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Endomines tiedottaa Fridayn kaivoksen ja rikastamon uudelleen käynnistämisestä 

 
Endomines AB, Pörssitiedote 18.5.2021 klo 15:30 CEST 
 
Endomines AB (“yhtiö” tai “Endomines”) tiedottaa uuden kehitysvaiheen alkaneen Fridayn kaivoksella ja 
Orogranden rikastamolla. Paikallista johtoryhmää on täydennetty sekä uudelleenjärjestelty 
työmaakeskeisempään suuntaan, Idahon operaatioiden saamiseksi tuotantoon suunnitellusti tänä kesänä. 
 
Yhtiön operatiivinen johtaja Vern Langdale tulee johtamaan ja ohjaamaan tiiviisti operaatioiden ylösajoa. 
Tämän lisäksi, Brendan Alexander on nimitetty Idahon paikallisjohtajaksi ja hän tulee keskittymään 
toiminnan uudelleenkäynnistämiseen ja operaatioiden vakauttamiseen. Brendan Alexanderilla on laajaa 
kokemusta rikastustoimintojen ylösajoista sekä kaivosjohtamiskokemusta Beaver Brook Antimony -
kaivokselta Newfoundlanissa ja tuotannosta vastaavana johtajana Omya Canadan laitoksilla Ontariossa, 
Kanadassa. Lisäksi Brendan Alexanderin tueksi, on nimitetty David Riggleman Fridayn kaivosjohtajaksi 
viemään eteenpäin kaivoksen peränajoa ja tuotantoa. David Riggleman on aikaisemmin toiminut johtajana 
maanalaisissa kaivoksissa, esim. Teck-yhtiön Pend Oreille-kaivoksessa sekä Kinross Gold-yhtiön Kettle 
River-kaivoksessa, jotka molemmat sijaitsevat Washingtonin osavaltiossa. Yhdessä Vern, Brendan ja David 
tuovat yhtiöön yli 90 vuotta operatiivista kokemusta vahvistaen Fridayn jo valmiiksi kokenutta 
johtoryhmää. 
 
Viimeaikaiset kehitykset Friday-projektissa: 
 
Orogranden rikastamo 

• Rikastamon ylös-ajosuunnitelma on viimeistelty ja työt suunnitelman toteuttamiseksi ovat 
alkaneet. 

• Jätevesien suodattamiseksi tullaan toteuttamaan uutta ratkaisua, joka on edullinen, eikä vaadi 
korkeaa teknologiaa tai lisäluvitusta. 

• Rikastamon ylösajo tapahtuu heinäkuussa 2021. 

• Lokakuuhun 2021 mennessä rikastamo tulee saavuttamaan täyden tuotantokapasiteetin eli 7 
tonnia malmia tunnissa. 

 
Fridayn maanalainen kaivos 

• Kaivoksen peränajo alkaa kesäkuussa 2021 yhtiön omalla henkilöstöllä. Malmin tuotanto alkaa 
myös kesäkuussa lastaamalla 3500 tonnia louhokseen jo valmiiksi räjäytettyä malmia. 

• Kaivokselle läjitetty malmivarasto, yhteensä noin 3000 tonnia, tullaan kuljettamaan Orogranden 
rikastamolle kesäkuun 2021 alkupuolella ja se tullaan syöttämään rikastamoon ylösajovaiheessa. 

Lisätietoja 

Vern Langdale, Operatiivinen johtaja, +358 44 422 9657, vern.langdale@endomines.com 

Marcus Ahlström, varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja, +358 50 544 68 14, 
marcus.ahlstrom@endomines.com 

Tämä tiedote on annettu yllä olevan yhteyshenkilöitten toimesta julkaistavaksi 18.5.2021 kello 15:30 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 sekä 
Suomessa. 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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