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ENDOMINES AB Delårsredogörelse januari – september 2021 
Friday-gruvan och anrikningsverket startade första produktionen  i Idaho, USA 
Pampalo-gruvans snedbana uppnådde måldjupet i Ilomantsi, Finland   
 
jan-sep 2021 (jan-sep 2020) 

Operativ översikt 
• Friday-gruvan inledde strossbrytning och transport av malm från gruvan till anrikningsverket för att 

lagra malm för återstarten av Orogrande anrikningsverk. 
• Orogrande anrikningsverk slutförde driftsättningen i slutet på tredje kvartalet 2021 och håller nu på 

att gradvis trappa upp produktionen. Anrikningsverket förväntas nå full produktionskapacitet i 
slutet på sista kvartalet 2021. 

• Pampalo-gruvan fortsätter gruvutvecklingen som planerat. 
• Inga personskador har rapporterats de senaste 12 månaderna; LTIFR 0 (0). 

 
Finansiell överblick 
• Intäkter uppgick till 1,8 MSEK (12,4) 
• EBITDA uppgick till -76,6 MSEK (-68,4) 
• Det totala kassaflödet uppgick till -2,1 MSEK (-3,5) 
• Resultatet per aktie uppgick till -0,58 SEK (-0,99) 

 
Väsentliga händelser efter periodens slut 
• Den 6 oktober 2021 informerade Endomines att Seppo Tuovinen, VD för Endomines AB:s finska 

dotterbolag Endomines Oy, tar över den tillfälliga VD-posten för moderbolaget från och med den 6. 
oktober.  

• Den 15 oktober 2021 meddelade Endomines om att datumet för slutförandet av fusionen förflyttas 
på grund av praktiska skäl samt detaljer gällande registreringen av fusionen. Det nya datumet 
meddelas så snart som möjligt.  

• Den 29 oktober 2021 informerade Endomines att antalet aktier och röster steg med 2 000 000 under 
oktober till följd av den riktade nyemissionen av aktier, som genomfördes under Endomines 
finansieringsarrangemang med LDA Capital.  

• Den 10 november 2021 informerade Endomines att Kari Vyhtinen har blivit utnämnd till ny VD för 
Endomines AB med verkan från och med den 1 mars 2022.  

Produktionsprognos och framtidsutsikter för 2021: 
Endomines började malmbrytningen på gruvnivån S4550 under Q3 vid Friday-gruvan i Idaho, USA. 
Produktion kommer att förbättras och förstärkas med en nyligen anskaffad Jumbo borrmaskin och en 
underjordisk lastmaskin. Verksamheten vid Orogrande anrikningsverkr håller för tillfället på att trappas 
upp och förväntas att nå planerad anrikningskapacitet i slutet på Q4 2021. 

Utvecklingen av Pampalo-gruvan i Finland har framskridit enligt tidtabellen. Malmproduktionen kommer 
att starta under Q4 2021 och anrikningen av malm i anrikningsverket kommer att starta i början på Q1 
2022.  

På grund av ändringen av Pampalo produktionstidtabell från tidigare planerade Q2 2022 till Q1 2022 har 
den kortsiktiga Q4 guldproduktionsprognosen dragits ner till ungefär 1,200 uns. 
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Nyckeltal (concern) jan – sep 

MSEK om inte annat anges 2021 2020 +/- 

Intäkter 1,8 12,4 -10,6 

Kostnader -78,4 -80,8 2,4 

EBITDA -76,6 -68,4 -8,8 

Avskrivningar och nedskrivningar -57,1 -17,3 -39,8 

EBIT -133,7 -85,7 -48,0 

Periodens nettoresultat -146,8 -112,2 -34,6 

Resultat per aktie (SEK) -0,58 -0,99 0,41 

KF från den löpande verksamheten -115,2 -65,3 -49,9 

Investeringar -34,6 -25,5 -9,1 

Finansiering 147,6 87,3 60,3 

Likvida medel vid periodens slut 8,4 12,0 -2,8 

Personal vid periodens slut 67 34 33 

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. 
 
