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Yleistä annista ja ankkurisijoittajat 

Varojen käyttö

Annin rakenne

Annin koko

Merkintäaika

Luovutus- 
rajoitukset

Pääjärjestäjä

Samanaikaisesti, kun Endominesin 
(”Yhtiö”) kotipaikka siirtyy Tukholmasta 
Helsinkiin, Endomines järjestää 
listautumis annin, jolla se pyrkii 
keräämään noin 13 miljoonan euron 
bruttovarat uuden strategiansa 
toteuttamisen rahoittamiseksi 
(”Listautumisanti”). Ylimerkintätilanteessa 
Yhtiöllä on oikeus kasvattaa 
Listautumisantia enintään 5 miljoonalla 
eurolla. Kotipaikan siirto on suunniteltu 
toteutettavan niin, että Endomines AB 
sulautuu Endomines Finland Oyj:hin 
arviolta 16.12.2022. Endomines aikoo 
jättää listalleottohakemuksen Nasdaq 
Helsingin päälistalle ja kaupankäynnin 
yhtiön osakkeilla odotetaan alkavan 
arviolta 20.12.2022.

Investoinnit ja malminetsintä  
Karjalan kultalinjalla

Yleisöanti, instituutioanti  
ja henkilöstöanti

• Henkilöstöanti 365 päivää

13 m€

30.11.2022 – 9.12.2022

Endomines on vuoden 2022 aikana uudistanut 
strategiansa, minkä keskiössä on malminetsintä 
Karjalan kultalinjalla. Strategian toteuttaminen 
vaatii investointeja ja aiheuttaa kuluja Endominesin 
yrittäessä määrittää yli miljoonan unssin 
kultaesiintymää. 

Endominesin strategian mukaan kullantuotanto 
keskitetään Pampalon tuotantolaitokselle, mihin 
myös tullaan investoimaan tuotannon tehokkuuden 
ja modernin infra struktuurin ylläpitämiseksi.

Lisäksi yhtiön strategiassa painopisteenä 
on ESG -kyvykkyyksien kehittäminen ja 
vastuullisuus ohjelman mukaisten toimenpiteiden 
toteuttaminen, mikä vaatii panostuksia hallintoon 
ja organisaatioon.

Ankkurisijoittajat 
Seuraavat ankkurisijoittajat ovat kukin erikseen tietyin tavanomaisin 
edellytyksin sitoutuneet merkitsemään osakkeita listautumisannissa 
yhteensä noin 12,2 miljoonalla eurolla ja näistä 3,4 miljoonaa euroa 
maksetaan rahassa.

Listautumis annin tavoitteena on myös laajentaa 
Endominesin omistus pohjaa ja kasvattaa sen 
tunnettuutta sijoittajien keskuudessa. Lisäksi 
Listautumis anti vahvistaa pääoma rakennetta 
ja näin ollen mahdollistaa vieraan pääoman 
ehtoisen rahoitus ratkaisujen moni puolisemman 
hyödyntämisen tulevaisuudessa.

Uusien osakkeiden merkintähinta on 5,00 euroa 
osakkeelta. Listautumisanti koostuu yleisöannista 
yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ja 
Ruotsissa, instituutioannista institutionaalisille 
sijoittajille Euroopan talousalueella ja 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa sekä 
henkilöstöannista Endominesin työntekijöille ja 
johdon sekä hallituksen jäsenille. 

• Joensuun Kauppa ja Kone Oy
• Mariatorp Oy
• Wipunen varainhallinta Oy

• Sijoitusrahasto Zenito  
Silver and Gold

• Eräät muut sijoittajat
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Merkintäohjeet ja tärkeitä päivämääriä

30.11.2022
Listautumisannin 
merkintäaika alkaa

Arviolta 
13.12.2022
Listautumisannin 
tulos julkistetaan

Arviolta 
9.12.2022
Listautumisannin 
merkintäaika 
päättyy

Arviolta 
20.12.2022
Osakkeiden 
kaupankäynti 
Nasdaq Helsingin 
pörssilistalla alkaa

viimeistään 
19.12.2022
Listautumisannissa 
annetut Osakkeet 
kirjataan sijoittajien 
arvo-osuustileille, 
arviolta

Tärkeitä päivämääriäMerkintäohjeet

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.

Merkintäpaikka Suomessa:
Nordnetin verkkopalvelu osoitteessa www.nordnet.fi/endomines 
• 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 verkkopalvelun kautta voi tehdä merkinnän myös 
yhteisön puolesta.

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

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

Merkintäpaikka Ruotsissa:
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. 
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Miksi sijoittaa Endominesiin?

1
Miljoonan unssin 
mahdollisuus
Karjalan kultalinjalla 
on toteutettu useita 
tutkimuksia, joissa 
korostuu alueen potentiaali 
kullantuotantoalueena. Mm. 
GTK:n tutkimuksen1 mukaan 
alueella on korkea, yli 50 
prosentin todennäköisyys löytää 
yli 1 miljoonaa unssia kultaa.

1	 Lähde:	GEOLOGICAL	SURVEY	OF	FINLAND	
Report	of	Investigation	216	2015

4
Kokenut johtoryhmä ja 
omistajien tuki  
Endominesin johtoryhmä 
on pitkälti uudistunut 
vuoden 2022 aikana. Kaikilla 
johtoryhmän jäsenillä on 
merkittävää kokemusta 
kaivosyhtiöiden johtotehtävistä 
sekä Yhtiöön sitoutuneiden 
osakkeenomistajien vahva tuki.

2
Selkeä strategia
Endominesilla on uudistettu 
strategia, jossa keskiössä on 
vastuullinen kullantuotanto 
Suomessa. Lisäksi strategia 
tähtää voimakkaaseen 
kasvuun Karjalan kultalinjalla 
toteutettavien etsintätoimien 
myötä. Yhdysvaltojen 
markkinalla haetaan 
yhteistyömallia, jolla rajoitetaan 
Endominesin osuus vaadituista 
lisäinvestoinneista.

5
Vastuullisuus toiminnan 
keskiössä
Endominesin tuotantoprosessi 
on vastuullinen ja yhtiön 
tavoitteena on olla ESG-asioissa 
johtavien kaivosyhtiöiden 
joukossa. Kullantuotanto 
Pampalossa tapahtuu lähellä 
loppuasiakasta, mikä minimoi 
lopputuotteen kuljetuksesta 
aiheutuvat päästöt. 

Tuotantoprosessi on johdon 
arvion mukaan vastuullinen 
kaivosalan verrokkiyhtiöihin 
nähden, sillä prosessissa ei 
esimerkiksi käytetä syanidia, 
ja prosessissa käytettävä 
vesi kierrätetään. Lisäksi 
Endominesin uudistetun 
strategian mukaisesti se 
kehittää pitkäjänteisesti myös 
tuotantoprosessiaan vastamaan 
jatkuvasti alan korkeimpia 
vastuullisuusstandardeja.

3
Pampalon rikastamon 
vapaa kapasiteetti
Vapaa kullantuotanto-
kapasiteetti Pampalon 
rikastamolla mahdollistaa 
toiminnan laajentamisen muille 
tunnetuille kultaesiintymille 
Karjalan kultalinjalla. Pampalon 
tuotantolaitoksen kapasiteetista 
on vuoden 2022 aikana 
käytössä vain noin puolet, 
mikä mahdollistaa tuotannon 
laajentamisen tuomalla 
tunnettujen satelliittiesiintymien 
malmeja tuotantoon Pampalon 
tuotantontolaitokselle.

6
Vakaa kullan kysyntä, 
paikallisuus ja Pampalon 
kullan brändipotentiaali 
Kullan kysyntä on perinteisesti 
ollut hyvin tasaista. Kullalla 
on useita käyttötarkoituksia, 
joiden oletetaan säilyttävän 
merkityksensä myös 
maailman muuttuessa. 
Jalometallien markkinalla 
suuntaus loppukäyttäjien 
ja sijoittajien keskuudessa 
on jalometallien alkuperän 
läpinäkyvä seuranta niiden 
etsintä- ja tuotantoprosessien 
vastuullisuuden 
varmistamiseksi. Endominesin 
johdon mukaan vastuullisesti 
tuotetun kullan alkuperän 
jäljitettävyys tuo yhtiölle 
pitkällä aikavälillä merkittävän 
kilpailuedun.

