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Endomines tiedottaa, että yhtiön väliaikainen toimitusjohtaja sekä 

talousjohtaja Marcus Ahlström eroaa yhtiön palveluksesta 
 
Endomines AB, Pörssitiedote 20.07.2021 klo 15:45 CEST 
 
Endomines AB tiedottaa, että yhtiön väliaikainen toimitusjohtaja ja talousjohtaja Marcus Ahlström on 

ilmoittanut hallitukselle eroavansa lokakuussa 2021 kolmen kuukauden irtisanomisajan jälkeen. Marcus 

on ollut yrityksen palveluksessa lähes neljä vuotta, ja on nyt päättänyt siirtyä eteenpäin urallaan ja 

hakeakseen uusi haasteita. 

Hallitus on aloittanut uuden vakituisen toimitusjohtajan etsinnän ja uskoo saavansa haun päätökseen 

syksyllä. 

Hallitus kiittää Marcus Ahlströmiä hyvästä johtamisesta ja työstä Endominesin historian ehkä 

kriittisimpänä ajanjaksona. Kun Marcus aloitti yhtiön talousjohtajana vuoden 2018 alussa, Endomines oli 

aloittanut kunnianhimoisen kasvusuunnitelman Yhdysvalloissa. Endominesin aikana Marcus on luonut 

yhtiölle vankat taloudelliset ja operatiiviset raportointirakenteet. Hänen johdollaan yritys on rekrytoinut 

aloittaville kaivosprojekteille kokenutta operatiivista johtoa sekä Yhdysvalloissa että Suomessa. Marcus on 

myös järjestänyt useita julkisia ja yksityisiä investointeja mahdollistamaan yrityksen ja sen nykyisten 

kaivoshankkeiden rahoitusta. 

Hallituksen puheenjohtaja Ingmar Haga: ” Haluan ilmaista minun ja hallituksen vilpittömät kiitokset 

Marcukselle hänen panoksestaan yrityksen talouden vahvistamisessa sekä hänen pitkäjänteisyydestään ja 

luovuudestaan hoitaa ja puuttua yrityksen viime vuosien operatiivisiin haasteisiin. Marcus jättää taakseen 

vahvan johtoryhmän ja yrityksen, jonka taloudellinen tilanne on huomattavasti vahvistunut. Jatkamme 

läheistä yhteistyötä hänen kanssaan tulevina kuukausina, jotta uuden johdon aloitus sujuisi vaivattomasti, 

sanoo hallituksen puheenjohtaja Ingmar Haga.” 

Lisätietoja 
Ingmar Haga, Hallituksen puheenjohtaja, ingmar.haga@endomines.com, +358 40 700 3518 
 
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 20.7.2021 kello 15:45 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 ja 
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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