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Endominesilta vankka ensimmäisen kvartaalin tuotanto 

Endomines AB, pörssitiedote 5.4.2018 klo 11:00 Ruotsin aikaa 

Endomines raportoi ensimmäisen kvartaalin tuotantotulokset. Ensimmäisen kvartaalin kulta tuotanto oli 
92,2 kg.  

Tuotanto  tammi-maalis 

  2018 2017 +/- 

Rikastettu malmi (ton) 37 568 40 804 -3 236 

Kultapitoisuus (g/t) 3,0 2,9 +0,1 

Saanti rikastamossa (%) 82,7 83,6 -0,9 

Saatavuus (%) 35,4 41,0 -5,6 

Kultatuotanto (kg) 92,2 97,9 -5,7 

Kultatuotanto (oz) 2 964 3 148 -184 

Tapaturmataajuus LTIFR 8 8   

 
Kuluvan neljänneksen tuotantotiedot perustuu osittain yhtiön omiin analyyseihin jotka eivät ole vahvistettuja ulkopuliselta taholta. 
Tiedot ovat pyöristettyjä 
LTIFR = Raportoidut tapaturmat mitkä ovat johtaneet poissaolopäivään laskettu per miljoona työtuntia liikkuvan 12 kuukauden ajan.  
LTIFR on laskettu kaikille työntekijöille mukaanlukien ulkopuoliset urakoitsijat. 
 

Malmintuotanto, rikastetut tonnit ja kullan tuotanto olivat hieman vertailukautta alhaisemmat johtuen 
kallion haastavista kiviolosuhteista vuoden ensimmäisten viikkojen aikana, tämän lisäksi jouduttiin myös 
rikastamaan ilman painovoimapiiriä laiterikon vuoksi. Yhtiöllä oli jo tuotannon suunnittelu vaiheessa 
tiedossa tulevat haasteet kiviolosuhteissa ja tuotanto oli näin ollen yhtiön ennusteen mukainen. 
Kultapitoisuus oli 3,0 g/t ensimmäisellä neljänneksellä mikä oli 0,1 g/t vertailukautta korkeampi. Mitä jo 
Q4 raportissa raportoitiin johtuu parantunut kultapitoisuus lähinnä korkemmasta in-situ 
kultapitoisuudesta.  

Vuoden 2018 tuotantotavoite muuttumaton: 
Endominesin arvioitu tuotanto ajanjaksolle tammikuu-syyskuu on 250–300 kg kultaa. Tuotannon 
jatkamiselle lokakuu-joulukuu väliselle ajalle vaatii investointipäätöstä vinotunnelin laajentamiseen kohti 
syvyyttä. Yhtiö ennakoi tekevänsä päätöksen mahdollisesta investoinnista vuoden 2018 toisen 
neljänneksen aikana 

Lisätietoja 
Saila Miettinen-Lähde, Toimitusjohtaja, +358 40 548 36 95, saila.miettinen-lahde(at)endomines.com 

 
Tämä tiedote sisältää sellaista tietoa joka Endomines AB on julkaistava EU:n markkinoiden 
väärinkäytösasetuksen mukaan. Tiedote on annettu ylläolevaan yhteyshenkilön toimesta julkaistavaksi 
5.4.2018 kello 11:00 Ruotsin aikaa. 
 

Endomines AB:stä 
Endomines AB on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa 
kaivostoimintaa Pampalossa ja kullanetsintää laajemmalla alueella Karjalan kultalinjalla Itä-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). 