 
Interim CEO Seppo Tuovinen: “Endomines’ väg från junior gruvbolag till ett ”two-tier” 
guldproducerande bolag fortsätter. Fokus har legat på återstarten av Pampalo underjordiska gruva i 
Finland och Friday underjordiska gruva i Idaho. Pampalo-gruvans snedbana nådde ner till ett nytt 
produktionsområde. Arbetet är inom budgeten och håller tidtabellen bra. Vi litar på att Pampalo-teamet 
och entreprenörerna är på rätt spår för att återstarta produktionen vid Pampalo-gruvan i början på året.  
 
Vern Langdale, bolagets operativa verksamhetsschef tog förutom sin nuvarande roll även över 
GMpositionen i USA. Återstarten av anrikningsverket har framskridit i stort sett enligt förväntningarna, den 
största delen av de tekniska utmaningar har blivit lösta och anrikningsverket förväntas nå full 
produktionskapacitet mot slutet av Q4. Ett underjordiskt diamantborrningsprogram har påbörjats och 
kommer att slutföras i slutet av Q4 2021. Detta kommer att ge oss ny information för att kunna uppdatera 
vår geologiska modell och produktionsplan.  

Utvecklingen av US Grant och Kearsage fyndigheterna, framskrider sakta och som planerat. tills de 
nuvarande projekten har i uppnått produktion med positiva kassaflöden. De nya investeringen kommer 
att kräva ytterligare tekniska studier och diamantborrning för att fullt identifiera den verkliga potentialen 
för dessa fyndigheter. 

För att säkerställa Endomines långsiktiga tillväxtstrategi kommer ytterligare finansiering att behövas 
under 2021 och 2022. Endomines undersöker för tillfället olika finansieringsmöjligheter för detta.” 

 

Produktion och produktionsupptrappning vid Friday-gruvan i Idaho, USA 

Under Q3 slutfördes uppdateringsprogrammet av Orogrande anrikningsverket och det togs åter i bruk 
från skötsel- och underhållsperioden som startade i mitten på 2020. Kulkvarnen har genomgått 
våttestning och nådde planerad genomströmning på upp till 7 ton i timmen. Flotationskretsen och 
sandmagasinet, som inkluderar de nyligen ibrukstagna getoextiltubarna, fungerar båda enligt planerande 
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specifikationer.  

Under Q4 kommer anrikningsverket att stegvis trappa upp produktionen och personalen kommer att 
utbildas till att driva verksamheten enligt 24-timmar per dag tidtabell. En produktionskapacitet på 150 
ton per dag förväntas komma att uppnås i slutet på Q4 2021.  

Friday-gruvan har utökat produktionskapaciteten genom ny gruvutrustning och mera arbetskraft. En RHD 
Drillmaster 100 Jumbo borr har blivit servad i Calgary, Canada och har nu fraktats tillbaka till gruvan. 
Dessutom har en ny underjordisk lastmaskin l införskaffats genom ett s.k. “lease till köp” avtal från 
Sandvik, Irland.  

Planering av malmproduktionen för 2022 beror mycket på resultaten av ett 2,400m 
diamantborrningsprogrammet som för närvarande genomförs. Borrningsprogrammet var halvvägs 
genomfört i slutet av Q3 2021 då definitionsborrning i det Norra brytningsområdet var färdigt. Borrning 
kommer att fortsätta i det Södra brytningsområden och den geologiska modelleringen av de två områden 
kommer att resultera i en ny gruvmodell som är färdig i början på 2022. 

Verksamhet vid Endomines övriga projekt i Idaho och Montana 

Pågående malmprospektering i andra projekt kommer att fokusera på att uppdatera 
miljötillstånd och drifttillstånd för U.S. Grant- och Kearsarge-projekten, såväl som preliminära 
datastudier för projekten för att förfina framtida borrprogram planerade för 2022. 

