
 
Finansiell rådgivare  

NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE 
För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen: 

• utnyttja de erhållna teckningsrätterna och teckna nya aktier senast den 25 januari 2021, eller enligt instruktionerna från 
respektive förvaltare; eller 

• sälja de erhållna teckningsrätterna som inte utnyttjats senast den 19 januari 2021. 
 

Observera att det även är möjligt att anmäla sig för teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter och att aktieägare med 
förvaltarregistrerade innehav ska kontakta sin bank eller förvaltare för instruktioner om hur teckning och betalning ska ske. 
 

Finansinspektionen godkände detta prospekt den 7 januari 2021. Prospektet är giltigt i upp till tolv månader från datumet för 
godkännandet. Skyldigheten att tillhandahålla tillägg till detta prospekt i fall av nya omständigheter av betydelse, sakfel eller väsentliga 
felaktigheter kommer inte att vara tillämplig när detta prospekt inte längre är giltigt, och Endomines kommer endast att upprätta tillägg 
till detta prospekt när det krävs enligt bestämmelserna om tillägg till prospekt i Prospektförordningen. 



 

Definitioner och förkortningar 
Med ”Endomines” eller ”Bolaget” avses, beroende på 
sammanhanget, Endomines AB (publ), org. nr. 556694-
2974 eller den koncern vari Endomines AB (publ) är 
moderbolag. 
 

Med ”Euroclear Sverige” avses Euroclear Sverige AB, 
org. nr. 556112-8074. 

Hänvisning till ”SEK” avser svenska kronor, hänvisning 
till ”EUR” avser euro och hänvisning till ”USD” avser 
amerikanska dollar. 

Med ”Prospektet” avses föreliggande prospekt. Med 
”Företrädesemissionen” eller ”Erbjudandet” avses 
erbjudandet att teckna nya aktier enligt villkoren i 
Prospektet. Med ”Evli” avses Evli Bank Plc., FO-
nummer 0533755-0. 
 

Med ”Euroclear Finland” avses Euroclear Finland Oy, 
FO-nummer 1061446-0. 

Med ”K” avses tusen och med ”M” avses miljoner. 
USD/SEK 8,4813 och EUR/SEK 10,1579 används 
genomgående i dokumentet (Riksbankens 
valutakurser per 30 november 2020), med undantag 
för historiska finansiella siffror från årsredovisningen 
2019, halvårsrapporten 2019 och halvårsrapporten 
2020 samt när det explicit anges en annan växelkurs. 

 

Viktig information 
Detta prospekt ("Prospektet") har godkänts och registrerats av Finansinspektionen, som behörig myndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 
av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp på handel på en reglerad marknad, och om upphävande av 
direktiv 2003/71/EG ("Prospektförordningen"). Finansinspektionen godkänner detta Prospekt enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och 
konsekvens som anges i Prospektförordningen. Detta godkännande bör inte betraktas som något slags stöd för den emittent som avses i detta Prospekt. Investerare bör göra 
sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i emittentens värdepapper. Prospektet har upprättats som ett förenklat prospekt i enlighet med artikel 14 i 
Prospektförordningen. För Prospektet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av Prospektet, Erbjudandet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av 
svensk domstol exklusivt.  
 
Distribution av detta Prospekt (samt övrigt till prospektet hänförligt material) är i vissa jurisdiktioner föremål för restriktioner i lag och andra regler. Prospektet (samt övrigt till 
prospektet hänförligt material) får följaktligen inte distribueras i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, USA (innefattande dess territorier och 
provinser, varje stat i USA samt District of Colombia ("USA")) eller någon annan jurisdiktion där distribution av Prospektet kräver sådana åtgärder än de som följer av svensk 
rätt eller annars strider mot reglerna i sådant land eller sådan jurisdiktion. Personer som mottar exemplar av Prospektet måste informera sig om och följa sådana restriktioner. 
Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.  
 
