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Endomines Q1 2021 Delårsredogörelse  

Förberedelser för återstarten av Friday- och Pampalo gruvor 

framskrider väl 

 
jan-mar 2021 (jan-mar 2020) 

Operativ översikt 

• En operativ verksamhetschef har anställts för att leda återstarten av företagets gruvverksamhet. 

Dessutom har en lokalchef anställts vid Friday-gruvan för att fokusera på återstarten av 
verksamheten och uppnå en stadig produktion. 

• Tekniska utmaningar vid Orogrande anrikningsverk lösta och återstartsprogram för sommaren 
på plats.  

• Avvattningen av Friday-gruvan under skötsel och underhåll perioden har varit framgångsrikt 

och möjliggör för strossbrytning i Q2 2021.  

• Förberedelse av fördjupningen och återstarten av Pampalo-gruvan pågår.  

• Gruventreprenören för Pampalo-gruvan mobiliserade till området och påbörjade arbetet med 
förlängningen av snedbanan.  

• Inga personskador rapporterade i Q1 2021, LTIFR 0 (0) 

 
Finansiell översikt 

• Intäkter uppgick till 0,1 MSEK (3,0) 

• EBITDA uppgick till -14,5 MSEK (-27,8) 

• Det totala kassaflödet uppgick till 56,4 MSEK (-14,5) 

• Resultatet per aktie uppgick till -0,18 SEK (-0,41) 

 
Väsentliga händelser efter periodens slut 
• Den 5 maj, 2021 meddelade Endomines AB:s valberedning förslag av nya styrelsemedlemmar. 

Valberedningen föreslår att fem styrelseledamöter väljs för perioden som sträcker sig fram till den 

ordinarie bolagsstämman år 2022. Omval föreslås av Ingmar Haga och Jeremy Read. Till nya 

medlemmar föreslås Eeva Ruokonen, Markus Ekberg samt Jukka-Pekka Joensuu. Valberedningen 
föreslår vidare att Ingmar Haga omväljs till styrelsens ordförande. 

• Den 8 maj, 2021 meddelade Endomines att man ingått ett omfattande finansieringsavtal med LDA 
Capital uppgående till 14 MEUR och emitterar 14 miljoner teckningsoptioner. Förslagen kräver 
godkännande av årsstämman. 

 

Produktionsprognos och framtidsutsikter för 2021: 
Endomines uppskattar att strossbrytningen vid Friday-gruvan kommer att påbörjas i slutet av Q2 2021 och 
att driftsättningen av Friday anrikningsverk kommer att starta i början av Q3 2021. Anrikningsverket 

förväntas nå full produktionskapacitet under Q4 2021. Den kortsiktiga produktionsprognosen för 
verksamheterna förväntas att vara i intervallet 3 000 - 4 000oz fram till slutet av 2021 inkluderande en viss 

guldproduktion från utvecklingen av verksamheten vid Pampalo i slutet av Q4 2021. 
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Nyckeltal (koncern) jan – mar 

MSEK om inte annat anges 2021 2020 +/- 

Intäkter 0,1 3,0 -2,9 

Kostnader -14,6 -30,8 16,2 

EBITDA -14,5 -27,8 13,3 

Av- och nedskrivningar -4,1 -1,4 -2,7 

EBIT -18,6 -29,2 10,6 

Periodens nettoresultat -40,4 -44,3 3,9 

Resultat per aktie (SEK) -0,18 -0,41 0,23 

KF från den löpande verksamheten -63,0 -30,5 -32,5 

Investeringar -1,8 -5,2 3,4 

Finansiering 121,2 21,2 100,0 

Likvida medel vid periodens slut 68,0 1,3 66,7 

Personal vid periodens slut 30 43 -13 

LTIFR 0 0 0 

Olycksfallsfrekvensen LTIFR baseras på antalet rapporterade skador som lett till en eller flera dagars frånvaro från arbetet per 1 000 000 

arbetstimmar under rullande 12-månadersperioder. LTIFR har beräknats för hela bolaget, inklusive underleverantörer. 

