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Bolagsstämma 29.4.2022 kl 10:00

Röstlista, Enligt aktieägare namn

Nr Namn Aktier Röster Fullma
kt

Röst-% Kum-%

7 BLOMQVIST ROBIN 25 900 FIFAX 25 900 0,21% 0,21%

8 EKBO CAPITAL AB
Ombud: BLOMQVIST ROBIN

7 248 FIFAX 7 248 0,06% 0,26%

13 HELMET CAPITAL OY AB
Ombud: Blomqvist Robin

561 951 FIFAX 561 951 K 4,46% 4,72%

5 HOLDIX OY AB
Ombud: Söderholm Jens Olof

2 988 270 FIFAX 2 988 270 23,71% 28,44%

3 KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMA
Ombud: SYRJÄLÄINEN VESA LAURI

800 000 FIFAX 800 000 K 6,35% 34,78%

14 LINDROOS LINDA SOFI ZENAB 2 174 FIFAX 2 174 0,02% 34,80%

9 OY ETRISK AB
Ombud: PAULIG EDUARD SAMUEL

2 055 516 FIFAX 2 055 516 16,31% 51,11%

10 PAULIG EDUARD SAMUEL 35 664 FIFAX 35 664 0,28% 51,40%

11 ROUTILA PANU HENRIK 6 652 FIFAX 6 652 0,05% 51,45%

1 RUOHTULA SAMPPA JUHANA 22 000 FIFAX 22 000 0,17% 51,62%

2 SCUD AB
Ombud: RUOHTULA SAMPPA JUHANA

50 331 FIFAX 50 331 0,40% 52,02%

4 SUOMEN TEOLLISUUSSIJOITUS OY
Ombud: SALMINEN MIIKKA ALTTI

3 708 400 FIFAX 3 708 400 K 29,43% 81,45%

6 TURRET OY AB
Ombud: Söderholm Jens Olof

980 000 FIFAX 980 000 7,78% 89,23%

12 ÅLANDS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG
Ombud: TOIVONEN ULF TEODOR

1 357 351 FIFAX 1 357 351 10,77% 100,00%

Totalt 14 röstsedlar 12 601 457 FIFAX 12 601 457 3 100,00%

FIFAX Abp, , , FO-nummer 2453290-9 OSKARI – 27.4.2022 10.47



Sammanfattning av röster 29.4.2022 10:00

Avgivna röster

7 Fastställande av bokslutet

8 Beslut om disposition av den vinst som balansräkn ingen utvisar och dividendutdelning

9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och  verkställande direktören för räkenskapsåret 2021

10 Beslut om styrelseledamöternas arvoden

11 Beslut om antalet styrelseledamöter

FIFAX Abp

Valmöjlighet Aktier Röster Antal av aktieägare

Jag understöder/Ja 12 601 457 12 601 457 14

Jag motsätter mig/Nej 0 0 0

Jag avhåller mig från att rösta 0 0 0

Inte röstat 0 0 0

Tilsammans 12 601 457 12 601 457 14

Valmöjlighet Aktier Röster Antal av aktieägare

Jag understöder/Ja 12 601 457 12 601 457 14

Jag motsätter mig/Nej 0 0 0

Jag avhåller mig från att rösta 0 0 0

Inte röstat 0 0 0

Tilsammans 12 601 457 12 601 457 14

Valmöjlighet Aktier Röster Antal av aktieägare

Jag understöder/Ja 9 836 195 9 836 195 6

Jag motsätter mig/Nej 0 0 0

Jag avhåller mig från att rösta 0 0 0

Inte röstat 2 765 262 2 765 262 8

Tilsammans 12 601 457 12 601 457 14

Valmöjlighet Aktier Röster Antal av aktieägare

Jag understöder/Ja 12 601 457 12 601 457 14

Jag motsätter mig/Nej 0 0 0

Jag avhåller mig från att rösta 0 0 0

Inte röstat 0 0 0

Tilsammans 12 601 457 12 601 457 14

Valmöjlighet Aktier Röster Antal av aktieägare

Jag understöder/Ja 12 601 457 12 601 457 14

Jag motsätter mig/Nej 0 0 0

Jag avhåller mig från att rösta 0 0 0

Inte röstat 0 0 0

Tilsammans 12 601 457 12 601 457 14

28.4.2022 klo 11:01



12 Val av styrelseledamöter

13 Beslut om revisorns arvode

14 Val av revisor

Service provided by Innovatics Oskari

Valmöjlighet Aktier Röster Antal av aktieägare

Jag understöder/Ja 12 568 309 12 568 309 12

Jag motsätter mig/Nej 0 0 0

Jag avhåller mig från att rösta 33 148 33 148 2

Inte röstat 0 0 0

Tilsammans 12 601 457 12 601 457 14

Valmöjlighet Aktier Röster Antal av aktieägare

Jag understöder/Ja 12 601 457 12 601 457 14

Jag motsätter mig/Nej 0 0 0

Jag avhåller mig från att rösta 0 0 0

Inte röstat 0 0 0

Tilsammans 12 601 457 12 601 457 14

Valmöjlighet Aktier Röster Antal av aktieägare

Jag understöder/Ja 12 601 457 12 601 457 14

Jag motsätter mig/Nej 0 0 0

Jag avhåller mig från att rösta 0 0 0

Inte röstat 0 0 0

Tilsammans 12 601 457 12 601 457 14

28.4.2022 klo 11:01



29.4.2022 10:00, 7: Fastställande av bokslutet

Sammanfattning av röster, avgivna röster

Sammanfattning av röster, företrädda aktier och rös ter

Service provided by Innovatics Oskari

FIFAX Abp

Valmöjlighet Röster Röster % Antal av aktieägare

Jag understöder/Ja 12 601 457 100,0000 % 14

Tilsammans 12 601 457 14

12 601 457 aktier deltog i omröstningen, motsvarande 48,6427 % av bolagets totala antal aktier 25 906 168.