En investering i värdepapper inbegriper risker, se avsnittet "Riskfaktorer". När investerare fattar ett investeringsbeslut måste de göra en egen bedömning av legala, 
skattemässiga, affärsmässiga, finansiella och övriga konsekvenser av teckning och förvärv av aktier. Investerare måste även förlita sig på sin egen bedömning av Endomines 
och innehållet i detta Prospekt, inklusive föreliggande sakförhållanden och risker. Inför ett investeringsbeslut bör potentiella investerare anlita sina egna professionella 
rådgivare samt noga utvärdera och överväga investeringsbeslutet. Investerare får endast förlita sig på information i detta Prospekt samt eventuella tillägg till detta Prospekt. 
Varken offentliggörandet av detta Prospekt eller några transaktioner som genomförs med anledning härav ska under några som helst omständigheter anses innebära att 
informationen i detta Prospekt är korrekt och gällande vid någon annan tidpunkt än per dagen för detta Prospekt eller att det inte har förekommit någon förändring i Bolagets 
verksamhet efter nämnda dag. För det fall det sker väsentliga förändringar i den information som anges i Prospektet kommer sådana förändringar att offentliggöras i den 
utsträckning som det krävs av tillämplig lag. 
 
Som ett villkor för att få teckna nya aktier enligt Erbjudandet kommer varje person som tecknar nya aktier att anses ha lämnat eller, i vissa fall, bli ombedda att lämna, utfästelser 
och garantier som Endomines och dess rådgivare kommer att förlita sig på. Endomines förbehåller sig rätten att efter eget bestämmande ogiltigförklara aktieteckning som 
Endomines eller dess uppdragstagare anser kan inbegripa en överträdelse eller ett åsidosättande av lagar, regler eller föreskrifter i någon jurisdiktion. 
 
Information som anskaffats från en tredje part har återgetts korrekt och såvitt Endomines känner till och kan utröna av information som offentliggjorts av sådan tredje part har 
inga sakförhållanden utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. 
 
Prospektet finns tillgängligt i elektronisk form på Endomines hemsida (www.endomines.com/sv), och kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).  
 
Information till investerare i USA 
Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier utgivna av Endomines ("Värdepapper") har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities 
Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga Värdepapper överlåtas eller erbjudas till försäljning i 
USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. 
 
Information till investerare i EES 
Inom det Europeiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i andra länder än i Sverige och Finland. I andra medlemsländer i 
den Europeiska Unionen ("EU") kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen. I andra länder i EES som har implementerat 
Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen och/eller i enlighet med relevant 
implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet 
med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen. Detta Prospekt distribueras och riktas endast till personer som (i) befinner sig utanför Storbritannien, (ii) är 
professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) vid den i var tid gällande U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") 
eller (iii) kapitalstarka företag och andra personer som lagligen kan delges enligt artikel 49(2)(a) – (d) av Ordern. Personer under (i), (ii) och (iii) benämns tillsammans så som 
"relevanta personer". Värdepapperna är bara tillgängliga för relevanta personer, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva 
Värdepapperna kommer enbart att rikta sig till relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte agera utifrån, eller förlita sig på, dokumentationen eller 
dess innehåll. 

 

http://www.endomines.com/sv
http://www.fi.se/


Innehållsförteckning 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Företrädesrätt och teckningsrätter 
Den som på avstämningsdagen den 7 januari 2021 är registrerad som aktieägare i Endomines äger rätt att med företräde teckna aktier i 
Företrädesemissionen och kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning 
av sex (6) nya aktier. Priset för en aktie är 2,50 SEK vid teckning i Sverige. Motsvarande vid teckning i Finland är 0,25 EUR per nyemitterad 
aktie. Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av aktier. 

Emissionsbelopp 
cirka 281 MSEK 

Teckningskurs 
2,50 SEK per aktie alt. 0,25 EUR 
per aktie 

Teckningsperiod 
11 - 25 januari 2021 

ISIN-koder Viktiga datum  
Aktien  
Betald tecknad aktie (”BTA”) 
Teckningsrätter (”TR”)

SE0008294334 
SE0015382031 
SE0015382023

Avstämningsdag 
Handel i teckningsrätter 
Teckningsperiod

7 januari 2021 
11 – 19 januari 2021 
11 – 25 januari 2021

Handelsplats 
Aktierna handlas på Nasdaq Stockholm och Nasdaq Helsinki med kortnamnet ENDO (Nasdaq Stockholm) och ENDOM (Nasdaq Helsinki). 

