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Tämä liiketoimintakatsaus on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä versiosta, joka on julkaistu 20.05.2021. Mikäli käännöksen ja alkuperäisen 
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Endomines Q1 2021 Liiketoimintakatsaus 

Valmistelut käynnissä Fridayn ja Pampalon kaivosten 

uudelleenkäynnistämiseksi 

 

tammi-maaliskuu 2021 (tammi-maaliskuu 2020) 

Operatiivinen toiminta 

• Endomines palkkasi operatiivisen johtajan johtamaan ja ohjaamaan yhtiön operaatioiden kehitystä. 

 Friday-projektiin palkattiin paikallisjohtaja, joka tulee keskittymään toiminnan 
uudelleenkäynnistämiseen ja operaatioiden vakauttamiseen. 

• Orogranden rikastamon tekniset haasteet on ratkaistu, ja kesälle ajoittuva uudelleenkäynnistys 
etenee aikataulussa.  

• Fridayn kaivos on ylläpitotilan (care&maintenance) aikana pidetty onnistuneesti kuivana, mikä 

mahdollistaa louhinnan aloittamisen toisella neljänneksellä.  

• Valmistelut Pampalon vinotunnelin syventämiseksi ja kaivoksen uudelleenkäynnistämiseksi 
etenevät. 

• Pampalon kaivosurakoitsija siirtyi kaivokselle ensimmäisen neljänneksen lopussa ja aloitti 

kaivoksen syventämisen.  

• Ei työtapaturmia vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana, LTIFR 0 (0) 

 

Taloudelliset tunnusluvut 

• Liikevaihto oli 0,1 MSEK (3,0) 

• Käyttökate oli -14,5 MSEK (-27,8) 

• Rahavirrat olivat yhteensä 56,4 MSEK (-14,5) 

• Osakekohtainen tulos oli -0,18 SEK (-0,41) 

 

 Katsauskauden jälkeiset olennaiset tapahtumat 
• Endomines tiedotti 5.5.2021 nimitysvaliokunnan ehdotukset uusiksi hallituksen jäseniksi. 

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että yhtiön hallitukseen valitaan viisi jäsentä. Uudelleen valittaviksi 
Ingmar Haga ja Jeremy Read, sekä Eeva Ruokonen, Markus Ekberg ja Jukka-Pekka Joensuu uusiksi 

jäseniksi, toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.  

• Endomines tiedotti 8.5.2021 tehneensä sopimuksen laajasta, yhteissummaltaan 14 miljoonan euron, 
rahoitusjärjestelystä LDA Capitalin kanssa, jonka yhteydessä yhtiö laskee liikkeeseen 14 miljoonaa 
warrantia, edellyttää yhtiökokouksen hyväksynnän.  

 

Tuotantopäivitys ja -ohjeistus vuodelle 2021 
Endomines arvioi, että louhinta Fridayn kaivoksella alkaa vuoden 2021 toisen neljänneksen lopussa, ja 

Fridayn rikastamon ylösajo alkaa vuoden 2021 kolmannen neljänneksen alussa. Rikastamon odotetaan 

saavuttavan täyden tuotantokapasiteetin vuoden 2021 viimeisen neljänneksen aikana. Lyhyen aikavälin 
tuotantoennuste operaatioille loppuvuodelle on 3000–4000 unssia, ml. Pampalon kaivoksen peränajosta 
saatu malmi viimeisen neljänneksen loppuun mennessä
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LTIFR = Lost Time Injury Frequency Rate eli työkyvyttömyyspäivään johtaneiden tapaturmien lukumäärä miljoonaa työtuntia kohden 12 

kuukaudelta (rullaava). LTIFR on laskettu koko yhtiölle aliurakoitsijat mukaan lukien. 

 

Interim CEO Rauno Pitkänen: “Vuonna 2021 Endomines on aloittanut uuden luvun kehityksessään 

uusia kultaprojekteja etsivästä juniorikaivosyhtiöstä toisen tason kullantuottajaksi hankkimalla US Grant 

ja Kearsarge -kaivosprojektit, sekä käynnistämällä uudelleen Fridayn kaivoksen Idahossa ja Pampalon 

kaivoksen Suomessa. 

Tämän muutoksen toteuttamiseksi olemme järjestelleet uudelleen johtoryhmäämme 

työmaakeskeisempään suuntaan varmistaaksemme Idahon operaatioiden saamisen tuotantoon 

suunnitellusti tänä kesänä. Olemme myös aloittaneet Pampalon kaivoksen syventämisen nykyistä 

vinotunnelia jatkamalla, ja olemme iloisia voidessamme aloittaa tuotannon jälleen myös Suomessa. 