Valmöjlighet Aktier Aktier % Röster Röster % Antal av aktieägare

Jag understöder/Ja 12 601 457 100,0000 % 12 601 457 100,0000 % 14

Jag motsätter mig/Nej 0 0,0000 % 0 0,0000 % 0

Jag avhåller mig från att rösta 0 0,0000 % 0 0,0000 % 0

Tilsammans 12 601 457 12 601 457 14

12 601 457 aktier var representerade i omröstningen, motsvarande 48,6427 % av bolagets totala antal om 25 906 168 aktier.

28.4.2022 klo 11:01



29.4.2022 10:00, 8: Beslut om disposition av den vi nst som balansräkningen utvisar och
dividendutdelning

Sammanfattning av röster, avgivna röster

Sammanfattning av röster, företrädda aktier och rös ter

Service provided by Innovatics Oskari

FIFAX Abp

Valmöjlighet Röster Röster % Antal av aktieägare

Jag understöder/Ja 12 601 457 100,0000 % 14

Tilsammans 12 601 457 14

12 601 457 aktier deltog i omröstningen, motsvarande 48,6427 % av bolagets totala antal aktier 25 906 168.

Valmöjlighet Aktier Aktier % Röster Röster % Antal av aktieägare

Jag understöder/Ja 12 601 457 100,0000 % 12 601 457 100,0000 % 14

Jag motsätter mig/Nej 0 0,0000 % 0 0,0000 % 0

Jag avhåller mig från att rösta 0 0,0000 % 0 0,0000 % 0

Tilsammans 12 601 457 12 601 457 14

12 601 457 aktier var representerade i omröstningen, motsvarande 48,6427 % av bolagets totala antal om 25 906 168 aktier.

28.4.2022 klo 11:01



29.4.2022 10:00, 9: Beslut om ansvarsfrihet för sty relseledamöter och verkställande direktören för
räkenskapsåret 2021

Sammanfattning av röster, avgivna röster

Sammanfattning av röster, företrädda aktier och rös ter

Service provided by Innovatics Oskari

FIFAX Abp

Valmöjlighet Röster Röster % Antal av aktieägare

Jag understöder/Ja 9 836 195 100,0000 % 6

Tilsammans 9 836 195 6

9 836 195 aktier deltog i omröstningen, motsvarande 37,9685 % av bolagets totala antal aktier 25 906 168.

Valmöjlighet Aktier Aktier % Röster Röster % Antal av aktieägare

Jag understöder/Ja 9 836 195 100,0000 % 9 836 195 100,0000 % 6

Jag motsätter mig/Nej 0 0,0000 % 0 0,0000 % 0

Jag avhåller mig från att rösta 0 0,0000 % 0 0,0000 % 0

Tilsammans 9 836 195 9 836 195 14

9 836 195 aktier var representerade i omröstningen, motsvarande 37,9685 % av bolagets totala antal om 25 906 168 aktier.

28.4.2022 klo 11:02



29.4.2022 10:00, 10: Beslut om styrelseledamöternas  arvoden

Sammanfattning av röster, avgivna röster

Sammanfattning av röster, företrädda aktier och rös ter

Service provided by Innovatics Oskari

FIFAX Abp

Valmöjlighet Röster Röster % Antal av aktieägare

Jag understöder/Ja 12 601 457 100,0000 % 14

Tilsammans 12 601 457 14

12 601 457 aktier deltog i omröstningen, motsvarande 48,6427 % av bolagets totala antal aktier 25 906 168.

Valmöjlighet Aktier Aktier % Röster Röster % Antal av aktieägare

Jag understöder/Ja 12 601 457 100,0000 % 12 601 457 100,0000 % 14

Jag motsätter mig/Nej 0 0,0000 % 0 0,0000 % 0

Jag avhåller mig från att rösta 0 0,0000 % 0 0,0000 % 0

Tilsammans 12 601 457 12 601 457 14

12 601 457 aktier var representerade i omröstningen, motsvarande 48,6427 % av bolagets totala antal om 25 906 168 aktier.

28.4.2022 klo 11:02



29.4.2022 10:00, 11: Beslut om antalet styrelseleda möter

Sammanfattning av röster, avgivna röster

Sammanfattning av röster, företrädda aktier och rös ter

Service provided by Innovatics Oskari

FIFAX Abp

Valmöjlighet Röster Röster % Antal av aktieägare

Jag understöder/Ja 12 601 457 100,0000 % 14

Tilsammans 12 601 457 14

12 601 457 aktier deltog i omröstningen, motsvarande 48,6427 % av bolagets totala antal aktier 25 906 168.