Uppdateringar av återstarten av Pampalo-gruvan 

Pampalo-gruvan försattes under skötsel och underhåll 2018 då guldets marknadspris låg på den lägsta 
nivån på flera år (1250 USD/uns). Den underjordiska gruvans malmlinser är öppna ner mot djupet och de 
kända malmförlängningarna har nu borrats ner till 855 meters nivån i gruvan. Dessa brytningsområden 
kan nås genom via förlängningen av den existerande snedbanan och fördjupningen av gruvan. 
Guldmineraliseringen och malmlinserna är även helt öppna under dessa nivåer. Då gruvan sattes under 
skötsel och underhåll, beräknade bolaget att genom en förlängning av snedbanan med ca. 100 meter och 
en utveckling de 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 på grund av de positiva guldprisutsikterna. 
I januari 2021 påbörjades planeringen och förberedelserna för fördjupningen av gruvan och förlängningen 
av snedbanan. Efter flerparts förhandlingar valdes Power Mining Oy att sätta den nuvarande snedbanan  
skick och att driva snedbanan ner till de första planerade produktionsnivåerna. Power Mining 
mobiliserade sin personal till gruvan i mars 2021 och påbörjade renoveringsarbetet av snedbanan. En 
förbättring av avvattningen av gruvan och en uppgradering av gruvans elnätverk påbörjades även under 
mars månad och slutfördes i slutet på Q3. 

I september nådde snedbanan ner till det nya malmbrytningsområdet. Det nästa steget i att få gruvan i 
produktion är ventilations arrangemang och att  driva orter mot malmzonerna. Enligt nuvarande tidtabell, 
kommer orterna att nå de första malmerna i november och anrikningsverket kan startaupp i december 
2021. Diamantborrningsprogrammet för att i detalj identifiera kvaliteten och kvantiteten på malm inom 
det nya produktionsområdet slutfördes i september. Resultaten kommer att vara tillgänglig under Q4.  

Servicen och reparationen av utrustningen in anrikningsverket har framskridit bra. 
Malmkrossningsanläggningen är fullt underhållen och färdig till drift och resten av anrikningsverkets 
underhåll framskrider också som planerat. Utrustning krävande lång beställningstid såsom infodringar 
för kvarnarna har redan levererats och därför är risken för problem med uppstarten liten. Olika tester 
kommer att göras i verket i december 2021 helt enligt tidtabellen. Det första steget i utvidgningen av 
sandmagasinet gjordes i augusti.  
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Den underjordiska kärnborrningen 

Det underjordiska borrningsprogrammet som påbörjades i maj fortsatte under tredje kvartalet. En borrigg 
mobiliserades till gruvan av Comadev Oy som fungerar som entreprenör för borrningsprogrammet. I slutet 
av september hade totalt 84 ”infill” borrhål på totalt 6 644 meter borrats i det planerade 
produktionsområdet mellan gruvnivåerna 755 meter och 815 meter.  

De första resultaten publicerades den 12 augusti, 2021. Resultaten var mycket lovande inklusive en 
kärnsektion på 3,9 meter med 151,4 g/t guld (9,6 g/t med en ”top cut” på 20 g/t) i borrhål T-1670 och en 
kärnsektion på 4,3 meter med 92,9 g/t guld (7,6 g/t med en ”top cut” på 20 g/t) i borrhål T-1626. Alla 
resultat från borrningsprogrammet kommer att användas för att uppdatera det nuvarande 
mineralresursestimatet och gruvplanen. Den geologiska rapporteringen, provtagningen och analysen av 
borrkärnorna pågår för tillfället. Kärnborrningen beräknas vara klar i oktober. 

Regionala prospekteringsaktiviteter längs Karelska guldlinjen 

Endomines fortsatte arbetet med regional och gruvnära prospektering längs med den Karelska guldlinjen 
i östra Finland under tredje kvartalet. Arbetet med uppdateringen och valideringen av 
mineralresursestimatet för de närliggande områdena av gruvan samt regionala prospekteringsaktiviteter 
fortsatte likasom utvecklingen och planering av kommande prospekteringsprogram.  

Som en del av Pampalos underjordiska borrningsprogram kommer 6 stycken prosppekteringshål 
uppgående till 1 700 meter att borras från tunnlar belägna ca 650 meter under ytan för att testa 
guldmineraliseringarna öster (Pampalo East) och norr (Pampalo vecket) om Pampalos 
huvudmineralisering.  