Preliminär finansiell kalender 
Bokslutskommuniké för 2020 
Affärsöversikt Q1-2021

26 februari 2021 
20 maj 2021

 



Sammanfattning 
Avsnitt 1 - Inledning och varningar 

  

Avsnitt 2 - Nyckelinformation om emittenten 
2.1 Vem är emittenten av värdepapperen? 



2.2 Finansiell nyckelinformation för emittenten 

Resultaträkning i sammandrag 
 

Balansräkning i sammandrag 
 

Kassaflödet i sammandrag 
 



2.3 Specifika nyckelrisker för emittenten 
Ogynnsamma fluktuationer i guldpriset 

Det finns en risk att Endomines inte i framtiden får finansiering till 
konkurrenskraftiga villkor för att täcka sitt kapitalbehov  

Mineralprospektering är till sin natur osäkert samt förenat med ett 
ekonomiskt risktagande 

Ras, översvämningar, miljöförstöring, brand, explosioner och andra 
liknande händelser kan resultera i verksamhetsavbrott, 
produktionsförseningar, skador eller ödeläggelser av gruvor 

Gruvdrift och exploatering av mineralfyndigheter innebär en rad olika 
tekniska risker som i de flesta fall ligger utanför Endomines kontroll 



Avsnitt 3 - Nyckelinformation om värdepappren 
3.1 Värdepapperens viktigaste egenskaper 

 

3.2 Var kommer värdepapperen att handlas? 

 
3.3 Vilka nyckelrisker är specifika för värdepapperen?  

Likviditeten kan vara begränsad och marknadspriset på aktierna i 
Endomines kan fluktuera avsevärt 



Endomines förmåga att lämna vinstutdelningar i framtiden är beroende 
av en mängd olika faktorer 

Avsnitt 4 – Nyckelinformation om Erbjudandet av värdepapper till allmänheten 
och upptagande till handel på reglerad marknad 
4.1 På vilka villkor och enligt vilken tidsplan kan jag investera i detta 
värdepapper? 

Företrädesrätt till teckning 

Teckningskurs 

Avstämningsdag 

Teckningsrätter 

Handel med teckningsrätter 

Teckningsperiod 

Handel med BTA 



Teckning och betalning utan företrädesrätt 

Utspädning 

Offentliggörande av utfall 

Upptagande till handel 

Uppskattade kostnader för Erbjudandet 

4.2 Varför upprättas detta prospekt?  

Fortsatt utveckling av Friday 

Prospektering och uppstart av US Grant / Kearsarge, Rescue, Unity och 
Kimberly 



Uppstart av Pampalo och prospektering längs Karelska Guldlinjen 

Återbetalning av skulder 

  



Riskfaktorer 

RISKER FÖRKNIPPADE TILL 
ENDOMINES VERKSAMHET OCH 
BRANSCH 
Ogynnsamma fluktuationer i guldpriset kan 
påverka Endomines resultat negativt  

Mineralprospektering är till sin natur 
osäkert samt förenat med ett ekonomiskt 
risktagande 



Ras, översvämningar, miljöförstöring, 
brand, explosioner och andra liknande 
händelser kan resultera i verksamhets-
avbrott, produktionsförseningar, skador 
eller ödeläggelser av gruvor 

Gruvdrift och exploatering av 
mineralfyndigheter innebär en rad olika 
tekniska risker som i de flesta fall ligger 
utanför Endomines kontroll 

Endomines kan ha missbedömt 
mineraltillgångarna och mineralreserverna i 
sina gruvor 

Naturkatastrofer och extrema 
väderförhållanden kan drabba Endomines 
produktionsanläggningar och påverka 
produktionen negativt eller få produktionen 
att upphöra 



