
sekä malminetsintään Karjalan kultalinjalla. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2022 aloitettiin kehitystoimet Pam-
palon kaivoksen syventämiseksi tasolta 815 tasolle 875 vuoden loppuun mennessä. Ensimmäinen tuotanto-
kairausohjelma kaivoksen alemmille tasoille saatiin myös päätökseen ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2022, ja 
tulokset olivat erittäin lupaavia. Pampalon investointien jäljellä olevan summan arvioidaan olevan noin 1,6 
miljoonaa euroa, joka rahoitetaan Listautumisannista saatavilla varoilla, ja tarvittaessa LDA:n kanssa sovitulla 
rahoitusjärjestelyllä (katso kohta ”Tietoa Yhtiöstä ja Yhtiön liiketoiminnasta – Yhtiön merkittävät sopimukset”). 
Vuonna 2022 Yhtiön investoinnit keskittyvät Pampalon kaivokseen, eikä yhtiö tarvitse lisärahoitusta tämän 
toiminnan jatkamiseen. Sitä vastoin Yhtiö voi kerätä lisärahoitusta Pampalon tuotannon kasvattamiseksi ja osa 
Listautumisannilla saaduista varoista voidaan käyttää tähän tarkoitukseen.  

Listautumisannilla Endomines Finland kerää varoja pääasiassa malminetsinnän rahoittamiseksi Karjalan kul-
talinjalla.  

Endominesilla ei ole suunnitelmana merkittävästi investoida Yhdysvaltojen esiintyminen kehittämiseen. Näi-
den osalta tarkoituksena on keskittyä kumppanuusmallineuvotteluihin. 

 1.1.–30.6. 1.1.–31.12. 

(miljoonaa kruunua) 2022(1 2021(2 2020(3 2019(4 

 (tilintarkasta-
maton) 

(tilintarkastettu) 

Fridayn kehitys5)  ...............................................................  - 19,7 - 77,2 

Pampalon kaivoksen kehitys 6) ..........................................  7,1 28,6 - - 

Malminetsintä – Suomi 6)  ..................................................  0,7 1,7 3,3 6,9 

Hankinta – US Grant ja Kearsarge5)  .................................  - - 114,0 - 

Muut investoinnit ...............................................................  - - 6,3 - 

Investoinnit yhteensä .....................................................  7,8  50,0 123,6 84,1 

__________ 

1) Vaihtokurssit vuonna 2022 ovat USD/SEK: 10,2194 ja EUR/SEK: 10,6801 
2) Vaihtokurssit vuonna 2021 ovat USD/SEK: 9,0437 ja EUR/SEK: 10,2269 
3) Vaihtokurssit vuonna 2020 ovat USD/SEK: 9,2037 ja EUR/SEK: 10,4867 
4) Vaihtokurssit vuonna 2019 ovat USD/SEK: 9,4604 ja EUR/SEK: 10,5892 
5) Muunnettu dollareista kruunuiksi. Kearsargen osalta kyse on osto-optiosta. 
6) Muunnettu euroista kruunuiksi 

 
Korolliset velat ja muut vastuusitoumukset 

Lyhyt- ja pitkäaikaiset velat 

Lyhytaikaiset velat 30.9.2022, yhteensä 4,0 miljoonaa kruunua, koostuvat veloista luottolaitoksille, lyhytaikai-
sista leasingveloista, muista korollisista veloista, muista varauksista, ostoveloista, vaihtovelkakirjalainasta, 
muista lyhytaikaisista veloista, siirtoveloista ja ennakkomaksuista. Pampalon kaivosta käytetään Vaihtovelka-
kirjalainojen vakuutena. 

Pitkäaikaiset velat 30.9.2022, yhteensä 210,1 miljoonaa kruunua, koostuvat veloista luottolaitoksille, pitkäai-
kaisista leasingveloista, muista korollisista veloista ja muista varauksista. Helmikuussa 2022 Endomines AB 
toteutti joukkovelkakirjojen haltijoille suunnatun 63 miljoonaa kruunun osakeannin. Tammikuussa 2022 Endo-
mines AB nosti 20 miljoonaa kruunua ja toukokuussa 6 miljoonaa kruunua vaihtovelkakirjalainajärjestelystä, 
joka on osa LDA:n kanssa vuonna 2021 sovittua rahoituspakettia. Endomines tiedotti kesäkuussa 2022, että 
Endomines Finland on sopinut suomalaisen sijoittajaryhmän kanssa kattavasta Vaihtovelkakirjalainaan perus-
tuvasta rahoituspaketista, johon sisältyy 34 miljoonaa kruunua uusia varoja ja alustava suunnitelma aiempien 
siltalainojen konversiosta ja korkomaksuista 39 miljoonaa kruunun määrään. Endomines on lisäksi sopinut 
saman sijoittajaryhmän kanssa vastaavanlaisesta uudesta rahoituksesta. Rahoitusta kuvataan edellä koh-
dassa ”Tietoa Yhtiöstä ja Yhtiön liiketoiminnasta – Konsernin merkittävät sopimukset”. 

LDA on muuttanut vaihtovelkakirjalainaansa osakkeiksi useassa erässä vuoden 2022 aikana. Yksi sijoittajista 
muutti Vaihtovelkakirjalainaa 1,0 miljoonaa kruunua osakkeiksi 17.8.2022.  

Velkojen jakautuminen mukaan lukien Velat luottolaitoksille esitetään alla. 
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Lyhyt- ja pitkäaikaiset velat 30.6.2022 

Lyhytaikaiset1) Tuhatta kruunua 

Velat luottolaitoksille 2 079 

Lyhytaikaiset leasingvelat 1 897 

Muut korolliset velat 21 388 

Muut varaukset 417 

Ostovelat 26 739 

Lyhytaikainen vaihtovelkakirjalaina 5 340 

Muut lyhytaikaiset velat 2 182 

Siirtovelat ja ennakkomaksut 11 239 

Lyhytaikaiset velat yhteensä 71 282 

  
Pitkäaikaiset2)  
Velat luottolaitoksille 466 

Pitkäaikaiset leasingvelat 1 704 

Muut korolliset velat 167 725 

Muut varaukset 14 305 

Pitkäaikaiset velat yhteensä 184 200 

__________ 
1) Maturiteetti alle 1 vuosi 
2) Maturiteetti 1–5 vuotta 

 

Yhtiö on päättänyt sisällyttää nettovelkaantumisasteeseen ainoastaan korolliset velat. Likvidit varat olivat 36 
899 tuhatta kruunua 30.6.2022.  

Rahoitusvelkojen maturiteetti 30.6.2022 

 
< 1 vuosi 1–5 vuotta > 5 vuotta Yhteensä 

Tuhatta kruunua         

          

Laina ..............................................................  26 728 167 725 0              194 453 

Velat luottolaitoksille ......................................  2 079 466 0 2 545 

Muut rahoitusvelat .........................................  1 346 0 0 1 346 

Leasingvelat ...................................................  1 897 1 704 0 3 601 

Yhteensä .......................................................  32 050 169 895 0 201 945 

__________ 
* Yhtiö on 30.6.2022 jälkeen neuvotellut vuonna 2021 liikkeeseen laskettujen Vaihtovelkakirjalainojen ehtoja uudestaan. Tässä yhteydessä 

on kaikkien muiden paitsi yhden pääomaltaan 100 tuhannen euron suuruisen lainan maturiteettia pidennetty vuoteen 2024. 30.6.2022 
jälkeen on lisäksi laskettu liikkeelle uutta Vaihtovelkakirjalainaa, jonka maturiteetti on vuonna 2024, yhteensä 3 miljoonalla eurolla. Lyhyt-
aikainen velka (< 1 vuosi) järjestelyjen jälkeen on 4 012 tuhatta kruunua. 

 
Pantatut vakuudet 

Konserni on asettanut yhteensä 531 500 euron (30.9.2022) vakuudet Suomen kaivosten ja ympäristön jälki-
hoitoa varten. 

Endomines on asettanut Endomines Finlandin vaihtovelkakirjojen takaisin maksun vakuudeksi (i) kiinteistö-
kiinnitykset kiinteistöön 146-402-13-8 (mukaan lukien rikastamo, rakennukset, laitteistot ja varusteet kiinteis-
töllä) ja (ii) kaikki kaivosoikeudet, valtausoikeudet, malminetsintäluvat sekä malminetsintälupahakemuksen 
koskien Endomines Oy:n tutkimuksia Karjalan kultalinjalla Suomessa. 

Lähipiiriliiketoimet 

Alla esitettyä lukuun ottamatta, taloudellisten tietojen kattamana ajanjaksona Esitteen päiväykseen asti Endo-
minesin tai sen tytäryhtiöiden ja lähipiirin kesken ei ole toteutettu toimia, jotka yksinään tai kokonaisuutena 
olisivat olennaisia Endominesin kannalta.  



90 

Vuoden 2019 ensimmäisellä vuosineljänneksellä Endomines AB laski liikkeeseen joukkovelkakirjalainan ja 
toisella vuosineljänneksellä 2019 lyhytaikaisen lainan, johon eräät merkittävät Endominesin osakkeenomista-
jat osallistuivat. Lisätietoja on Endominesin vuosikertomuksen 2019 liitetiedoissa 20 ja 22. 

Vuoden 2020 tammikuussa ja helmikuussa konvertoitiin Endomines AB:n TVL Gold 1, LLC:lle suuntaama 
vaihtovelkakirjalaina konvertoitiin kokonaisuudessaan Endomines AB:n 33 490 597 osakkeeksi. Endominesin 
silloinen toimitusjohtaja Greg Smith käyttää määräysvaltaa TVL Gold 1, LLC:ssä. Lisätietoja on Endominesin 
vuosikertomuksen 2019 liitetiedossa 21. 

Vuoden 2020 huhtikuussa Endomines laski liikkeeseen 3,4 miljoonan euron lainan institutionaalisille sijoitta-
jille, joihin kuului Endominesin hallituksen puheenjohtaja ja Endominesin silloinen toimitusjohtaja. 

Vuonna 2022 Endomines Finland laski liikkeeseen Vaihtovelkakirjalainaa, johon eräät merkittävät Endomi-
nesin osakkeenomistajat osallistuivat. 

Hallituksen ja johdon jäsenet ja toimitusjohtaja sekä heidän saamansa palkkiot ja heidän myöntämänsä osa-
kaslainat on kuvattu Esitteen kohdassa ”Hallitus, ylin johto ja tilintarkastajat”. 
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YHTIÖN HALLINTO, YLIN JOHTO JA TILINTARKASTAJAT 

Yleistä Endomines Finlandin hallinnosta 

Osakeyhtiölain ja Endomines Finlandin yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallinto ja valvonta on jaettu osak-
keenomistajien, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken.  

Osakkeenomistajat osallistuvat yhtiön hallintoon ja johtamiseen yhtiökokouksissa tehtävien päätösten kautta. 
Yleensä yhtiökokouksen kutsuu koolle hallitus. Lisäksi yhtiökokous on Osakeyhtiölain mukaan pidettävä, mi-
käli yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään yhtä kymmenesosaa kaikista Osak-
keista, kirjallisesti vaativat yhtiökokouksen koollekutsumista tietyn asian käsittelemistä varten.  

Hallitus 

Tässä osiossa on annettu tietoa Endomines Finlandin hallituksen jäsenistä tämän Esitteen päivämääränä. 
Endomines Finlandin hallituksen kokoonpano on sama kuin Endomines AB:n hallituksen kokoonpano. 

Endomines Finlandin hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme (3) ja korkeintaan kah-
deksan (8) varsinaista jäsentä sekä korkeintaan neljä (4) varajäsentä. Endomines Finlandin hallitukseen kuu-
luvat Markus Ekberg, Jukka-Pekka Joensuu, Jeremy Read, Jukka Jokela ja Eeva Ruokonen seuraavan varsi-
naisen yhtiökokouksen päättymiseen asti. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja yhtiön toiminnan asianmukai-
sesta järjestämisestä. Hallituksen vastuut ja velvollisuudet on määritelty ensisijaisesti yhtiön yhtiöjärjestyk-
sessä ja Osakeyhtiölaissa. Hallituksen toimintatavat ja säännöt on kuvattu hallituksen hyväksymässä työjär-
jestyksessä. Yhtiön hallitus nimittää yhtiölle toimitusjohtajan ja mahdollisen toimitusjohtajan sijaisen. 

Esitteen päivämääränä Endominesin hallitukseen kuuluvat seuraavat viisi (5) jäsentä:  

Nimi Syntymävuosi Asema 
Vuosi, jolloin nimetty halli-
tukseen 

Jukka-Pekka Joensuu 1966 Hallituksen puheenjohtaja 2021 

Jeremy Read 1959 Hallituksen jäsen 2021 

Eeva Ruokonen 1960  Hallituksen jäsen 2021 

Markus Ekberg 1957  Hallituksen jäsen 2021 

Jukka Jokela 1954 Hallituksen jäsen 2022 

 

Jukka-Pekka Joensuu on toiminut hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2022 ja hallituksen jäsenenä vuo-
desta 2021 lähtien. Hän on toiminut Administer Group Oyj:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2016 lähtien, ja 
hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2018 lähtien. Lisäksi hän on toiminut Ficolo Ltd:n hallituksen jäsenenä 
vuodesta 2022 lähtien, Netoxin hallituksen jäsenenä vuosina 2021–2022 ja Unified Chargers Ltd:n hallituksen 
puheenjohtajana vuosina 2017–2022. Hänellä on laajaa juridista kokemusta rajat ylittävistä investoinneista 
sekä yhtiöiden uudelleenjärjestelyistä. Hän on tehnyt vaikuttavan uran tietoliikenne- ja teknologia-alalla ja toi-
minut hallitusten ja institutionaalisten sijoittajien johtavana neuvonantajana. Joensuu on toiminut kansainväli-
sen turnaround-yhdistyksen johtokunnassa sekä toiminut PricewaterhouseCoopers Oy:n operatiivisena johta-
jana ja osakkaana vuosina 2009–2014. Tällä hetkellä hän on osakkaana kansainvälisessä Eversheds-asian-
ajotoimistossa. Hänellä on oikeustieteen kandidaatin tutkinto Turun yliopistosta.  

Jeremy Read on toiminut hallituksen jäsenenä vuodesta 2021 lähtien ja toimii tarkastusvaliokunnan puheen-
johtajana. Hän on toiminut Wentworth Family Officen toimitusjohtajana vuodesta 2012 lähtien, Alita Human 
Resources Solutions Ltd:n ja HR Maritime Consultants Ltd:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2017 lähtien ja 
Latin American Resources Ltd:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2018 lähtien. Lisäksi hän on toiminut Went-
worth Risk Management Ltd:n hallituksen jäsenenä vuosina 2017–2019, JLK Tobacco SL:n hallituksen jäse-
nenä vuosina 2018–2021, Throgmorton Street Capitalin meklaritoiminnan johtajana vuosina 2008–2009 ja 
Jendens Securities Limitedin investointipankkitoiminnassa vuosina 2009–2011. Hänellä on liiketalouden kan-
didaatintutkinto Bathin yliopistosta. 

Eeva Ruokonen on toiminut hallituksen jäsenenä vuodesta 2021 lähtien ja toimii ESG-valiokunnan puheen-
johtajana. Hän on kaivos- ja metallurgisen teollisuuden kokenut johtaja, jolla on vahva tekninen ja ESG-asioihin 
liittyvä osaaminen koko arvoketjusta yli 30 vuoden ajalta. Hän on toiminut Ferrovan Oy:n (entinen Mustavaaran 
Kaivos Oy) vastuullisuusjohtajana vuosina 2015–2018 ja Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n vastuullisuus-
johtajana vuosina 2010–2015. Hän on toiminut Suomen Malmijalostus Oy:n hallituksen jäsenenä ja vastuulli-
suuskomitean puheenjohtajana vuodesta 2018 lähtien ja Nordic Talc Oy:n neuvonantajaryhmän jäsenenä 
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vuodesta 2020 lähtien. Hänellä on diplomi-insinöörin tutkinto kaivostekniikasta ja tekniikan lisensiaatin tutkinto 
rikastustekniikasta ja MBA-tutkinto liiketaloudesta Hän viimeistelee parhaillaan tohtorin tutkintoaan kestävästä 
kaivostoiminnasta Aalto-yliopistossa. 

Markus Ekberg on toiminut hallituksen jäsenenä vuodesta 2021 lähtien ja toimii tekniikka- ja turvallisuusva-
liokunnan puheenjohtajana. Hänellä on yli 35 vuoden kansainvälinen kokemus etupäässä maanalaisten kai-
vosten tutkimuksista, suunnittelusta, rakentamisesta sekä johtamisesta. Tällä hetkellä hän työskentelee toimi-
tusjohtajana, hallituksen puheenjohtajana ja osaomistajana FinnCobalt Oy:ssä, joka on juniorikaivoskehitys-
yhtiö, joka pyrkii avaamaan Itä-Suomeen uuden kobolttiin, nikkeliin ja kupariin keskittyvän akkumetallikaivok-
sen. Ennen nykyistä tehtäväänsä Ekberg toimi Endomines AB:n toimitusjohtajana vuosina 2009–2017, jolloin 
Pampalon kaivosta kehitettiin ja se otettiin käyttöön suunnitellussa budjetissa ja aikataulussa. Aiemmin Ekberg 
on toiminut johto- ja hallitustehtävissä useissa kaivosyhtiöissä ja -yhdistyksissä. Hän on Kodal Minerals AS:n 
perustaja. Kodal Minerals AS on norjalainen mineraalien etsintään ja kehittämiseen keskittyvä yhtiö, joka on 
noteerattu Lontoon pörssin AIM-listalla. Hänellä on maisterin tutkinto geologiassa ja mineralogiassa Turun 
yliopistosta. 

Jukka Jokela on toiminut hallituksen jäsenenä vuodesta 2022 lähtien. Hän on Joexco Oy:n perustaja ja toi-
minut Joexco Oy:n toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2021 lähtien sekä Sotkamo Sil-
verin hallituksen jäsenenä vuodesta 2021 lähtien ja FinEx Metalsin vanhempana neuvonantajana vuodesta 
2022 lähtien. Vuosina 2014–2021 hän toimi Anglo American Sakatti Oy:ssä projektinjohtajana, toimitusjohta-
jana ja vanhempana neuvonantajana. Jokelalla on maisterin tutkinto geologiasta ja mineralogiasta Turun yli-
opistosta. 

Nimitystoimikunta 

Nimitystoimikunta tehtävänä on tehdä esityksiä seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten 
lukumäärästä ja jäsenehdokkaista sekä hallitukselle ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista. 