Tarkoituksena on tehdä pitkäikäistä, vakaan kasvun liiketoimintaa, joka kantaa vastuuta sekä ympäristöstä että paikallisesta elinvoimasta. 
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TOIMITUSJOHTALTA:  

Olemme edistyneet paljon tämän vuoden aikana,  
Pampalossa tuotantomäärät kasvavat ja tulos paranee

”Aloitin tämän vuoden maaliskuussa Endominesin 
toimitusjohtajana yksinkertaisesti siitä syystä, 
että uskon kultaan. Se on ikiaikaista ja sen arvo 
säilyy talouden heilahteluista huolimatta; siksi 
sitä kutsutaankin sijoittajan turvasatamaksi ja 
inflaatiosuojaksi. Tähän liittyy keskeisesti myös 
Endominesin strategia ja tavoitteet. Haluamme 
tehdä pitkäjänteistä, vakaan kasvun kannattavaa 
liiketoimintaa, joka pohjautuu vastuulliseen ja 
ympäristön kannalta kestävään kullan tuotantoon.

 Yhtiöllämme on hiljattain uudistettu selkeä 
strategia ja siihen liittyvät keskipitkän aikavälin 
tavoitteet. Strategiamme peruskiven muodostaa 
Pampalon alueen kullantuotanto ja aluetta 
ympäröivät kultaesiintymät. Tiimimme on erittäin 
sitoutunut strategiamme toteuttamiseen ja 
olemme toistaiseksi edenneet suunnitelman 
mukaisesti alueen tunnettujen kultaesiintymien 
hyödyntämisessä. Lisäksi tulemme panostamaan 
laajamittaiseen malminetsintään Karjalan 
kultalinjalla yli miljoonan unssin esiintymän 
määrittämiseksi.

 Toteutamme myös ESG toimenpiteitä 
määritetyn aikataulun mukaisesti. Tarkoituksemme 
on tehdä vastuullista, vakaan kasvun liiketoimintaa, 
joka ottaa huomioon vaikutuksemme ympäristöön 
ja ihmisiin.

 Taloudellinen tilanteemme on vakaa, 
organisaatiomme on vahva, tuotantomäärämme 
kasvussa ja tuloksemme on parantunut.

Nyt haemme rahoitusta eritoten 
kasvustrategiamme toteutukseen. Tämä 
liittyy Karjalan kultalinjan pitkän tähtäimen 
hyödyntämiseen ja mahdollisuuteen ottaa yhtiönä 
harppaus suurempaan kokoluokkaan. Alueella 
on hyvin paljon potentiaalia ja se perustuu 
konkreettisiin, jo tehtyihin tutkimuksiin sekä 
todennettuihin esiintymiin. Tarkoituksemme on 
tehdä vastuullista, vakaan kasvun liiketoimintaa, 
joka ottaa huomioon vaikutuksemme ympäristöön 
ja ihmisiin.

Käynnistyvän annin lisäksi olemme 
päättäneet siirtää kotipaikkamme Ruotsista 
Suomeen. Uskomme vahvasti sen tuovan hyötyä 

osakkeenomistajillemme ja korostavan osaltaan 
uuden strategiamme painopistettä, suomalaista 
kultaa. Kasvavana trendinä kullan kysynnässä 
sijoittajien ja loppukäyttäjien keskuudessa 
on kullan alkuperän luotettava seuranta ja 
todentaminen tuotanto- ja hankintaprosessien 
vastuullisuuden varmistamiseksi. Me näemme 
tulevaisuudessa mahdollisuuden myydä 
todistetusti vastuullista pampalolaista kultaa 
suoraan kuluttajille.

Toivotamme sekä nykyiset, että uudet omistajat 
tervetulleiksi mukaan rakentamaan seuraavien 
vuosien Endominesia”

Kari Vyhtinen
Toimitusjohtaja

”Uskon kultaan. Se 
on ikiaikaista ja sen 
arvo säilyy talouden 
heilahteluista huolimatta”
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Hosko

Kuivisto

Pampalo

Pampalo
Rämepuro

Muurinsuo

Korvilansuo
Ellinsuo

Kuittila

Endomines lyhyesti

LIIKEVAIHTO, 

5,6 MEUR
KULLAN MARKKINAHINTA 2000–2022KULLANTUOTANTO 

108,2 KG
(3 478 UNSSIA)

Endomines on kultaan keskittyvä kaivos- ja malminetsintäyhtiö. 
Yhtiö harjoittaa kaivostoimintaa Ilomantsin Pampalon kaivoksella 
sekä malminetsintää Karjalan kultalinjan alueella Itä-Suomessa. 
Yhtiö omistaa myös useita hallintaoikeuksia esiintymiin Idahossa ja 
Montanassa Yhdysvalloissa. Idahon esiintymistä Fridayn kaivos ja 
Orogranden rikastamo ovat olleet tuotannon käynnistysvaiheessa 
alkuvuodesta 2022. Parhaillaan näiden toiminta on keskeytetty. 
Endominesin tavoitteena on kasvattaa yhtiötä lisäämällä kullan 
tuotantoa Pampalossa, kehittämällä jo tiedossa olevia esiintymiä 
erityisesti Itä-Suomessa, keskittymällä malminetsintää Karjalan 
kultalinjan alueella sekä kumppanuusmallin kautta Yhdysvalloissa.

”Yli 2 500 miljoonaa vuotta vanha esiintymä”

Endominesin toiminta keskittyy maantieteellisesti Karjalan 
kultalinjalle, joka kulkee Pohjois-Karjalassa sijaitsevan 
Ilomantsin kunnan läpi.  Kultalinjan vyöhyke on yli 40 
kilometriä pitkä ja enimmäkseen viisi kilometriä leveä. 
Vyöhykkeen kivilajit lukeutuvat Pohjoismaiden vanhimpiin.

Endominesin malminetsintälupa seuraa Karjalan kultalinjaa. 
Alueella on samankaltaisia geologisia ominaisuuksia useiden 
maailman johtavien kullantuotantoalueiden kanssa.

$/oz 

1 755,4 $/oz
24.11.2022

01/2000 09/2022
0

500

1 000

1 500

2 500

2 000

H1 2022: 
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Markkina
Tällä hetkellä eri puolilla maailmaa on toiminnassa runsaat 900 kultakaivosta, jotka 
tuottavat yhteensä yli 3 000 tonnia kultaa vuosittain.

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

2	 Lähde:	World	Gold	Council:	gold-mining-production-volumes-data,	31.12.2021
3	 https://www.gold.org/goldhub/data/gold-production-by-country

1) Kiina

2) Venäjä

42) Suomi

4) Kanada

5) USA

8) Meksiko

7) Peru

6) Ghana

10) Etelä-Afrikka

9) Indonesia

3) Australia

Globaali kaivosmarkkina

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

• Kullan hinta voi vaikuttaa merkittävästi 
kaivospaikkojen kannattavuuteen kaivosmaiden 
kultapitoisuuden alueellisten erojen vuoksi.

• Olemassa olevien kaivosten hyödynnettävissä 
olevat varannot louhitaan entistä nopeammin, 
mikä johtuu pääasiassa teknologisista 
parannuksista.

• Etelä-Afrikka on pudonnut maailman 
suurimmasta kullantuottajasta vain 
kymmenenneksi suurimmaksi kultavarantojensa 
ehtymisen vuoksi. 

• Historiallisesti kultaa on jo louhittu arviolta noin 
187 000 tonnin edestä. Lisäksi olemassa olevien 
kaivosten sekä todennettujen kultaesiintymien 
arvioidaan sisältävän 57 000 tonnia kultaa.1 

Suomi on houkutteleva 
kultamarkkina

• Vuonna 2021 Suomessa louhittiin noin 9,1 
tonnia kultaa, mikä tekee Suomesta Euroopan 
suurimman kullantuottajan Bulgarian jälkeen2.