Tätä tarkoitusta varten olemme palkanneet Vern Langdalen operatiiviseksi johtajaksemme johtamaan 

kehitystä Fridayssa ja Pampalossa. Lisäksi vahvistaaksemme Fridayn operatiivista henkilöstöämme, 
olemme palkanneet paikallisjohtajan koordinoimaan uudelleenkäynnistystä sekä johtamaan toimintojen 
vakauttamista, sekä kaivosjohtajan johtamaan kaivoksen peränajoa ja tuotantoa. Päätavoitteenamme 

tulee olemaan täyden potentiaalin saavuttaminen malmin saannissa sekä laimentumisen minimoiminen 
korkean pitoisuuden kapeajuonisissa malmilinsseissämme. Yhdessä uudet johtajat tuovat yhtiöömme yli 

90 vuotta operatiivista kokemusta vahvistaen Fridayn jo valmiiksi kokenutta paikallisjohtoamme. Meillä 
on täysi luottamus uusiin kaivostiimeihimme ja odotamme innolla paluutamme tuotantoon 

lähitulevaisuudessa.”  

Fridayn tuotanto ja ylösajo Yhdysvaltain Idahossa  
Viime vuonna Endomines asetti Fridayn kaivoksen ylläpitotilaan (care & maintenance) COVID-19 
pandemian vaikutusten sekä jätevesisuodatusjärjestelmän ongelmien johdosta.  Vuoden 2021 
ensimmäisen neljänneksen aikana nämä ongelmat saatiin ratkaistua korvaamalla aikaisempi järjestelmä 

edullisemmalla geotekstiiliputkiin perustuvalla matalamman teknologian ratkaisulla. Uuden ratkaisun 

myötä rikastushiekka saadaan otettua talteen ja vesi pystytään palauttamaan rika,stamolle. Uusi 
järjestelmä mahdollistaa yksinkertaisen asennuksen ja käyttöönoton eikä vaadi uutta luvitusta nykyiselle 

rikastushiekka-alueelle.  

Konsernin tunnusluvut tammi – maalis 

MSEK ellei toisin ilmoitettu 2021 2020 +/- 

Liikevaihto 0,1 3,0 -2,9 

Liiketoiminnan kulut -14,6 -30,8 16,2 

Käyttökate -14,5 -27,8 13,3 

Poistot ja arvonalentumiset -4,1 -1,4 -2,7 

+Liikevoitto/-Liiketappio -18,6 -29,2 10,6 

Katsauskauden tulos -40,4 -44,3 3,9 

Osakekohtainen tulos (SEK) -0,18 -0,41 0,23 

Liiketoiminnan rahavirta -63,0 -30,5 -32,5 

Investointien rahavirta -1,8 -5,2 3,4 

Rahoituksen rahavirta 121,2 21,2 100,0 

Rahavarat kauden lopussa 68,0 1,3 66,7 

Henkilöstö kauden lopussa 30 43 -13 

LTIFR 0 0 0 
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Lisäksi parhaillaan suoritetaan rikastamon kunnostusohjelmaa rikastamon kapasiteetin ja vakauden 

parantamiseksi. Rikastamo tullaan ottamaan käyttöön heinäkuun 2021 alussa, ja kapasiteetti tulee 

nousemaan täyteen noin 5000 malmitonnin kuukausittaiseen tuotantokapasiteettiin vuoden 2021 

loppuun mennessä.  

Samanaikaisesti rikastamon kunnostusohjelman kanssa, tarvittavien kaivoskoneiden osto-ohjelma on 
saatettu päätökseen ja hankitut koneet tullaan toimittamaan kaivokselle kesäkuun alkuun mennessä. 

Tämä mahdollistaa louhinnan aloittamisen kesäkuun aikana.  

Henkilöstön uudelleenpalkkaaminen aloitettiin huhtikuussa 2021, ja arvioimme saavuttavamme täyden 
vaadittavan henkilöstömäärän tulevina kuukausina kaivoksen ja rikastamon yhdistetyn 

henkilöstömäärän noustessa yli 50 työntekijään.  

Tuotannon vakiintuessa vuoden viimeisen neljänneksen aikana, aiomme toteuttaa 900 metrin 
maanalaisen kairausohjelman malmiesiintymän ylempiin osiin malmin geometrian tarkentamiseksi 

vuoden 2022 louhintasuunnitelmaa varten. 

Muut Endominesin hankkeet Idahossa 
Endominesin malminetsintä alueen muissa projekteissa tulee aluksi keskittymään alueiden kartoitukseen 

ja näytteenottoon tiedon lisäämiseksi esiintymistä sekä ympäristö- ja käyttölupien ylläpitämiseen tulevia 
malminetsintätoimintoja ajatellen. US Grant ja Kearsarge -projektien kairaustarpeita tullaan 

kartoittamaan tarkemmin myöhemmin tänä vuonna, kun Fridayn operaatiot ovat vakautuneet.  