Valmöjlighet Aktier Aktier % Röster Röster % Antal av aktieägare

Jag understöder/Ja 12 601 457 100,0000 % 12 601 457 100,0000 % 14

Jag motsätter mig/Nej 0 0,0000 % 0 0,0000 % 0

Jag avhåller mig från att rösta 0 0,0000 % 0 0,0000 % 0

Tilsammans 12 601 457 12 601 457 14

12 601 457 aktier var representerade i omröstningen, motsvarande 48,6427 % av bolagets totala antal om 25 906 168 aktier.

28.4.2022 klo 11:02



29.4.2022 10:00, 12: Val av styrelseledamöter

Sammanfattning av röster, avgivna röster

Sammanfattning av röster, företrädda aktier och rös ter

Service provided by Innovatics Oskari

FIFAX Abp

Valmöjlighet Röster Röster % Antal av aktieägare

Jag understöder/Ja 12 568 309 100,0000 % 12

Tilsammans 12 568 309 12

12 568 309 aktier deltog i omröstningen, motsvarande 48,5147 % av bolagets totala antal aktier 25 906 168.

Valmöjlighet Aktier Aktier % Röster Röster % Antal av aktieägare

Jag understöder/Ja 12 568 309 99,7370 % 12 568 309 99,7370 % 12

Jag avhåller mig från att rösta 33 148 0,2630 % 33 148 0,2630 % 2

Jag motsätter mig/Nej 0 0,0000 % 0 0,0000 % 0

Tilsammans 12 601 457 12 601 457 14

12 601 457 aktier var representerade i omröstningen, motsvarande 48,6427 % av bolagets totala antal om 25 906 168 aktier.

28.4.2022 klo 11:02



29.4.2022 10:00, 13: Beslut om revisorns arvode

Sammanfattning av röster, avgivna röster

Sammanfattning av röster, företrädda aktier och rös ter

Service provided by Innovatics Oskari

FIFAX Abp

Valmöjlighet Röster Röster % Antal av aktieägare

Jag understöder/Ja 12 601 457 100,0000 % 14

Tilsammans 12 601 457 14

12 601 457 aktier deltog i omröstningen, motsvarande 48,6427 % av bolagets totala antal aktier 25 906 168.

Valmöjlighet Aktier Aktier % Röster Röster % Antal av aktieägare

Jag understöder/Ja 12 601 457 100,0000 % 12 601 457 100,0000 % 14

Jag motsätter mig/Nej 0 0,0000 % 0 0,0000 % 0

Jag avhåller mig från att rösta 0 0,0000 % 0 0,0000 % 0

Tilsammans 12 601 457 12 601 457 14

12 601 457 aktier var representerade i omröstningen, motsvarande 48,6427 % av bolagets totala antal om 25 906 168 aktier.

28.4.2022 klo 11:02



29.4.2022 10:00, 14: Val av revisor

Sammanfattning av röster, avgivna röster

Sammanfattning av röster, företrädda aktier och rös ter

Service provided by Innovatics Oskari

FIFAX Abp

Valmöjlighet Röster Röster % Antal av aktieägare

Jag understöder/Ja 12 601 457 100,0000 % 14

Tilsammans 12 601 457 14

12 601 457 aktier deltog i omröstningen, motsvarande 48,6427 % av bolagets totala antal aktier 25 906 168.

Valmöjlighet Aktier Aktier % Röster Röster % Antal av aktieägare

Jag understöder/Ja 12 601 457 100,0000 % 12 601 457 100,0000 % 14

Jag motsätter mig/Nej 0 0,0000 % 0 0,0000 % 0

Jag avhåller mig från att rösta 0 0,0000 % 0 0,0000 % 0

Tilsammans 12 601 457 12 601 457 14

12 601 457 aktier var representerade i omröstningen, motsvarande 48,6427 % av bolagets totala antal om 25 906 168 aktier.

28.4.2022 klo 11:02



Pressmeddelande
01 april 2022 19:10:00 EEST

  Fifax Industrivägen 115 22 270 Eckerö

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Fifax Abp
Fifax Abp, Bolagsmeddelande, den 1 april 2022 kl. 19.10

Aktieägarna i FIFAX Abp ("Bolaget") kallas härmed till ordinarie bolagsstämma som hålls fredagen 
den 29 april 2022 kl. 10.00 på Roschier Advokatbyrå Ab vid Kaserngatan 21 A, 00130 Helsingfors, 
Finland. Bolagets aktieägare och deras ombud kan delta i bolagsstämman och utöva 
aktieägarrättigheter endast genom att rösta på förhand och genom att lägga fram motförslag samt 
ställa frågor på förhand i enlighet med denna kallelse och övriga instruktioner av Bolaget. Det är 
inte möjligt att delta i bolagsstämman på stämmoplatsen.

Bolagets styrelse har beslutat om ett särskilt mötesförfarande i enlighet med den tillfälliga lagen 
375/2021 som trätt i kraft den 8 maj 2021. För att begränsa spridningen av COVID-19-pandemin 
kommer bolagsstämman att hållas utan aktieägares och deras ombuds närvaro på 
stämmoplatsen. Detta är nödvändigt för att säkerställa Bolagets aktieägares, anställdas och övriga 
intressenters hälsa och säkerhet samt för att organisera bolagsstämman på ett förutsebart sätt och 
ge lika möjligheter för aktieägare att delta. Ytterligare instruktioner återfinns i del C av denna 
kallelse (”Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman”).