• Suomen hyvä infrastruktuuri, laajat 
harvaan asutut alueet ja pääsy Geologian 
tutkimuskeskuksen (GTK) järjestelmälliseen, 
kattavaan ja laadukkaaseen geologiseen 
aineistoon tekevät Suomesta houkuttelevan 
kaivosmaan.

• Suomen etuja ovat vakaa poliittinen ja 
taloudellinen tilanne sekä maan toimiva kaivos- 
ja ympäristölainsäädäntö.

10 suurinta kullantuottajamaata vuonna 2021.  
Suomen sijoitus lisätty karttaan.3
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Markkinatrendejä

Monet maailman todennetuista isoista 
kultaesiintymistä sisältävät yhä vähemmän 
kultavaroja. Tästä esimerkkinä ovat Etelä-Afrikan 
kaivokset, jotka tuottivat vuoteen 2007 asti eniten 
kultaa maailmassa ja jotka ovat historiallisesti 
tuottaneet 50 prosenttia kaikesta maailman 
kullasta. Osassa näitä kaivoksia louhitaan nyt 
jopa 4 000 metrin syvyydessä,  mikä on hankalaa 

Avainlukuja:

Koruteollisuus 56 %
Sijoitukset 25 %
Teknologia 8 %
Keskuspankit 11 %

Vuosittainen kullan kysyntä 2021Vuosittainen kullan tarjonta 2021

Kokonaistarjonta 
kaivoksista 76 %
Kierrätetty 
kulta 24 %

Etsintä Tuotanto Jalostus Harkkojen
vaihdanta

Endominesin osa 
toimitusketjua

Koru-
teollisuus

Harkot ja 
kolikot Teknologia

Kierrätys

Valmistus Jakelu Käyttö Kierrätys

Sijoitustuotteet Jakelu Käyttö

Käyttö

ETF:t ja vastaavat tuotteet

Keskuspankit 

Kullan käyttö
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.

Kullan kysyntä

Kullan kysynnän kannalta 
määräävin tekijä on jo kauan 
ollut koruteollisuus. Kulta on 
kuitenkin viime vuosina jälleen 
kasvattanut merkitystään 
sijoituskohteena.

Seuraavassa kuvassa 
esitetään kullan tuotantoketju, 
kullan loppukäytön kohteet 
sekä eri loppukäyttäjien osuus 
kullan kysynnästä:

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 lisääntymiseen etsintäalueilla, joilla 
on hyvä infrastruktuuri, vakaa poliittinen ympäristö 
ja, mikä tärkeintä, hyvät geologiset edellytykset, 
kuten Pohjoismaissa ja Yhdysvalloissa.

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.
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Strategia
Strategia keskittyy kullan kaivos- ja 
malminetsintätoimintaan Suomessa

Endominesin vuonna 2022 uudistettu strategia perustuu neljään 
painopistealueeseen:

1. Pampalon tuotanto muodostaa liiketoiminnan 
perustan
Endominesin tuotantolaitos ja rikastamo sijaitsevat Ilomantsin 
Pampalossa, jonka sijainti keskellä Karjalan kultalinjaa on 
optimaalinen Yhtiön Suomen kullantuotannon keskittämiseksi 
yhdelle tuotantolaitokselle. Sijainti on myös läheinen suurimpiin 
asiakkaisiin nähden, mikä edesauttaa tuotantoprosessin 
vastuullisuutta minimoimalla kuljettamisesta aiheutuvat päästöt. 

Lisäksi Pampalon rikastamolla on käyttämätöntä kapasiteettia 
noin puolet kokonaiskapasiteetista, mikä mahdollistaa 
kullantuotannon laajentamisen nykyisiltä lähietäisyydellä sijaitsevilta 
satelliittiesiintymiltä löytyvillä kultavarannoilla. Endominesin 
tarkoituksena onkin kehittää aktiivisesti eteenpäin ja tuoda 
tuotantoon jo tiedossa olevia, läheisiä kultaesiintymiä.

2. Aktiivinen malminetsintä Karjalan kultalinjalla yli 
miljoonan unssin kultavarannot sisältävän esiintymän 
määrittämiseksi
Geologian Tutkimuskeskuksen (GTK) vuonna 2015 toteuttaman 
tutkimuksen mukaan on ”korkea, yli 50 prosentin todennäköisyys, 
että Karjalan kultalinjalta löydetään yli miljoona unssia kultaa”. 
Karjalan kultalinjan alue on geologisilta ominaisuuksiltaan 
hyvin samankaltainen kuin useat maailman suurimmista 
kullantuotantoalueista, kuten Australian Kalgoorlie, Kanadan 
Abitibi ja Etelä-Afrikan Witwatersrand, mikä havainnollistaa 
alueen potentiaalia nousta merkittäväksi kultaesiintymäksi ja 
tuotantoalueeksi. Endomines pyrkii myös malminetsinnällä 
turvaamaan kaivostoimintansa ja pitkän aikavälin kasvun. Yhtiön 
malminetsintä keskittyy Karjalan kultalinjan alueelle. Yhtiön 
näkemyksen mukaan alueen potentiaali on hyvin merkittävä 
aikaisempiin selvityksiin ja asiantuntijalausuntoihin perustuen. 
Tavoitteena Yhtiöllä on määrittää yli miljoonan unssin kultaesiintymä 
Karjalan kultalinjan alueelta. Tällaisen esiintymän uskotaan 
mahdollistavan merkittävän omistaja-arvon kasvun.

Hosko
54 Kt @ 5.0 g/t
8 700 oz*

Pampalonlammit
1 40 Kt @ 1.5 g/t Au
6 800 oz*

Pampalo East
145 Kt @ 1.21 g/t Au 
5 800 oz*Pampalo
Rämepuro
45 Kt @ 3.0 g/t Au
4 500 oz (maanalainen)

Muurinsuo
78 Kt @ 2.4 g/t Au 
6 000 oz*

Korvilansuo
211 Kt @ 1.94 g/t Au
13 160 oz*

10 km

Karttamerkinnät
Endominesin lupa-alueet
Vihreäkivivyöhyke

Kaivospiiri
Malminetsintälupa
Ympäristölupa
YVA 2013 
(Ympäristövaikutusten 
arviointimenettely)

* Endominesin arvio kulta-
pitoisuudesta ja -määrästä, 
toukokuu 2022
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Montana

Idaho

3. Kumppanuusmalli Yhdysvalloissa paikallisen 
operatiivisen tietämyksen ja rahoituksen lisäämiseksi 
Endomines omistaa tällä hetkellä hallintaoikeudet seitsemään 
kultaesiintymään Yhdysvalloissa: viiteen Idahossa ja kahteen 
Montanassa. Nämä esiintymät ostettiin vuosina 2018–2020 yhteensä 
44 miljoonalla Yhdysvaltain dollarilla. Minimoidakseen oman 
osuutensa lisäinvestoinneista Endomines pyrkii aktiivisesti siirtymään 
kumppanuusmalliin Yhdyvaltojen liiketoiminnassaan.

Mahdollisia kumppanuusmallin toteutusmuotoja ovat esimerkiksi: 
• yhteisyrityksen (ns. joint venture) perustaminen 
• tiettyjen esiintymien myynti kokonaan pois
• tiettyjen esiintymien osittainen myynti paikalliselle toimijalle
• jokin yllä olevien vaihtoehtojen yhdistelmä.

Yhdysvaltojen esiintymien hankinnan jälkeen toiminta Yhdysvalloissa 
on uudelleenorganisoitu, jonka seurauksena toiminnan kulut 
Yhdysvalloissa ovat matalalla tasolla. Tämä sallii mahdollisien 
kumppanimallien kartoittamisen harkiten, eivätkä mahdolliset 
viivästykset muodosta Endominesille merkittävää taloudellista riskiä.

