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Miljötillstånd beviljat för Rämepuro satellitgruva 

Bolagets dotterbolag Endomines Oy har idag mottagit ett beslut om miljötillstånd från 
Regionförvaltningsverket i Östra Finland rörande Rämepuro satellitgruva. 
 
Bolaget har gjort en preliminär utvärdering av miljötillståndet och finner inga hinder för att påbörja 
brytningen av malm i Rämepuro-förekomsten för vidare anrikning i det centralt belägna anrikningsverket i 
Pampalo i enlighet med planerna för sommaren 2014. Miljötillståndet beviljar Bolaget rätten att påbörja 
verksamheten omedelbart, oavsett eventuella överklaganden.  
 
”Det beviljade tillståndet samt den snabba behandlingstiden är ytterligare bekräftelse på att Endomines 
bedriver en ansvarsfull verksamhet längs Karelska Guldlinjen. Vi kommer genast att påbörja förberedelser 
för fullskalig produktion i Rämepuro. Malmen från Rämepuro kommer att bli ett viktigt tillskott till den 
ingående malmen till det centralt belägna anrikningsverket i Pampalo under de kommande åren”, säger 
Endomines VD Markus Ekberg i en kommentar. 
 
Ansökan om miljötillstånd för verksamheten i Rämepuro lämnades in sommaren 2013. 
 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Markus Ekberg 
verkställande direktör i Endomines AB 
tel. +358-40-706 48 50 
 
eller besök bolagets hemsida: www.endomines.com 
 
Om Endomines AB  
Endomines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsbolag som inlett produktionen i sin första guldgruva i östra Finland i 
februari 2011. Gruvan ligger i anslutning till den cirka 4 mil långa guldpotentiella Karelska Guldlinjen utefter vilken 
Endomines kontrollerar alla hittills kända guldförekomster. 

Bolagets affärsmetoder och gruvverksamhet grundar sig på hållbara värderingar och på att minimera miljöpåverkan. 

Endomines tillämpar SveMin:s och FinnMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och 
prospekteringsbolag. Endomines har valt att redovisa mineraltillgångarna och mineralreserverna enligt JORC-koden, 
som är en internationellt accepterad kod för rapportering av mineraltillgångar och mineralreserver i den australiska 
regionen.  

Endomines AB är noterat på NASDAQ OMX Stockholm: [ENDO] och på NASDAQ OMX Helsinki: [ENDOM]. Pareto 
Öhman AB är bolagets likviditetsgarant i Stockholm. 
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Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Endomines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om 
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för 
offentliggörande den 9 maj 2014 kl.15:00 svensk tid. 
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