A. Ärenden som behandlas på bolagsstämman

På bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. Öppnande av stämman

2. Konstituering av stämman
Advokat Antti Ihamuotila fungerar som ordförande för bolagsstämman. Ifall Antti Ihamuotila inte av 
vägande skäl har möjlighet att fungera som ordförande, utser styrelsen en person som styrelsen 
bäst anser lämpa sig för uppdraget som ordförande.

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen
Linda Lindroos fungerar som protokolljusterare och övervakare av rösträkningen. Ifall Linda 
Lindroos inte av vägande skäl har möjlighet att fungera som protokolljusterare och övervakare av 
rösträkningen, utser styrelsen en person som styrelsen bäst anser lämpa sig för uppdraget som 
protokolljusterare och övervakare av rösträkningen.

4. Konstaterande av stämmans laglighet

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden
Som representerade vid bolagsstämman anses de aktieägare som har röstat på förhand inom 
loppet av förhandsröstningsperioden och som enligt 5 kap. 6 § och 6a § i aktiebolagslagen har rätt 
att delta i bolagsstämman. Röstlängden fastställs på basis av den information som tillställs av 
Innovatics Oy och Euroclear Finland Ab.
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6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2021
Eftersom det är möjligt att delta i bolagsstämman endast på förhand, anses Bolagets bokslut, 
verksamhetsberättelse och revisionsberättelse, vilka Bolaget publicerat genom ett 
bolagsmeddelande 24.3.2022 och vilka även finns tillgängliga på Bolagets webbplats på adressen 
https://fifax.ax/for-investerare/rapporter-och-presentationer, framlagda för bolagsstämman.

7. Fastställande av bokslutet
Styrelsen föreslår, att bolagsstämman fattar beslut om att fastställa bokslutet för 
räkenskapsperioden 1.1.2021 – 31.12.2021.

8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning
De utdelningsbara medlen enligt balansräkningen 31.12.2021 uppgick till 23 246 709,83 euro varav 
räkenskapsperiodens förlust uppgår till -13 687 020,71 euro. Styrelsen föreslår för bolagsstämman 
att räkenskapsårets förlust överförs till kontot för ackumulerade vinstmedel och att medel inte 
utdelas från det utdelningsbara egna kapitalet.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören för 
räkenskapsåret 2021

10. Beslut om styrelseledamöternas arvoden
Styrelsen föreslår för bolagsstämman att till styrelsens ordförande betalas ett månadsarvode om 3 
000 euro, och till övriga styrelsemedlemmar betalas ett månadsarvode om 1 500 euro var. Utöver 
detta betalas dagtraktamente enligt gällande allmänna villkor och alla resekostnader 
kompenseras.

11. Beslut om antalet styrelseledamöter
Styrelsen föreslår för bolagsstämman att antalet ordinarie styrelseledamöter är 5.

12. Val av styrelseledamöter
Styrelsen föreslår att de nuvarande styrelseledamöterna Panu Routila, Ulf Toivonen, Rolf Karlsson, 
Eduard Paulig, samt Robin Blomqvist återväljs för en mandatperiod som utgår vid utgången av 
2023 års ordinarie bolagsstämma. Styrelsen föreslår att [Panu Routila] väljs till styrelsens 
ordförande.

13. Beslut om revisorns arvode
Styrelsen föreslår att arvode till revisorn skall utgå enligt löpande räkning.

14. Val av revisor
Styrelsen föreslår för bolagsstämman att antalet revisorer som väljs är en och att revisorn är ett 
revisionssamfund som godkänts av Patent- och registerstyrelsen. Revisorn väljs för en 
mandatperiod som upphör vid slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter valet. 
Styrelsen föreslår att PricewaterhouseCoopers Oy utses till revisor med Ylva Eriksson (CGR) som 
huvudansvarig revisor.
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15. Avslutande av stämman

B. Bolagsstämmohandlingar

De beslutsförslag som hänför sig till föredragningslistan ovan samt denna stämmokallelse finns 
tillgängliga på FIFAX Abp:s webbplats https://fifax.ax/bolagsstamma. FIFAX Abp:s bokslut, 
verksamhetsberättelse och revisionsberättelse finns tillgängliga på ovan nämnda webbplats. 
Kopior av dessa handlingar och av denna kallelse skickas på begäran till aktieägarna. 
Stämmoprotokollet finns till påseende på ovan nämnda webbplats senast från och med den 
13.5.2022.

C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman

Aktieägare och deras ombud kan delta i stämman och utöva sina aktieägarrättigheter endast 
genom att rösta på förhand samt genom att lägga fram motförslag på förhand eller ställa frågor på 
förhand enligt nedanstående anvisningar. Ombud ska också rösta på förhand på det sätt som 
beskrivs nedan.

1. Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning
Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som den 19 april 2022 har antecknats som 
aktieägare i Bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy. Aktieägare vars aktier 
är registrerade på dennes personliga finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i 
Bolagets aktieägarförteckning. Ifall ni inte har ett finskt värdeandelskonto, se punkt 4. ”Ägare till 
förvaltarregistrerade aktier".