4. Vastuullisuustoiminnot (ESG) ohjaavat Endominesin 
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 kaivostoiminnan kehittämisessä, sillä Suomi on listattu 
Fraser-instituutin tutkimuksessa vuonna 2018 maailman parhaaksi 
lainsäädännölliseksi ympäristöksi kaivostoimintaan sijoittamisen 
houkuttelevuudessa. Arviointi perustui geologiseen ympäristöön 
sekä lainsäädännöllisten tekijöiden vaikutukseen kansalaisten 
asenneympäristöön mineraalietsintää koskien.

Yhtiö on käynnistänyt vuonna 2022 ESG-ohjelman. ESG-ohjelma 
nähdään yhtiön tärkeimpänä kehitysohjelmana, missä lyhyen 
tähtäimen aktiviteetit ja pitkän tähtäimen toimenpiteet tavoitteiden 
saavuttamiseksi muodostavat pohjan yhtiön kehitykselle. 
Endominesin lähitulevaisuuteen suunnittelemia strategian mukaisia 
vastuullisuusperiaatteita tukevia toimenpiteitä ovat muun muassa 
tieteellisperusteisten pitkän aikavälin vastuullisuustavoitteiden ja 
suorituskykymittariston määritteleminen, vastuullisuusohjelman 
kehittäminen sidosryhmäpalautteen perusteella sekä täysimittaisten 
ESG-raportointikyvykkyyksien rakentaminen vuoteen 2024 
mennessä.
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Pampalon alueen 
kaivoksen odotettavissa 
oleva elinikä

Endomines uskoo että malminetsinnän 
jatkaminen johtaa uusiin esiintymiin, 
jotka pidentävät Suomen toiminnan 
odotettavissa olevaa elinikää. 
Alueen tarkkaa eliniän ennustetta 
on vaikea arvioida, sillä se riippuu 

malminetsintätyön tuloksista 
ja mahdollisista uusista 

löydöksistä.

Taloudelliset ja operatiiviset tavoitteet
Endominesin pitkän tähtäimen operatiiviset tavoitteet uuteen 
strategiaan perustuen ovat:
1. Yli 1 miljoonan unssin kultamineralisaatio määritetty vuoden 2025 

loppuun mennessä.
2. Vuosittainen kullantuotanto 20 000 unssin tasolla Pampalossa 

vuoden 2024 loppuun mennessä.
3. Operatiivinen tehokkuus ja taloudellinen tulos hyvällä tasolla 

suhteessa verrokkiyhtiöihin.
4. Kumppanuussopimus Yhdysvalloissa sovittu vuoden 2023 

loppuun mennessä.
5. ESG asioissa kaivosalan johtavien yritysten joukossa.

Pampalon tuotantoa nostettiin alkuvuoden 2022 aikana 
merkittävästi, mikä osaltaan vaikutti positiivisesti taloudelliseen 
kannattavuuteen, joka on linjassa uuden strategian kanssa. 
Toukokuussa 2022 Endomines päätti ryhtyä toimeen muiden 
esiintymien kuin maanalaisen kaivoksen kehittämiseksi, ja tehtiin 
päätös avata itäinen avolouhos. Arvio on, että tämä kasvattaa kullan 
tuotantoa Pampalossa 10–20 prosentilla. Endomines aikoo jatkaa 
Kultalinjan muiden tunnettujen ja luvitettujen osien kehittämistä 
kasvattaakseen Pampalon tuotantomääriä entisestään.

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

Tulevaisuuden näkymät

Tuotannon ylösajon ennustetaan jatkuvan Pampalossa, ja 
itäisen avolouhoksen malmintuotannon arvioidaan lisäävän 
tuotantomääriä 10–20 prosenttia. Endomines arvioi, että vuoden 
2022 toisen vuosipuoliskon tuotanto on 30–70 prosenttia suurempi 
ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna. 

Fridayn kaivokselta ei realisoidu kullantuotantoa vuoden 
2022 toisella vuosipuoliskolla, koska kaivoksen toiminta on 
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 tuotanto-alueella jatkuvat alaspäin ja 
tulokset myös tukevat johdon positiivista näkemystä seuraavasta 
suunnitellusta tuotantoalueesta. 

Yhtiö myös aloitti toisen vaiheen maanalaisessa 
kairausohjelmassa, mikä käsittää yhteensä 4 000 metriä Pampalon 
kaivoksella, ja mahdollistaa esiintymän syventämiseen. Vuoden 
2022 kolmannella neljänneksellä Yhtiö käynnisti myös merkittävän 
pintamalmin kairausohjelman Karjalan kultalinjalla. Ohjelma keskittyy 
Pampalonlammin, Pampalon ja Rämepuron alueisiin ja valittuihin 
alueellisiin malminetsintäkohteisiin Kartitsan alueilla.
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Vastuullisuus
Liiketoimintamme ottaa huomioon 
vaikutuksemme ympäristöön ja ihmisiin

Endomines on sitoutunut toimimaan vastuullisesti ja noudattamaan 
ESG-periaatteita toiminnassaan. Yhtiön valmisteilla oleva ESG-
ohjelma luo perustan vastuulliseen toimintaan, missä huomioidaan 
ympäristö, sosiaalinen vastuu ja hallintoasiat. Endomines edellyttää 
myös alihankkijoilta ja kumppaneilta vastuullista toimintaa ja 
sitoutumista Endominesin toimintaperiaatteisiin. 

Endomines noudattaa raportoinnissaan pörssisäädöksiä ja raportoi 
ESG-datan Nasdaqin ESG-datakeskukseen. Vuodesta 2023 alkaen 
ESG-toiminnalle varataan oma osa vuosikertomukseen tai erilliseen 
ESG-raporttiin.

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 ylittämään laissa asetetut 
vaatimukset. Pampalon rikastamolla tämä tarkoittaa esimerkiksi 
sitä, että rikastusprosessissa ei käytetä syanidia, vahvoja happoja 
tai luonnolle pitkäaikaisia haittoja aiheuttavia kemikaaleja. 
Endomines myös kierrättää ja uudelleen käyttää prosessiveden 
mahdollisuuksien mukaan.

Yhtiön ESG-ohjelmassa se on sitoutunut määrittämään 
toiminnasta aiheutuvat hiilidioksidipäästöt maaliskuun loppuun 2023 
mennessä. Samalla kartoitetaan mahdolliset vaihtoehdot päästöjen 
vähentämiseksi.

Endominesin päivittäisen päätöksenteon periaatteet

1. Pyritään 
takaamaan 
turvallinen 
ja mieluisa 
työpaikka 
työntekijöille 
ja liike-
kumppaneille.

2. Hyvän 
elinympäristön 
varmistaminen 
tuleville 
sukupolville.

3. Aktiivisen 
yhteistyö-
kumppanuuden 
tarjoaminen 
paikallisille 
yhteisöille ja 
paikallisten 
yritysten 
tukeminen.

4. Kunnioituksen 
osoittaminen 
yhteistyö-
kumppaneita ja  
sidos ryhmiä 
kohtaan.

5. Taloudellisesti 
kestävän yritys-
toiminnan 
varmistaminen.
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Sosiaalinen vastuu (S)

Työturvallisuus
Turvallisuus on Endominesin toiminnan kannalta erittäin tärkeä 
asia. Yhtiö haluaa yhteistyökumppaneiden ja työntekijöiden 
työskentelevän turvallisessa ympäristössä . Tavoitteena on harjoittaa 
toimintaa tapaturmitta. 

Tapaturmataajuus LTI (poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä 
miljoonaa työtuntia kohti) juoksevalta 12 kuukaudelta oli kesäkuun 
2022 lopussa Pampalossa 0. Yhdysvalloissa sattui raportointikaudella 
yksi poissaoloon 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 valintaprosessissa. Yhtiö järjestää lähialueiden asukkaille 
vähintään kerran vuodessa yleisötilaisuuden, jossa kerrotaan yhtiön 
suunnitelmista ja käydään keskustelua osallistujien kanssa.