Nimitystoimikunta koostuu kolmesta jäsenestä, joista kahden tulee edustaa suurimpia osakkeenomistajia ja 
kolmannen tulee olla hallituksen puheenjohtaja. Hallituksen puheenjohtaja ei voi olla nimitystoimikunta pu-
heenjohtaja. Kahdella äänimääräisesti suurimmalla osakkeenomistajalla on kullakin oikeus nimittää edusta-
jansa nimitystoimikunta. Suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät osakeomistusten tilanteen mukaan 31.8. 
yhtiökokousta edeltävänä kalenterivuonna. 

Hallituksen valiokunnat 

Tässä kohdassa on annettu tietoa Endomines AB:n hallituksen valiokunnista tämän Esitteen päivämääränä. 
Samat valiokunnat tulevat jatkamaan Endomines Finlandissa.  

Hallitus on perustanut kolme (3) jäsenistään koostuvaa valiokuntaa: ESG-valiokunnan, tarkastusvaliokunnan 
sekä tekniikka- ja turvallisuusvaliokunnan, joiden vastuulla on valmistella oman vastuualueensa asiat. 

ESG-valiokunta 

ESG-valiokunta (ympäristö, yhteiskuntavastuu ja hallintotapa) avustaa hallitusta ESG ja palkitsemisasioissa, 
valmistelee yhtiön toimitusjohtajan ja ylimmän johdon palkitsemiseen ja muihin toimisuhteen ehtoihin liittyvät 
asiat. Valiokunnan tehtäviin kuuluu erityisesti valmistella hallituksen päätettäviksi ESG-asioihin liittyviä esityk-
siä sekä esityksiä Yhtiön ylimmän johdon palkitsemisperiaatteista, palkkioista ja muista toimisuhteen ehdoista. 
ESG-valiokunnan jäsenet ovat Eeva Ruokonen (puheenjohtaja) ja Jukka-Pekka Joensuu.  

Tarkastusvaliokunta 

Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta yhtiöntaloudellisen raportoinnin, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
laadunvarmistuksessa. Lisäksi tarkastusvaliokunta seuraa tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilintarkas-
tusprosessia, tapaa säännöllisesti yhtiön tilintarkastajaa, varmistaa tilintarkastajan puolueettomuuden, arvioi 
suoritettuja tilintarkastuspalveluita, avustaa nimitysvaliokuntaa tilintarkastajaehdokkaiden kokoamisessa sekä 
tilintarkastajan palkitsemisessa.  

Tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat Jeremy Read (puheenjohtaja) ja Jukka-Pekka Joensuu.  
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Tekniikka- ja turvallisuusvaliokunta 

Tekniikka- ja turvallisuusvaliokunta tarkastaa yhdessä yhtiön johdon kanssa kullanetsintä- ja kairaussuunnitel-
mat sekä toimii yleisenä neuvonantajana tekniikkaan ja turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä.  

Tekniikka- ja turvallisuusvaliokunnan jäsenet ovat Markus Ekberg (puheenjohtaja) ja Jukka Jokela. 

Toimitusjohtaja ja muu ylin johto 

Tässä kohdassa kuvataan konsernin ylin johto Esitteen päivämääränä. Konsernin ylimmän johdon kokoonpa-
non odotetaan pysyvän Sulautumisen toteuttamisen jälkeen samana kuin välittömästi ennen Sulautumista. 

Toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa ja kehittää yhtiötä sekä vastata yhtiön juoksevasta hallinnosta. Endomi-
nesin toimitusjohtaja ja hallitus laativat yhdessä työjärjestyksen toimitusjohtajan tehtävistä ja raportointivelvol-
lisuudesta. Toimitusjohtajan ohjeistus vahvistetaan vuosittain hallituksen kokouksessa välittömästi varsinaisen 
yhtiökokouksen jälkeen. 

Esitteen päivämääränä ylimpään johtoon kuuluvat seuraavat henkilöt:  

Nimi Syntymävuosi Tehtävä 
Vuosi, jolloin nimetty 
ylimpään johtoon 

Kari Vyhtinen 1971 Sekä Endomines AB:n että Endomines Finland Oyj:n 
toimitusjohtaja maaliskuusta 2022 lähtien  

2022 

Seppo Tuovinen 1971 Endomines Oy:n toimitusjohtaja kesäkuusta 2019 
lähtien  

2019 

Mikko Sopanen 1977 Endomines AB:n talousjohtaja tammikuusta 2022 
lähtien  

2022  

Sampo Hirvonen 1981 Pampalon kaivoksen johtaja kesäkuusta 2022 lähtien 2022 

Jani Rautio 1974 Päägeologi huhtikuusta 2022 lähtien 2022 

Vern Langdale(1 1962 Operatiivinen johtaja 2021 

__________ 
1) Vern Langdalen työsuhde päättyy 28.2.2023.  

 

Kari Vyhtinen on toiminut Endomines AB:n ja Endomines Finland Oyj:n toimitusjohtajana maaliskuusta 2022 
lähtien. Hän on toiminut Pethotel Oy:n hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2022 lähtien, Nordeka Mining 
I.C.:n hallituksen puheenjohtajana vuosina 2019–2021 ja KPAB:n hallituksen jäsenenä vuosina 2018–2019. 
Hän on toiminut Nordkalk Oy:n uusista liiketoiminnoista vastaavana varatoimitusjohtajana marraskuusta 2019 
helmikuuhun 2022 ja sitä ennen Nordkalk Oy:n operatiivisena johtajana tammikuusta 2017 marraskuuhun 
2019. Hän toimi myös Nordkalk Oy:n johtokunnan jäsenenä vuosina 2017–2021. Sen lisäksi hän on toiminut 
useissa muissa kaivosteollisuuden johtotehtävissä viimeisen 15 vuoden aikana. Hänellä on diplomi-insinöörin 
tutkinto mineraalien rikastustekniikasta Helsingin Teknillisestä Korkeakoulusta, ja hän on suorittanut Executive 
MBA -tutkinnon Aalto-yliopistossa.  

Seppo Tuovinen on toiminut Endomines Oy:n toimitusjohtajana kesäkuusta 2019 lähtien. Hän on toiminut 
myös Endomines Idahon toimitusjohtajana elokuusta 2018 kesäkuuhun 2019 sekä Endomines Oy:n toimitus-
johtajana tammikuusta 2017 elokuuhun 2018. Hän on toiminut SMT Rakennus Oy:n toimitusjohtajana ja halli-
tuksen jäsenenä vuodesta 2005 lähtien, New Paakkola Oy:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2022 lähtien ja 
Conrose Oy:n osaomistajana ja hallituksen varajäsenenä vuodesta 2021 lähtien. Hänellä on diplomi-insinöörin 
tutkinto kaivostekniikasta Helsingin Teknillisestä Korkeakoulusta, ja hän on suorittanut MBA-tutkinnon Henley 
Management Collegessa Isossa-Britanniassa. 

Mikko Sopanen on toiminut Endomines AB:n talousjohtajana tammikuusta 2022. Hän on toiminut Sotkamo 
Silver AB:n talousjohtajana ja Sotkamo Silver Oy:n hallituksen varajäsenenä vuosina 2019–2022 ja konsulttina 
PwC Consultingissa vuosina 2017–2019. Hänellä on maisterin tutkinto rahoituksesta ja laskentatoimesta Ou-
lun yliopistosta sekä Executive MBA -tutkinto Aalto-yliopistosta. 

Sampo Hirvonen on toiminut Pampalon kaivoksen johtajana kesäkuusta 2022 lähtien. Hän on toiminut myös 
Endomines Oy:ssä tuotantopäällikkönä vuosina 2021–2022, ja muissa tehtävissä Endomines-konsernissa 
vuosina 2012–2021 (muun muassa paikallisjohtajana ja kaivospäällikkönä). Lisäksi hän on toiminut tuotanto-
päällikkönä Bakelite Syntheticsillä vuonna 2021, ja Hexion Oy:llä vuosina 2019–2021. Hänellä on insinöörin 
tutkinto Karelia-ammattikorkeakoulusta.  
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Jani Rautio on toiminut Endomines AB:n päägeologina huhtikuusta 2022 lähtien. Hän on toiminut Endomines 
AB:lla eri tehtävissä vuodesta 2013 lähtien. Aiemmin, hän on toiminut itsenäisenä konsultoivana geologina 
vuosina 2006–2013, ja vanhempana geologina Sotkamo Silver Oy:ssä vuosina 2010–2012 ja Mantle Dia-
monds Ltd:ssä vuosina 2008–2010. Hänellä on geologian ja mineralogian maisterin tutkinto Turun yliopistosta, 
ja hän on JORC ja NI 43-101-koodien mukainen Pätevä Henkilö (Qualified Person). 

Hyvä hallinnointitapa 

Endomines AB noudattaa sovellettavia hallituksen itsenäisyyttä koskevia sääntöjä, jotka ilmenevät Ruotsin 
hallinnointikoodista. 

Kun Sulautuminen on toteutettu, Endomines tulee soveltamaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, mikä 
tarkoittaa, että myös Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin määräykset hallituksen riippumattomuudesta tu-
levat sovellettaviksi. Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaan hallituksen jäsenten enemmistön on ol-
tava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään kahden yhtiöstä riippumattoman hallituksen jäsenen on oltava riip-
pumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Endomines Finland aikoo Sulautumisen toteutta-
misen jälkeen ottaa huomioon Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodissa asetetut riippumattomuutta koskevat 
vaatimukset ja tulee arvioimaan sitä vuosittain. Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia Endominesista 
ja sen johdosta. Jeremy Read ei ole riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta TVL Gold 1, 
LLC:stä. Muut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia suurista osakkeenomistajista. 

Eturistiriidat 

Osakeyhtiölaki sisältää määräyksiä, jotka koskevat hallituksen ja toimitusjohtajan esteettömyyttä. Osakeyhtiö-
lain 6 luvun 4 §:n mukaan hallituksen jäsen ei saa osallistua hänen ja yhtiön välistä sopimusta koskevaan 
päätöksentekoon. Mitä kyseisessä pykälässä säädetään hallituksen jäsenen esteellisyydestä, sovelletaan 
Osakeyhtiölain 6 luvun 19 §:n mukaan myös toimitusjohtajaan. Osakeyhtiölain 6 luvun 4a §:n mukaan pörssi-
yhtiön hallituksen jäsen ei saa osallistua yhtiön tai sen tytäryhteisön hallituksessa sellaisen sopimuksen käsit-
telyyn, jonka osapuolena on häneen lähipiirisuhteessa oleva, ja oikeustoimi ei ole yhtiön tavanomaista liiketoi-
mintaa tai sitä ei toteuteta tavanomaisin kaupallisin ehdoin. Tällaista sopimusta koskeva päätös on pätevä, jos 
sitä kannattaa päätökseen vaadittava enemmistö niistä pörssiyhtiön tai sen suomalaisen tytäryhteisön halli-
tuksen jäsenistä, jotka eivät ole lähipiirisuhteessa päätettävään asiaan. Mitä kyseisessä pykälässä määrätään 
sopimuksesta, sovelletaan vastaavasti muuhun oikeustoimeen sekä oikeudenkäyntiin ja muuhun puhevallan 
käyttämiseen. Yllä olevat pörssiyhtiön hallituksen jäsenten esteellisyyttä tytäryhtiön päätöksenteossa koskevia 
määräyksiä sovelletaan Osakeyhtiölain 6 luvun 19 §:n mukaan myös toimitusjohtajaan. Osakeyhtiölaissa ei 
ole asetettu esteellisyyttä koskevia määräyksiä muille johtoryhmän jäsenille.  

Yhtiön tiedon mukaan hallituksen jäsenillä, toimitusjohtajalla tai johdon jäsenillä ei ole eturistiriitoja niiden teh-
tävien, joita heillä on Endominesissa, ja heidän yksityisten etujensa ja/tai heidän muiden tehtäviensä välillä. 

Lähipiiriliiketoimet on kuvattu kohdassa ”Operatiivinen ja taloudellinen katsaus – Lähipiiriliiketoimet”.  

Johdon omistukset 

Hallituksen jäsenten, johdon sekä toimitusjohtajan osakeomistukset Endomines AB:ssä 15.11.2022 on esitetty 
seuraavassa taulukossa: 

Nimi Asema Osakkeet 
Osuus osakkeista ja 

äänistä, % Optiot 

     

Jeremy Read Hallituksen jäsen 0 0 0 

Eeva Ruokonen Hallituksen jäsen 0 0 0 

Markus Ekberg Hallituksen jäsen 0 0 0 

Jukka-Pekka Joen-
suu 

Hallituksen puheen-
johtaja 0 0 0 

Jukka Jokela Hallituksen jäsen 0 0 0 

Kari Vyhtinen Endomines AB:n ja 
Endomines Finland 
Oyj:n toimitusjohtaja  1 250 0,02 0 

Seppo Tuovinen Endomines Oy:n toimi-
tusjohtaja  0 0 0 

Mikko Sopanen Talousjohtaja  0 0 0 
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Sampo Hirvonen Pampalon kaivoksen 
johtaja 0 0 0 

Jani Rautio Päägeologi 0 0 0 

Vern Langdale Operatiivinen johtaja 0 0 0 

Yhteensä  1 250 0,02 % 0 

 

Kuten Endomines AB:n muutkin osakkeenomistajat, sellainen Endomines AB:n hallituksen ja konsernin johdon 
jäsen, joka omistaa Endomines AB:n osakkeita, saa sulautumisvastikkeena yhden uuden Endomines Finlan-
din Osakkeen kustakin Täytäntöönpanopäivänä omistamaansa Endomines AB:n osaketta kohden. 

Muita tietoja hallituksen jäsenistä ja ylimmästä johdosta 

Kukaan Endomines Finlandin hallituksen jäsenistä tai ylimpään johtoon kuuluvista henkilöistä ei ole viimeisen 
viiden vuoden aikana saanut tuomiota petoksellisesta rikoksesta tai rikkomuksesta, toiminut johtavassa ase-
massa, kuulunut ylimpään johtoon, ollut hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenenä missään yhtiössä osalli-
sena muussa kuin vapaaehtoisessa konkurssissa, selvitystilassa tai saneerauksessa. Kukaan hallituksen jä-
sen tai ylimpään johtoon kuuluva henkilö ei ole joutunut viranomaisten tai ammattialajärjestöjen esittämien 
virallisten syytteiden ja/tai määräämien seuraamuksien kohteeksi viimeisen viiden vuoden aikana. Tuomiois-
tuin ei ole kieltänyt ketään hallituksen jäsentä tai ylimpään johtoon kuuluvaa henkilöä toimimasta jonkin yhtiön 
hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenenä, tai kieltänyt heitä toimimasta johtotehtävissä jossain yhtiössä tai 
hoitamasta tämän liiketoimintaa viimeisen viiden vuoden aikana. 

Johdon palkkiot sekä kannustin- ja eläkejärjestelyt 

Endomines AB:n hallitus 

Vuoden 2021 Endomines AB:n varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 
kiinteä palkkio 350 000 kruunua vuodessa ja muille hallituksen jäsenille, jotka eivät ole työsuhteessa yhtiöön, 
maksetaan kullekin kiinteä palkkio 200 000 kruunua vuodessa. Hallituksen jäsenille, jotka ovat työsuhteessa 
Yhtiöön, ei makseta palkkiota. Edelleen päätettiin, että hallituksen jäsenten työskentelystä hallituksen Palkit-
semis- ja ESG-valiokunnassa, tarkastusvaliokunnassa ja tekniikka- ja turvallisuusvaliokunnassa maksetaan 
kiinteä palkkio 25 000 kruunua vuodessa kullekin hallituksen jäsenelle kustakin valiokunnasta, jossa hallituk-
sen jäsen työskentelee. Lisäksi tarkastusvaliokunnan ja tekniikka- ja turvallisuusvaliokunnan puheenjohtajalle 
maksetaan 50 000 kruunua vuodessa. Lisäksi kullekin kokoukseen osallistuvalle jäsenelle maksetaan 3 000 
kruunun kokouspalkkio kustakin paikan päällä pidettävästä hallituksen kokouksesta. Hallituksen jäsenet eivät 
ole oikeutettuja mihinkään korvauksiin sen jälkeen, kun heidän tehtävänsä hallituksen jäsenenä on päättynyt. 
Endomines Finland on tehnyt päätöksen vastaavaista palkkioista Sulautumisen jälkeen.  

Seuraavassa taulukossa esitetään Endomines AB:n yhtiökokouksen valitsemille hallituksen jäsenille maksetut 
palkkiot (ml. valiokuntatyöstä maksetut) tilikausilla 2021, 2020 ja 2019: 

 1.1.–31.12. 

(tuhatta kruunua) 2021 2020 2019 

 (tilintarkastettu) 

Ingmar Haga ....................................................  421 390 430 
Jeremy Reed ....................................................  274 228 125 
Markus Ekberg .................................................  149 - - 
Eeva Ruokonen ...............................................  131 - - 
Jukka-Pekka Joensuu ......................................  131 - - 
Rauno Pitkänen ...............................................  - 300 280 
Staffan Simberg ...............................................  - - 246 
Thomas Hoyer .................................................  113 228 250 
Michael Mattson, 28.10.2020 asti ....................  - 158 125 
Yhteensä .........................................................  1 217 1 303 1 455 

 

Hallituksen jäsenille maksettujen palkkioiden lisäksi hallituksen puheenjohtaja osallistui Endomines AB:n huh-
tikuussa 2020 liikkeeseen laskemaan 3,4 miljoonan euron lainaan. 
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Toimitusjohtaja ja ylin johto 

Toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan palkkio koostuu peruspalkasta, bonuksesta, muista etuuksista ja elä-
kemaksuista. Toimitusjohtajan bonus voi olla vuosittain enintään 70 prosenttia peruspalkasta. Varatoimitus-
johtajan bonus voi olla vuosittain enintään 30 prosenttia peruspalkasta. Kokonaispalkkion perustan muodos-
tavan peruspalkan suuruus on suhteutettu henkilön vastuiden ja toimivallan laajuuteen. Toimitusjohtajan koh-
dalla sovelletaan kuuden kuukauden irtisanomisaikaa toimitusjohtajan puolelta ja 12 kuukauden irtisanomisai-
kaa yhtiön puolelta ja varatoimitusjohtajan kohdalla kolmen kuukauden irtisanomisaikaa varatoimitusjohtajan 
puolelta ja kuuden kuukauden irtisanomisaikaa yhtiön puolelta. Muiden ylimpään johtoon kuuluvien henkilöi-
den irtisanoutumisaika on yksi tai kolme kuukautta. Yhtiön puolelta heidän irtisanomisaikansa on kuusi, kolme 
tai kaksi kuukautta. Sopimuksen päättymisen jälkeen toimitusjohtajalla tai muilla ylimpään johtoon kuuluvilla 
henkilöillä ei ole oikeutta palkkioihin tai korvauksiin. 