 

Ställföreträdande VD Rauno Pitkänen: “2021 har sett Endomines starta ett nytt kapitel i sin strävan 

från att vara ett juniort gruvbolag som jobbar med nya guldfyndigheter, till ett etablerat 

guldproducerande bolag. Detta till följd av det senaste förvärvet av våra amerikanska US Grant och 
Kearsarge-gruvutvecklingsprojekt, och omstarten av Friday underjordiska gruva i Idaho samt Pampalo 

underjordiska gruva i Finland. 

För att genomföra denna förändring har vi omstrukturerat vår ledning lokalt att vara mera operativt 

fokuserade för att säkerställa vår aggressiva strävan att få vår Idaho-verksamhet i produktion under 

kommande sommar. Vi har också påbörjat investeringen av fördjupningen av snedbanan vid vår Pampalo-

gruva och är mycket entusiastiska över att återstarta produktionen vid vår verksamhet i Finland. 

Som en följd av detta har vi anställt Vern Langdale som operativ verksamhetschef att leda den operativa 

utvecklingen vid Friday och Pampalo gruvor. Vi har förstärkt den lokala ledningsgruppen vid vår Friday 
verksamhet genom att anställa en ny lokalchef för att koordinera återstarten av verksamheten och uppnå 

en stabil produktion. Vi har även anställt en ny gruvchef med fokus på gruvutvecklingen samt 
produktionen. Huvudfokusen ligger nu på att uppnå full potential av malmåtervinningen och samtidigt 

minimera utspädningen av våra höghaltiga och smala fyndigheter.  Tillsammans tillför dessa 
nyrekryteringar mer än 90 års kombinerad gruverfarenhet vilket förbättrar vårt redan starka team vid 
Friday-verksamheten. Vi litar mycket på både våra operativa team och ser fram emot att återstarta vår 

produktion inom en snar framtid.” 

Produktion och produktionsupptrappning av Friday-gruvan i Idaho, USA 
Förra året försatt Endomines Friday-gruvan under skötsel och underhåll på grund av påverkan från COVID-

19 pandemin samt utmaningar främst med anrikningsverkets avvattningssystem. Under Q1 2021 har 

frågorna kring dessa utretts genom att ersätta det tidigare systemet med en lågkostnads och lågteknologi 
lösning bestående av Geotextile tuber. Denna metod möjliggör återcirkulation av vattnet tillbaka till 
anrikningsverket samtidigt som flotationsavfallet behålls kvar i tuberna. Det nya systemet kräver inga nya 

lovtillstånd för det nuvarande sandmagasinet och möjliggör för en okomplicerad installationsprocess. 
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Resten av anrikningsverket genomgår ett uppdateringsprogram för att förbättra anläggningens kapacitet 

och stabilitet. Driftsättningen av anrikningsverket startar i juli 2021 och full produktionskapacitet 

uppgående till ca. 5 000 ton malm per månad uppnås till slutet av året. 

Samtidigt med uppgraderingen av anrikningsverket så har det nödvändiga investeringsprogrammet av 

den mobila gruvutrustningen avslutats och den sista utrustningen förväntas vara på gruvområdet i början 

av juni 2021. Detta möjliggör start av strossbrytningen i juni 2021.  

Återbemanningen av verksamheten har påbörjats i april 2021 och planeras vara färdig under inkommande 

månader med det totala antalet anställda uppgående sammanlagt till över 50 personer för gruvan och 
anrikningsverket. Efter att produktionen har stabiliserats, under det fjärde kvartalet, kommer Endomines 

att utföra ett 900m långt borrprogram i de övre delarna av malmkroppen för att ge en bättre förståelse av 

malmgeometrin inför utvecklingen av gruvan under år 2022. 

Verksamhet vid Endomines övriga projekt i Idaho och Montana 
Endomines prospekteringsarbete vid övriga projekt i Idaho och Montana kommer inledningsvis att 

bestå utav kartläggning och provtagning för att öka vår förståelse och kännedom av fyndigheterna 

och hålla miljö- och driftstillstånden i gott skick för framtida prospekteringsaktiviteter. En översyn 
av kraven för prospekteringsborrningen vid US Grant och Kearsarge fyndigheterna förväntas utföras 

senare detta år efter att verksamheten vid Friday stabiliserats. 