Pampalon kaivoksen uudelleenkäynnistys 
Pampalon kaivoksen tuotanto keskeytettiin ja kaivos asetettiin ylläpitotilaan (care&maintenance) 
vuonna 2018, jolloin kullan hinta oli useiden vuosien pohjalukemissa ($1250/oz). Louhittava malmi jatkuu 

syvyyssuunnassa ja tunnetut malmin jatkeet on kartoitettu kairaamalla 855-tasolle saakka. Nämä alueet 
voidaan ottaa tuotantoon syventämällä kaivosta nykyistä vinotunnelia jatkamalla. Kultaesiintymä ja 

malmilinssit ovat täysin avoinna syvyyssuunnassa. Kun kaivoksen tuotanto keskeytettiin, Endomines 
arvioi, että jatkamalla nykyistä vinotunnelia 100 vertikaalimetrillä ja ajamalla perät syvempiin 

malmialueisiin, kaivoksen tuotannon aloittaminen olisi kannattavaa, jos kullan hinta olisi vähintään 
$1500/oz. Joulukuussa 2020 Endomines ilmoitti arvioivansa Pampalon kaivoksen uudelleen avaamista 

kullan hyvien hintanäkymien johdosta. 

Kaivoksen syventämisen suunnittelu ja valmistelutyöt alkoivat tammikuussa 2021. Tarjouspyynnöt 
valituille urakoitsijoille lähetettiin ja urakka-asiakirjat valmisteltiin. Useiden tahojen kanssa käytyjen 
urakkaneuvotteluiden jälkeen Power Mining Oy valittiin urakoitsijaksi kunnostamaan olemassa oleva 

vinotunneli ja ajamaan vinotunneli ensimmäisille tuotantotasoille. Power Mining Oy siirtyi kaivokselle 
maaliskuussa, ja aloitti vinotunnelin kunnostuksen. Myös, kaivoksen poistoveden pumppausjärjestelmää 

sekä sähkön jakeluverkostoa vahvistettiin maaliskuussa. 

Rikastamon laitteistoa on testattu ja tuotannon valmistelevat työt on aloitettu. Tuotantoon tarvittavien, 
Tuotantoon tarvittavien osien, joiden toimitusajat ovat pitkiä, tarve on kartoitettu ja osia on tilattu. Myös 

projekti rikastehiekka-altaan kapasiteetin nostamiseksi aloitettiin maaliskuussa. 

Malminetsintä Karjalan kultalinjalla 
Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Endomines jatkoi alueellista ja kaivosten lähialueiden 
malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Malminetsintätyöt keskittyivät yksittäisten 
projektien mineraalivarantoarvioiden päivityksiin sekä vuoden 2021 malminetsintätöiden, jotka 

keskittyvät pääosin Pampalon kaivoksen lähialueille, suunnitteluun. 

Toukokuussa Pampalon kaivoksella alkaa maanalainen kairausohjelma, jossa tuotantokairareikien 
lisäksi kairataan joukko malminetsintäreikiä, joiden tarkoitus on testata mineralisoituneita rakenteita 

Pampalon päämineralisaation itä- ja pohjoispuolella, noin 650 metriä maanpinnan alapuolella. 
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Terveys, ympäristö ja turvallisuus 
Endominesin terveys-, ympäristö- ja turvallisuusstrategian ”Zero harm” käytäntö tarkoittaa, että yhtiöllä 

on nollatoleranssi tapaturmiin ja haitallisiin ympäristövaikutuksiin. 

Vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä painopiste on edelleen ollut Idahon toimintojen turvallisuus- 

ja ympäristökäytäntöjen kehittämisessä sekä Pampalon kaivoksen hyvien käytäntöjen ylläpitämisessä. 
Vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen lopussa tapaturmataajuus LTIFR (poissaoloon johtaneiden 
tapaturmien määrä miljoonaa tehtyä työtuntia kohti) rullaavalta 12 kuukaudelta oli sekä Pampalossa että 

Idahossa 0, jolloin myös koko konsernin LTIFR oli 0.  

Henkilöstö 
Henkilöstön palkkaaminen Fridayn kaivoksen ylösajamiseksi on alkanut, ja vuorojen määrä tullaan 
nostamaan kahteen kesäkuussa 2021. Orogranden rikastamo tulee operoimaan yhdellä vuorolla 

kesäkuun 2021 ajan ja tulee siirtymään kahteen vuoroon heinäkuussa 2021.  

Rahoitusasema 
Nettovelka vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen lopussa oli 35,0 MSEK (79,2).   Omapääoma oli 535,0 
MSEK (512,5). Nettovelkaantumisaste laski 7 prosenttiin (15). Lasku johtui pääasiassa loppuun saatetusta 

merkintäoikeusannista sekä vuonna 2020 pääasiassa tanskalaisille ja ruotsalaisille institutionaalisille 
sijoittajille liikkeeseen laskettujen lainojen takaisinmaksuista. Yhtiön kassavarat vuoden 2021 

ensimmäisen neljänneksen lopussa olivat 68,0 MSEK (1,3). 

