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Endomines tuotannon ylösajo Pampalossa etenee erittäin hyvin 
 
Endomines AB, pörssitiedote 8 April 2022 at 14:00 CET 
 
Endomines tiedottaa Suomen ja Yhdysvaltojen toimintojensa edistymisestä. 
 
Pampalo, Suomi  
Pampalon kaivoksen syvennysprojekti aloitettiin huhtikuussa 2021. Marraskuussa kaivoksen peränajo 
aloitettiin etuajassa ja Pampalon rikastamo käynnistyi jälleen vuoden lopulla yli kolmen vuoden tauon 
jälkeen. Kultarikasteiden toimitukset sulatolle alkoivat tammikuussa.   
 
Endominesilla on ilo raportoida, että tuotannon ylösajo tammi-maaliskuussa on sujunut erittäin hyvin, ja 
täysin suunnitelman mukaisesti. Q1 2022 aikana Pampalossa keskityttiin valmistelemaan maanalaisia 
louhinta-alueita täyttä tuotantoa varten ja käynnistämään jatkuva tuotanto rikastamolla. Q1:n aikana 
rikastamo oli käynnissä joka toinen kalenteriviikko, alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Kullan 
kokonaistuotanto Q1:n aikana oli noin 1259 oz tai 38,9 kg, mistä yli 80 % tuotettiin helmi-maaliskuun 
aikana. 
 
”Viimeisen kuukauden aikana olen vieraillut tutustumassa operaatioihimme Suomessa ja USA:ssa. On ollut 
todella vaikuttavaa huomata henkilöstömme sitoutuminen kaikissa toimipaikoissamme. Olemme 
aloittaneet matkamme kohti jatkuvaa kullantuotantoa, ja odotan tuotantomäärien kasvavan merkittävästi 
tulevina viikkoina ja kuukausina. Olen myös todella tyytyväinen, että meillä oli positiivinen EBITDA 
kuukausi Q1:n aikana Pampalon operaatioissamme. Tätä ei voi pitää itsestäänselvyytenä 
tuotannonkäynnistysvaiheessa, missä toiminnan tehokkuus ei ole vielä täysin optimoitu,” sanoo 
toimitusjohtaja Kari Vyhtinen. 
 
Friday, Idaho, Yhdysvallat 
3. helmikuuta 2022 julkaistun tiedotteen mukaisesti on ilmennyt, että Fridayn maanalaisella kaivoksella 
tarvitaan tiheämpää täydennyskairausta malmilouhosten rajojen määrittämiseksi louhintasuunnittelua 
varten. Jo suoritettujen kairausten tulosten arvioidaan saapuvan huhtikuun aikana, minkä jälkeen 
aloitetaan malmimallien päivitys ottaen huomioon saadut kairaustulokset. Endomines jatkaa 
tilannepäivityksiä, kun kaivossuunnittelu on valmis ja päätökset jatkotoimenpiteistä tehdään.  
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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 

8.4.2022 kello 14:00 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). 
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