Uppdateringar av återstarten av Pampalo-gruvan  
Pampalo-gruvan försattes under skötsel och underhåll 2018 då guldets marknadspris låg på lägsta nivåer 

på flera år (1250 USD/uns). Den underjordiska gruvans malmlinser är öppna mot djupet och de kända 
malmförlängningarna är borrade till 855 meters nivån i gruvan. Dessa områden kan nås genom en 

förlängning av den existerande snedbanan och därmed fördjupningen av gruvan. Guldmineraliseringen 

och malmlinserna är även helt öppna under dessa nivåer. Då gruvan sattes under skötsel och underhåll, 

beräknade bolaget att genom att förlänga snedbanan med ca. 100 meter och utveckla dessa djupa 
malmzoner, kommer återstarten av gruvproduktionen vara lönsam då marknadspriset för guld är ca. 1 
500 USD/uns. I december 2020 meddelade Endomines att man kommer att omvärdera återstarten av 

Pampalo-gruvan tack vare de positiva guldprisutsikterna.  

I januari 2021 påbörjades planeringen och förberedelserna för fördjupningen av gruvan och förlängningen 

av snedbanan. Offerter för val av gruventreprenör skickades ut och leverantörskontrakt förbereddes. Efter 

flerparts förhandlingar valdes Power Mining Oy att renovera den nuvarande snedbanan samt att driva 

snedbanan djupare ner till de första produktionsnivåerna. Power Mining mobiliserade sin personal till 
gruvan under mars 2021 och påbörjade renoveringsarbetet av snedbanan. Förbättringen av avvattningen 

av gruvan och uppgraderingen av gruvans elnätverk påbörjades även under mars månad. Utrustningen 
vid anrikningsverket har testats och förberedelsearbete inför produktionsstart har påbörjats. Maskindelar 

nödvändiga för produktionen med lång leveranstid har identifierats och beställts. Arbetet med att utöka 

kapaciteten vid sandmagasinet påbörjades i mars 2021.  

Regionala prospekteringsaktiviteter långs Karelska guldlinjen 
Endomines fortsatte arbetet med regional och gruvnära prospektering längs med den Karelska guldlinjen 
i östra Finland under Q1 2021. Fokuset med prospekteringsarbetet har varit att uppdatera 

mineralresursestimaten för de enskilda projekten samt förberedande arbete för år 2021 

prospekteringsarbete nära till Pampalo-gruvan. 

I maj 2021 påbörjas ett underjordiskt diamantborrningsprogram vid Pampalo-gruvan. Utöver infill 

borrning, kommer en serie av prospekterings borrhål att testa den mineraliserade strukturen i både östlig- 

och nordlig riktning av Pampalo-gruvan. Denna borrning utförs på nivåerna belägna ca. 650 meter under 

ytan. 
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Hälsa, miljö och säkerhet   
Endomines strategi för hälsa, miljö och säkerhet är att inte acceptera olyckor och negativa 

miljöincidenter; dvs. en policy utan personskador.  

Under Q1 2021 har fortsatt fokus legat på utveckling av säkerhets- och miljörutiner för bolagets 

verksamhet i Idaho, samtidigt som upprätthållandet av god praxis i Pampalo ägnats uppmärksamhet. I 

slutet av Q1 2021 var den rullande tolvmånaders LTI-frekvensen (förlorad tid till följd av skada per en 

miljon arbetstimmar) 0 i både Pampalo och Idaho, vilket innebär att även den kombinerade LTI-

frekvensen på koncernnivå var 0. 

Personal 
Rekryteringen av personal för uppstarten av Friday-gruva har påbörjats med strävan att ha ett andra 

personalskift på plats i juni 2021. Orogrande anrikningsverk förväntas öka från ett skift i juni 2021 till två 

skift i juli 2021.  

Finansiell ställning 
Nettoskulden uppgick till 35,0 MSEK (79,2) vid slutet av Q1 2021. Total eget kapital uppgick till 535,0 MSEK 

(512,5). Skuldsättningsgraden minskade till 7 procent (15). De största förändringarna beror på 

företrädesemissionen som slutfördes under rapporteringsperioden samt återbetalning av kortfristiga lån 

huvudsakligen till danska och svenska institutionella investerare.  Koncernens likvida medel vid slutet av 

Q1 2021 uppgick till 68,0 MSEK (1,3). 