Konsernilla on ainoastaan maksuperusteisia eläkejärjestelmiä. Maksuperusteiset eläkejärjestelmät ovat eläke-
etuusjärjestelyjä, joiden mukaisesti konserni suorittaa kiinteitä maksuja erilliselle oikeushenkilölle. Konserni 
suorittaa maksuperusteisessa eläkejärjestelmässä maksuja julkisesti tai yksityisesti hallinnoituihin eläkeva-
kuutusjärjestelmiin pakollisten määräysten tai sopimuksen mukaisesti taikka vapaaehtoisesti. Konsernilla ei 
ole muita maksuvelvoitteita, kun maksut on suoritettu. 

Seuraavissa taulukoissa esitetään ylimpään johtoon kuuluville henkilöille maksetut palkkiot ja muut etuudet 
tilikausilla 2021, 2020 ja 2019. 

Palkkiot ja muut etuudet 2021 

 1.1.–31.12.2021 

(tuhatta kruunua) (tilintarkastettu) 

 Peruspalkka 
Muuttuva 
palkkio 

Muut etuu-
det Eläkekulut Yhteensä 

Marcus Ahlström (väliaikainen tj, 
vara-tj ja talouspäällikkö)(1 ..............  1 919 243 2 541 2 706 
Vern Langdale (operatiivinen joh-
taja) .................................................  1 111 0 2 278 1391 
Seppo Tuovinen, tj (Endomines Oy 
ja väliaikainen tj Endomines AB)(2 ...  1 283 0 139 355 1 777 

Yhteensä ........................................  4 313 243 143 1 175 5 874 

__________ 
1) Marcus Ahlström erosi väliaikaisen toimitusjohtajan tehtävästä 6.10.2021.  
2) Seppo Tuovinen nimettiin Endomines AB:n ja Endomines Finland Oyj:n väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi 7.10.2021.  

Palkkiot ja muut etuudet 2020 

 1.1.–31.12.2020 

(tuhatta kruunua) (tilintarkastettu) 

 Peruspalkka 
Muuttuva 
palkkio 

Muut etuu-
det Eläkekulut Yhteensä 

Greg Smith (tj)(1 ............................  1 860 - - - 1 860 
Rauno Pitkänen (väliaikainen tj)(2 .  170 - - 42 212 
Marcus Ahlström (väliaikainen tj, 
vara-tj ja talouspäällikkö) ..............  1 510 0 3 378 1 891 
Seppo Tuovinen, tj (Endomines 
Idaho LLC ja Endomines Oy) .......  1 107 0 198 326 1 631 

Yhteensä .....................................  4 648 0 200 747 5 594 

__________ 
1) Greg Smith erosi toimitusjohtajan tehtävästä 30.11.2020.  
2) Rauno Pitkänen nimettiin väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi 1.12.2020.  
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Palkkiot ja muut etuudet 2019 

 1.1.–31.12.2019 

(tuhatta kruunua) (tilintarkastettu) 

 Peruspalkka 
Muuttuva 
palkkio 

Muut etuu-
det Eläkekulut Yhteensä 

Greg Smith (tj) ..............................  385 - - - 385 
Saila Miettinen-Lähde (ent. tj)(1 ....  2 880 604 1 871 4 356 
Marcus Ahlström (väliaikainen tj, 
vara-tj ja talouspäällikkö) ..............  1 343 203 3 387 1 936 

Seppo Tuovinen, tj (Endomines 
Idaho LLC & Endomines Oy) .......  

 
1 389 

 
191 

 
342 

 
415 

 
2 337 

Yhteensä .....................................  5 996 998 346 1 674 9 014 

__________ 
1) Sisältää työsopimuksen irtisanomiskorvauksen, joka vastaa 12 kuukauden palkkaa bonuksineen vuodelta 2018. 

 

Kannustinjärjestelmät 

Yhtiöllä ei ole tällä hetkellä käynnissä olevia kannustinohjelmia. 

Tilintarkastaja     

Endomines Finlandin yhtiöjärjestyksen mukaan Endomines Finlandin tilintarkastajana tulee toimia hyväksytty 
tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouk-
sen päättyessä. Tilintarkastusvalvonnan hyväksymä tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on va-
littu Endomines Finlandin tilintarkastajaksi vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. 
Päävastuulliseksi tilintarkastajaksi valittiin vuodesta 2021 alkaen tilintarkastusvalvonnan hyväksymä tilintar-
kastaja Panu Vänskä. 
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YHTIÖN OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA 

Yleistä 

Tämän Esitteen päivämääränä Endomines Finlandin osakepääoma on 80 000 euroa ja Endomines Finland on 
laskenut liikkeeseen 8 000 täysin maksettua Osaketta. Endomines Finlandin hallussa ei ole Yhtiön omia Osak-
keita. Endomines Finlandilla on yksi osakesarja, ja jokaisella Osakkeella on yksi ääni yhtiökokouksessa. Tä-
män Esitteen päivämääränä Endomines Finlandin yhtiöjärjestyksessä ei ole määräyksiä osakkeiden lukumää-
rästä tai osakepääomasta. 

Endomines AB on laskenut liikkeeseen tämän Esitteen päivämäärään mennessä yhteensä 6 679 959 osaketta 
ja Endomines AB:n osakepääomaa on 534 396 756 kruunua. Endomines AB:n hallussa ei ole sen omia osak-
keita. Kaikki osakkeet ovat kokonaan maksettuja. Kaikilla osakkeilla on sama äänioikeus, ja kukin osake oi-
keuttaa yhteen ääneen Endomines AB:n yhtiökokouksessa. Osakkeiden nimellisarvo ilmoitetaan Ruotsin kruu-
nuina, ja kunkin osakkeen nimellisarvo on 2 kruunua. Endomines AB:n osakkeet on laskettu liikkeeseen Ruot-
sin lain mukaisesti, ja Euroclear Sweden on rekisteröinyt ne sähköisesti ISIN-koodilla SE0008294334. Euro-
clear Sweden pitää myös Ruotsin osakeyhtiölain mukaista osakasluetteloa (aktiebok). Osakkeita käsitellään 
Suomen arvo-osuusjärjestelmässä prosessilinkin välityksellä  

Endomines AB:n osakkeilla käydään kauppaa Nasdaq Tukholmassa ja Nasdaq Helsingissä kaupankäyntitun-
nuksilla ENDO ja ENDOM. 

Kun Sulautuminen toteutetaan, Endomines Finlandin Osakkeiden määrä nousee 6 687 959:ään33, kun sulau-
tumisvastikkeena lasketaan liikkeeseen 6 679 959 uutta Osaketta. Endomines AB:n ylimääräinen yhtiökokous 
on 26.9.2022 hyväksynyt sulautumissuunnitelman (Katso ”Endomines AB:n ja Endomines Finlandin Sulautu-
minen”). Jos kaikki Listautumisannissa tarjottavat Uudet Osakkeet merkitään, on Endomines Finlandin Osak-
keiden määrä Sulautumisen ja Listautumisannin jälkeen 9 287 959 Osaketta.  

Endomines Finland aikoo hakea Endomines Finlandin Osakkeiden listaamista Nasdaq Helsingin päälistalle.  
Kaupankäynnin Endomines Finlandin Osakkeilla Nasdaq Helsingin päälistalla arvioidaan alkavan 20.12.2022. 
Katso myös ”Endomines AB:n ja Endomines Finlandin Sulautuminen”. 

Endomines Finlandin osakepääoman muutokset ja Osakkeiden lukumäärä 

Endomines Finlandin osakepääomassa ei ole tapahtunut muutoksia historiallisten taloudellisten tietojen katta-
mana aikana.  

Endomines AB:n osakepääoman muutokset ja osakkeiden lukumäärä 

Vuosi Tapahtuma 

Osakkeiden 
lukumäärän 

muutos Summa 
kruunumääräi-

nen muutos Yhteensä 
kruu-
nua Rekisteröity 

2019 

Suunnattu anti vaihto-
velkakirjan koron osit-
taisesta maksamisesta 

TVL Gold Idaho, 
LLC:n myyjälle (3 259 703 35 407 488 2 077 624 283 259 904 8,00 22.1.2019 

2019 

Osakepääoman pie-
nennys tappioiden kat-

tamiseksi 0 35 407 488 -43 102 799 240 157 105 6,78 12.7.2019 

2019 
Osakepääoman pie-

nennys 0 35 407 488 -133 934 641 106 222 464 3,00 12.7.2019 

2019 

Merkintäoikeusanti, 
sis. siirto ylikurssira-

hastosta (4 44 549 555 79 957 043 133 934 641 240 157 105 3,00 12.7.2019 

2020 Muunto nro 1(5 16 957 264 96 914 307 50 932 441,70 291 089 546,70 3,00 9.1.2020 

2020 Muunto nro 2(6 16 533 333 113 447 640 49 659 132,30 340 748 679 3,00 24.2.2020 

2020 Suunnattu osakeanti (7 2 465 000 115 912 640 7 403 816,37 348 152 495,37 3,00 22.4.2020 

2020 Osakeanti (8 15 392 535 131 305 175 46 232 658,24 394 385 153,61 3,00 12.10.2020 

 
33 Laskelmassa on otettu huomioon Endomines AB:n hallituksen 17.8.2022 päättämä osakeanti, jota ei ole vielä rekisteröity Ruotsin 

yhtiörekisteritoimistoon (Bolagsverket), sekä Endomines AB:n hallituksen yhtiökokoukselle 26.9.2022 esittämän yhdistelyn toteutta-
misen jälkeinen tilanne. 
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2021 
Osakepääoman pie-

nennys 0 131 305 175 -131 774 803,61 262 610 350 2,00 9.2.2021 

2021 Merkintäoikeusanti (9 85 590 860 216 896 035 171 181 720 433 792 070 2,00 9.2.2021 

2021 Osakeanti (9 4 224 000 221 120 035 8 448 000 442 240 070 2,00 24.2.2021 

2021 Suunnattu anti (10 2 000 000 223 120 035 4 000 000 446 240 070 2,00 11.10.2021 

2021 Suunnattu anti (10 2 673 911 225 793 946 5 347 822 451 587 892 2,00 14.12.2021 

2022 
Vaihtovelkakirjalainan 

muunto (11 3 409 090 229 203 036 6 818 180 458 406 072 2,00 25.1.2022 

2022 

Vaihtovelkakirjalainan 

vaihto (11 

 

2 173 913 231 376 949 4 347 826 462 753 898 2,00 9.3.2022 

2022 Suunnattu anti (12 28 571 429 259 948 378 57 142 858 519 896 756 2,00 9.3.2022 

2022 
Vaihtovelkakirjalainan 

muunto (11 1 250 000 261 198 378 2 500 000,00     522 396 756  2,00 16.3.2022 

2022 
Vaihtovelkakirjalainan 

muunto (11 2 500 000 263 698 378 5 000 000 527 396 756 2,00 12.4.2022 

2022 
Vaihtovelkakirjalainan 

muunto (11 500 000 264 198 378 1 000 000 528 396 756 2,00 27.6.2022 

2022 
Vaihtovelkakirjalainan 

muunto (11 1 000 000 265 198 378     2 000 000 530 396 756 2,00 21.07.2022 

2022 
Vaihtovelkakirjalainan 

muunto (11 1 000 000 266 198 378     2 000 000 532 396 756 2,00 23.8.2022 

2022 
Vaihtovelkakirjalainan 

muunto (11 500 000 266 698 378 1 000 000 533 396 756     2,00 26.8.2022 

2022 Osakeanti (13 500 000 267 198 378 1 000 000 534 396 756 2,00 12.9.2022 

2022 
Osakkeiden yhdistely 

(14 
-260 518 

419  6 679 959     0 534 396 756 2,00 27.9.2022 

__________ 
1) Merkintäoikeusannin 2018 merkintähinta oli 9,00 kruunua. 
2) Suunnatun annin 2018 merkintähinta oli 9,90 kruunua. 
3) Suunnatun annin 2019 merkintähinta oli 8,00 kruunua.  
4) Merkintäoikeusannin 2019 merkintähinta oli 3,50 kruunua.   
5) Vaihtohinta oli 5,85 kruunua.  
6) Vaihtohinta oli 6,00 kruunua. 
7) Suunnatun annin 2020 merkintähinta oli 0,54 euroa. 
8) Osakeannin merkintähinta oli 4,60 kruunua. 
9) Merkintähinta oli 2,50 kruunua. 
10) Merkintähinta oli 2,51 kruunua. 
11) Vaihtohinta oli 2,00 kruunua. 
12) Merkintähinta oli 0,21 euroa. Osakeannin 28 571 429 osakkeesta 3 333 333 rekisteröitiin 10.3.2022. 
13) Osakeannin merkintähinta oli 0,20 euroa. Osakeantia ei ole rekisteröity tämän Esitteen päiväyspäivänä Ruotsin yhtiörekisteritoimis-
toon. 
14) Hallitus jätti Endomines AB:n ylimääräiselle yhtiökokoukselle 26. syyskuuta 2022 esityksen osakkeiden yhdistelystä ja ensimmäinen 
kaupankäyntipäivä yhdistellyillä osakkeilla oli 30.9.2022. 
 

Hallituksen valtuutukset  

Endomines Finlandin hallituksella on tämän esitteen päivämääränä voimassa seuraavat valtuutukset.  

Yhtiö on osakkeenomistajan 17.10.2022 tekemällä päätöksellä valtuuttanut hallituksen päättämään yhteensä 
enintään 6 679 959 Osakkeen antamisesta Listautumisannissa. Yhtiön hallitus on tämän valtuutuksen nojalla 
21.10.2022 päättänyt antaa enintään 6 679 959 uutta Osaketta sulautumisvastikkeena Sulautumisen täytän-
töönpanon yhteydessä. 

Samalla 17.10.2022 tehdyllä osakkeenomistajan päätöksellä on valtuutettu yhtiön hallitus päättämään Listau-
tumisannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja tämän valtuutuksen perusteella 
voidaan antaa enintään 10 000 000 Osaketta. Yhtiön hallitus on 21.10.2022 päättänyt tämän valtuutuksen 
nojalla Sulautumisen yhteydessä laskea liikkeelle 4 286 456 kappaletta osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoit-
tamia erityisiä oikeuksia eli Optio-oikeudet 2020/2023: 1-2, jotka oikeuttavat merkitsemään Endomines Finlan-
din Osakkeita. Jokainen Optio-oikeus 2020/2023: 1-2 oikeuttaa merkitsemään 0.03 Yhtiön uutta Osaketta ja 
Osakkeen merkintähinta on 29,20 euroa. Mikäli kaikilla Optio-oikeuksilla 2020/2023: 1-2 merkitään Osakkeita 
voi Yhtiön osakemäärä nousta enintään 128 456 Osakkeella. Merkintöjä voi tehdä 30.6.2023 asti. Optio-oi-
keudet 2020/2023: 1-2 annettaan Endomines AB:n antamien optio-oikeuksien 2020/2023: 1-2 haltijoille sa-
massa suhteessa kuin heillä on optio-oikeuksia ennestään. Endomines Finland on 21.10.2022 päättänyt 
17.10.2022 osakkeenomistajan antaman valtuutuksen nojalla Sulautumisen yhteydessä antaa LDA:lle osake-
yhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamia erityisiä oikeuksia (”Optio-oikeus 2021:1”), jotka oikeuttavat merkitse-
mään yhteensä 280 000 Endomines Finlandin Osaketta. Jokainen Optio-oikeus 2021:1 oikeuttaa merkitse-
mään 0.02 Yhtiön uutta Osaketta ja Osakkeen merkintähinta on 14,41 euroa. Mikäli kaikilla Optio-oikeuksilla 
2021:1 merkitään Osakkeita voi Yhtiön osakemäärä nousta enintään 280 000 Osakkeella. Merkintöjä voi tehdä 
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30.6.2023 asti tiettyinä ajanjaksoina. Optio-oikeudet 2021:1 annetaan LDA:lle samassa suhteessa kuin heillä 
on Endomines AB:n osakkeisiin oikeuttavia optio-oikeuksia ennestään. 

17.10.2022 tehdyllä osakkeenomistajan päätöksellä on lisäksi valtuutettu Yhtiön hallitus päättämään Listautu-
misannista, jossa voidaan laskea liikkeelle enintään 10 000 000 kappaletta Osakkeita.  

Omistussuhteet 

Tämän Esitteen päivämääränä Endomines AB omistaa kaikki liikkeeseen lasketut Endomines Finlandin Osak-
keet. Endomines AB:n osakkeenomistajat saavat sulautumisvastikkeena yhden uuden Endomines Finlandin 
osakkeen kutakin Täytäntöönpanopäivänä omistamaansa Endomines AB:n osaketta kohti (”Sulautumisvas-
tike”). Tämä merkitsee, että Sulautumisvastike annetaan Endomines AB:n osakkeenomistajille suhteessa näi-
den olemassa olevaan osakeomistukseen.  

Listautumisannissa saattaa Endomines Finlandiin tulla uusia osakkeenomistajia ja Endomines AB:n osakkeen-
omistajien nykyinen suhteellinen omistus saattaa muuttua.  

Optio-oikeudet 2021:1, Optio-oikeudet 2020/2023: 1-2, Myyntioptiosopimus ja Vaihtovelkakirjalainat 

Endomines Finland on laskenut liikkeelle tai tulee laskemaan liikkeelle Optio-oikeuksia 2021:1, Optio-oikeuksia 
2020/2023: 1-2, Myyntioptiosopimuksen ja Vaihtovelkakirjalainoja, jotka on esitetty kohdassa ”Tietoa Yhtiöstä 
ja Yhtiön liiketoiminnasta – Konsernin merkittävät sopimukset”.  

Nämä Endomines Finlandin nykyiset rahoitusjärjestelyt ja ne järjestelyt, joita se tulee tekemään Sulautumi-
sen yhteydessä, voivat johtaa Endomines Finlandin osakeomistuksen laimenemiseen. Endomines Finlandin 
osakemäärä voi rahoitusjärjestelyjen seurauksena kasvaa korkeintaan 1 777 587 osakkeella siinä tapauk-
sessa, että kaikki oikeudet käytetään, olettaen että Yhtiön osakkeen keskikurssi 15.9.–31.12.2022 ei alita 8 
euroa, jolloin nykyisten osakkeenomistajien omistusosuus laimenisi noin 16,1 prosenttia laskettuna osake-
määrälle Sulautumisen ja Listautumisannin jälkeen, ja olettaen että kaikki Listautumisannin osakkeet merki-
tään (pois lukien Lisäosake-erä). Laskelmassa on huomioitu myös se, että Vaihtovelkakirjalainojen pääoman 
osalta on yhteensä 1 717 000 osakkeesta annettu merkintäsitoumus Listautumisannissa. 

 

Endomines AB:n omistussuhteet 

Endomines AB:n Euroclear Swedenin ylläpitämän, osakasluettelon mukaan Endomines AB:llä on yhteensä 
8 546 osakkeenomistajaa. Alla olevassa taulukossa esitetään Endomines AB:n kymmenen suurinta omistajaa 
31.10.2022. 