Työhyvinvointi ja henkilöstön kehittäminen
Endomines on sitoutunut mittaamaan työhyvinvointia vuosittain. 
Tulosten perusteella Yhtiön toimintaa kehitetään eteenpäin 
ja tehdyt toimenpiteet viestitetään henkilöstölle, esimerkiksi 
henkilöstöinfoissa. Endomines on myös sitoutunut henkilöstön 
osaamisen ja tietotaidon jatkuvaan kehittämiseen.

Endomines suhtautuu syrjintään, häirintään ja kiusaamiseen 
nollatoleranssilla ja rohkaisee kaikkia, jotka huomaavat syrjivää, 
häiritsevää tai kiusaavaa toimintaa tai käytöstä tekemään ilmoituksen 
Endominesin Whistleblowing-ilmoituskanavan kautta.

Hyvä hallinto (G)

Vastuulliset toimitusketjut
Endomines on sitoutunut kohtelemaan tavarantoimittajia ja 
kumppaneita kunnioittavasti ja eettisesti. Yhtiö toimii kumppaneiden 
kanssa, jotka noudattavat lainsäädäntöä, jakavat saman näkemyksen 
toiminnan perusperiaatteista ja jakavat sitoutumisen turvallisuuteen 
sekä ESG-liitännäisiin asioihin.

Yhtiö priorisoi kaupankäyntiä paikallisten tavarantoimittajien 
kanssa. Tämä mahdollistaa liikekumppanuusverkoston luomista ja 
vähentää toimitusketjun häiriöihin liittyviä riskejä.
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Konsernin avainluvut
Tuloslaskelma

1.1.–30.6.2022 1.1.–31.12.2021
MEUR (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton)

Liikevaihto 5,6 0
Valmiiden	ja	keskeneräisten	tuotteiden	varaston	muutos -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
Rahoituskulut -1,6 -1,6
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 5,1 -0,6
Tulos ennen veroja -5 -25,7
Tulovero - -
Katsauskauden tulos -5 -25,7

Vaihtoehtoisia tunnuslukuja

1.1.–30.6.2022 1.1.–30.6.2021 1.1.–31.12.2021 1.1.–31.12.2020 1.1.–31.12.2019
MEUR (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	(%)	 492	358 -100 -100 79 -94
Käyttökateprosentti	(%)	 -64  -335	600 - 492	638 -998 -809
Liiketulosprosentti	(%)	 -181 -795	450  -1 063	283 -1	707 -869
Nettotulosprosentti	(%)	 -88 -1	006	733  -1 088	029  -1	819  -1	270
Omavaraisuusaste	(%)	 56,3 75,3 54,8 56,5 57,0
Korolliset	nettovelat	(MSEK)	 158,4 74,6 171,8 195,3 199,5
Korolliset	nettovelat	(MEUR)	 14,8 - 16,8 - -
Nettovelkaantumisaste	(%)	 48,1 16,9 55,4 59,1 59,4
Oman	pääoman	tuotto	(%)	 - -31 -82 -59 -26
Henkilöstömäärä	keskimäärin	 - - 53 46 34
*	Lukuun	ottamatta	Pampalon	rikastamon	talteen	ottamaa	kultaa

Tunnuslukujen määritelmät

Liikevaihdon kasvu: Liikevaihdon kasvu kuvaa liikevaihdon prosentuaalista muutosta  
   suhteessa edeltävän tilikauden liikevaihtoon
Käyttökateprosentti: Käyttökate prosentteina liikevaihdosta
Liiketulosprosentti: Liiketulos prosentteina liikevaihdosta
Nettotulosprosentti: Nettotulos prosentteina liikevaihdosta
Omavaraisuusaste: Oma pääoma prosentteina taseen loppusummasta
Korolliset nettovelat: Korolliset velat vähennettynä rahavaroilla
Nettovelkaantumisaste: Korolliset nettovelat jaettuna omalla pääomalla
Oman pääoman tuotto: Tulos verojen jälkeen prosentteina keskimääräisestä omasta pääomasta (tilikauden alku ja loppu)
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Hallitus ja johtoryhmä

Jukka-Pekka Joensuu 
(s. 1966)

• Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 
2022. Hallituksen jäsen vuodesta 2021. 
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä 
osakkeenomistajista.

• Koulutus: OKT, Turun yliopisto

• Kokemus: Osakas, Eversheds Sutherland 
vuodesta 2018. Varatoimitusjohtaja, 
Cinia Group Oy 2014-2017. 
Osakas ja operativiinen johtaja, 
PricewaterhouseCoopers Oy 2009-2014.

• Endomines AB:n osakkeet: 0

Jeremy Read 
(s. 1959)

• Hallituksen jäsen vuodesta 2019 lähtien, 
tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja. 
Riippumaton yhtiöstä, mutta ei yhtiön 
merkittävästä osakkeenomistajasta TVL 
GOLD 1, LLC:stä.

• Koulutus: Liiketalouden 
kandidaatintutkinto. Bathin yliopisto.

• Kokemus: Wentworth family officen 
toimitusjohtaja vuodesta 2012. .

• Endomines AB:n osakkeet: 0

Jukka Jokela 
(s. 1954)

• Hallituksen jäsen 2022 lähtien. . 
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä 
osakkeenomistajista.

• Koulutus: Geologian ja mineralogian 
maisteri, Turun yliopisto

• Kokemus: Perustaja ja toimitusjohtaja, 
Joexco Oy vuodesta 2021. Vanhempi 
neuvonantaja FinEx Metals vuodesta 
2022. Laaja kokemus kaivosten 
kehitysprojekteista, malminetsinnästä, 
ESG:stä, viranomaisyhteistyöstä ja 
sidosryhmien kanssa toimimisesta 
pohjoismaissa.

• Endomines AB:n osakkeet: 0

Eeva Ruokonen 
(s. 1960)

• Hallituksen jäsen vuodesta 2021. 
Palkitsemis- ja ESG-valiokunnan 
puheenjohtaja. Riippumaton yhtiöstä ja 
sen merkittävistä osakkeenomistajista.

• Koulutus: DI, kaivostekniikka, 
Teknillinen Korkeakoulu; Tekniikan 
lisensiaatti, rikastustekniikka, Teknillinen 
Korkeakoulu; MBA -tutkinto, Oulun 
yliopisto.

• Kokemus: Hallituksen jäsen ja 
vastuullisuusvaliokunnan puheenjohtaja, 
Suomen Malminjalostus Oy 2018-. 
Neuvonantaja, Nordic Talc Oy 2020-. 
Itsenäinen konsultti. Vuosina 1988-
2018 useita ylimmän johdon tehtäviä 
kaivoksilla ja metallien jalostuksessa 
kuten Outokumpu, Boliden ja Talvivaara. 
Laaja kokemus vastuullisuuden 
ja kestävyyden alueilta kaivos- ja 
mineraaliliiketoiminnassa.

• Endomines AB:n osakkeet: 0

Markus Ekberg
(s. 1957)

• Hallituksen jäsen vuodesta 2021. 
Tekniikka- ja turvallisuuvaliokunnan 
puheenjohtaja. Riippumaton yhtiöstä ja 
sen merkittävistä osakkeenomistajista.

• Koulutus: Geologian ja mineralogian 
maisteri, Turun yliopisto. Eurogeologi, 
JORC ja NI 43-101-koodien mukainen 
”Qualified Person” -status.

• Kokemus: Osakas, hallituksen 
puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, 
FinnCobalt Oy vuodesta 2018/2020. 
Toimitusjohtaja, Endomines AB 2009-
2017. Useita johtotehtäviä Outokummulla 
sekä muissa kaivosyhtiöissä Suomessa, 
Norjassa, Australiassa ja Irlannissa 
vuosina 1985-2009.