Framtida likviditetsutveckling 

Bolagets behov av finansiering för att genomföra företagets långsiktiga tillväxtstrategi, utveckling av 

bolagets följande projekt och finansiering för att kunna bedriva prospektering och gruvutbyggnad kräver 

tillgång till finansiering. Styrelsen och ledningen arbetar aktivt med att säkerställa finansiering för att 

möjliggöra implementeringen av bolagets långsiktiga tillväxtstrategi. Under rapporteringsperioden 

slutförde Endomines en företrädesemission som tillförde bolaget intäkter uppgående till 214 miljoner SEK 

före transaktionskostnader. Efter rapporteringsperioden meddelade Endomines att man ingått ett 

omfattande finansieringsavtal med LDA Capital uppgående till 14 MEUR. Finansieringsavtalet inkluderar 

konvertibla skuldebrev uppgående till EUR 6 miljoner och ett säljoptionsavtal uppgående till EUR 8 

miljoner. Det sammanlagda åtagandet enligt konvertibelavtalet kommer att utfärdas till investeraren i 

delar på 2 miljoner euro. Avtalet är villkorat av bolagsstämmans godkännande den 10 juni, 2021. 

Intäkterna från företrädesemissionen och finansieringsavtalet med LDA täcker tillsammans Endomines 

nuvarande behov av sysselsatt kapital för att fortsätta uppstarten av guldproduktionen vid Friday-gruvan 

i Idaho, återstarten av Pampalo-gruvan samt fortsatt prospekteringsarbete vid den Karelska guldlinjen. 

För att kunna genomföra Endomines långsiktiga tillväxtstrategi kan mer finansiering komma att behövas 

under 2021 och Endomines undersöker för tillfället olika finansieringsmöjligheter för sagda ändamål. 

Kommentarer angående den finansiella rapporteringen 
Endomines ändrade praxisen för den finansiella rapporteringen från och med början av 2019. Detta är inte 
en kvartalsrapport i enlighet med IAS 34-standarden. Innehållet i denna delårsredogörelse skiljer sig 

något från riktlinjerna i Nasdaq Stockholms vägledning för upprättande av delårsredogörelse. Endomines 

uppfyller kraven på halvårsrapportering enligt den svenska lagen om värdepappersmarknaden och 

publicerar delårsredogörelser för det första och det tredje kvartalet. I dessa delårsredogörelser publiceras 
nyckelinformation beträffande bolagets finansiella situation och utveckling. Innehållet i denna 
delårsredogörelse speglar den aktuella prospekteringsverksamheten vid Karelska guldlinjen och den 

pågående produktionsupptrappningen av Friday-verksamheten och Pampalo-verksamheten. 

Delårsredogörelsen är anpassad för att ge läsaren en god insikt i företagets aktuella verksamhet. 
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Finansiell kalender  
• 10 juni 2021  Årsstämma 

• 20 augusti 2021   Halvårsrapport H1-2021 

• 12 november 2021   Delårsredogörelse Q3-2021 

 

Granskning av revisorer 
Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning 

Kontaktpersoner 
Rauno Pitkänen, Ställföreträdande VD, +358 40 595 4412, rauno.pitkanen@endomines.com 

Marcus Ahlström, Vive VD och ekonomichef, +358 50 544 6814, marcus.ahlstrom@endomines.com 

Finansiell information  
Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande klockan 08:30 CEST den 20 maj 2021.  

 
Om Endomines 
Endomines är ett gruv- och prospekteringsbolag med huvudinriktning på guld. Bolaget prospekterar efter guld längs 
Karelska guldlinjen i östra Finland och utvecklar gruvverksamhet i Idaho, USA och Pampalo, Finland. Endomines strävar 
efter att förbättra sin långsiktiga tillväxtpotential genom utvidgad prospekteringsverksamhet och företagsförvärv. 
Endomines strävar efter att förvärva fyndigheter som ligger i stabila jurisdiktioner och snabbt kan tas i produktion med 
begränsade investeringar.  

Aktien omsätts på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM). 

 

 

I Stockholm den 20 maj 2021 

 

 

Rauno Pitkänen  

Ställföreträdande VD 
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