Eftersom huvudfokus under kvartalet har varit på det pågående Pampalo underjordiska borrprogrammet, 
genomfördes endast begränsade fältaktiviteter, främst kartläggning och stenblocksletning inom karelska 
guldlinjen. 

Hälsa, miljö och säkerhet   

Endomines implementerar över hela verksamheten policies och procedurer som täcker hälsa, miljö och 
säkerhet. Det baserar sig på att inte accepterar vare sig olyckor eller negativa miljöincidenter; dvs. en 
policy utan personskador (”zero harm policy”).  

Att förverkliga detta på två kontinenter i olika regelverk är en utmaning som kräver förståelse för inte bara 
kulturens betydelse, utan också lagstiftningens krav. 

Det var två medicinskt behandlade skador (”Medically Treated Injuiries, MTI”) under Q3 2021 på Friday 
gruvan. Vi ser kontinuerligt över och förbättrar våra processer för att undvika händelser som kan orsaka 
skada och skador på personalen. 

I slutet av Q3 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 

Friday gruvan och Orogrande anrikningsverk har nu tillräcklig personal för att återstarta verksamheten 
och kunna stegvis införa nattskift. Friday gruvan kräver fler mekaniker och skickliga gruvarbetare men 
detta kommer att förverkligas när den nya gruvutrustningen kommer i slutet av Q3 2021. 

Pampalo har kunnat rekryterat majoriteten av produktionspersonalen trots rådande brist på personal 
inom branschen. Ett utbildningsprogram är igång och hela gruvpersonalen kommer att vara utbildad tills 
slutet av året 2021. De tekniska nyckelpositionerna har alla fyllts. Geologin och anrikningsverket kräver 
dock förstärkning och processen för att fylla dessa positioner har påbörjats. 
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Finansiell ställning 

Nettoskulden uppgick till 120,9 MSEK (123,0) vid slutet av Q3 2021. Totalt eget kapital uppgick till 416,7 
MSEK (402,9). Skuldsättningsgraden minskade till 29 per cent (31). De största förändringarna beror på 
företrädesemissionen som slutfördes under rapporteringsperioden samt återbetalning av kortfristiga lån 
huvudsakligen till danska och svenska institutionella investerare. Dessutom deltog vissa signifikanta 
aktieägare i ett konvertibel låne som utfärdades under Q3 2021. Koncernens likvida medel vid slutet av Q3 
2021 uppgick till 9,2 MSEK (12,0).  

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.  

Under Q3 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.  

För att kunna genomföra Endomines långsiktiga tillväxtstrategi kan mer finansiering komma att behövas 
under 2021 och 2022. Endomines undersöker för tillfället olika finansieringsmöjligheter för sagda 
ändamål. 

Risker i Endomines verksamhet  

Alla gruv- och prospekteringsbolag är föremål för flera risker, till exempel tekniska, kommersiella, 
miljömässiga samt finansiella. Olika omständigheter kan försena eller förhindra utforskning av ett mål 
eller produktion från en befintlig gruva, vilket också väsentligen påverkar bolagets finansiella resultat och 
likviditet. Detta kan uppkomma speciellt i uppstarten vid både Friday och Pampalo gruvorna.  Dessutom 
kanutländska verksamheter, i Endomines fall för närvarande USA, utsätta bolaget för olika risker 
relaterade till exempelvis valutarisker och operativa eller juridiska krav som är specifika för de utländska 
jurisdiktionerna. Mer information om risker och osäkerhetsfaktorer finns i den senaste årsredovisningen. 
Ledningen övervakar, bedömer och hanterar kontinuerligt riskerna.  

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

 

Kontaktpersoner 
Seppo Tuovinen, ställföreträdande VD, +358 50 5760 143, seppo.tuovinen@endomines.com 
Ingmar Haga, Chairman of the Board, +358 40 700 3518 
 

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 8:00 CET den 11 november 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). 

 
Stockholm den 11 November 2021 

 
 

Seppo Tuovinen  
Ställföretredande VD 
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