Osakkeenomistaja Osakemäärä 
Osuus osakekannasta ja ää-

nistä, % 

Joensuun Kauppa ja Kone Oy .......................................... 815 111 12,20 % 

Clearstream Banking S.A., W8IMY(* ................................. 786 423 11,77 % 

Northern Trust Global Services SE(* ................................. 750 673 11,24 % 

Nordea Bank Abp(* ............................................................ 389 335 5,83 % 

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (* ..................... 381 518 5,71 % 

Evli Plc’s Clients Account Finnish D(* ................................ 247 948 3,71 % 

Mariatorp Oy ..................................................................... 210 000 3,14 % 

Wipunen Varainhallinta Oy ............................................... 206 000 3,08 % 

K22 Finance Oy ................................................................ 132 025 1,98 % 

Aktia Bank Abp(* ............................................................... 103 251 1,55 % 

Muut osakkeenomistajat ................................................... 2 657 675 39,79 % 

Yhteensä .......................................................................... 6 679 959 100 % 

*) Hallintarekisterin ylläpitäjä. Clearstream Banking S.A., W8IMY on TVL Gold 1, LLC:n hallintarekisteröity omistus. 

 

Endomines AB:n tiedossa ei ole edellä mainittujen lisäksi muita osakkeenomistajia, joilla olisi määräysvalta 
yhtiössä. Kun Endomines Finland listautuu Sulautumisen jälkeen Suomessa tulee niiden osakkeenomistajien, 
jotka ovat suomalaisia ja tällä hetkellä hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia Endomines AB:ssä, rekisteröidä 
omistuksena suoraan omiin nimiinsä.  
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Endomines AB:n tai Endomines Finlandin hallituksella ei ole tiedossa Endomines AB:n tai Endomines Finlan-
din osakkeenomistajien välisiä osakassopimuksia tai muita sopimuksia, joiden tarkoituksena on yhteinen vai-
kutusvalta Endomines AB:n tai Endomines Finlandin päätöksiin. Endomines AB:n tai Endomines Finlandin 
hallituksella ei myöskään ole tiedossa muutoin mitään sopimuksia tai vastaavia, jotka voisivat johtaa määräys-
vallan muuttumiseen Endomines AB:ssä tai Endomines Finlandissa. 

Osakekurssi ja markkina-arvo 

Alla olevassa taulukossa esitetään Endomines AB:n osakekurssin kehitys 1.10.2021–30.9.202234 Nasdaq 
Tukholmassa ja Nasdaq Helsingissä. 

ENDO, ENDOMINES, (SEK) 

 

ENDOM, ENDOMINES, (EUR) 

 

Markkinatakaus 

Lago Kapital Ltd on toiminut 2.3.2020 lähtien Endomines AB:n osakkeen markkinatakaajana Nasdaq Tukhol-
massa ja Nasdaq Helsingissä. Lago Kapital Ltd jatkaa Endomines Finland Oyj:n markkinatakaajana Nasdaq 
Helsingissä Sulautumisen ja listautumisen jälkeen. Takauksen tarkoituksena on varmistaa osakkeen likvidi-
teetti ja pienentää osakkeen myynti- ja ostokurssin välistä eroa. Lago Kapital Ltd varmistaa, että Endominesin 
osakkeilla on mahdollista käydä kauppaa, antamalla osakkeelle jatkuvia myynti- ja ostonoteerauksia. 

Endomines Finland jättää Nasdaq Helsingille listalleottohakemuksen Osakkeiden listaamiseksi Nasdaq Hel-
singin pörssilistalle. Osakkeiden kaupankäynnin odotetaan alkavan Nasdaq Helsingin pörssilistalla arviolta 20. 
12.2022 kaupankäyntitunnuksella PAMPALO. 

 
34 Nasdaq Nordic, http://www.nasdaqomxnordic.com/  

http://www.nasdaqomxnordic.com/
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Osakkeenomistajien oikeudet 

Osakkeenomistajien merkintäetuoikeus 

Osakeyhtiölain mukaan suomalaisten yhtiöiden olemassa olevilla osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä 
yhtiön osakkeita osakeomistustensa suhteessa, ellei antia koskevassa yhtiökokouksen päätöksessä toisin 
määrätä. Osakeyhtiölain mukaan päätös, jolla poiketaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta, on pä-
tevä vain, mikäli osakkeenomistajat, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa yhtiökokouksessa annetuista ää-
nistä ja edustetuista osakkeista, ovat sitä kannattaneet. Osakkeenomistajalle kuuluvasta merkintäetuoikeu-
desta voidaan poiketa, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnattu anti voidaan toteut-
taa myös vastikkeettomana Listautumisantina, mikäli tähän on yhtiön ja osakkeenomistajien puolesta erityisen 
painavat taloudelliset syyt. 

Tietyt osakkeenomistajat, jotka asuvat tai joiden rekisteröity osoite on muussa maassa kuin Suomessa, eivät 
välttämättä voi käyttää osakeomistukseensa perustuvaa merkintäetuoikeuttaan, paitsi jos Osakkeet ja niihin 
liittyvät merkintäoikeudet on rekisteröity kyseisen valtion arvopaperilainsäädännön mukaisesti tai jos käytettä-
vissä on poikkeus rekisteröinti- tai muista vastaavista vaatimuksista. 

Yhtiökokoukset 

Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksissa päätösvaltaansa Yhtiön asioissa. Var-
sinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa 
tilikauden päättymisestä lukien.  

Varsinainen yhtiökokous päättää muun muassa tilinpäätöksen vahvistamisesta, osinkojen jakamisesta ja hal-
lituksen jäsenten ja tilintarkastajan valitsemisesta sekä heidän palkkioistaan. Varsinainen yhtiökokous päättää 
myös vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle.  

Varsinaisen yhtiökokouksen lisäksi voidaan tarvittaessa pitää myös ylimääräisiä yhtiökokouksia. Päätettävästä 
asiasta riippuen voidaan soveltaa määräenemmistösäännöksiä Osakeyhtiölain mukaisesti. Osakeyhtiölain 
mukaan määräenemmistöä edellyttävään päätökseen tarvitaan kahden kolmasosan enemmistö annetuista 
äänistä ja yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista. Muun muassa yhtiöjärjestyksen muuttamista, Yhtiön 
omien osakkeiden lunastusta ja ostamista sekä sulautumista ja jakautumista koskevat päätökset edellyttävät 
määräenemmistöä. Yhtiökokouksen päätösvaltaisuuden edellytykseksi ei Osakeyhtiölaissa tai Yhtiön yhtiöjär-
jestyksessä ole asetettu tiettyä osallistujamäärää. 

Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle Osakeyhtiölain nojalla kuuluva 
asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voi-
daan sisällyttää kokouskutsuun. Jos osakkeenomistaja tai osakkeenomistajat, joilla on vähintään 10 prosenttia 
Osakkeista, tai Yhtiön tilintarkastaja vaativat tietyn asian käsittelemistä yhtiökokouksessa, on hallituksen kut-
suttava viipymättä yhtiökokous koolle. 

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi 
(2) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää en-
nen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Osakkeenomistajan on voidakseen käyttää puhe- ja äänivaltaansa yh-
tiökokouksessa ilmoittauduttava kokouskutsussa ilmoitetulla tavalla ja viimeistään kokouskutsussa mainittuna 
päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta. 

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään kahdeksan (8) arkipäivää en-
nen yhtiökokousta (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä) merkitty Euroclear Finlandin ylläpitämään Yhtiön osakas-
luetteloon ja joka on ilmoittautunut yhtiökokoukseen viimeistään yhtiökokouskutsussa mainittuna päivänä, tai 
hallintarekisteröidyllä osakkeenomistajalla, joka on merkitty tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouk-
seen osallistumista varten. Tilapäistä merkintää koskeva ilmoitus on tehtävä viimeistään yhtiökokouskutsussa 
ilmoitettavana ajankohtana, jonka on oltava yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen. Hallintarekisteröidyn 
osakkeenomistajan katsotaan ilmoittautuneen yhtiökokoukseen osallistumista varten, jos hänet on ilmoitettu 
tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen itse tai valtuut-
tamansa asiamiehen välityksellä. 

Osakkeenomistajalla voi olla useita asiamiehiä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä ole-
villa osakkeilla. Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, ilmoittautu-
misen yhteydessä on ilmoitettava Osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 
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Asiamiehen on esitettävä valtakirja tai muu asianmukainen todiste valtuutuksesta. Lisäksi osakkeenomistaja 
tai asiamies voi käyttää yhtiökokouksessa avustajaa. 

Äänioikeus 

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan joko henkilökohtaisesti tai 
valtuuttamansa asiamiehen välityksellä. Jos hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja haluaa osallistua yh-
tiökokoukseen ja käyttää äänioikeuttaan, hänen tulee rekisteröidä osakkeet tilapäisesti omiin nimiinsä Euro-
clear Finlandin ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Tilapäistä merkintää koskeva ilmoitus on tehtävä vii-
meistään yhtiökokouskutsussa ilmoitettuna ajankohtana, jonka on oltava yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jäl-
keen. Yhtiökokouksen päätösvaltaisuuden edellytykseksi ei Osakeyhtiölaissa tai Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ole 
asetettu tiettyä osallistujamäärää. 

Yhtiökokouksessa päätökset tehdään yleensä yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Kuitenkin eräät päätök-
set, kuten esimerkiksi yhtiöjärjestyksen muutokset, osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeaminen 
Listautumisannin yhteydessä ja eräissä tapauksissa päätökset Yhtiön sulautumisesta tai purkamisesta, edel-
lyttävät vähintään kahden kolmasosan enemmistöä annetuista äänistä sekä yhtiökokouksessa edustetuista 
osakkeista. Lisäksi tietyt päätökset, kuten osakkeenomistajien omistusosuuksista poikkeava osakkeiden pa-
kollinen lunastaminen yhtiölle, edellyttävät kaikkien osakkeenomistajien hyväksyntää. 

Osingot ja muu voitonjako 

Suomessa vallitsevan käytännön mukaan suomalaisten yhtiöiden osakkeille maksetaan osinkoa pääsääntöi-
sesti kerran vuodessa ja osinkoa voidaan maksaa vasta yhtiökokouksen vahvistettua yhtiön tilinpäätöksen ja 
päätettyä osingonjaosta yhtiön hallituksen osingonjakoehdotuksen perusteella. Osakeyhtiölain mukaan osin-
gonjako voi kuitenkin perustua myös kesken tilikauden tätä tarkoitusta varten laadittuun hyväksyttyyn tilinpää-
tökseen. Yhtiökokous voi myös valtuuttaa hallituksen päättämään osingonjaosta. Päätös on voimassa enin-
tään seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti. Osingonjako tai valtuutuksen myöntäminen hallituk-
selle edellyttää osakkeenomistajien enemmistöpäätöstä yhtiökokouksessa.  

Yhtiökokouksen päättämän osingon määrä ei saa ylittää hallituksen osingonjakoehdotuksessa mainitsemaa 
määrää. Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajat, jotka omistavat vähintään kymmenen prosenttia yhtiön 
osakkeista, voivat kuitenkin varsinaisessa yhtiökokouksessa osingonjakoehdotuksesta huolimatta vaatia, että 
määriteltyjen jakokelpoisten varojen rajoissa osinkona on jaettava vähintään puolet edellisen tilikauden voi-
tosta, josta vähennetään yhtiöjärjestyksen mahdollisen määräyksen mukainen jakamatta jätettävä määrä. 
Osakkeenomistajat voivat kuitenkin vaatia osinkoina enintään kahdeksan prosenttia yhtiön omasta pää-
omasta. 

Osakeyhtiölain mukaan oma pääoma jaetaan sidottuun ja vapaaseen omaan pääomaan. Jaolla on merkitystä 
määritettäessä jakokelpoisten varojen määrää. Sidottu oma pääoma koostuu osakepääomasta, arvonkorotus-
rahastosta, käyvän arvon rahastosta ja uudelleenarvostusrahastosta. Myös ylikurssirahasto ja vararahasto 
kuuluvat sidottuun omaan pääomaan. Muut oman pääoman rahastot kuuluvat vapaaseen pääomaan. Osinko 
ei saa ylittää jakopäätöksen perusteena olevan yhtiön vahvistetun tilinpäätöksen osoittamia jakokelpoisia va-
roja, joista on vähennetty yhtiöjärjestyksen mahdollisen määräyksen mukainen jakamatta jätettävä määrä. 
Aiempien tilikausien tappiot ja aiemmin samalla tilikaudella jaetut osingot vähentävät jakokelpoisten varojen 
määrää. Yhtiön taloudellisessa asemassa edellisen tilinpäätöksen laatimisen jälkeen tapahtuneet merkittävät 
muutokset on otettava huomioon osingonjaosta päätettäessä. Jaettavan osingon määrä riippuu aina yhtiön 
maksukykyisyyden säilymisestä osingonjaon jälkeen. Osinkoa ei saa jakaa, jos jaosta päätettäessä tiedetään 
tai pitäisi tietää, että yhtiö on maksukyvytön tai että osingonjako aiheuttaa yhtiön maksukyvyttömyyden. 

Osingot ja muut jako-osuudet maksetaan niille osakkeenomistajille tai heidän nimeämilleen henkilöille, jotka 
on merkitty osakasluetteloon osingonmaksun täsmäytyspäivänä. Osakasluetteloa ylläpitää Euroclear Finland 
asianomaisen tilinhoitajayhteisön välityksellä. Arvo-osuusjärjestelmässä osingot maksetaan osakkeenomista-
jille tilisiirtoina rekisteriin ilmoitetuille tileille. Osinkoa ei makseta osakkeenomistajille, joita ei ole merkitty osa-
kasluetteloon. Oikeus osinkoihin vanhenee kolmessa vuodessa osingonmaksupäivästä. Kaikki osakkeet tuot-
tavat yhtäläiset oikeudet osinkoon ja muihin jako-osuuksiin (mukaan lukien Yhtiön varojen jako purkautumisti-
lanteessa). 
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Omat osakkeet 

Osakeyhtiölain mukaan yhtiö voi hankkia omia osakkeitaan. Omien osakkeiden hankkimisesta päättää yhtiö-
kokous. Yhtiökokous voi myös määräajaksi, enintään 18 kuukaudeksi yhtiökokouksen päätöksestä, valtuuttaa 
hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta vapaalla omalla pääomalla. Yhtiökokous voi päättää 
yhtiön omien osakkeiden suunnatusta hankinnasta, jolloin osakkeita ei hankita osakkeenomistajilta heidän 
osakeomistuksensa suhteessa. Suunnattuun hankintaan on oltava yhtiön osalta painavat taloudelliset syyt. 
Julkinen osakeyhtiö saa omistaa enintään 10 prosenttia omista osakkeistaan suoraan tai tytäryhtiöidensä 
kautta. Omat osakkeet eivät anna yhtiölle osakkeisiin perustuvia osinko- tai muita oikeuksia.  Esitteen päivä-
määränä Yhtiön hallussa ei ole Yhtiön omia Osakkeita. 

Osakkeiden luovutus 

Myytäessä arvo-osuusjärjestelmässä olevia osakkeita kyseiset osakkeet siirretään tilisiirtona myyjän arvo-
osuustililtä ostajan arvo-osuustilille. Myynti rekisteröidään ennakkokirjauksena siihen saakka, kunnes kauppa 
on selvitetty ja osakkeet maksettu, minkä jälkeen ostaja merkitään automaattisesti yhtiön osakasluetteloon. 
Jos osakkeet ovat hallintarekisteröityjä, osakkeiden myynnistä ei tarvitse tehdä merkintää arvo-osuusjärjestel-
mään, ellei osakkeiden hallintarekisteröinnin hoitaja vaihdu myynnin seurauksena. 

Valuuttakontrolli 

Ulkomaalaiset voivat hankkia suomalaisen osakeyhtiön osakkeita ilman erityistä valuuttakontrollilupaa. Ulko-
maalaiset voivat myös vastaanottaa osinkoa ilman erityistä valuuttakontrollilupaa, mutta osinkoa jakava yhtiö 
joutuu pidättämään lähdeveron Suomesta siirrettävistä varoista, ellei soveltuvasta verosopimuksesta muuta 
johdu. Ulkomaalaiset, jotka ovat hankkineet suomalaisen osakeyhtiön osakkeita, voivat saada osakkeita ra-
hastoannin yhteydessä tai osallistua uusmerkintään ilman erityistä valuuttakontrollilupaa. Ulkomaalaiset voivat 
myydä suomalaisen yhtiön osakkeita Suomessa, ja tällaisesta myynnistä saadut varat voidaan siirtää pois 
Suomesta missä tahansa vaihdettavassa valuutassa. Suomessa ei ole voimassa valuuttakontrollisäännöksiä, 
jotka rajoittaisivat suomalaisen yhtiön osakkeiden myymistä toiselle ulkomaalaiselle. 
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SUOMEN ARVOPAPERIMARKKINAT 

Alla esitetty yhteenveto on yleisluonteinen kuvaus Suomen arvopaperimarkkinoista ja se perustuu tämän Esit-
teen päivämääränä Suomessa voimassa oleviin lakeihin. Yhteenveto ei ole tyhjentävä. 

Yleistä Suomen arvopaperimarkkinoista 

Suomen arvopaperimarkkinoita valvova viranomainen on Finanssivalvonta. Tärkein arvopaperimarkkinoita 
koskeva laki on Arvopaperimarkkinalaki, joka sisältää määräyksiä muun muassa yhtiöiden ja osakkeenomis-
tajien tiedonantovelvollisuudesta, esitteistä sekä julkisista ostotarjouksista. Finanssivalvonta ja Nasdaq Hel-
sinki ovat antaneet tarkempia määräyksiä ja ohjeita Arvopaperimarkkinalain nojalla. Lisäksi Euroopan parla-
mentin ja neuvoston antama asetus markkinoiden väärinkäytöstä ((EU) N:o  96/2014, muutoksineen, ”Mark-
kinoiden Väärinkäyttöasetus”), sääntelee muun muassa sisäpiirikauppoja, sisäpiiritietojen laitonta ilmaise-
mista, markkinoiden manipulointia ja sisäpiiritiedon julkistamista. Finanssivalvonta valvoo näiden määräysten 
noudattamista ja voi antaa tarkempia määräyksiä ja ohjeita Arvopaperimarkkinalain ja muiden lakien nojalla.  

