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Endomines allekirjoittanut aiesopimuksen Transatlantic Miningin kanssa 
hankkiakseen US Grant kaivoksen, rikastamon sekä Kearsarge Gold 
projektin, mahdollistaa 100 000 kultaunssin vuotuisen tuotannon    

Endomines AB, Pörssitiedote 28.01.2020 klo 08:30 CET 

 

Endomines AB (“yhtiö” tai “Endomines”) tiedottaa tehneensä aiesopimuksen Transatlantic Mining Corp. 
- yhtiön(“Transatlantic) (TCO:TSX.V) kanssa, hankkiakseen US Grant kaivoksen sekä rikastamon yhdessä 
Virginian kaupungin kaivosalueella (Montana, USA) sijaitsevan Kearsarge Gold – projektin 
vuokrasopimuksen kanssa.  

US Grant -projekti koostuu viidestä niin kutsutusta patentoidusta ja 28:sta niin kutsutusta 
patentoimattomasta kaivosoikeudesta, kattaen 2,2 neliökilometrin alueen, sekä 150 t/päivä 
tuotantokapasiteetin rikastamosta. Kaivoksesta on historiallisesti louhittu korkean kulta- ja 
hopeapitoisuuden malmia eri jaksoina vuosien 1867 ja 1984 välillä. Tarkasti dokumentoimattomien 
historiallisten tuotantotietojen perusteella pitoisuuksien arvioidaan olleen välillä 6,9 – 8,6 g/t (0,2 – 0,25 
oz/t) kultaa ja 171,4 – 342,8 g/t (5 – 10 oz/t) hopeaa. Projektin sisällä on kartoitettu useita kultajuonia, 
joista lupaavimpia US Grant- ja El Fleeda -juonia on louhittu.  

US Grant on korkean kulta- ja hopeapitoisuuden maanalainen kaivos, jonka historialliset varannot ovat 
yhteensä 165 700 unssia kultaa ja 4,47M unssia hopeaa 346 000 tonnissa mineralisoitunutta kiveä. 
Endomines ei käsittele esitettyjä historiallisia arvioita Kanadan NI 43-101 – koodin mukaisina 
mineraalivarantoina tai -reserveinä.    

Kearsarge -projekti koostuu 35:stä niin kutsutusta patentoidusta kaivosoikeudesta, kattaen 2,8 
neliökilometrin alueen. 1990-luvulla alueella harjoitettiin laajalti malminetsintää, jolloin tunnetulla 
kolmen kilometrin  kultavyöhykkeellä kairattiin yhteensä 135 reikää 350 metrin matkalta. Kearsarge-
projekti sijaitsee kahdeksan kilometrin ajomatkan päässä US Grant -projektista, mahdollistaen tämän 
rikastamon hyödyntämisen myös Kearsarge-projektissa.  

Keasarge -projekti on korkean kultapitoisuuden maanalainen kaivos, jonka historialliset varannot ovat 
yhteensä 380 700 unssia kultaa 4,1 miljoonassa tonnissa mineralisoitunutta kiveä. Endomines ei käsittele 
esitettyjä historiallisia arvioita Kanadan NI 43-101 – koodin mukaisina mineraalivarantoina tai -
reserveinä.    

Uudet projektit lisäävät yhtiön varantoja 546 400 kultaunssilla ja 4,47 miljoonalla hopeaunssilla, jotka 
molemmat ovat ”historiallisia varantoja” sekä tarjoavat merkittävää malminetsintäpotentiaalia.  

Endomines on maksanut projekteista $550 000 dollarin ennakkomaksun Transatlantic -yhtiölle. 
Ehdotettu ostohinta on 0,10 Kanadan dollaria per Transatlantic -yhtiön osake. Kokonaiskauppahinnasta 
enintään 95 prosenttia voidaan maksaa Endominesin osakkeilla. Tämän lisäksi, Transatlantic -yhtiön 
omistajille tullaan maksamaan kahdessa erässä kertyneiden korvausten ja kulujen mukainen lisämaksu.  

Endominesin tekninen johtaja, Kanadan NI 43-101 -koodin valtuuttama asiantuntija, Zachary J. Black on 
hyväksynyt tässä tiedotteessa esitetyt tieteelliset ja teknilliset tiedot. 

 
“Uusien projektien hankkiminen Transatlantic -yhtiöltä ovat merkittävä askel kohti tavoitettamme 
tuottaa 40 000 kultaunssia vuodessa, sekä tarjoaa Endominesille mahdollisuuden tulla 100 000 
kultaunssia vuodessa tuottavaksi yhtiöksi” Sanoo Endominesin toimitusjohtaja Greg Smith. 
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Greg Smith, CEO, +44 7717 880923, greg.smith@endomines.com 

Tämä tiedote sisältää sellaista tietoa, joka Endomines AB:n on julkaistava EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 
mukaan. Tämä tiedote on annettu yllä olevan yhteyshenkilön toimesta julkaistavaksi 28.01.2020 kello 08:30 CET. 

Endomines  
Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää 
Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö 
pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. 
Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada 
tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein. 
 
Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM). 
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