• Endomines AB:n osakkeet: 0

Endominesin hallitus
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Endominesin johtoryhmä

Kari Vyhtinen 
(s. 1971)

• Toimitusjohtaja maaliskuusta 2022

• Koulutus: Diplomi-insinööri, Mineraalien 
rikastustekniikka, Helsingin Teknillinen 
Korkeakoulu. Executive MBA, Aalto 
-yliopisto

• Kokemus: Marraskuu 2019-Helmikuu 
2022 Nordkalk Oy, Varatoimitusjohtaja, 
Uudet liiketoiminnat, Tammikuu 
2017-Marraskuu 2019 Nordkalk 
Oy, Operatiivinen Johtaja, yli 
15 vuoden kokemus erilaisista 
johtotehtävistä kaivosteollisuudessa. 
Karilla on laaja kokemus toiminnan 
tehostamisohjelmista, suurista 
investointiprojekteista ja liiketoiminnan 
kehityksestä, mukaan lukien yrityskaupat.

• Endomines AB:n osakkeet:  
1 250 osaketta

Mikko Sopanen 
(s. 1977)

• Talousjohtaja tammikuusta 2022

• Koulutus: Maisterin tutkinto rahoituksesta 
ja laskentatoimesta, Aalto-yliopisto

• Kokemus: CFO 2019-2022 Sotkamo 
Silver AB, Neuvonantaja 2017-2019 PwC 
Consulting, CFO 2015-2017 Sievi Capital 
Oyj, Director of Treasury 2006-2015 
Liteon Group. Mikolla on laaja kokemus 
rahoitusalan konsultoinnista että 
konsernitaloudesta ja -rahoituksesta

• Endomines AB:n osakkeet:  
0 osaketta

Sampo Hirvonen 
(s. 1981)

• Kaivoksen johtaja kesäkuusta 
2022 Tuotantopäällikkö 2021-
2022, Paikallisjohtaja 2018-2019, 
Kaivospäällikkö 2015-2018, 
Käyttöinsinööri 2013-2015, Kaivoksen 
työnjohtaja 2012-2013

• Koulutus: Insinööri AMK

• Kokemus: Laaja kokemus maanalaisesta 
kaivostoiminnasta sekä avolouhinnasta. 
Lean- ja kehitysprosessit.

• Endomines AB:n osakkeet:  
0 osaketta

Seppo Tuovinen 
(s. 1971)

• General Manager, Endomines Oy:n 
toimitusjohtaja 2019-; Aikaisemmin 
2018 - 2019 Endomines Idaho LLC:n 
toimitusjohtaja. Tätä ennen vuodesta 
2017 Endomines Oy:n ja Kalvinit 
Oy:n toimitusjohtaja, Väliaikainen 
toimitusjohtaja Endomines AB lokakuusta 
2021 helmikuuhun 2022

• Koulutus: DI (kaivostekniikka), Helsingin 
teknillinen korkeakoulu, Suomi. MBA-
tutkinto Henley Management Collegesta, 
Yhdistynyt kuningaskunta.

• Kokemus: Viidentoista vuoden kokemus 
kaivosteollisuudesta ja kaivosten 
kehittämishankkeista Outokumpu Mining 
Oy:ssä, Talvivaara Sotkamo Oy:ssä, Altona 
Mining Oy:ssä ja Kinrossissa Suomessa, 
Irlannissa ja Venäjällä.

• Endomines AB:n osakkeet:  
0 osaketta

Jani Rautio 
(s. 1974)

• Päägeologi huhtikuusta 2022 
Aikaisemmin 2020-2022 Endomines 
Oy:n Suomen päägeologi, Pampalon 
kaivoksen päägeologina ja vanhempana 
geologina 2013-2020

• Koulutus: Geologian ja mineralogian 
maisterin tutkinto, Turun yliopisto. 
Eurogeologi, JORC ja NI 43-101-koodien 
mukainen ”Qualified Person” -status.

• Kokemus: Vuosina 2000-2012 useita 
tehtäviä kaivos- ja malmietsintäyhtiöissä, 
kuten Outokumpu Mining, Sotkamo Silver 
Oy ja Gold-Ore Resources Ltd, Suomessa, 
Ruotsissa ja Eteläisessä Afrikassa. 
Laaja kokemus malminetsinnästä, 
kaivosgeologiasta ja varantoarvioista.

• Endomines AB:n osakkeet:  
0 osaketta
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Riskit
Yhtiön liiketoimintaan liittyviä riskejä
• Endomines on voinut arvioida kaivostensa 

malmivarat ja mineraalivarannot väärin.
• Endominesin tuotantolaitokset voivat kohdata 

luonnonmullistuksia ja äärimmäisiä sääolo-
suhteita, mikä voi vaikuttaa tuotantoon kielteisesti 
ja jopa johtaa tuotannon lopettamiseen.

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

• Endominesin nykyisen ja suunnitellun kaivos-
toiminnan harjoittaminen on riippuvaista kolman-
sien osapuolten kanssa tehdyistä sopimuksista.

Yhtiön toimintaympäristöön  
liittyviä riskejä
• Kullan hinnan epäsuotuisa kehitys voi vaikuttaa 

kielteisesti Endominesin tulokseen.
• Sortumat, tulviminen, ympäristövahingot, tuli-

palot, räjähdykset ja muut vastaavat  tapahtumat 
voivat johtaa toiminnan keskeytymiseen, 
tuotannon viivästyksiin, vahinkoihin, vakavaan 
tapaturmaan tai kaivosten tuhoutumiseen. 
Kaivostoimintaan ja mineraaliesiintymien hyödyn-
tämiseen liittyy erilaisia teknisiä riskejä, joihin 
Endomines ei aina pysty vaikuttamaan.

• Malminetsintä on luonteeltaan epävarmaa ja 
siihen liittyy taloudellista riskinottoa.

Endominesin taloudelliseen  
asemaan liittyvät riskit
• Yhtiön liiketoiminta on ennen ollut tappiollista 

eikä sen toiminnasta välttämättä koskaan tule 
kannattavaa.

• Omaisuuserien arvonalentuminen voi vaikuttaa 
Yhtiön kykyyn maksaa osinkoja tai neuvotella 
tulevasta rahoituksesta.

• Valuuttakurssien muutokset voivat vaikuttaa 
kielteisesti Endominesin tulokseen.

• Endominesin ulkoiseen rahoitukseen liittyy riskejä.

Sulautumiseen liittyvät riskit
• Sulautumisen toteuttamisen epäonnistuminen 

tai viivästyminen voi vaikuttaa Endominesin 
liiketoimintaan kielteisesti.

Endominesin osakkeisiin liittyvät riskit
• Endominesin kyky maksaa osinkoa tai muutoin 

jakaa vapaata omaa pääomaa on riippuvainen 
jakokelpoisten varojen saatavuudesta, eikä  yhtiö 
odota jakavansa osinkoa lyhyellä tai keskipitkällä 
aikavälillä.

• Yhtiön osakeomistuksen keskittyminen voi 
vaikuttaa osakkeiden markkinahintaan ja likvidi-
teettiin; Yhtiön suurilla osakkeenomistajilla voi 
olla merkittävä vaikutusvalta Yhtiön hallinnossa 
ja suurten osakkeenomistajien intressit voivat 
poiketa vähemmistöosakkaiden intresseistä.

• Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja sen vaiku-
tukset yleiseen markkinatilanteeseen voivat 
vaikuttaa Endominesin toimintaan ja taloudelli-
seen joustavuuteen kielteisesti.

• Esitetyllä kaivosverolla voi olla vaikutus Yhtiön 
toiminnan kannattavuuteen.

Ympäristöön ja lupiin liittyvät riskit
• Endominesin toiminta on riippuvaista malmin-

etsintä-, kaivos- ja ympäristöluvista sekä muista 
luvista ja oikeuksista.

• Endominesin toimintaan kohdistuu ympäristö-
riskejä ja ympäristövaatimuksia.

Oikeudelliset ja sääntelyyn  
liittyvät riskit
• Endominesin toiminta on laajan oikeudellisen ja 

viranomaissäätelyn alaista, jolla voi olla kielteinen 
vaikutus Endominesiin, mikä puolestaan voi 
johtaa korkeampiin kuluihin, suunniteltua mata-
lampaan tuotantoon sekä uusien esiintymien 
kehittämisen viivästymiseen tai estymiseen.