Arvopaperimarkkinalaissa ja Esiteasetuksessa määritetään tiedonantovelvollisuuden vähimmäisvaatimukset 
yhtiöille, jotka hakevat listautumista Nasdaq Helsingin pörssilistalla tai jotka tarjoavat arvopapereita yleisölle 
Suomessa. Annettujen tietojen on oltava riittäviä, jotta mahdollinen sijoittaja voi tehdä perustellun arvion tarjo-
tuista arvopapereista, niiden liikkeellelaskijasta sekä seikoista, jotka voivat olennaisesti vaikuttaa arvopaperei-
den arvoon. Suomalaisella listatulla yhtiöllä on lisäksi velvollisuus säännöllisesti julkistaa taloudellista tietoa 
yhtiöstä sekä velvollisuus julkistaa kaikki sellaiset seikat, jotka ovat omiaan vaikuttamaan olennaisesti niiden 
arvopapereiden arvoon. Markkinoiden Väärinkäyttöasetuksen mukaan julkisen kaupankäynnin kohteena ole-
van arvopaperin liikkeeseenlaskijalla on velvollisuus julkistaa mahdollisimman pian sisäpiirintieto, joka koskee 
suoraan kyseistä liikkeeseenlaskijaa. Liikkeeseenlaskija voi lykätä sisäpiiritiedon julkistamista, jos kaikki ase-
tuksen mukaiset edellytykset täyttyvät. Julkistettavien tietojen on annettava sijoittajalle riittävät tiedot perustel-
lun arvion tekemiseksi arvopaperista ja sen liikkeeseenlaskijasta. 

Osakkeenomistajan on ilman aiheetonta viivytystä annettava ilmoitus suomalaiselle pörssilistatulle yhtiölle ja 
Finanssivalvonnalle, kun hänen ääni- tai omistusosuutensa saavuttaa, ylittää tai vähenee alle 5, 10, 15, 20, 
25, 30, 50, 66,67 (2/3) tai 90 prosentin kyseisen listatun suomalaisen yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden 
kokonaismäärästä Arvopaperimarkkinalain mukaisesti laskettuna tai milloin osakkeenomistajalla on oikeus 
saada rahoitusvälineen perusteella osakkeita määrä, joka saavuttaa tai ylittää taikka vähenee alle kyseisten 
rajojen. Rahoitusvälineenä pidetään myös rahoitusvälinettä, jonka arvo määräytyy yhtiön osakkeen perusteella 
ja jolla on samanlainen taloudellinen vaikutus kuin rahoitusvälineellä, joka oikeuttaa saamaan yhtiön osakkeita. 
Liputusilmoitus on tehtävä riippumatta siitä, toteutetaanko rahoitusvälineen kohde-etuus fyysisesti luovuttaen 
vai nettoarvon tilityksenä. Yhtiön saatua tiedon siitä, että osakkeenomistajan ääni- tai omistusosuus on saa-
vuttanut, ylittänyt tai vähentynyt alle jonkin edellä mainitun rajan, yhtiön tulee ilman aiheetonta viivytystä jul-
kistaa tätä koskeva tieto internetsivuillaan sekä toimittaa se keskeisille tiedotusvälineille, Finanssivalvonnalle 
ja Nasdaq Helsingille. Jos osakkeenomistaja on rikkonut velvollisuuksiaan omistus- tai ääniosuuden ilmoitta-
misesta, Finanssivalvonta voi painavasta syystä kieltää osakkeenomistajaa käyttämästä äänioikeutta ja ole-
masta edustettuna yhtiökokouksessa niillä osakkeilla, joita rikkomus koskee. 

Osakkeenomistajan, jonka omistusoikeus nousee Arvopaperimarkkinalain määrittämällä tavalla yli 30 prosen-
tin tai yli 50 prosentin yhtiön yhteenlasketusta, osakkeiden tuottamasta äänimäärästä sen jälkeen, kun yhtiön 
osake on otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellylle markkinalle, on Arvopaperimarkkinalain mukaan teh-
tävä käypään hintaan julkinen ostotarjous kaikista jäljellä olevista yhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista ja 
sen osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista. Jos edellä tarkoitettujen rajojen ylitykseen johtaneet arvopaperit 
on hankittu julkisella ostotarjouksella, joka on tehty kaikista kohdeyhtiön osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista 
arvopapereista, tai muutoin tällaisen julkisen ostotarjouksen voimassaoloaikana, velvollisuutta tehdä ostotar-
jous ei synny. Jos yhtiössä on yksi osakkeenomistaja, jonka ääniosuus on suurempi kuin tarjousvelvollisuus-
raja, ei toiselle osakkeenomistajalle synny velvollisuutta tehdä pakollista ostotarjousta ennen kuin tämän ää-
niosuus ylittää ensiksi mainitun osakkeenomistajan ääniosuuden. Jos osakkeenomistajan ääniosuuden ylitty-
minen johtuu yksinomaan kohdeyhtiön tai toisen osakkeenomistajan toimenpiteistä, ei osakkeenomistajalle 
synny tarjousvelvollisuutta ennen kuin osakkeenomistaja hankkii tai merkitsee lisää kohdeyhtiön osakkeita tai 
muutoin kasvattaa ääniosuuttaan kohdeyhtiössä. Jos edellä kuvatun ääniosuuden ylittyminen johtuu siitä, että 
osakkeenomistajat toimivat yksissä tuumin tehdessään vapaaehtoisen ostotarjouksen, ei velvollisuutta tehdä 
ostotarjousta synny, jos yksissä tuumin toimiminen rajoittuu yksinomaan julkisen ostotarjouksen tekemiseen. 
Velvollisuutta tehdä ostotarjous ei ole, jos osakkeenomistaja tai muu osakkeenomistajan kanssa yksissä tuu-
min toimiva henkilö luopuu edellä kuvatun rajan ylittävästä ääniosuudestaan kuukauden kuluessa rajan ylitty-
misestä edellyttäen, että osakkeenomistaja julkistaa tiedon luopumisaikeestaan eikä käytä äänivaltaansa tänä 
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aikana. Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajalla, jonka omistamat osakkeet edustavat yli 90 prosenttia 
kaikista yhtiön osakkeista ja osakkeisiin liittyvistä äänistä, on oikeus lunastaa muiden osakkeenomistajien 
osakkeet käypään hintaan. Lisäksi vähemmistöosakkeenomistaja, jonka osakkeet lunastamiseen oikeutettu 
osakkeenomistaja voi edellä mainitulla tavalla lunastaa Osakeyhtiölain nojalla, on oikeutettu vaatimaan lunas-
tamiseen oikeutetulta osakkeenomistajalta osakkeidensa lunastamista. Edellä mainittujen osake- ja äänimää-
rien laskemisesta on annettu yksityiskohtaisia säännöksiä. 

Arvopaperimarkkinalain mukaan suomalaisen pörssilistatun yhtiön on suoraan tai epäsuorasti kuuluttava riip-
pumattomaan, elinkeinoelämää laajasti edustavaan Suomessa perustettuun toimielimeen, joka on antanut hy-
vän arvopaperimarkkinatavan noudattamisen edistämiseksi suosituksen kohdeyhtiön johdon toiminnasta jul-
kisessa ostotarjouksessa ja määräysvallan ylläpitämistä koskevista sopimusperusteisista rakenteista (”Osto-
tarjouskoodi”). Mikäli pörssilistattu yhtiö ei ole sitoutunut noudattamaan Ostotarjouskoodia, sen on Arvopa-
perimarkkinalain mukaan annettava tähän perustelut.  

Lyhyet nettopositiot Nasdaq Helsingin pörssilistalla kaupankäynnin kohteena olevissa osakkeissa on ilmoitet-
tava Finanssivalvonnalle lyhyeksimyynnistä ja tietyistä luottoriskinvaihtosopimuksiin liittyvistä kysymyksistä 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen ((EU) 236/2012) mukaisesti. Lyhyiden nettopositioiden 
ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia sijoittajia ja markkinatoimijoita. Kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä 
markkinalla otetun yhtiön osakkeita koskeva lyhyt nettopositio on ilmoitettava, kun positio saavuttaa, ylittää tai 
alittaa 0,1 prosenttia kohdeyhtiön liikkeeseen lasketusta osakepääomasta. Uusi ilmoitus on tehtävä kynnysar-
von ylittymisen jälkeen 0,1 prosenttiyksikön välein. Finanssivalvonta julkistaa ilmoitetut lyhyet nettopositiot 
verkkosivustollaan, jos lyhyt nettopositio saavuttaa, ylittää tai alittaa 0,5 prosenttia kohdeyhtiön liikkeeseen 
lasketusta osakepääomasta. 

Rikoslaissa (39/1889, muutoksineen) on kriminalisoitu sisäpiiritiedon väärinkäyttö, sisäpiiritiedon laiton ilmai-
seminen, markkinoiden manipulointi ja tiedottamisrikos. Markkinoiden väärinkäyttöasetuksessa, Arvopaperi-
markkinalaissa ja laissa Finanssivalvonnasta (878/2008, muutoksineen) on annettu Finanssivalvonnalle oi-
keus määrätä hallinnollisia sanktioita siltä osin, kun kyseessä oleva teko ei kuulu rikoslain soveltamisalaan. 
Finanssivalvonta voi antaa esimerkiksi julkisen varoituksen tai määrätä hallinnollisia seuraamuksia tai rahalli-
sia sanktioita julkistamisvaatimuksia, julkista ostotarjousta, sisäpiirirekisteriä tai markkinoiden väärinkäyttöä 
koskevien säännösten rikkomisesta. Nasdaq Helsingin kurinpitolautakunta voi antaa yhtiölle varoituksen tai 
muistutuksen tai määrätä kurinpitomaksun tai määrätä yhtiön poistettavaksi pörssilistalta. 

Kaupankäynti ja kauppojen selvitys Nasdaq Helsingissä 

Osakekaupankäynti Nasdaq Helsingissä tapahtuu automatisoidussa täsmäytysjärjestelmässä. Nasdaq Hel-
sinki käyttää osakekaupassa INET-kaupankäyntijärjestelmää, joka on toimeksiantopohjainen järjestelmä, 
jossa toimeksiannot täsmäytetään kaupoiksi, kun hinta- ja määrätiedot sekä muut ehdot täsmäävät. INET-
kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäyntipäivä koostuu pääasiassa kaupankäyntiä edeltävästä vaiheesta, 
varsinaisesta kaupankäynnistä ja kaupankäynnin jälkeisestä vaiheesta. 

Osakkeiden osalta kaupankäyntiä edeltävä vaihe alkaa kello 9.00 ja päättyy kello 9.45, jolloin toimeksiantoja 
voidaan tallentaa, muuttaa tai poistaa edellisen kaupankäyntipäivän hintoihin perustuen. Päivän avaushuuto-
kauppa ja jatkuva kaupankäynti tapahtuvat kello 9.45 ja 18.30 välisenä aikana. Päivän avaus alkaa kello 9.45 
ja päättyy kello 10.00. Päivän avaukseen siirretään automaattisesti kaupankäyntiä edeltävän vaiheen aikana 
tallennetut tarjoukset sekä järjestelmässä jo olevat useamman päivän voimassa olevat tarjoukset. Jatkuva 
kaupankäynti alkaa välittömästi päivän avauksen päätyttyä kello 10.00, jolloin ensimmäisen osakkeen avaus-
kurssi määrätään, minkä jälkeen jatkuva kaupankäynti kyseisellä̈ osakkeella alkaa. Noin kymmenen minuutin 
kuluttua kaikkien osakkeiden avauskurssit on määrätty, ja markkinoiden kysyntään ja tarjontaan perustuva 
kaupankäynti jatkuu kello 18.25 asti, jolloin alkaa päivän päätöshuutokauppa. Päätöshuutokauppa loppuu noin 
kello 18.30, jolloin päätöskurssit määritetään. Kaupankäynnin jälkeisen vaiheen aikana kello 18.30 ja 19.00 
välillä voidaan tallentaa vain osakkeiden sopimuskauppoja jälkipörssikauppoina päivän kaupankäynnissä 
määräytyneeseen hintaan. 

Kaupat selvitetään ensisijaisesti määrittämällä ne keskusvastapuolen (esimerkiksi European Central Counter-
party N.V.) järjestelmässä ja toteuttamalla ne Euroclear Finlandin järjestelmässä toisena (2.) pankkipäivänä 
kaupantekopäivästä (T + 2), elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 

Kaupankäynti arvopapereilla Nasdaq Helsingin pörssilistalla ja kauppojen selvitys Euroclear Finlandissa ta-
pahtuu euroissa, ja pienin mahdollinen hinnanmuutos (tick size) noteerauksissa riippuu osakkeen tikkivälitau-
lukosta ja on alimmillaan 0,0001 euroa. Hintatiedot tuotetaan ja julkaistaan ainoastaan euroissa. 
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Nasdaq Helsinki on osa Nasdaq-konsernia. Nasdaq-konserni omistaa ja ylläpitää myös muun muassa Tukhol-
man, Kööpenhaminan, Riian, Reykjavikin, Vilnan ja Tallinnan pörssejä. Nasdaq Nordic koostuu neljästä pai-
kallisesta arvopaperipörssistä, jotka sijaitsevat Kööpenhaminassa, Helsingissä, Reykjavikissa ja Tukhol-
massa. Pörssit ovat erillisiä oikeushenkilöitä omissa maissaan, mistä johtuen jokaisella pörssillä on omat sään-
tönsä. Näihin neljään pörssiin listatut yhtiöt esitetään yhteisellä Pohjoismaisella listalla, jonka listausvaatimuk-
set on harmonisoitu. 

Arvo-osuusjärjestelmä  

Yleistä 

Kaikkien Euroopan unioniin sijoittautuneiden liikkeeseenlaskijoiden, jotka laskevat liikkeeseen tai ovat laske-
neet liikkeeseen siirtokelpoisia arvopapereita, jotka otetaan kaupankäynnin kohteeksi tai joilla käydään kaup-
paa kauppapaikoilla, on huolehdittava siitä, että tällaiset arvopaperit muutetaan arvo-osuusmuotoon. Liikkee-
seenlaskijalla on oikeus valita arvopaperikeskus, jossa arvopaperit lasketaan liikkeeseen. Suomessa arvopa-
perikeskuksena toimii tämän Esitteen päivämääränä Euroclear Finland. Euroclear Finland ylläpitää arvo-
osuusrekisteriä sekä oman pääoman että vieraan pääoman ehtoisista arvopapereista. Euroclear Finlandin 
rekisteröity osoite on Urho Kekkosen katu 5C, 00100 Helsinki. 

Euroclear Finland pitää yhtiökohtaisia osakasluetteloita arvo-osuusjärjestelmään kuuluvien yhtiöiden osak-
keenomistajista. Tilinhoitajilla, jollaisina voivat toimia muun muassa luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset, 
on oikeus tehdä kirjauksia arvo-osuusrekisteriin ja hallinnoida arvo-osuustilejä. 

Kirjaamismenettely 

Arvo-osuusjärjestelmään tehtäviä merkintöjä varten osakkeenomistajan on avattava arvo-osuustili jossakin ti-
linhoitajassa tai sovittava omaisuudenhoitajan kanssa arvo-osuuksien säilyttämisestä omaisuudenhoitotilillä. 
Suomalainen osakkeenomistaja ei voi kirjata osakkeitaan hallintarekisteröidylle arvo-osuustilille suomalai-
sessa arvo-osuusjärjestelmässä. Muun kuin suomalaisen osakkeenomistajan arvo-osuudet voidaan kirjata 
omaisuudenhoitotilille, jolloin arvo-osuudet rekisteröidään hallintarekisteröinnin hoitajan nimiin yhtiön osakas-
luetteloon. Omaisuudenhoitotilin tulee sisältää tiedot hallintarekisteröinnin hoitajasta osakkeen tosiasiallisen 
omistajan sijaan sekä mainita siitä, että tili on omaisuudenhoitotili. Omaisuudenhoitotilille saadaan kirjata yh-
den tai useamman asiakkaan lukuun hallittavia arvo-osuuksia. Lisäksi ulkomaalaisen yksityishenkilön, yhtei-
sön tai säätiön omistamat osakkeet voidaan kirjata hallintarekisteröidylle omistajatilille, jolloin arvo-osuustili 
avataan tämän nimiin, mutta yhtiön osakasluetteloon merkitään hallintarekisteröinnin hoitaja. 

Kaikki arvo-osuusjärjestelmään liitettyjen arvopapereiden siirrot toteutetaan tilisiirtoina tietojärjestelmässä. Ti-
linhoitaja toimittaa säännöllisin väliajoin vähintään neljä kertaa vuodessa tilinhaltijalle ilmoituksen, josta ilme-
nevät tilille tehdyt edellisen ilmoituksen jälkeiset kirjaukset Arvo-osuustilin haltijat saavat myös vuosi-ilmoituk-
sen omistuksistaan jokaisen kalenterivuoden päättyessä. 

Jokaiselle arvo-osuustilille on merkittävä määriteltyjä tietoja tilinhaltijasta ja muista tilille kirjattuihin arvo-osuuk-
siin kohdistuvien oikeuksien haltijoista sekä tietoja tilinhoitajasta, jonka hoidossa arvo-osuustili on. Vaadittavat 
tiedot sisältävät myös tilille kirjattujen arvo-osuuksien lajin ja määrän sekä tiliin ja sille kirjattuihin arvo-osuuksiin 
kohdistuvat oikeudet ja rajoitukset. Euroclear Finland ja tilinhoitajat ovat velvollisia pitämään saamansa tiedot 
luottamuksellisina. Yhtiöllä on kuitenkin Osakeyhtiölain mukaan velvollisuus pitää osakasluettelo jokaisen näh-
tävänä yhtiön pääkonttorissa tai, yhtiön osakkeiden kuuluessa arvo-osuusjärjestelmään, arvopaperikeskuksen 
toimipaikassa Suomessa. Finanssivalvonnalla on myös pyynnöstä oikeus saada määrättyjä tietoja myös hal-
lintarekisteröityjen osakkeiden omistajista. 

Kukin tilinhoitaja on ankarassa vastuussa virheistä ja puutteista kirjaustoiminnassa sekä salassapitovelvolli-
suuden rikkomisesta. Mikäli tilinhaltijalle on aiheutunut vahinkoa virheellisestä kirjauksesta taikka muusta vir-
heestä tai virheestä kirjattuun osakkeeseen liittyvien oikeuksien muutoksen tai poiston yhteydessä, eikä asi-
anomainen tilinhoitaja kykene suorittamaan vahingosta täysimääräistä korvausta, tilinomistaja on oikeutettu 
saamaan korvauksen lakisääteisestä kirjausrahastosta. Kirjausrahaston pääoman on oltava vähintään 0,0048 
prosenttia arvo-osuusjärjestelmässä viiden viimeksi kuluneen vuoden aikana säilytettävinä olleiden arvo-
osuuksien yhteenlasketun käyvän arvon keskiarvosta mutta kuitenkin vähintään 20 miljoonaa euroa. Samalle 
vahingonkärsijälle maksetaan kirjausrahaston varoista korvauksena vahingonkärsijän samalta tilinhoitajalta 
olevan korvaussaatavan määrä, kuitenkin enintään 25 000 euroa. Kirjausrahaston korvausvelvollisuus on ra-
joitettu samaan vahinkotapahtumaan liittyvissä vahingoissa 10 miljoonaan euroon. 