2. Anmälan och förhandsröstning
Anmälan till stämman och förhandsröstning inleds måndagen den 11 april 2022 då tidsfristen för 
inlämnande av sådana motförslag som tas upp till omröstning har löpt ut. Aktieägare som är 
antecknad i Bolagets aktieägarförteckning och som vill delta i bolagsstämman genom 
förhandsröstning ska anmäla sig och rösta på förhand senast den 26 april 2022 kl. 10.00, vid vilken 
tidpunkt anmälan och rösterna ska vara mottagaren tillhanda.

I samband med anmälan ska efterfrågad information, såsom aktieägarens samt ett eventuellt 
ombuds namn, födelsedatum eller FO-nummer och kontaktuppgifter uppges. De personuppgifter 
som aktieägarna och deras ombud överlåter till FIFAX Abp eller Innovatics Oy används endast för 
ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för behandlingen av därtill anknutna registreringar.

Aktieägare vars aktier är registrerade på aktieägarens finska värdeandelskonto kan anmäla sig och 
rösta på förhand gällande vissa punkter på föredragningslistan från och med den 11 april 2022 kl. 
10.00 fram till den 26 april 2022 kl. 10.00 på följande sätt:

a) på Bolagets webbplats https://fifax.ax/bolagsstamma
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För elektronisk anmälan och förhandsröstning behövs aktieägarens eller dennes lagstadgade 
ombuds starka identifiering med finska eller svenska bankkoder eller mobilcertifikat.

b) per post eller e-post

Alternativt kan aktieägare skicka in den förhandsröstningsblankett som finns på Bolagets 
webbplats eller motsvarande information till Innovatics Oy per post på adressen Innovatics Oy, 
Yhtiökokous/FIFAX Abp, Banmästargatan 13 A, 00520 Helsingfors eller per e-post på adressen 
agm@innovatics.fi. Förhandsröstningsblanketten kommer att finnas tillgänglig på Bolagets 
webbplats senast från och med den 11 april 2022.

Ifall aktieägare deltar i bolagsstämman genom att tillställa förhandsröster till Innovatics Oy per 
post eller e-post, anses tillställande av röster före slutet av anmälnings- och 
förhandsröstningsperioden utgöra registrering för bolagsstämman, förutsatt att den ovan nämnda 
information som krävs för registrering framgår. Försändelsen bör vara framme senast den 26 april 
2022 kl. 10.00.

Instruktioner för förhandsröstning finns även tillgängliga på Bolagets webbplats https://fifax.ax
/bolagsstamma. Ytterligare information finns också tillgänglig per telefon på +358 10 2818 909 från 
måndag till fredag kl. 9.00-12.00 och 13.00-16.00.

3. Ombud och fullmakter
Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud. Även ett 
ombud bemyndigad av en aktieägare får delta i bolagsstämman endast genom att rösta på 
förhand på en aktieägares vägnar i enlighet med de instruktioner som presenteras i denna kallelse, 
samt genom att lägga fram motförslag på förhand och genom att ställa frågor på förhand.

Ifall ombudet anmäler sig personligt och röstar på förhand elektroniskt, bör ombudet personligen 
identifiera sig i den elektroniska anmälnings- och förhandsröstningstjänsten med stark identifiering, 
varefter ombudet kan anmäla sig och förhandsrösta på den aktieägares vägnar ombudet 
företräder. Aktieägarens ombud ska kunna uppvisa en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt 
sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren. Representationsrätt kan även styrkas genom att utnyttja 
den elektroniska förhandsröstningstjänsten tillgängliga suomi.fi fullmaktstjänsten. Om en 
aktieägare företräds av flera ombud på bolagsstämman, vilka företräder aktieägaren med aktier 
som förvaras på olika värdepapperskonton, ska det i samband med anmälan uppges med vilka 
aktier varje ombud företräder aktieägaren.

En fullmakts- och röstningsanvisningsmodell kommer att finnas tillgänglig på Bolagets webbplats 
https://fifax.ax/bolagsstamma senast från och med den 11 april 2022 då tidsfristen för inlämnande 
av sådana motförslag som tas upp till omröstning har löpt ut. Eventuella fullmakter ska sändas 
som bilaga i samband med den elektroniska anmälan och förhandsröstningen eller alternativt 
sändas per e-post till agm@innovatics.fi eller i original till adressen Innovatics Oy, AGM/FIFAX Abp, 
Banmästargatan 13 A, 00520 Helsingfors, Finland innan anmälnings- och förhandsröstningstidens 
utgång, vid vilken tidpunkt dokumenten ska vara Innovatics Oy tillhanda.
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Att enbart skicka in fullmaktshandlingar leder inte till att aktieägarens förhandsröster tas i 
beaktande. För att förhandsrösterna ska registreras krävs även att aktieägarens ombud röstar på 
förhand för aktieägarens del på det sätt som beskrivs i denna kallelse.

4. Ägare till förvaltarregistrerade aktier
Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med de aktier på basis av 
vilka han eller hon skulle ha rätt att på bolagsstämmans avstämningsdag den 19 april 2022 vara 
antecknad i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Oy. Deltagande 
förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast den 26 april 2022 kl. 10.00 
har antecknats i den tillfälliga aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Oy. För 
de förvaltarregistrerade aktiernas del utgör detta också anmälan till bolagsstämman.