Likviditeetin kehitys lähitulevaisuudessa 
Yhtiön kasvustrategian toteuttaminen, eli seuraavien hankkeiden kehittäminen, malminetsinnän 

harjoittaminen sekä olemassa olevien kaivosten kehittäminen, edellyttää lisärahoitusta. Hallitus ja 
johtopyrkivät aktiivisesti turvaamaan yrityksen rahoitustilanteen, jotta yritys voi toteuttaa pitkän 

aikavälin kasvustrategiaansa. Raportointikauden aikana Endomines saattoi loppuun 

merkintäoikeusannin. Merkintäoikeusannilla kerättiin noin 214 miljoonan Ruotsin kruunun bruttovarat, 

ennen merkintäoikeusannin kuluja.  

Raportointikauden jälkeen, Endomines tiedotti saattaneensa loppuun laajan rahoitusjärjestelyn LDA 

Capitalin kanssa, jonka yhteenlaskettu määrä on 14 miljoonaa euroa. Rahoituspaketti kattaa 
vaihtovelkakirjalainasopimuksen yhteissummaltaan kuusi miljoonaa euroa sekä myyntioptiosopimuksen 
yhteissummaltaan kahdeksan miljoonaa euroa. Vaihtovelkakirjalainat lasketaan liikkeeseen kahden 

miljoonan euron erissä.  Rahoitusjärjestely edellyttää kesäkuu 10. päivä pidettävän yhtiökokouksen 

hyväksyntää. Merkintäoikeusanti sekä rahoitusjärjestely LDA:n kanssa kattavat Endominesin 
tämänhetkisen käyttöpääoman tarpeen ja mahdollistavat Endominesin kullantuotannon ylösajon 

Fridayn kaivoksella Idahossa, Pampalon kaivoksen kehittämisen ja uudelleenkäynnistämisen, sekä 
malminetsinnän Karjalan kultalinjalla. Pystyäkseen toteuttamaan pitkän aikavälin kasvustrategiaansa 

Endomines voi tarvita lisärahoitusta vuoden 2021 aikana. Tähän liittyen, Endomines arvioi tällä hetkellä 

erilaisia rahoitusmahdollisuuksia.  

Taloudellisen raportoinnin käytäntöjä koskevia huomautuksia 

Endomines on muuttanut taloudellisen raportoinnin käytäntöjään 2019 alkaen. Tämä ei ole IAS 34 -
standardin mukainen osavuosikatsaus. Tämän liiketoimintakatsauksen sisältö poikkeaa joissain määrin 

Nasdaq Tukholman antamista liiketoimintakatsauksia koskevista ohjeista. Ruotsin 

arvopaperimarkkinalain mukaisesti Endomines noudattaa puolivuosittaista raportointia ja julkaisee 

vuoden ensimmäisen ja kolmannen neljänneksen raportit liiketoimintakatsauksina, joissa esitetään 
avaintiedot yrityksen taloudellisen tilan ja toiminnan kehityksestä. Katsauksen sisältö keskittyy 
meneillään olevaan malminetsintään Karjalan kultalinjalla sekä Fridayn kaivoksen käynnissä olevaan 

tuotannon ylösajoon. Tätä liiketoimintakatsausta on mukautettu antamaan lukijalle käsitys yrityksen 

nykyisistä operaatioista. 



6 
 

Sijoittajakalenteri 
• 10.6.2021  Yhtiökokous  

• 20.8.2021  Puolivuotiskatsaus H1-2021 

• 12.11.2021  Liiketoimintakatsaus Q3-2021 

 

Tilintarkastajan katsaus 
Tämä liiketoimintakatsaus on tilintarkastamaton. 
 

Yhteyshenkilöt 
Rauno Pitkänen, väliaikainen toimitusjohtaja, +358 40 595 4412, rauno.pitkanen@endomines.com 

Marcus Ahlström, varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja, +358 50 544 6814, 
marcus.ahlstrom@endomines.com 

 

Taloudelliset tiedot 
Tämä liiketoimintakatsaus sisältää tietoja, jotka Endomines AB on velvollinen julkistamaan EU:n 

markkinoiden väärinkäyttöasetuksen nojalla. Yllä mainitut yhteyshenkilöt ovat antaneet nämä tiedot 

julkaistavaksi 08:30 CEST 20.5.2021. 

 

Endomines 
Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa 

malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa ja kehittää kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Endomines 

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) 

 

 

Tukholmassa 20.5.2021 

 

 

Rauno Pitkänen  

Väliaikainen toimitusjohtaja 

mailto:marcus.ahlstrom@endomines.com