108 

Osakkeiden säilyttäminen ja hallintarekisteröinti  

Muu kuin suomalainen osakkeenomistaja voi valtuuttaa tilinhoitajan (tai määrätyn muun Euroclear Finlandin 
hyväksymän suomalaisen tai ulkomaisen yhteisön) toimimaan puolestaan hallintarekisteröinnin hoitajana. Hal-
lintarekisteröityjen osakkeiden nojalla ei voida käyttää muita omistajalle liikkeeseenlaskijaa kohtaan arvo-
osuuden omistajana kuuluvia oikeuksia kuin oikeutta nostaa varoja, muuntaa tai vaihtaa arvo-osuus ja osallis-
tua osake- tai muuhun arvo-osuusantiin. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan on yhtiökokouksiin osal-
listumista varten haettava osakkeiden merkitsemistä tilapäisesti osakasluetteloon. Pyyntö tilapäisestä merkit-
semisestä osakasluetteloon tulee tehdä viimeistään yhtiökokouskutsussa ilmoitettavana ajankohtana, joka on 
yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen. Tilapäinen merkitseminen edellyttää, että hallintarekisteröityjen 
osakkeiden omistajalla on oikeus osakkeiden perusteella tulla rekisteröidyksi yhtiön osakasluetteloon täsmäy-
tyspäivänä. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan, joka on ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi osakas-
luetteloon, katsotaan ilmoittautuneen kokoukseen. 

Hallintarekisteröinnin hoitajan on pyynnöstä ilmoitettava Finanssivalvonnalle sekä asianomaiselle yhtiölle ni-
miinsä rekisteröityjen osakkeiden todellisen osakkeenomistajan henkilöllisyys, mikäli se on tiedossa, sekä tä-
män omistamien osakkeiden määrän. Mikäli todellisen osakkeenomistajan henkilöllisyys ei ole tiedossa, hal-
lintarekisteröinnin hoitajan on ilmoitettava vastaavat tiedot todellisen osakkeenomistajan edustajana toimi-
vasta tahosta ja toimitettava edustajan kirjallinen vakuutus siitä, että osakkeiden todellinen osakkeenomistaja 
ei ole suomalainen luonnollinen henkilö tai suomalainen oikeushenkilö.  

Osakkeenomistajan, joka haluaa pitää osakkeitaan arvo-osuusjärjestelmässä omissa nimissään, mutta jolla ei 
ole arvo-osuustiliä Suomessa, tulee avata arvo-osuustili jonkin tilinhoitajan kautta sekä euromääräinen tili pan-
kissa. 

Sijoittajien korvausrahasto ja talletussuojarahasto  

Sijoituspalvelulaissa (747/2012, muutoksineen) säädetään sijoittajien korvausrahastosta. Kyseisen lain mu-
kaan sijoittajat jaetaan ammattimaisiin ja ei-ammattimaisiin sijoittajiin. Sijoittajien korvausrahastosta ei korvata 
ammattimaisten sijoittajien tappioita. Ammattimaisen sijoittajan määritelmään kuuluvat yritykset ja julkiset yh-
teisöt, joita voidaan pitää arvopaperimarkkinat ja niiden riskit tuntevina tahoina. Sijoittaja voi myös kirjallisesti 
ilmoittautua arvopaperimarkkinoihin liittyvän ammattitaitonsa ja kokemuksensa johdosta ammattimaiseksi si-
joittajaksi; luonnolliset henkilöt oletetaan yleensä kuitenkin ei-ammattimaisiksi sijoittajiksi.  

Sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten tulee kuulua korvausrahastoon. Vaatimus jäsenyydestä ei koske sel-
laista sijoituspalveluyritystä, joka tarjoaa sijoituspalveluna yksinomaan toimeksiantojen välittämistä tai sijoitus-
neuvontaa tai monenkeskisen kaupankäynnin järjestämistä, ja jolla ei ole hallussaan tai hallinnoitavana asia-
kasvaroja. Korvausrahasto turvaa selvien ja riidattomien saatavien maksun tapauksessa, jossa sijoituspalve-
luyritys tai luottolaitos on asetettu konkurssiin, yrityssaneerausmenettelyyn tai on muutoin kuin tilapäisesti ky-
kenemätön vastaamaan maksuvelvoitteistaan määrätyn ajanjakson aikana. Korvausrahastosta korvataan vain 
ei-ammattimaisten sijoittajien saatavia. Korvausrahaston pätevien saatavien perusteella maksama korvauk-
sen määrä on 90 prosenttia sijoittajan kultakin sijoituspalveluyritykseltä tai luottolaitokselta olevan saatavan 
määrästä, kuitenkin enintään 20 000 euroa. Rahastosta ei korvata osakkeen arvonalentumisesta johtuvia tap-
pioita tai virheellisiksi osoittautuneista sijoituspäätöksistä syntyneitä tappioita. Sijoittajat ovat siten edelleen 
vastuussa sijoituspäätöksiensä seurauksista. Rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain (1195/2014, muu-
toksineen) mukaan talletuspankkien on kuuluttava talletussuojarahastoon, jonka tarkoituksena on turvata tal-
letuspankissa tilillä olevien tai tilille vielä kirjaamattomien maksunvälityksessä olevien saatavien maksu, jos 
talletuspankki on muutoin kuin tilapäisesti maksukyvytön. Talletuspankin asiakkaille voidaan korvata saatavat 
talletussuojarahastosta 100 000 euroon asti. Sijoittajan varat voidaan turvata joko talletussuojarahastolla tai 
korvausrahastolla. Sijoittajan varat eivät kuitenkaan ole korvattavissa kummastakin rahastosta yhtä aikaa. 
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VEROTUS SUOMESSA 

Alla esitetty yhteenveto perustuu tämän Esitteen päivämääränä Suomessa voimassa olevaan verolainsäädän-
töön ja vallitsevaan oikeus- ja verotuskäytäntöön. Muutokset verolainsäädännössä ja sen tulkinnassa saatta-
vat vaikuttaa verotukseen ja muutoksilla voi olla myös takautuva vaikutus. Yhteenveto ei ole tyhjentävä, eikä 
siinä oteta huomioon tai käsitellä minkään muun maan kuin Suomen verolainsäädäntöä. Uusien Osakkeiden 
merkitsemistä harkitsevien sijoittajien tulee kääntyä veroasiantuntijan puoleen saadakseen tietoja Listautumis-
annin sekä Uusien Osakkeiden merkitsemiseen, omistamiseen ja luovuttamiseen liittyvistä veroseuraamuk-
sista Suomessa tai ulkomailla. Sijoittajien tulee kääntyä veroasiantuntijan puoleen heidän yksilöllisiin olosuh-
teisiinsa soveltuvien suomalaisten tai ulkomaisten veroseuraamusten selvittämiseksi. 

Seuraavassa käsitellään olennaisia Suomen tulo- ja varainsiirtoveroseuraamuksia, joilla saattaa olla merki-
tystä Listautumisannin kannalta. Alla oleva kuvaus soveltuu Suomessa yleisesti ja rajoitetusti verovelvollisiin 
luonnollisiin henkilöihin sekä osakeyhtiöihin, ja siinä käsitellään Osakkeille jaettavaan osinkoon sekä Osakkei-
den myynnistä saatavaan luovutusvoittoon soveltuvaa Suomen kansallista verolainsäädäntöä. 

Alla esitetty ei ota huomioon tai käsittele muiden maiden kuin Suomen verolainsäädäntöä, eikä siinä käsitellä 
verokohtelua sellaisten Osakkeiden omistajien osalta, joihin voi soveltua muun muassa erilaisia yritysjärjeste-
lyitä, ulkomaisia väliyhteisöjä, liiketoimintaa harjoittamattomia yhteisöjä, tuloverosta vapautettuja yhteisöjä tai 
avoimia yhtiöitä taikka kommandiittiyhtiöitä koskevia erityisiä verosäännöksiä. Tässä kuvauksessa ei myös-
kään käsitellä Suomen perintö- tai lahjaveroseuraamuksia. 

Tämä kuvaus perustuu pääosin: 

▪ tuloverolakiin (1 3 /1992, muutoksineen, ”Tuloverolaki”); 

▪ lakiin elinkeinotulon verottamisesta (360/196 , muutoksineen, ”Elinkeinotuloverolaki”); 

▪ lakiin rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta (627/1978, muutoksineen); 

▪ varainsiirtoverolakiin (931/1996, muutoksineen); ja 

▪ verotusmenettelystä annettuun lakiin (1   /199 , muutoksineen, ”Verotusmenettelylaki”). 

Lisäksi kuvauksessa on otettu huomioon asiaankuuluva oikeuskäytäntö sekä veroviranomaisten päätökset ja 
lausunnot, jotka ovat voimassa ja saatavilla tämän Esitteen päivämääränä.  

Seuraava kuvaus voi muuttua ja muutokset saattavat vaikuttaa verotukseen myös takautuvasti, minkä vuoksi 
muutoksilla voi olla vaikutuksia alla esitettäviin veroseuraamuksiin. 

Sijoittajan verotuksellisen kotipaikan ja Yhtiön perustamismaan Suomen verolainsäädäntö voivat vaikuttaa 
Uusista Osakkeista saatavaan tuottoon. 

Yleistä verotuksesta 

Suomessa yleisesti verovelvollisia ja rajoitetusti verovelvollisia kohdellaan verotuksessa eri tavoin. Suomessa 
yleisesti verovelvolliset ovat Suomessa verovelvollisia maailmanlaajuisista tuloistaan. Rajoitetusti verovelvol-
lisia verotetaan vain suomalaisista lähteistä saadusta tulosta. Lisäksi rajoitetusti verovelvollisen Suomessa 
sijaitsevasta kiinteästä toimipaikasta saamaa tuloa verotetaan Suomessa. Verosopimukset voivat kuitenkin 
rajoittaa Suomen verolainsäädännön soveltumista sekä rajoitetusti verovelvollisen suomalaisesta lähteestä 
saaman tulon verottamista Suomessa.  

Luonnollisen henkilön katsotaan yleensä olevan Suomessa yleisesti verovelvollinen silloin, kun hän oleskelee 
Suomessa jatkuvasti yli kuuden kuukauden ajan tai hänellä on Suomessa varsinainen asunto ja koti. Ulko-
maille muuttanutta Suomen kansalaista pidetään kuitenkin Suomessa yleisesti verovelvollisena muuttovuoden 
ja kolmen seuraavan vuoden ajan, jollei hän näytä toteen, ettei hänellä ole kyseisenä verovuonna ollut olen-
naisia siteitä Suomeen.  

Ansiotuloa verotetaan progressiivisen veroasteikon mukaan. Tämän Esitteen päivämääränä pääomatulovero-
kanta on 30 prosenttia. Lisäksi jos Suomessa yleisesti verovelvollisen luonnollisen henkilön pääomatulot ovat 
yli 30 000 euroa kalenterivuodessa, pääomatuloverokanta on 34 prosenttia 30 000 euroa ylittävältä osalta. 
Suomen lain mukaisesti perustetut yhtiöt ovat Suomessa yleisesti verovelvollisia ja siten Suomessa yhteisö-
verovelvollisia maailmanlaajuisista tuloistaan. Myös ulkomainen yhteisö, jonka tosiasiallinen johtopaikka sijait-
see Suomessa, on Suomessa yleisesti verovelvollinen. Lisäksi rajoitetusti verovelvolliset yhtiöt ovat Suomessa 
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yhteisöverovelvollisia Suomessa sijaitseviin kiinteisiin toimipaikkoihin liittyvistä tuloistaan. Yhteisöverokanta on 
tämän Esitteen päivämääränä 20 prosenttia. 

Seuraavassa on yhteenveto tietyistä Osakkeiden hankintaan, omistamiseen ja luovuttamiseen liittyvistä vero-
seuraamuksista Suomessa yleisesti ja rajoitetusti verovelvollisille osakkeenomistajille.  

Osinkojen ja vapaan oman pääoman rahastosta tapahtuvan varojenjaon verotus 

Tuloverolaissa määritellyn julkisesti listatun yhtiön (”Listattu yhtiö”) varojenjako vapaan oman pääoman ra-
hastosta verotetaan osingonjakona. Näin ollen alla osingonjaon osalta kuvattu soveltuu myös varojen jakoon 
Yhtiön vapaan oman pääoman rahastosta. 

Yleisesti verovelvolliset luonnolliset henkilöt 

Osakkeenomistajan elinkeinotoimintaan (eli elinkeinotulonlähteeseen) kuulumattomien osakkeiden osalta 
luonnollisen henkilön Listatusta yhtiöstä saamista osingoista 85 prosenttia verotetaan pääomatulona 30 pro-
sentin verokannan mukaisesti (34 prosentin verokannan mukaisesti siltä osin kuin pääomatulojen yhteismäärä 
ylittää kalenterivuodessa 30 000 euroa) ja loput 15 prosenttia on verovapaata tuloa. Osakkeenomistajan elin-
keinotoimintaan kuuluvien osakkeiden osalta luonnollisen henkilön Listatusta yhtiöstä saamista osingoista 85 
prosenttia verotetaan osittain ansiotulona progressiivisen veroasteikon mukaan ja osittain pääomatulona 30 
prosentin verokannan mukaan (34 prosenttia pääomatulojen määrästä, joka ylittää 30 000 euroa kalenterivuo-
dessa), ja loput 15 prosenttia on verovapaata tuloa. 

Listatun yhtiön yleisesti verovelvollisille luonnollisille henkilöille jakamista osingoista on toimitettava ennakon-
pidätys. Tämän Esitteen päivämääränä ennakonpidätyksen suuruus on 25,5 prosenttia maksettavasta osin-
gosta. Osinkoa jakavan yhtiön toimittaman ennakonpidätyksen määrä hyvitetään luonnollisen henkilön saa-
man osinkotulon lopullisessa verotuksessa. Suomessa yleisesti verovelvollisen luonnollisen henkilön on tar-
kistettava, että hänen verovuonna saamansa osinkotulot on raportoitu oikein esitäytetyllä veroilmoituksella. 
Mikäli osinkotulojen määrä tai toimitetun ennakonpidätyksen määrä on raportoitu esitäytetyllä veroilmoituksella 
virheellisesti, Suomessa yleisesti verovelvollisen luonnollisen henkilön on korjattava veroilmoitustaan tältä osin 
ja toimitettava korjattu veroilmoitus Suomen veroviranomaisille. 

Suomalaiset osakeyhtiöt 

Listatun yhtiön jakamien osinkojen verotus riippuu muun muassa siitä, onko osinkoa vastaanottava suomalai-
nen yhtiö Listattu yhtiö vai ei. 

Osingot, jotka Listattu yhtiö saa toiselta Listatulta yhtiöltä, ovat lähtökohtaisesti verovapaata tuloa. Siinä ta-
pauksessa, että osakkeet kuuluvat osakkeenomistajan sijoitusomaisuuteen, niistä saatavista osingoista 75 
prosenttia on veronalaista tuloa ja 25 prosenttia verovapaata tuloa. Sijoitusomaisuutta voi olla vain raha-, va-
kuutus- ja eläkelaitoksilla. 

Osingot, joita suomalainen listaamaton yhtiö (eli yksityinen osakeyhtiö) saa Listatulta yhtiöltä, ovat verotetta-
vaa tuloa, johon kohdistuu 20 prosentin yhteisövero. Jos yksityinen osakeyhtiö kuitenkin omistaa välittömästi 
vähintään 10 prosenttia osinkoa jakavan Listatun yhtiön osakepääomasta, on tällaisista osakkeista saatava 
osinko verovapaata edellyttäen, että osakkeet eivät kuulu osakkeenomistajan sijoitusomaisuuteen. 

Rajoitetusti verovelvolliset 

Suomalaisen yhtiön Suomessa rajoitetusti verovelvolliselle maksamasta osingosta peritään pääsääntöisesti 
lähdevero. Osinkoa jakava yhtiö pidättää lähdeveron osingon maksamisen yhteydessä, eikä osingosta tarvitse 
maksaa muita veroja Suomessa. Lähdeveron määrä on 20 prosenttia, kun tulonsaaja on rajoitetusti verovel-
vollinen yhteisö, ja 30 prosenttia kaikille muille rajoitetusti verovelvollisille tulonsaajille, ellei soveltuvassa ve-
rosopimuksessa toisin määrätä. 

Suomi on solminut useiden valtioiden kanssa verosopimuksia, joiden mukaan verosopimuksen soveltamis-
alaan kuuluville tahoille maksetuista osingoista pidätettävä lähdeveroprosentti on alennettu. Seuraavassa on 
esitetty esimerkkejä lähdeveroprosenteista, joita Suomen ja mainittujen valtioiden välillä solmittujen verosopi-
muksien perusteella sovelletaan yleensä portfolio-osakkeille maksettavaan osinkoon: Alankomaat 15 prosent-
tia, Belgia 15 prosenttia, Espanja 15 prosenttia, Irlanti 0 prosenttia, Italia 15 prosenttia, Itävalta 10 prosenttia, 
Japani 15 prosenttia, Kanada 15 prosenttia, Norja 15 prosenttia, Ranska 0 prosenttia, Ruotsi 15 prosenttia, 
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Saksa 15 prosenttia, Sveitsi 10 prosenttia, Tanska 15 prosenttia, Yhdistynyt Kuningaskunta 0 prosenttia ja 
Yhdysvallat 15 prosenttia (0 prosenttia eräiden eläkerahastojen osalta). Luettelo ei ole tyhjentävä. Verosopi-
muksen mukainen lähdeveroprosentti on yleensä vielä alhaisempi, jos osakkeenomistaja on yhtiö, joka omis-
taa tietyn osuuden osinkoa jakavasta yhtiöstä (yleensä vähintään 10 tai 25 prosenttia osinkoa jakavan yhtiön 
osakepääomasta tai äänistä). Soveltuvan verosopimuksen mukaista alennettua lähdeveroprosenttia voidaan 
soveltaa, jos osingonsaaja on toimittanut osinkoa maksavalle yhtiölle voimassaolevan lähdeverokortin tai osin-
gonsaajan kansallisuutta ja henkilöllisyyttä koskevat vaadittavat tiedot. 