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas i god tid begära av sin egendomsförvaltare 
nödvändiga anvisningar gällande aktieägarens införande i den tillfälliga aktieägarförteckningen, 
utfärdande av fullmakter samt anmälan till bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande 
institut anmäler ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman att införas i 
Bolagets tillfälliga aktieägarförteckning senast vid ovannämnda tidpunkt. Därtill bör 
egendomsförvaltarens kontoförande institut ombesörja att förhandsröstning sker på den 
förvaltarregistrerade aktieägarens vägnar inom den anmälningsperiod som gäller för 
förvaltarregistrerade aktier.

Ytterligare information härom finns även tillgänglig på Bolagets webbplats https://fifax.ax
/bolagsstamma.

5. Övriga anvisningar och information
Aktieägare som innehar minst en hundradel av Bolagets alla aktier har rätt att lägga fram ett 
motförslag till punkterna på föredragningslistan att tas upp till omröstning. Sådana motförslag bör 
tillställas Bolaget per e-post på adressen agm@fifax.ax senast den 8 april 2022 kl. 10.00, vid vilken 
tidpunkt motförslagen ska vara mottagaren tillhanda. Aktieägare som lägger fram motförslag bör 
kunna uppvisa tillräcklig utredning över sitt aktieinnehav i samband med framläggandet av 
motförslag. Ett motförslag tas upp till omröstning endast på det villkor att aktieägaren har rätt att 
delta i bolagsstämman och att aktieägaren på avstämningsdagen för bolagsstämman innehar 
minst en hundradel av alla aktier i Bolaget. Ifall ett motförslag inte tas upp till omröstning på 
bolagsstämman beaktas inte de röster som givits för motförslaget. Bolaget publicerar eventuella 
motförslag som tas upp till omröstning på Bolagets webbplats https://fifax.ax/bolagsstamma 
senast den 11 april 2022.

Aktieägare har rätt att ställa frågor beträffande ärenden som ska behandlas vid stämman i enlighet 
med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen. Sådana frågor kan sändas i samband med den elektroniska 
anmälan och förhandsröstningen eller alternativt sändas per e-post till adressen agm@fifax.ax. 
Frågor kan ställas fram till den 19 april 2022 kl. 10.00, vid vilken tidpunkt frågorna ska vara 
mottagaren tillhanda. Sådana frågor av aktieägare, Bolagets lednings svar på dessa samt 
eventuella andra än till omröstning upptagna motförslag finns tillgängliga på Bolagets webbplats 
https://fifax.ax/bolagsstamma senast den 20 april 2022. Förutsättningen för att kunna ställa frågor 
och lägga fram motförslag är att aktieägaren kan uppvisa tillräcklig utredning över sitt aktieinnehav.
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Den information om bolagsstämman som förutsätts enligt aktiebolagslagen och 
värdepappersmarknadslagen kommer att finnas tillgänglig på Bolagets webbplats https://fifax.ax
/bolagsstamma.

På dagen för denna stämmokallelse den 1 april 2022 uppgår det totala antalet aktier och röster i 
FIFAX Abp till 25 906 168. Bolaget innehar 150 000 egna aktier, vilka inte medför rösträtt vid 
bolagsstämman. FIFAX Abp:s dotterbolag innehar inga aktier i Bolaget. Aktieägarna som har röstat 
på förhand och som har rätt att delta i stämman enligt 5 kap. 6 § och 6a § i aktiebolagslagen 
kommer antecknas som att ha varit representerade vid stämman. Röstlängden fastställs på basis 
av den information som tillställs av Innovatics Oy och Euroclear Finland Oy.

Ändringar i aktieägandet efter bolagsstämmans avstämningsdag påverkar inte rätten att delta i 
bolagsstämman eller aktieägarens röstetal vid bolagsstämman.

I Helsingfors, den 1 april 2022

FIFAX ABP
Styrelsen

Kontakter

Tilläggsinformation:
Verkställande Direktör Samppa Ruohtula, +358 40 559 8812
Certifierad rådgivare Aktia Alexander Corporate Finance, +358 50 520 4098

Bifogade filer

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Fifax Abp

https://storage.mfn.se/755d05c6-4fbc-4dae-a594-0c146b8f8f19/kallelse-till-ordinarie-bolagsstamma-i-fifax-abp.pdf
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VDs översikt  

 

Fifax vision är att vara en föregångare inom hållbar landbaserad fiskodling i stor skala. Vi äter alltmer 

fisk, samtidigt som fångsterna globalt minskar och odling med konventionella metoder blir mer osäkert 

pga. ökande miljörisker. I Finland och Sverige är vi beroende av importerad fisk för att mätta vår aptit. 

Därför odlar vi på Fifax färsk, hälsosam och hållbar fisk året om, och strävar till att öka mängden genom 

våra strategiska tillväxtmål. 

Fifax anläggning i Eckerö färdigställdes i början av 2020 och är med sin tekniska kapacitet på 3 200 ton 

per år en av de största landbaserade anläggningar i världen som redan producerar fisk. Våren 2021 

uppnådde vi nära på det fulla fiskbeståndet i två av våra tre odlingsenheter, vilket visar att tekniken i 

anläggningen fungerar och tillväxtplanerna står på en god teknisk grund. 