Integrationsprocessen avseende Endomines 
Idaho LLC och verksamheten vid US Grant-
gruvan och Kearsarge-guldprojektet samt 
framtida integrationsprocesser kan bli mer 
kostsamma eller mer tidskrävande än 
beräknat 

Om den planerade fusionen inte fullföljs kan 
Endomines resultat och finansiella ställning 
påverkas negativt 

COVID-19-pandemins påverkan på 
Endomines verksamhet och produktion, 
samt på det allmänna ekonomiska 
konjunkturläget, kan ha en negativ 
inverkan på Endomines verksamhet och 
finansiella flexibilitet 



Endomines är beroende av avtal med tredje 
part för att kunna bedriva nuvarande och 
planerad gruvverksamhet 

MILJÖMÄSSIGA OCH 
TILLSTÅNDSRELATERADE RISKER 
Endomines verksamhet är beroende av 
undersökningstillstånd, 
bearbetningskoncessioner, miljötillstånd 
samt andra tillstånd och rättigheter 

Endomines verksamhet är utsatt för 
miljörisker och miljökrav 



RÄTTSLIG RISK OCH 
REGLERINGSRISK 
Endomines verksamhet är föremål för 
omfattande lag- och myndighetsregleringar 

RISKER FÖRKNIPPADE MED 
ENDOMINES FINANSIELLA SITUATION 
Det finns en risk att Endomines inte i 
framtiden får finansiering till 
konkurrenskraftiga villkor för att täcka sitt 
kapitalbehov 



RISKER RELATERADE TILL 
ENDOMINESAKTIEN  
Likviditeten kan vara begränsad och 
marknadspriset på aktierna i Endomines 
kan fluktuera avsevärt 

 

Valutakursförändringar kan ha en negativ 
inverkan på Endomines resultat 

Endomines förmåga att lämna 
vinstutdelningar i framtiden är beroende av 
en mängd olika faktorer 

RISKER RELATERADE TILL 
ERBJUDANDET 
Det finns en risk att handeln i 
teckningsrätter och betalda tecknade aktier 
kan komma att vara begränsad 



Aktieägare som inte deltar i 
Företrädesemissionen drabbas av 
utspädning 

Ej säkerställda tecknings- och 
garantiåtaganden 

Aktieägare i andra jurisdiktioner än Sverige 
och Finland kan vara förbjudna att delta i 
Företrädesemissionen och/eller i eventuella 
framtida emissioner 

 



Inbjudan till teckning av aktier i Endomines 

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden 

  



Bakgrund och motiv 

Fortsatt utveckling av Friday 

Prospektering och uppstart av US Grant / 
Kearsarge, Rescue, Unity och Kimberly 

Uppstart av Pampalo och prospektering 
längs Karelska Guldlinjen 

Återbetalning av skulder 

Emissionslikvidens användande 



  



Tf. VD har ordet 
Fortsatt fokus på den långsiktiga strategin, tillväxt och förvärv av US Grant/ Kearsarge 
– Endomines på väg att bli en signifikant guldproducent av 100 000 oz per år 

  



Villkor och anvisningar i Sverige 



Särskild anmälningssedel

Ifylld anmälningssedel för teckning utan 
stöd av teckningsrätter och Särskild 
anmälningssedel skickas eller lämnas till: 

Teckning utan stöd av teckningsrätter 
Anmälningssedel för teckning av aktier utan 
stöd av teckningsrätter 

 

 

 



Tilldelning och betalning av aktier 
tecknade utan stöd av teckningsrätter  

Aktieägare bosatta i utlandet  

Betald tecknad aktie (BTA) 

Handel med BTA 

Leverans av aktier 

Offentliggörande av 
Företrädesemissionens utfall 

Rätt till utdelning 

Upptagande till handel på reglerad 
marknad 

Övrig information om 
Företrädesemissionen 



Så tecknar du i Sverige 

 



Villkor och anvisningar i Finland 
Företrädesrätt till teckning 

Teckningskurs 

Avstämningsdag 

Teckningsrätter 

Handel med teckningsrätter 

Teckningstid 

Teckning med stöd av företrädesrätter 

 