• Valtioneuvosto on hyväksynyt hallituksen 
esityksen, jonka myötä kaivoslakiinmahdollisesti 
tehtävillä muutoksilla saattaa olla haitallisia 
vaikutuksia Endominesin toimintaan, Yhtiön kehit-
täessä käynnissä olevia malminetsintä hankkeita 
tai käynnistäessä uusia kaivoshankkeita.

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

• Tulevat suuret osakeannit, liikkeeseenlasketut 
Osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaiset erityiset 
oikeudet tai merkittävät Endomines Finlandin 
osakkeiden myynnit, voivat vaikuttaa kielteisesti 
Endomines Finlandin osakkeiden markkinahintaan 
ja mahdolliset tulevat suuret osakeannit voivat 
laimentaa nykyisten osakkeenomistajien omistusta.

• Tietyt ulkomaiset osakkeenomistajat eivät 
välttämättä pysty käyttämään Suomen osake-
yhtiölain mukaista etuoikeuttaan tai muita 
osakkeen omistajan oikeuksiaan.

• Endomines Finlandin osakkeiden markkinahinta 
voi heilahdella huomattavasti.

• Jos sijoittajan kotivaluutta on muu kuin euro, hän 
altistuu tietyille valuuttariskeille sijoittaessaan 
uusiin osakkeisiin.

Listautumisantiin ja listautumiseen 
liittyvät riskit
• Listautuminen voi viivästyä.
• Merkintöjä ei voi peruuttaa tai muuttaa eikä sijoit-

tajille välttämättä allokoida merkintäsitoumusta 
vastaavaa määrää uusia osakkeita ja toisaalta on 
mahdollista, ettei kaikkia uusia osakkeita merkitä 
listautumisannissa tai että Yhtiö päättää olla 
toteuttamatta listautumisantia.
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Listautumisannin ehdot
Osakkeenomistajan osakeantipäätös 
Endomines Finland Oyj (”Yhtiö”) päätti 17.10.2022 
osakkeenomistajan päätöksellä valtuuttaa Yhtiön hallituksen 
päättämään enintään 10 000 000 uuden osakkeen antamisesta. 
Yhtiön hallitus päätti 28.11.2022 suunnatusta osakeannista, 
jossa Yhtiö tarjoaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta 
poiketen yhteensä alustavasti enintään 2 600 000 uutta 
osaketta yleisölle merkittäväksi (”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.

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 pääomarakennetta, joten osakkeenomistajan 
merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on Yhtiön kannalta 
painava taloudellinen 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 talousalueella 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. Henkilöstöannissa 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 Instituutioannissa alustavasti enintään 2 450 000 Uutta 
Osaketta. Yleisöannissa, Henkilöstöannissa ja Instituutioannissa 
Uusien Osakkeiden määrät voivat olla enemmän tai vähemmän 
kuin tässä esitetyt määrät. Yleisöannin 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, Listautumisannissa 
voidaan laskea liikkeeseen yhteensä enintään 3 600 000 
Uutta Osaketta, jolloin Uusien Osakkeiden 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 hyväksymisestä kokonaan tai osittain. 
Yhtiön hallitus päättää Uusien Osakkeiden allokaatiosta 
Yleisöannin, Henkilöstöannin ja Instituutioannin välillä. 

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 käyttämisestä kokonaan tai osittain 
sekä Lisäosake-erään kuuluvien Uusien Osakkeiden jakamisesta 
Yleisö- ja Instituutioannin kesken. 

Ylimerkintätilanteessa Yhtiön hallituksella on oikeus 
allokoida Uusia Osakkeita ennen muita merkinnän tehneitä 
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 mahdollistamaan 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 Vaihtovelkakirjalainaa 
kuittaamalla maksettavia merkintöjä.

Uusia Osakkeita voidaan siirtää Instituutio-, Henkilöstö- ja Yleisö-
annin 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 täytäntöönpanon 
ja rekisteröinnin arvioidaan tapahtuvan 16.12.2022. 
Listautumisannin toteutuminen on ehdollinen Sulautumisen 
täytäntöönpanolle ja rekisteröinnille. Mikäli Listautumisanti 
ei toteutuisi Sulautumisen viivästymisen tai peruuntumisen 
seurauksena, tiedottaa Yhtiö asiasta ja maksetut merkinnät 
palautetaan merkitsijöille. Maksut palautetaan arviolta viiden 
pankkipäivän kuluessa siitä, kun hallitus on tehnyt päätöksen 
Listautumisannin peruuttamisesta, tai 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. Yhtiön 
hallitus voi päättää siirtää Listautumisannin toteutusta enintään 
viikolla, mikäli Sulautumisen täytäntöönpano ja rekisteröinti 
viivästyisivät.

Merkintähinta ja merkinnän maksutapa 
Kunkin Instituutioannissa ja Yleisöannissa tarjottavan Uuden 
Osakkeen merkintähinta on 5,00 euroa. Henkilöstöannissa 
osakekohtainen merkintähinta on 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 
osakeanneissa tyypillisesti sovellettava alennus suhteessa 
julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan osakkeen hintaan. 
Uusien Osakkeiden merkintähinta kirjataan Yhtiön sijoitetun 
vapaan oman pääoman rahastoon. Yleisöannissa sekä 
Henkilöstöannissa merkintähinta on maksettava rahassa.

Instituutioannissa merkintähinta voidaan maksaa joko 
rahassa ja/tai kuittaamalla yhtä tai useampaa yhtiön 
vaihtovelkakirjalainoista (yhdessä ”Vaihtovelkakirjalainat”). 
Vaihtovelkakirjalainojen yhteenlaskettu lainapääoma, 
korkosaaminen ja muut maksamattomat palkkiot ovat yhteensä 
20 266 368,53 euroa. 
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Vaihtovelkakirjalainan haltijalla on oikeus käyttää Uusien 
Osakkeiden merkintähinnan maksamiseen Instituutioannissa 
Vaihtovelkakirjalainaan perustuvaa saamistaan Yhtiöltä 
nimellisarvoonsa joko kokonaan tai osittain. Maksuun 
käytettävään lainapääomaan perustuva 28.11.2022 mennessä 
kertynyt korkosaaminen ja mahdolliset lainan muut 
maksamattomat palkkiot tulee myös käyttää merkintähinnan 
maksuun. Tarvittaessa lainapääomaa, korkosaamista ja muita 
maksamattomia palkkioita vastaan saatava osakemäärä 
pyöristetään alaspäin lähimpään kokonaiseen osakkeeseen, eikä 
yli jäävää 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 hallituksella on oikeus 
pidentää Listautumisannin Merkintäaikaa. Instituutioannin, 
Henkilöstöannin ja Yleisöannin Merkintäaikoja voidaan pidentää 
tai olla pidentämättä toisistaan riippumatta. Jos Instituutioannin, 
Henkilöstöannin tai Yleisöannin Merkintäaikaa pidennetään, 
muutetaan Listautumisannissa annettujen merkintöjen 
hyväksymisen, Instituutioannissa merkittyjen Uusien Osakkeiden 
maksuajan, Uusien Osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisen 
ja Uusien Osakkeiden kaupankäynnin kohteeksi ottamisen 
ajankohtia vastaavasti. Merkintäajan 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 merkittäväksi 
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 Henkilöstöannin 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 mainittuja 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 
 – 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 
verkkopalvelun kautta voi tehdä merkinnän myös 
yhteisön puolesta.

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

 – 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 toimipisteessä. 

Merkintä katsotaan tehdyksi, kun allekirjoitettu merkintälomake 
on jätetty verkkopalvelussa tai Nordnetin toimipisteeseen ja 
merkintä on maksettu. Maksu tulee suorittaa Uusia Osakkeita 
merkittäessä merkinnän tekevän 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.

Merkintä on sitova, eikä sitä voi muuttaa tai perua muutoin 
kuin näiden ehtojen kohdan ”– Merkintöjen peruminen 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 merkinnät 
on Ruotsissa Nordnetin kautta tehtävä heidän laillisten 
edunvalvojiensa toimesta tai valtakirjan omaavan henkilön 
toimesta.

