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LDA Capital Limited muuttaa osittain vaihtovelkakirjansa 

Endomines AB (publ), pörssitiedote 24.2.2022 kello 16.00 CET 

  
Kuten Endomines AB (publ) ("Endomines" tai "Yhtiö") ilmoitti 4.1.2022, Endomines on laskenut liikkeeseen 

vaihtovelkakirjalainan LDA Capital Limitedille ("LDA") yhteensä 2 000 000 euron arvosta. LDA on nyt 

ilmoittanut Endominesille, että LDA haluaa muuttaa osan tästä lainasta, 500 000 euroa, uusiksi Endominesin 

osakkeiksi. Vaihtovelkakirjalainan loppuosa, 750 000 euroa, voidaan vaihtaa milloin tahansa 5.7.2023 

saakka. 

 

Osapuolten välisen vaihtovelkakirjalainasopimuksen ("Sopimus") mukaisesti vaihtohinta vastaa 85 prosenttia 

Yhtiön osakkeen päivittäisestä volyymilla painotetusta keskihinnasta Nasdaq Tukholmassa ja Nasdaq 

Helsingissä edeltävän 15 kaupankäyntipäivän aikana ennen muuntopyynnön päivää (ei kuitenkaan 

osakkeen kiintiön arvoa pienempi) ja on sen mukaisesti asetettu 0,23 euroon. 

 

Kuten Endomines aiemmin tiedotti, 2 miljoonan euron nimellisarvoisten vaihtovelkakirjojen ensimmäisen 

erän liikkeeseenlasku on toteutettu. Sopimuksen mukaan toinen 2 miljoonan euron erä on käytettävä 

kahdentoista kuukauden kuluessa Sopimuksen päivämäärästä, kun taas kolmas ja viimeinen 2 miljoonan 

euron erä on Yhtiölle vapaaehtoinen. 

 

Muuntamisen seurauksena Endomines laskee liikkeeseen 2 173 913 uutta osaketta, joiden odotetaan olevan 

rekisteröity Ruotsin kaupparekisteriin viimeistään 2.3.2022 ja uusien osakkeiden ensimmäisenä 

kaupankäyntipäivänä Nasdaq Tukholmassa ja Nasdaq Helsingissä odotetaan olevan 4.3.2022 tienoilla. 

Rekisteröinnin jälkeen Endominesin osakepääoma nousee 4 347 826 kruunulla 458 406 072 kruunusta 

462 753 898 kruunuun, ja Endominesin ulkona olevien osakkeiden ja äänien kokonaismäärä nousee 

229 203 036 osakkeesta ja äänestä 231 376 949 osakkeeseen ja ääneen. Uudet osakkeet vastaavat noin 

0,9 prosenttia lisääntyneestä Yhtiön osakepääomasta, perustuen Endominesin osakkeiden ja äänten 

kokonaismäärään uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen. 

 

Lisätietoja 

Seppo Tuovinen, väliaikainen toimitusjohtaja, seppo.tuovinen@endomines.com, +358 50 576 0143 

 

Tämä tiedote on annettu yllä olevan yhteyshenkilön toimesta julkaistavaksi 24.2.2022 kello 16:00 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). 

 