Teckning utan företrädesrätt 



 

 

 

Tilldelning och betalning vid teckning 
utan företrädesrätt 

Information till utländska aktieägare 

Betalda tecknade aktier (Interimsaktier) 

Handel med Interimsaktier 



Leverans av aktier 

Offentliggörande av 
Företrädesemissionens utfall 

Rätt till utdelning 

Upptagande till handel på reglerad 
marknad 

Övrig information om 
Företrädesemissionen 

Tillämplig lagstiftning 

 



Så tecknar du i Finland 

  



Marknadsöversikt  

MARKNADEN FÖR GULD1  

Tendenser 

Guldpriset 



Guldprisets (USD/oz) utveckling i relation till S&P500 – Utveckling senaste 20 åren 

Guldproduktionen – Per land 

Utbudet på guld 

Utbudet 2019 

Efterfrågan på guld 

Efterfrågan 2019 
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Verksamhetsbeskrivning 
Kort om bolaget  

Koncernstruktur 

Endomines Oy 

Endomines, Inc. och Endomines Idaho LLC 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Kalvinit Oy 

Affärsidé & strategi 

Finansiella och operationella mål 

• 

• 

• 

• 

 



Mineraltillgångar – Reserver och resurser i Finland och USA 

Finland – Pampalo-och Karelska guldlinjen 

Guldtillgångar i Idaho, USA 

Mineraltillgångar (guld) – Karelska Guldlinjen och Idaho, USA (31 december 2019)9  
  

    

Historiska resurser i USA 
  

  



DEN FINSKA VERKSAMHETEN OCH 
DESS TILLGÅNGAR 
Historik 

Karelska Guldlinjen 

 

Planerad utveckling  

Produktionsekonomi och förväntad 
livslängd 

 



DEN AMERIKANSKA VERKSAMHETEN 
OCH DESS TILLGÅNGAR 
Kort om den amerikanska verksamheten  

• 

• 

• 

Endomines verksamhet och tillgångar i 
Idaho 

Geografisk belägenhet för de amerikanska 
tillgångarna 

Friday 



Friday- Händelser 2020 

Friday mine – Gruvdriftsrätter (“Claims”) 

Rescue & Unity 

Översikt över området kring Rescue & Unity 

Rescue 

Unity  

30 km to 
Processing 
Facility on 
tar and 
gravel road



Övriga tillgångar i Idaho: Kimberly, Buffalo 
Gulch och Deadwood 

Kimberly 

Buffalo Gulch och Deadwood 

Buffalo Gulch  

Deadwood  



Endomines verksamhet och tillgångar i 
Montana 

US Grant 

Kearsarge 

 



Utvald finansiell information  

Koncernens resultaträkning i sammandrag 
 

Koncernens balansräkning i sammandrag 
 

Koncernens kassaflöden i sammandrag 
 

   



Eget kapital, skulder och annan finansiell 
information 

Kapitalstruktur 

Krediter och annan skuldfinansiering  

  



Nettoskuldsättning 

Indirekta skulder och eventualförpliktelser 

Ställda säkerheter 

Uttalande angående rörelsekapital 



Investeringar 

Trender 

Betydande förändringar i koncernens 
finansiella ställning sedan 30 juni 2020 

• 

• 

• 

 



Aktiekapital och ägarförhållanden 
Allmän information om aktierna 

Företrädesemissionen 

Utspädning och nettotillgångsvärde 

 

  



Handelsplats 

Central värdepappersförvaring 

Vissa rättigheter förenade med aktierna  

Utdelningspolicy 

Bemyndiganden 

Bemyndigande att besluta om riktad emission av 
aktier till Garanterna 

Bemyndigande att besluta om riktad emission av 
aktier till vissa långivare mot betalning genom 
kvittning  



Bemyndigande att besluta om riktad emission av 
aktier till Mariatorp Oy och Wipunen 
varainhallinta Oy  

Ägarförhållanden och kontroll 

Utestående teckningsoptioner  



Övriga kommentarer 

Likviditetsgaranti 

Uppköpserbjudanden och budplikt 

Information om beskattning 

 



Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer  

Styrelse 

 

 



Ledande befattningshavare 

 



Övrig information kring 
styrelseledamöter och ledande 
befattningshavare 

Revisor 

  



Legala frågor och kompletterande information 
Allmänt 

Koncernstruktur 

Undersökningstillstånd, 
bearbetningskoncessioner och 
miljöfrågor 

Endomines Oy 



Endomines Idaho LLC 

Koncernens viktigare avtal 
Avtal om förvärv av US Grant-gruvan och 
Kearsarge-guldprojektet 

Leverantörsavtal 

Avtal rörande royalty 



Finansieringsavtal 

Tvister 

Försäkringssituation 

Transaktioner med närstående 

Ansvariga personer 

Prospektets godkännande 



Teckningsförbindelser och garantiåtaganden 

Teckningsförbindelser 

Garantiåtaganden 

 



Ej säkerställda åtaganden 

Handlingar som införlivas genom 
hänvisning 

• 

• 

• 

Handlingar som hålls tillgängliga för 
inspektion 

Rådgivare 

https://endomines.com/wp-content/uploads/2020/08/Endomines-H1-Swe-Final.pdf
https://endomines.com/wp-content/uploads/2020/08/Endomines-H1-Swe-Final.pdf
https://endomines.com/wp-content/uploads/2020/08/Endomines-H1-Swe-Final.pdf
https://endomines.com/wp-content/uploads/2019/08/Q2-2019-Bulletin-Endomines-Swedish.pdf
https://endomines.com/wp-content/uploads/2019/08/Q2-2019-Bulletin-Endomines-Swedish.pdf
https://endomines.com/wp-content/uploads/2019/08/Q2-2019-Bulletin-Endomines-Swedish.pdf
https://endomines.com/wp-content/uploads/2020/04/Endomines_Annual_Report_2019-1.pdf
https://endomines.com/wp-content/uploads/2020/04/Endomines_Annual_Report_2019-1.pdf
https://endomines.com/wp-content/uploads/2020/04/Endomines_Annual_Report_2019-1.pdf
http://www.endomines.com/


Intressen av betydelse för 
Företrädesemissionen 

Marknads- och branschinformation 

Potentiella myndighetsbeslut med 
negativ inverkan 

Sammanfattning av information som 
har offentliggjorts enligt MAR 

Finansiella rapporter och delårsredogörelse 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Verksamheten 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



• 

• 

Finansiering 
• 

• 

• 

Erbjudandet 

Styrelse & ledning 

 



Ordlista och definitioner 
All-in sustaining cash cost  

Anrikning 

Bearbetningskoncession (gruvtillstånd) 

Canadian institute of mining metallurgy and 
petroleum (CIM) 

Claim (Sv. ”Gruvdriftsrätter”) 

• 

• 

Cut-off 

ETF (Exchange Traded Fund) 

Exploatering 

Flotation 

Gravimetri 

Gråbergsinblandning 

GTK 

Hedge 

Ilmenit 

Inmutning 

Intrusiv 

JORC 

Jordavrymning 

Kalksten 

Kvalificerad person 

Kärnborrning 

Lakning 



Malm 

Malmförlust 

Mineralreserv 

Mineralisering 

Mineraltillgång 

NI 43-101 

Nuggeteffekt 

Ounce (Oz) 

Oxid 

Prospektering 

Recipienten 

Reservation (förebehåll) 

Sandmagasin 

Satellitfyndighet/-förekomst 

Sedimentär bergart 

SGU 

Skjuvzon 

Snedbana 

SveMin 

Titandioxid 

TVL Gold Idaho  

Undersökningstillstånd 
(malmletningstillstånd) 

United States Forest Service (USFS)  

Utbyte 

Waivers 

 



Adresser 
Bolaget 
Endomines AB (publ) 

Finansiell rådgivare 
Evli Bank Plc,  

Revisorer 

PricewaterhouseCoopers AB 

PricewaterhouseCoopers Oy 

Central värdepappersförvarare 
Euroclear Sweden AB 