I oktober genomförde vi listningen av Fifax aktier på Nasdaq First North Growth Market –

marknadsplatsen i Helsingfors. Listningen stöder oss i förverkligandet av vår tillväxtstrategi. Vi vill önska 

alla nya aktieägare välkomna med på resan mot en mer hållbar värld. 

Under våren 2021 trappade vi upp leveranserna, och allt fler konsumenter kunde äta vår hållbara fisk. I 

slutet av maj upplevde vi ett betydande bakslag då en störning i syreleveranserna ledde till betydande 

förluster av fisk på vår anläggning. Tack vare vår personals insatser lyckades vi rädda merparten av vårt 

fiskbestånd, men uppnåendet av full produktion sköts tyvärr framåt. Orsakerna till incidenten ligger 

utanför själva odlingen och odlingsprocessen fungerar fortsättningsvis bra. Leveranserna var avbrutna 

under en period under sommaren, och startade igen på hösten varefter de har pågått kontinuerligt. 

Leveransvolymerna påverkades dock betydligt av bortfallet i fiskbestånd, vilket syns i den resulterande 

omsättningen som landar på totalt 1,0 miljoner euro. 

I november passerade vi kumulativt 1 miljon kg levererad, rensad fisk räknat från produktionsstart. Vi 

fortsätter nu bygga upp fiskbeståndet och accelerera processen med inköp av sättfisk för att kompensera 

förluster som incidenten förorsakat. Med våra höga mål gällande hållbarhet har vi uppnått en unik 

position med vår ultraintensiva RAS-implementation som resulterar i obetydliga kväve- och 

fosforutsläpp.  

21 februari 2022 blev vår anläggning i Eckerö den första fiskodlingen i Finland att erhålla ASC certifikatet 

efter att ha genomfört auditeringsprocessen under föregående år. ASC certifikatet är också bland 

konsumenter ett välkänt globalt certifikat för hållbart odlad fisk. 

Fifax operativa prioritet är just nu att driva upp fiskbeståndet och produktionen. Den planerade 

expansionen som utgör en central del av vår tillväxtstrategi förbereds parallellt, och kommer att ligga 

alltmer i fokus för vårt arbete under andra halvan av 2022. 

Ett stort tack för allt arbete under det intensiva året går till hela personalen. Vi har tillsammans byggt en 

bra grund för att fortsätta förverkliga vår tillväxtstrategi och arbeta för att producera och leverera bättre 

fisk för världen.  



  1.1.2021– 31.12.2021 | 4 

   

Styrelsens verksamhetsberättelse 1.1 – 31.12.2021 
 

Verksamhetens utveckling  

Bolaget listades i oktober på First North Growth Market Finland, listningen utgör en viktig milstolpe i vår 

tillväxtstrategi och skapar ökade möjligheter för allt fler att njuta av Fifax hållbart odlade fisk. Bolaget 

samlade totalt 15,4 miljoner euro nytt kapital i samband med listningsemissionen, samtidigt 

konverterades lån jämte räntor om 17,1 miljoner euro. Totalt stärktes det egna kapitalet med 32,5 

miljoner euro. 

Bolaget fortsatte att bygga upp fiskbeståndet och optimera odlingsverksamheten under året. 

Fiskbeståndets tillväxt var i början av året stark och tillväxten kompletterades ytterligare med sättfiskköp. 

I maj drabbades anläggningen dock av en förlust om ca 40% av fiskbeståndet till följd av fördröjningar i 

leveransen av syre. Från början av året växte fiskbeståndet från 413 ton till 634 ton, och var 593 ton strax 

innan incidenten. I slutet av juni var fiskbeståndet 260 ton och i slutet av december 315 ton. Utöver detta 

estimeras Fifax ha ca 120 ton sättfisk per 31.12.2021, enligt leverantörernas estimat, som reserverats för 

leverans under 2022.  

Incidenten berodde inte på Fifax odlingsprocess, utan förorsakades av brister i planering och logistik 

gällande syreleveranser. Orsakerna till olyckan har utretts och korrigerande åtgärder som förhindrar att 

situationen ska kunna uppstå på nytt har vidtagits. Efter incidenten har bland annat systemen och 

rutinerna för uppföljningen av syrenivåerna stärkts internt och tillsammans med syreleverantören. 

Samtidigt har anläggningens syresystem genomgått flera förbättringar som ökar kapaciteten och 

driftssäkerheten. Incidenten påverkade inte hela anläggningen likvärdigt utan drabbade enskilda 

bassänger i olika utsträckning och därmed fiskar i specifika storlekar vilket ledde till en obalanserad 

fördelning fisk i olika storleksklasser. Stabil och kontinuerlig produktion kräver en balanserad fördelning 

av fisk i olika storlekar. 

För att komplettera bortfallen och accelerera återuppbyggandet av ett balanserat fiskbestånd 

planerades ett program för inköp av sättfisk utöver egen yngelproduktion. Ett IHN-virusutbrott på några 

odlingar i Danmark under hösten ledde dock till exportstopp av levande fiskmaterial från hela landet. 