Suomalaisen yhtiön rajoitetusti verovelvolliselle maksaman osingon lähdeveromenettely on muuttunut 
1.1.2021 alkaen, kun Suomessa on otettu käyttöön OECD:n TRACE-mallin mukainen säilyttäjärekisteri. Uusi 
säilyttäjärekisteri on korvannut aiemmin käytössä olleen ulkomaisten omaisuudenhoitajien rekisterin. Aikai-
semmin käytössä ollutta hallintarekisteröityihin osakkeisiin sovellettua ns. yksinkertaistettua menettelyä ei 
enää sovelleta osinkojen lähdeverotuksessa. Verosopimuksen alennetun lähdeveroprosentin sijaan hallinta-
rekisteriin rekisteröidylle osakkeille 1.1.2021 jälkeen maksetuista osingoista tulee periä 35 prosentin lähde-
vero, mikäli osingonsaajan yksilöintitietoja ei toimiteta osingon maksajalle tai osakkeiden säilyttäjälle ja osin-
gon loppusaajaa ei näin ollen pystytä tunnistamaan. Hallintarekisteröidyille osakkeille maksettuihin osinkoihin 
sovelletaan 30 prosentin lähdeveroa, mikäli osingon loppusaaja pystytään tunnistamaan mutta osingon loppu-
saajaan sovellettavasta lähdeverokannasta ei ole varmuutta. Verosopimuksen mukaista lähdeveroprosenttia 
korkeammalla prosentilla perittyä lähdeveroa voidaan hakea palautettavaksi veroviranomaisilta esittämällä 
vaadittavat tiedot osingonsaajan kansalaisuudesta ja henkilöllisyydestä. 

Tietyt EU:n jäsenvaltioissa sijaitsevat ulkomaiset yhteisöt 

Suomen verolainsäädännön mukaan lähdeveroa ei peritä osingoista, jotka maksetaan EU:n jäsenvaltiossa 
sijaitseville ja siellä tuloverovelvollisille emo-tytäryhtiödirektiivin (2011/96/EU, muutoksineen), 2 artiklan mu-
kaisille ulkomaisille yhteisöille, jotka välittömästi omistavat vähintään 10 prosenttia osinkoa jakavan suomalai-
sen yhtiön pääomasta. 

Tietyt Euroopan talousalueella sijaitsevat ulkomaiset yhteisöt 

Tietyille Euroopan talousalueella asuville ulkomaisille yhteisöille maksetut osingot ovat joko täysin verovapaita 
tai niihin sovelletaan alennettua lähdeveroprosenttia riippuen siitä, miten osinkoa verotettaisiin, jos se makset-
taisiin vastaavalle suomalaiselle yhteisölle. 

Suomessa lähdeveroa ei peritä suomalaisen yhtiön rajoitetusti verovelvolliselle yhteisölle maksamista osin-
goista, jos (i) osinkoa saavan yhteisön kotipaikka on Euroopan talousalueella; (ii) neuvoston direktiivi 
2011/16/EU hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta (muutoksi-
neen, ”Yhteistyödirektiivi”) tai jokin sopimus virka-avusta ja tietojenvaihdosta veroasioissa Euroopan talous-
alueella koskee osingonsaajan kotivaltiota; (iii) osinkoa saava yhteisö vastaa Tuloverolain 33 d §:n 4 momen-
tissa tai Elinkeinotuloverolain 6 a §:ssä tarkoitettua suomalaista yhteisöä; (iv) osinko olisi kokonaan verovapaa, 
jos se maksettaisiin vastaavalle suomalaiselle yhtiölle tai yhteisölle (katso ”– Suomalaiset osakeyhtiöt”); ja (v) 
osinkoa saava yhtiö antaa selvityksen (kotivaltion veroviranomaisten antaman todistuksen muodossa), että 
lähdeveroa ei tosiasiassa voida kokonaisuudessaan hyvittää kotivaltiossa tapaukseen soveltuvan kaksinker-
taisen verotuksen välttämisestä tehdyn sopimuksen perusteella. 

Mikäli osinkoa maksetaan ulkomaiselle yhteisölle, joka täyttää edellä kohdassa (iii) esitetyt edellytykset ja 
jonka kotipaikka on edellä kohdissa (i) ja (ii) esitetyt vaatimukset täyttävässä valtiossa, mutta maksettava 
osinko olisi ainoastaan osittain verovapaata, jos se maksettaisiin vastaavalle suomalaiselle yhteisölle (katso 
”– Suomalaiset osakeyhtiöt”), maksettavasta osingosta peritään Suomessa lähdevero (katso ”– Rajoitetusti 
verovelvolliset”), mutta lähdeveroprosentti on tällaisten osinkojen osalta alennettu 1  prosenttiin (20 prosentin 
sijaan). Siten lukuun ottamatta emotytäryhtiödirektiivissä tarkoitettuja yhteisöjä, jotka täyttävät verovapauden 
edellytykset omistamalla välittömästi vähintään kymmenen prosenttia osinkoa jakavan suomalaisen yhtiön 
pääomasta (katso ”– Tietyt EU:n jäsenvaltioissa sijaitsevat ulkomaiset yhteisöt”), 1  prosentin lähdeverokan-
taa sovelletaan ulkomaiselle yhteisölle, joka täyttää edellä kohdassa (iii) esitetyt edellytykset ja jonka koti-
paikka on edellä kohdissa (i) ja (ii) esitetyt vaatimukset täyttävässä valtiossa, maksettaviin osinkoihin, mikäli 
osinkoa jakavan suomalaisen yhtiön osakkeet kuuluvat osinkoa saavan yhtiön sijoitusomaisuuteen tai mikäli 
osinkoa saava yhtiö ei ole Listattu yhtiö. Sovellettavasta kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskevasta 
sopimuksesta riippuen sovellettava lähdevero voi olla myös alempi kuin 1  prosenttia (katso ”– Rajoitetusti 
verovelvolliset”). 
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Eräät Euroopan talousalueella asuvat ulkomaiset luonnolliset henkilöt 

Edellä kuvatun lähdeverotuksen (katso ”– Rajoitetusti verovelvolliset”) sijaan ulkomailla asuville rajoitetusti 
verovelvollisille luonnollisille henkilöille maksettavat osingot voidaan verottaa Verotusmenettelylain mukaisesti 
(eli vastaavasti kuin Suomessa yleisesti verovelvollisia verotetaan (katso ”– Yleisesti verovelvolliset luonnolli-
set henkilöt”)) edellyttäen kuitenkin, että (i) osinkoa saavan henkilön kotipaikka on Euroopan talousalueella; 
(ii) Yhteistyödirektiivi tai jokin sopimus virka-avusta ja tietojenvaihdosta veroasioissa Euroopan talousalueella 
koskee osingon saajan kotivaltiota; ja (iii) osingon saaja antaa selvityksen (kotivaltion veroviranomaisten an-
taman todistuksen muodossa), että lähdeveroa ei tosiasiassa voida kokonaisuudessaan hyvittää kotivaltiossa 
tilanteeseen soveltuvan kaksinkertaisen verotuksen välttämisestä tehdyn sopimuksen perusteella. 

Luovutusvoittojen verotus 

Yleisesti verovelvolliset luonnolliset henkilöt 

Osakkeenomistajan elinkeinotoimintaan kuulumattomien osakkeiden myynnistä syntynyttä luovutusvoittoa tai 
tappiota kohdellaan Suomessa yleisesti verovelvollisen luonnollisen henkilön verotuksessa veronalaisena luo-
vutusvoittona tai vähennyskelpoisena luovutustappiona. Tämän Esitteen päivämääränä luovutusvoittoja vero-
tetaan 30 prosentin verokannan mukaan (34 prosenttia pääomatulojen määrästä, joka ylittää 30 000 euroa 
kalenterivuodessa). Myyjän elinkeinotoimintaan (elinkeinotulolähteeseen) kuuluvien osakkeiden myynnistä 
saatu voitto katsotaan myyjän elinkeinotuloksi, joka jaetaan Tuloverolain mukaan verotettavaksi ansiotulona 
progressiivisen veroasteikon mukaan ja pääomatulona 30 prosentin verokannan mukaan (34 prosenttia pää-
omatulojen määrästä, joka ylittää 30 000 euroa kalenterivuodessa). 

Osakkeenomistajan elinkeinotoimintaan kuulumattomien osakkeiden myynnistä vuonna 2016 ja sen jälkeen 
aiheutuvat luovutustappiot voidaan vähentää ensisijaisesti verovelvollisen luonnollisen henkilön luovutusvoi-
toista ja toissijaisesti muusta pääomatulosta samana ja viitenä luovutusta seuraavana verovuotena. Luovutus-
tappiota ei oteta huomioon pääomatulojen alijäämää vahvistettaessa eikä sitä voida siten vähentää alijäämä-
hyvityksen piiriin kuuluvan veron määrästä. Myyjien elinkeinotoimintaan kuuluvien arvopaperien osalta tappiot 
vähennetään jäljempänä kohdassa ”– Suomalaiset osakeyhtiöt” kuvatulla tavalla. 

Edellä esitetystä huolimatta osakkeenomistajan elinkeinotoimintaan kuulumattoman omaisuuden myynnistä 
saama luovutusvoitto on kuitenkin verovapaata tuloa, jos yleisesti verovelvollisen luonnollisen henkilön vero-
vuonna myymän omaisuuden yhteenlasketut luovutushinnat ovat enintään 1 000 euroa (lukuun ottamatta 
myyntituottoja sellaisesta omaisuudesta, jonka luovutus on Suomen verolainsäädännön nojalla verovapaata). 
Vastaavasti luovutustappio ei ole verovähennyskelpoinen, jos verovuonna myydyn omaisuuden yhteenlaske-
tut luovutushinnat ja yhteenlaskettu hankintameno on enintään 1 000 euroa (lukuun ottamatta luovutushintoja 
tai hankintamenoa sellaisesta omaisuudesta, jonka luovutus on Suomen verolainsäädännön nojalla verova-
paata) ja kaiken yleisesti verovelvollisen luonnollisen henkilön verovuonna myymän omaisuuden luovutushin-
nat ovat samalla yhteensä enintään 1 000 euroa. 

Luovutusvoitto tai -tappio lasketaan vähentämällä myyntihinnasta alkuperäinen hankintameno ja myynnistä 
aiheutuneet kulut. Vaihtoehtoisesti luonnollinen henkilö voi elinkeinotoimintaan kuulumattomien osakkeiden 
osalta käyttää todellisen hankintamenon vähentämisen sijasta ns. hankintameno-olettamaa, jonka suuruus on 
20 prosenttia myyntihinnasta tai, jos osakkeet on omistettu vähintään kymmenen vuotta, 40 prosenttia myyn-
tihinnasta. Mikäli hankintameno-olettamaa käytetään todellisen hankintamenon sijasta, myyntikustannusten 
katsotaan sisältyvän hankintameno-olettamaan, eikä niitä voida enää vähentää erikseen myyntihinnasta. 

Suomessa yleisesti verovelvollisten luonnollisten henkilöiden on veroilmoituksessaan ilmoitettava tiedot vero-
vuoden aikana tapahtuneista Osakkeiden luovutuksista. 

Suomalaiset osakeyhtiöt 

Seuraavassa esitetty koskee vain sellaisia suomalaisia osakeyhtiöitä, joita verotetaan Elinkeinotuloverolain 
nojalla. Osakkeista saatava luovutusvoitto on pääsääntöisesti osakeyhtiön veronalaista tuloa. Vuoden 2020 
alusta enemmistö suomalaisista yhtiöistä verotetaan elinkeinoverolain säännösten mukaisesti. 

Osakkeet voivat kuulua osakeyhtiön käyttö-, vaihto-, sijoitus- tai rahoitusomaisuuteen. Osakkeiden luovutusten 
ja arvonalentumisten verotuskohtelu vaihtelee osakkeiden omaisuuslajista riippuen. Osakkeet voivat kuulua 
myös osakeyhtiön niin sanottuun ”muuhun omaisuuteen”.  
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Osakkeiden myyntihinta lasketaan pääsääntöisesti osaksi suomalaisen yhtiön elinkeinotoiminnan tuloa. Vas-
taavasti osakkeiden hankintahinta on vähennyskelpoinen meno kyseisen yhtiön verotuksessa luovutuksen yh-
teydessä. Suomalaisen osakeyhtiön saamat osakkeiden luovutusvoitot ovat kuitenkin verovapaita, mikäli tietyt 
tiukasti määritellyt edellytykset täyttyvät. Osakkeiden luovutusvoiton verovapautta koskevien säännösten mu-
kaan muun kuin pääomasijoitustoimintaa harjoittavan yhtiön saama luovutusvoitto elinkeinotoiminnan käyttö-
omaisuusosakkeista ei pääsääntöisesti ole verotettavaa elinkeinotuloa eikä luovutuksessa syntynyt tappio ole 
vastaavissa oloissa vähennyskelpoinen, jos muun muassa (i) myyjä on omistanut suoraan ja yhtäjaksoisesti 
vähintään vuoden ajan, joka on päättynyt enintään vuotta ennen luovutusta, vähintään 10 prosentin osuuden 
luovutettavan yhtiön osakepääomasta; (ii) osakeluovutuksen kohteena oleva yhtiö ei ole kiinteistö- tai asunto-
osakeyhtiö taikka osakeyhtiö, jonka toiminta tosiasiallisesti käsittää pääasiallisesti kiinteistöjen omistamista tai 
hallintaa; ja (iii) luovutuksen kohteena oleva yhtiö on yleisesti verovelvollinen Suomessa tai sellainen toisessa 
EU:n jäsenvaltiossa sijaitseva yhtiö, jota tarkoitetaan emo-tytäryhtiödirektiivin (2011/96/EU, muutoksineen) 2 
artiklassa tai yhtiö, jonka kotipaikka on sellaisessa valtiossa, jonka kanssa Suomi on solminut osinkoon sovel-
tuvan kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskevan verosopimuksen. 

Jos myyvän yhtiön käyttöomaisuuteen kuuluvien (muiden kuin verovapaasti luovutettavien) osakkeiden luovu-
tuksesta syntyy verotuksessa vähennyskelpoinen luovutustappio, se voidaan vähentää vain käyttöomaisuus-
osakkeiden luovutuksesta saaduista luovutusvoitoista verovuonna ja viitenä sitä seuraavana vuonna. Muiden 
kuin käyttöomaisuusosakkeiden luovutuksesta syntynyt vähennyskelpoinen luovutustappio voidaan vähentää 
verotettavasta tulosta verovuonna sekä kymmenenä seuraavana vuonna yleisten tappiontasausta koskevien 
säännösten mukaisesti. Muuhun omaisuuteen kuuluvien osakkeiden luovutustappiot saadaan kuitenkin vä-
hentää vain muun omaisuuden veronalaisesta luovutusvoitoista verovuonna ja viitenä sitä seuraavana 
vuonna. 

Rajoitetusti verovelvolliset 

Suomessa rajoitetusti verovelvolliset eivät pääsääntöisesti ole Suomessa verovelvollisia Listatun yhtiön osak-
keiden myynnistä saamastaan luovutusvoitosta, paitsi jos rajoitetusti verovelvollisella katsotaan olevan Tulo-
verolaissa ja soveltuvassa verosopimuksessa tarkoitettu kiinteä toimipaikka Suomessa ja osakkeet katsotaan 
kyseisen kiinteän toimipaikan omaisuudeksi. Suomessa rajoitetusti verovelvolliset saattavat olla Suomessa 
verovelvollisia Listatun yhtiön osakkeiden myynnistä saamastaan luovutusvoitosta, mikäli yli 50 prosenttia Lis-
tatun yhtiön varoista koostuu Suomessa sijaitsevista kiinteistöistä, ellei sovellettava verosopimus rajoita Suo-
men oikeutta verottaa luovutusvoittoja. 

Suomen hallitus on antanut syksyllä 2022 esityksen kiinteistöistä ja kiinteistöosakeyhtiöistä saatujen osakkei-
den luovutusvoittojen verotuksesta välillisen omistuksen tilanteissa. Uusien säännösten on määrä tulla voi-
maan vuoden 2023 alkupuolella, ja ne mahdollistavat Suomen verottaa rajoitetusti verovelvollisia yhtiöitä näi-
den saamista luovutusvoitoista myös silloin, kun luovutetun yhtiön omaisuudesta yli puolet koostuu välillisesti 
omistetusta, Suomessa sijaitsevasta kiinteistöomaisuudesta. Esityksen mukaan listattujen yhtiöiden osakkeilla 
käytävä kauppa olisi kuitenkin vapautettu uudesta verosta.  

Suomen varainsiirtoverotus 

Uusien osakkeiden liikkeeseenlaskusta ja merkinnästä ei peritä Suomessa varainsiirtoveroa. 

Yleisölle avoimilla ja säännöllisesti toimivilla markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettujen Nasdaq Helsin-
gissä noteerattujen Osakkeiden luovutuksesta ei peritä Suomessa varainsiirtoveroa, jos luovutus tapahtuu 
kiinteää rahavastiketta vastaan. Verovapauden edellytyksenä on, että luovutuksessa on välittäjänä tai osa-
puolena sijoituspalvelulaissa (747/2012) tarkoitettu sijoituspalveluyritys, ulkomainen sijoituspalveluyritys tai 
muu kyseisessä laissa tarkoitettu sijoituspalvelun tarjoaja tai että luovutuksensaaja on hyväksytty kaupankäyn-
tiosapuoleksi sillä markkinalla, jolla luovutus tapahtuu. Jos välittäjä tai kaupan toinen osapuoli ei ole suoma-
lainen sijoituspalveluyritys tai luottolaitos taikka ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen tai luottolaitoksen Suo-
messa oleva sivuliike tai konttori, varainsiirtoveroa koskevan verovapauden edellytyksenä on lisäksi, että luo-
vutuksensaaja antaa luovutuksesta varainsiirtoveroilmoituksen Suomen veroviranomaisille kahden kuukauden 
kuluessa luovutuksesta tai että välittäjä antaa luovutuksesta Verohallinnolle Verotusmenettelylain mukaisen 
vuosi-ilmoituksen. 

Eräät erikseen määritellyt luovutukset, kuten pääomansijoitukset tai varojen jako tai sellaiset luovutukset, jossa 
vastike muodostuu kokonaan tai osittain työpanoksesta, eivät ole verovapauden piirissä. Lisäksi oikeuskäy-
tännön perusteella, jos avainhenkilöiden kannustinjärjestelmän mukainen palkkio maksetaan rahana ja 
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palkkion saaja velvoitetaan ostamaan Listatun yhtiön osakkeita osalla rahapalkkiosta, osakehankinnan vastik-
keen katsotaan muodostuvan osittain tai kokonaan työpanoksesta ja on näin ollen varainsiirtoveron alainen. 

Verovapaus ei myöskään koske luovutusta, joka perustuu sellaiseen tarjoukseen, joka on tehty sen jälkeen, 
kun tarkoitettu kaupankäynti arvopaperilla on päättynyt, tai ennen kuin kaupankäynti on alkanut, jollei kyse ole 
listautumisen yhteydessä toteutettavaan listautumisantiin välittömästi liittyvästä, yhdistettyyn osto- ja merkin-
tätarjoukseen perustuvasta yhtiön vanhojen osakkeiden myynnistä, jossa luovutuksen kohde yksilöidään vasta 
kaupankäynnin alkamisen jälkeen ja kauppahinta vastaa uusista osakkeista suoritettavaa hintaa. Verovapaus 
ei myöskään koske luovutusta, joka tapahtuu Osakeyhtiölaissa säädetyn vähemmistöosakkeenomistajien lu-
nastusvelvollisuuden täyttämiseksi (katso ”Suomen arvopaperimarkkinat – yleistä Suomen arvopaperimarkki-
noista”). 

