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Endominesin Idahon Friday-projekti on ottanut Orogranden rikastamon 

käyttöön onnistuneesti 
 

Endomines AB, pörssitiedote 2.4.2020 klo 08:30 CEST 

 
Endomines AB:lla (“yhtiö” tai “Endomines”) tiedottaa, että kehitys sen Orogranden rikastamolla ja 
Fridayn maanalaisella kaivoksella, Idahossa, USA:ssa, on jatkunut hyvänä.  
 
Malmin tuotanto on edennyt kaivoksella suunnitelman mukaan ja maanalaiset valmistavat työt ovat 
edistyneet suunniteltua nopeammin. Tällä hetkellä kehitystyöt on saatettu päätökseen kahdella 
ensimmäisellä malmilouhosalueella. Näissä oleva kultapitoinen malmi riittää raaka-aineeksi rikastamon 
seuraavan kuuden kuukauden tuotantoa varten. Kehitystöitä seuraavilla malmilouhosalueilla jatketaan, 
jotta rikastamoon syötettävän raaka-aineen määrä saadaan pidettyä tasaisen korkeana. 
 
“Viimeisimpänä louhitun malmin kultapitoisuus on osittain ollut yli 10 grammaa kultaa per tonni. 
Laajennamme louhintaa esiintymän korkeamman kultapitoisuuden alueille, joten odotamme jatkossakin 
korkeita pitoisuuksia“, sanoo Endominesin toimitusjohtaja Greg Smith.  
 
Orogranden tuotantolaitos saavutti maaliskuussa uuden merkkipaalun, ollessaan tuotannossa 
yhtäjaksoisesti pidemmän ajan. Endomines valmistautuu toimittamaan 20 tonnin koe-erän rikastetta 
viikon sisällä.  Lähestyessämme suunniteltua tuotantokapasiteettia huhtikuun aikana odotamme 
toimittavamme 20 tonnin rikaste-eriä 10-14 päivän välein. Ensimmäinen liikevaihto Fridaysta on 
odotettavissa ennen huhtikuun loppua. 

 
“Fridayn henkilöstömme on osoittanut arvonsa saattamalla kaivos ja rikastamon toimintaan. Nyt olemme 
osoittaneet, että meillä on osaaminen rakentaa, kehittää ja saattaa tuotantoon kokonaan uusi kaivos. 
Tämä luo arvoa osakkeenomistajillemme, kun jatkamme poikkeuksellisen vahvaksi kokemani 
projektiportfoliomme kehittämistä." Kommentoi Greg Smith, yhtiön toimitusjohtaja.  
 
Lisätietoja  
Greg Smith, CEO, +44 7717 880 923, 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 
2.4.2020 kello 08:30 CEST.  
 
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).  