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

Nordnetin tiliasiakkailla on oltava tilillään riittävästi 
käteisvaroja merkintäänsä varten 9.12.2022 kello 15.30 (Ruotsin 
aikaa) ja toimituspäivän (arviolta 19.12.2022) välisenä aikana, 
jotta he eivät menetä allokaatio-oikeuttaan.

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 merkinneet Nordnetin omat 
asiakkaat näkevät merkintänsä sekä Uusien Osakkeiden 
allokaation Nordnetin verkkopalvelun tapahtumasivulla. 
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, Sijoitusrahasto 
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 peruuttamattomia, 
ehdollisena tietyille edellytyksille, jotka ovat täyttyneet 
28.11.2022 mennessä. 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).

Merkintöjen peruminen tietyissä 
olosuhteissa 
Kaikki tämän esitteen (”Esite”) sisältämiin tietoihin liittyvät 
merkittävät uudet seikat, olennaiset virheet tai olennaiset 
epätarkkuudet, jotka voivat vaikuttaa Uusien Osakkeiden 
arviointiin ja jotka ilmenevät tai havaitaan Esitteen hyväksymisen 
jälkeen mutta ennen tarjousajan päättymistä tai kaupankäynnin 
aloittamista säännellyllä markkinalla sen mukaan, kumpi näistä 
tapahtuu myöhemmin, on Esiteasetuksen mukaan kerrottava 
esitteen 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 pörssitiedotteella. Kyseisessä 
pörssitiedotteessa ilmoitetaan myös sijoittajien merkintöjen 
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peruuttamisoikeudesta ja tarkemmista ohjeista peruuttamiseen 
liittyen. Merkinnän mahdollisen peruutuksen tulee koskea 
yksittäisen sijoittajan tekemän merkinnän kattamaa 
osakemäärää kokonaisuudessaan. Peruutus tulee tehdä 
pääjärjestäjän toimipisteessä tai toimittamalla 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 hyväksymällä erillisen 
merkinnän peruutuksen käyttäen Nordnetin pankkitunnuksia. 
Peruuttamiseen oikeuttavan ajanjakson päätyttyä 
peruuttamisoikeutta ei enää ole. Mikäli merkintä peruutetaan, 
palautetaan merkinnän mukainen maksettu määrä merkinnän 
yhteydessä ilmoitetulle pankkitilille, arviolta viiden pankkipäivän 
kuluessa merkintäpaikalle annetusta peruuttamisilmoituksesta, 
tai 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. 

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 täytäntöönpanon toteuttamiseen ja 
rekisteröintiin asti eli arviolta 16.12.2022 asti. Listautumisanti 
on kokonaisuudessaan vielä toteuttamispäätöksen jälkeen 
ehdollinen Sulautumisen täytäntöönpanolle ja rekisteröinnille, 
jonka arvioidaan tapahtuvan 16.12.2022.

Tieto merkintöjen hyväksymisestä ja 
kaupankäynti Yhtiön osakkeilla 
Hyväksytyistä merkinnöistä toimitetaan sähköinen 
vahvistusilmoitus sijoittajille arviolta 13.12.2022 Yleisö- ja 
Insituutioannin oasalta ja arviolta 16.12.2022 Henkilöstöannin 
osalta (ellei Merkintäaikaa pidennetä) merkintälomakkeessa 
annettuun sähköpostiosoitteeseen. Tämän lisäksi Yhtiö 
julkaisee Yleisö- ja Instituutioannin osalta arviolta 13.12.2022 ja 
Henkilöstöannin osalta arviolta 16.12.2022 (ellei Merkintäaikaa 
pidennetä) pörssitiedotteen, 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) kaupankäyntitunnus 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 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 hallitus, 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 osakesäästötilille 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 osakkeiden säilyttämisestä. Uusien 
Osakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa. 

Tiedot
Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat 
ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa 
listautumisanti.endomines.com. 

Sovellettava laki ja erimielisyyksien 
ratkaiseminen 
Listautumisantiin sovelletaan Suomen lakia. Listautumisannista 
mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan 
toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. 

Muut seikat 
Hallitus päättää Uusien Osakkeiden liikkeeseenlaskuun ja 
Listautumisantiin liittyvistä muista teknisistä seikoista 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 
Listautumisannissa merkitsijä valtuuttaa tilinhoitajansa, 
omaisuudenhoitajansa tai hallintarekisteröinnin hoitajansa 
luovuttamaan välttämättömiä henkilötietoja, arvo-osuustilinsä 
numeron sekä merkintää koskevia yksityiskohtia osapuolille, 
jotka osallistuvat merkintätoimeksiannon tai Uusien Osakkeiden 
allokointiin ja selvitykseen.
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Kysymyksiä ja vastauksia

Miksi yhtiö toteuttaa listautumisannin?  
Listautumisannin tuotto käytetään pääasiassa 
toiminnan laajentamiseen Karjalan kultalinjalla, 
joka on myös yhtiön tärkein strateginen 
painopistealue. 

Mikä on listautumisannin koko ja 
merkintähinta? 
Listautumisannin koko on enintään 2 600 000 
osaketta eli n. 13,0 miljoonaa euroa. Yleisöannin 
merkintähinta on 5,00 euroa osakkeelta. 
Ylimerkintätilanteessa Yhtiöllä on oikeus kasvattaa 
Listautumisantia enintään 5 miljoonalla eurolla  
(1 000 000 osaketta).

Mikä on listautumisannin aikataulu?  
Merkintäaika alkaa keskiviikkona 30. marraskuuta 
ja päättyy perjantain 9. joulukuuta. Arvioimme, että 
listautumisannin lopputulos tiedotetaan tiistaina 
13. joulukuuta, tarjottavat osakkeet kirjataan arvo-
osuustileille maanantaina 19.12 ja kaupankäynti 
uusilla osakkeilla alkaa Nasdaq Helsingissä 
tiistaina 20. joulukuuta.  

Mikä on annin tavoite ja mihin kerätyt 
varat on tarkoitus käyttää? 
Yhtiö pyrkii keräämään listautumisannilla noin 
13 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla 
uusia osakkeita merkittäväksi. Annista saadut 

varat on tarkoitus käyttää pääasiassa toiminnan 
laajentamiseen Karjalan kultalinjalla, joka on myös 
yhtiön tärkein strateginen painopistealue. 

Onko listautumisantiin tullut 
merkintäsitoumuksia ennakkoon?
Seuraavat ankkurisijoittajat ovat kukin erikseen 
tietyin tavanomaisin edellytyksin sitoutuneet 
merkitsemään osakkeita listautumisannissa 
yhteensä noin 12,2 miljoonalla eurolla.

• Joensuun Kauppa ja Kone Oy
• Mariatorp Oy
• Wipunen varainhallinta Oy
• Sijoitusrahasto Zenito Silver and Gold
• Eräät muut sijoittajat

Kuka saa osallistua listautumisantiin?
Uusia osakkeita tarjotaan kaikille yksityissijoittajille 
Suomessa ja Ruotsissa, institutionaalisille 
sijoittajille Suomessa, ETA-alueella ja 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa sekä 
Endominesin henkilöstölle.

Miten osakkeita voi ostaa?
Suomessa yleisöannin merkintäpaikkoina toimivat:
• Nordnetin verkkopalvelu osoitteessa 

www.nordnet.fi/endomines

 – 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 verkkopalvelun kautta voi tehdä 
merkinnän myös yhteisön puolesta.
 – Merkinnän tekeminen osakesäästötilille 
onnistuu vain Nordnetin kautta ja vain 
Nordnetissa olevalle osakesäästötilille 
tehtynä.
 – 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 toimipisteessä.

Ruotsissa 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.

Mistä saan lisätietoa?
Esitteen ja lisätietoa saat internetsivuilta 
osoitteesta listautumisanti.endomines.com,  
sekä omalta tilinhoitajayhteisöltäsi.
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