Mikäli osakkeiden luovutus ei täytä edellä esitettyjä verovapaalle luovutukselle asetettuja vaatimuksia, ostajan 
on maksettava varainsiirtoveroa 1,6 prosenttia luovutushinnasta. Jos ostaja ei ole Suomessa yleisesti vero-
velvollinen tai ulkomaisen luottolaitoksen, sijoituspalveluyrityksen tai rahastoyhtiön tai ETA-vaihtoehtoisrahas-
tojen hoitajan suomalainen sivuliike tai -konttori, myyjän on perittävä vero ostajalta ja suoritettava se Suomen 
veroviranomaisille. Mikäli välittäjänä on suomalainen sijoituspalveluyritys tai luottolaitos tai ulkomaisen sijoi-
tuspalveluyrityksen tai luottolaitoksen Suomessa oleva sivuliike tai -konttori, on se velvollinen perimään va-
rainsiirtoveron ostajalta ja tilittämään sen Suomen veroviranomaisille. Mikäli kumpikaan kaupan osapuolista ei 
ole Suomessa yleisesti verovelvollinen taikka ulkomaisen luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen tai rahas-
toyhtiön tai ETA-vaihtoehtoisrahastojen hoitajan suomalainen sivuliike tai -konttori, osakeluovutuksesta ei pe-
ritä varainsiirtoveroa, ellei siirron kohteena ole kiinteistöosakeyhtiön osakkeita. Varainsiirtoveroa ei ole suori-
tettava, jos veron määrä on vähemmän kuin 10 euroa. 

Uusi kaivosmineraaliverolaki 

Hallitus antoi 17.11.2022 esityksen uudeksi kaivosmineraaliverolaiksi. Hallituksen esityksessä ehdotetaan, 
että lakia sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuonna 2024. Kaivosveron kokonaisverotuoton on arvioitu ole-
van vuositasolla noin 25 miljoonaa euroa. Kokonaisverotuotoista noin 22 miljoonaa euroa kerättäisiin metalli-
kaivoksilta, ja kolme miljoonaa euroa muilta kaivoksilta. Ensimmäisen kerran kaivosveroa maksettaisiin vuo-
delta 2025.  

Esityksen mukaan veron määrä olisi 0,6 prosenttia kaivosmineraalin sisältämän metallin verotusarvosta. Kai-
vosmineraalin sisältämä metalli tarkoittaisi malmin metallipitoisuutta veron suorittamisvelvollisuuden ajankoh-
tana. Pitoisuudella tarkoitettaisiin sellaista tietoa, joka kertoo arvometallin osuuden malmissa. Veron määrä 
laskettaisiin siis prosenttiosuutena metallimalmin pitoisuuden ja verotusarvon perusteella. Metallimalmien ve-
rotusarvot määritellään edeltävän vuoden markkinahintojen perusteella esityksessä tarkemmin kuvatulla ta-
valla. Kulta kuuluu lain soveltamisalaan kuuluviin metallimalmeihin. 

Muille kuin metallimalmeille (teollisuusmineraalit) vero määrättäisiin määräperusteisesti, joka olisi 0,2 euroa 
per tonni. 
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LISTAUTUMISANNIN JÄRJESTÄMINEN 

Palkkiot ja kulut  

Yhtiö maksaa Pääjärjestäjälle palkkion, joka määritellään Yhtiön osalta Uusista Osakkeista saatavien brutto-
varojen perusteella. Lisäksi Yhtiö on sitoutunut korvaamaan Pääjärjestäjälle tiettyjä kuluja.  

Yhtiö maksaa Listautumisantiin liittyvinä palkkioina ja kuluina arviolta yhteensä noin 0.7 miljoonaa euroa. Uu-
sien Osakkeiden liikkeeseen laskemisen tai merkinnän yhteydessä ei peritä varainsiirtoveroa Suomessa. Ti-
linhoitajat perivät hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja Osakkeiden säilyttämisestä.  

Listautumisantiin liittyvät intressit  

Pääjärjestäjä ja/tai sen lähipiiriin kuuluvat tahot ovat tarjonneet ja voivat tulevaisuudessa tarjota Yhtiölle tai 
sen osakkeenomistajille osana tavanomaista liiketoimintaansa neuvonanto- ja/tai konsultointipalveluja. Listau-
tumisannin yhteydessä Pääjärjestäjän lähipiiriin kuuluvat sijoittajat voivat merkitä osan Uusista Osakkeista 
omaan lukuunsa ja tässä ominaisuudessaan pitää hallussaan, ostaa tai myydä omaan lukuunsa Uusia Osak-
keita, ja ne voivat tarjota tai myydä tällaisia arvopapereita muutoin kuin Listautumisannin yhteydessä kulloinkin 
sovellettavan lain mukaisesti. Pääjärjestäjä ei aio julkistaa kyseisten sijoitusten tai transaktioiden laajuutta, 
jollei sääntely siihen velvoita.  

Laimentuminen  

Yhtiö on tämän Esitteen päivämääränä laskenut liikkeeseen yhteensä 8 000 Osaketta ja tämän lisäksi Yhtiö 
tulee Sulautumisen yhteydessä antamaan sulautumisvastikkeena Endomines AB:n nykyisille osakkeenomis-
tajille yhteensä 6 679 959 Osaketta. Listautumisannin seurauksena Osakkeiden lukumäärä voi nousta ilman 
Lisäosake-erää enintään 9 287 959 Osakkeeseen ja 10 287 959 Osakkeeseen jos Lisäosake-erä käytetään 
täysimääräisesti. Endomines AB:n omistamat 8 000 Endomines Finland Oyj:n osaketta siirtyvät Endomines 
Finland Oyj:n haltuun sulautumisen yhteydessä. Listautumisannissa liikkeeseen laskettavat Uudet Osakkeet 
(ilman Lisäosake-erää) vastaavat noin 38,9 prosenttia Osakkeista ja noin 38,9 prosenttia niiden tuottamasta 
äänimäärästä ennen Listautumisantia ja noin 28,0 prosenttia Osakkeista ja 28,0 prosenttia niiden tuottamista 
äänistä Listautumisannin jälkeen edellyttäen, että kaikki Listautumisannissa alustavasti tarjotut Uudet Osak-
keet merkitään täysimääräisesti ilman Lisäosake-erää ja 38,8 prosenttia Osakkeista ja 38,8 prosenttia niiden 
tuottamista äänistä edellyttäen, että Lisäosake-erä käytetään täysimääräisesti.   

Merkintäsitoumukset 

Yhtiö on vastaanottanut Joensuun Kauppa ja Kone Oy:n, Mariatorp Oy:n, Wipunen varainhallinta Oy:n, Sijoi-
tusrahasto Zenito Silver and Goldin sekä eräiden muiden sijoittajien sitoumukset merkitä Uusia Osakkeita 12,2 
miljoonalla eurolla ja näistä 3,4 miljoonaa euroa maksetaan rahassa. Merkintäsitoumukset ovat sitovia ja pe-
ruuttamattomia, ehdollisena tietyille edellytyksille, jotka ovat täyttyneet tämän Esitteen päivämäärään men-
nessä. Merkintäsitoumuksen antajille ei makseta palkkiota. Joensuun Kauppa ja Kone Oy, Wipunen Varain-
hallinta Oy, Mariatorp Oy, K22 Finance Oy, Taloustieto Incrementum Oy, Eyemarker's Finland Oy ja Vikakono 
Oy ovat kukin sitoutuneet merkitsemään yli 5 prosenttia Uusista Osakkeista 

Tietoa jakelijoille 

Johtuen yksinomaan tuotevalvontavaatimuksista, jotka sisältyvät (a) rahoitusvälineiden markkinoista annet-
tuun direktiiviin (2014/6 /EU) (”MiFID II”); (b) 9 ja 10 artikloihin komission delegoidussa direktiivissä (EU) 
2017/ 93, joka täydentää MiFID II:ta; ja (c) paikallisiin implementointitoimenpiteisiin (yhdessä ”MiFID II:n Tuo-
tevalvontavaatimukset”), sekä kiistäen kaiken vastuun, joka ”valmistajalla” (MiFID II:n Tuotevalvontavaati-
muksista johtuen) voi muutoin asiaa koskien olla, riippumatta siitä, perustuuko vastuu rikkomukseen, sopimuk-
seen vai muuhun, Uudet Osakkeet ovat olleet hyväksyntämenettelyn kohteena, jonka mukaan kukin niistä: (i) 
täyttää loppuasiakkaiden kohdemarkkinavaatimukset yksityissijoittajille sekä vaatimukset sijoittajille, jotka 
määritellään ammattimaisiksi asiakkaiksi ja hyväksyttäviksi vastapuoliksi, kuten erikseen määritelty MiFID 
II:ssa (”Kohdemarkkina-arviointi”); ja (ii) soveltuvat tarjottavaksi kaikkien jakelukanavien kautta, kuten sallittu 
MiFID II:ssa. Jakelijoiden tulisi huomioida, että Uusien Osakkeiden arvo voi laskea eivätkä sijoittajat välttä-
mättä saa takaisin koko sijoittamaansa summaa tai osaa siitä Uudet Osakkeet eivät takaa tuottoa tai pääoman 
suojaa; ja sijoitukset Uusiin Osakkeisiin soveltuvat vain sijoittajille, jotka eivät tarvitse taattua tuottoa tai pää-
oman suojaa ja jotka (yksin tai yhdessä soveltuvan taloudellisen tai muun neuvonantajan kanssa) pystyvät 
arvioimaan tällaisen sijoituksen hyödyt ja riskit ja joilla on riittävästi varoja sijoituksista mahdollisesti 
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aiheutuvien tappioiden kattamiseksi. Kohdemarkkina-arviointi ei vaikuta sopimukseen, lakiin tai sääntelyyn 
perustuviin myyntirajoituksiin Listautumisannissa. 

Kohdemarkkina-arviointia ei tule pitää (a) MiFID II:n mukaisena kelpoisuus- tai soveltuvuusarviointina tai (b) 
suosituksena sijoittajalle tai sijoittajaryhmälle sijoittaa, hankkia tai ryhtyä muihin toimiin Uusia Osakkeita kos-
kien. Jokainen jakelija on vastuussa omasta Uusia Osakkeita koskevasta Kohdemarkkina-arvioinnista ja so-
veltuvien jakelukanavien määrittämisestä. 
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NÄHTÄVILLÄ PIDETTÄVÄT ASIAKIRJAT 

Seuraavien asiakirjojen jäljennökset ovat nähtävillä Esitteen voimassaoloaikana Yhtiön internetsivuilla osoit-
teessa https://endomines.com/fi/: 

▪ Yhtiöjärjestys 

▪ Tilintarkastetut Konsernitilinpäätökset ja niihin liittyvä tilintarkastuskertomus 

▪ Esite 
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ESITTEESEEN VIITTAAMALLA SISÄLLYTETYT ASIAKIRJAT 

Seuraavat asiakirjat on sisällytetty tähän Esitteeseen viittaamalla. Sellaisten asiakirjojen osien, joita ei ole si-
sällytetty tähän Esitteeseen viittaamalla, katsotaan olevan joko tarpeettomia sijoittajan kannalta tai ne löytyvät 
muualta Esitteestä.  

Asiakirja Viittaamalla sisällytetty tieto 

Puolivuosikatsaus 1-6/2022 Endomines AB (publ):n tilintarkastamaton 
puolivuosikatsaus 30.6.2022 päättyneeltä 
kuuden kuukauden jaksolta (ruotsiksi) 

Puolivuosikatsaus 1-6/2022, sivu 19 Endomines AB (publ):n tilintarkastamatto-
man puolivuotiskatsauksen 30.6.2022 
päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta 
tilintarkastajan raportti (ruotsiksi) 

Tilinpäätös 2021, sivut 12–19 

  

Endomines AB (publ):n hallituksen toimin-
takertomus vuodelta 2021 (ruotsiksi) 

Tilinpäätös 2021, sivut 27–30 Endomines AB (publ):n tilintarkastettu 
konsernitilinpäätös 31.12.2021 päätty-
neeltä tilikaudelta (ruotsiksi) 

Tilinpäätös 2021, sivut 56–60 Endomines AB (publ):n tilintarkastusker-
tomus vuodelta 2021 (suomeksi) 

Tilinpäätös 2020, sivut 25–28 Endomines AB (publ):n tilintarkastettu 
konsernitilinpäätös 31.12.2020 päätty-
neeltä tilikaudelta (ruotsiksi) 

Tilinpäätös 2020, sivut 53–57 Endomines AB (publ):n tilintarkastusker-
tomus vuodelta 2020 (ruotsiksi) 

Tilinpäätös 2019, sivut 26-29 Endomines AB (publ):n tilintarkastettu 
konsernitilinpäätös 31.12.2019 päätty-
neeltä tilikaudelta (ruotsiksi) 

Tilinpäätös 2019, sivut 55-59 Endomines AB (publ):n tilintarkastusker-
tomus vuodelta 2019 (ruotsiksi) 

Puolivuosikatsaus 1-6/2022 Endomines Finland Oyj:n tilintarkastama-
ton puolivuosikatsaus 30.6.2022 päätty-
neeltä kuuden kuukauden jaksolta (suo-
meksi) 

Tilinpäätös 2021 Endomines Finland Oyj:n tilintarkastettu 
tilinpäätös 31.12.2021 päättyneeltä tili-
kaudelta (suomeksi) 

Tilintarkastuskertomus 2021 Endomines Finland Oyj:n tilintarkastus-
kertomus 31.12.2021 päättyneeltä tilikau-
delta (suomeksi) 

 

https://endomines.com/wp-content/uploads/2022/08/FINAL-Endomines-H1-2022-swe.pdf
https://endomines.com/wp-content/uploads/2022/08/FINAL-Endomines-H1-2022-swe.pdf
https://endomines.com/wp-content/uploads/2022/04/Endomines_%C3%85rings_report_2021.pdf
https://endomines.com/wp-content/uploads/2022/04/Endomines_%C3%85rings_report_2021.pdf
https://endomines.com/wp-content/uploads/2022/04/Endomines_%C3%85rings_report_2021.pdf
https://endomines.com/wp-content/uploads/2021/04/Endomines_%C3%85rings_report_2020-_FINAL-2.pdf
https://endomines.com/wp-content/uploads/2021/04/Endomines_%C3%85rings_report_2020-_FINAL-2.pdf
https://endomines.com/wp-content/uploads/2020/04/Endomines_Annual_Report_2019-2.pdf
https://endomines.com/wp-content/uploads/2020/04/Endomines_Annual_Report_2019-2.pdf
https://endomines.com/wp-content/uploads/2022/11/Endomines-Finland-Oyj-V%C3%A4liraportti-01012022_30062022.pdf
https://endomines.com/wp-content/uploads/2022/08/Endomines-Finland-Oyj-Tilinp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s-2021-1.pdf
https://endomines.com/wp-content/uploads/2022/08/Tilintarkastuskertomus-Endomines-Finland-Oyj-2021.pdf
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LIITE A – ENDOMINES FINLAND OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS  

 

1 TOIMINIMI 

Yhtiön toiminimi on Endomines Finland Oyj, ja rinnakkaistoiminimiruotsiksi Endomines Finland Abp ja englan-
niksi Endomines Finland Plc. 

2 KOTIPAIKKA 

Yhtiön kotipaikka on Espoo. 

3 YHTIÖN TOIMIALA 

Yhtiön toimialana on harjoittaa etsintätoimintaa, kaivostoimintaa ja konsultointia kaivosteollisuudessa, kaup-
paa lisenssioikeuksilla ja metalleilla sekä harjoittaa niihin liittyvää toimintaa. 

4 ARVO-OSUUSJÄRJESTELMÄ 

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään hallituksenpäättämän ilmoittautumisajan jälkeen. 

5 HALLITUS 

Yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta kahdeksaan varsinaista jäsentä ja enintään neljä varajäsentä. Hallituksen 
jäsenen toimikausi jatkuu vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. 

6 TOIMITUSJOHTAJA 

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus. 

7 TILIKAUSI 

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. 

8 TILINTARKASTAJA 

Yhtiöllä tulee olla tilintarkastaja, joka on Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilin-
tarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

9 EDUSTAMINEN 

Yhtiötä edustavat hallituksen jäsenet kaksi (2) yhdessä. Hallituksen puheenjohtajalla sekä toimitusjohtajalla 
on lisäksi oikeus edustaa yhtiötä yksin. Hallitus voi lisäksi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden 
yhtiön edustamiseen yksin tai yhdessä toisen yhtiön edustamiseen oikeutetun henkilön kanssa. Hallitus voi 
milloin tahansa peruuttaa antamansa oikeuden yhtiön edustamiseen. 

10 KUTSU YHTIÖKOKOKSEEN 

Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön internetsivuilla ja hallituksen niin päättäessä, yhdessä tai useam-
massa hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeis-
tään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta. Kokouskutsu on toimitettava kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää 
ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. 

11 ILMOITTAUTUMINEN YHTIÖKOKOUKSEEN 

Osakkeenomistajan on voidakseen käyttää puhe- ja äänestysvaltaansa yhtiökokouksessa ilmoittauduttava ko-
kouskutsussa ilmoitetulla tavalla ja viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan 
kymmenen (10) päivää ennen kokousta. 
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12 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden ku-
luessa tilikauden päättymisestä. 

Kokouksessa on esitettävä 

1. tilinpäätös; 

2. tilintarkastuskertomus; 

päätettävä 

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta, mikä emoyhtiössä käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen; 

4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta; 

5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle; 

6.hallituksen jäsenten lukumäärästä; 

7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta; 

valittava 

8. hallituksen jäsenet; 

9. tilintarkastaja; 

sekä käsiteltävä 

10. muut yhtiökokouskutsussa mahdollisesti mainitut asia.



 

 

 

 

 

 

 

 

YHTIÖ 

Endomines Finland Oyj 

Pampalontie 11 

82967 Hattu 

 

PÄÄJÄRJESTÄJÄ 

Aktia Alexander Corporate Finance Oy 

Pohjoisesplanadi 37 A 

00100 Helsinki 

 

YHTIÖN OIKEUDELLISET NEUVONANTAJAT 

Suomen lain osalta: 

Borenius Asianajotoimisto Oy 

Eteläesplanadi 2 

00130 Helsinki 

 

Ruotsin lain osalta: 

Advokatfirman Schjødt 

Hamngatan 27 

101 33 Tukholma, Ruotsi 

 

YHTIÖN TILINTARKASTAJA 

PricewaterhouseCoopers Oy 

Itämerentori 2  

00180 Helsinki 