Trots att Fifax leverantör inte drabbades av viruset, sköts leveranserna som planerats till Fifax framåt. 

Exportstoppet för Fifax leverantör upphävdes i januari 2022, och de första leveranserna har inkommit i 

februari. 

I början av 2021 trappades försäljningsleveranserna upp och fortsatte till slutet av juni då de avbröts till 

följd av brist på fullstor fisk som syreincidenten förorsakat. Försäljningsleveranserna återupptogs igen i 

september och Fifax har därefter kontinuerligt levererat all fisk som uppnått slaktstorlek. Efterfrågan för 

fisk på hemmamarknaden har utvecklats positivt. Marknaden började stabilisera sig efter den osäkerhet 

på marknaden som fanns under föregående år pga. Corona-pandemin. De centrala aktörerna på 

marknaden har ökat sitt strategiska fokus på inhemsk fisk. Ett utbrott av IHN-viruset i vissa 

odlingsområden kring Åland påverkade mängden odlad fisk tillgänglig för slakt under slutet av året, vilket 

också åskådliggör de ökade riskerna med konventionella odlingsmetoder.  

Under slutet av året genomfördes ASC-certifieringsprocessen och certifikatet för anläggningen i Eckerö 

har erhållits 21.2.2022. Processen bistod också i bolagets kontinuerliga utveckling av hållbarhets- och 

säkerhetsprocesser samt kompetensutveckling hos personalen. 

Under året har även dotterbolaget Fifax Fastighets Ab registrerats 31.8.2021 (FO-nummer: 3223039-6) 

till vilket de egna landområdena och övriga fastighetsinnehav ska överföras.   
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Nyckeltal 

 12.2021  12.2020  12.2019 

FINANSIELLA NYCKELTAL 

     

Tusen euro      

Omsättning  1 004  1 242  701 

Rörelseresultat -9 822  -7 290  -6 409 

Räkenskapsperiodens resultat -13 687  -8 395  -7 159 

Resultat per aktie, diluterad och odiluterad1 (EUR) -0,94  -0,71  -1,21 

      

Affärsverksamhetens kassaflöde -9 627  -6 904  -6 103 

Investeringar -963  -557  -2 758 

Soliditet % 75%  19%  52 % 

Genomsnittligt antal heltids-årsverken 28  23  18 

Löner och prestationer totalt 1 875  1 381  1 013 

Balansomslutning 31 223  27 202  23 522 

Antal utestående aktier vid periodens slut 25 756 1683  11 851 5072  11 074 9552 

Vägt medelvärde av antal utestående aktier 14 594 3442,3  11 819 7262  5 894 0902 

      

OPERATIVA NYCKELTAL 

     

Fiskbeståndet i början av perioden, ton 413  488  302 

Fiskbeståndet i slutet av perioden, ton 315  413  488 

Producerad fisk, ton 288  314  173 
 

1Det finns inga diluterande instrument per 31.12.2021 och därmed är resultatet per aktie detsamma för 

både odiluterad och diluterad. 
2Justerad enligt Fifax ordinarie bolagsstämmas beslut den 10.5.2021 om vederlagsfri inlösen och 

makulering av 47 406 260 aktier den 11.5.2021. 
3 Antal utestående aktier vid periodens slut samt kalkylen för vägt medelvärde av antalet utestående 

aktier under perioden exkluderar de 150 000 aktier bolaget innehar. 

 

Beräkning av nyckeltal:  

Resultat per aktie, odiluterad (EUR) = Periodens resultat/Vägt medelvärde av antalet utestående aktier 

under perioden 

Resultat per aktie, diluterad (EUR) = Periodens resultat/Vägt medelvärde av antalet utestående aktier 

under perioden samt (+) antalet möjliga diluterande aktier 

Investeringar = finansieringsanalysens investeringar i materiella och immateriella tillgångar minskat med 

belopp för erhållna investeringsstöd. 

Soliditet-% = (eget kapital + kapitallån) / (balansens summa – erhållna förskott)  
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Resultatutveckling 

Försäljningen var starkast under det första halvåret. Omsättningen under 2021 uppgick till 1,0 miljoner 

euro (1,2 miljoner euro 1.1 – 31.12.2020). Fifax slaktade 388 ton och levererade 288 ton rensad 

regnbågslax till kunder i Finland och Sverige. 

Verksamheten var fortfarande i en tidig kommersiell fas. De sista delarna av produktionsfaciliteterna, 

FAS 3 och slakteriet, har tagits i bruk i början av året. Verksamheten strävar efter att uppnå betydande 

tillväxt i fiskbeståndet. Förutom den naturliga tillväxten köpte Fifax en betydande mängd sättfisk från 

olika leverantörer. Anskaffningsprogrammet för sättfisk startade under december 2020 och fortsatte 

genom det första halvåret 2021. 

Förlusten i fiskbeståndet i maj till följd av syreincidenten har påverkat leveransmöjligheterna under slutet 

av året och början av 2022. Ett nytt sättfiskprogram har planerats 2022 för att komplettera fiskbeståndet 

till följd av syreincidenten. Lagerförändringseffekten av fiskförlusten i slutet av maj och andra direkta 

kostnader i samband med olyckan ingår i de direkta kostnaderna, 0,9 miljoner euro. Övriga 

rörelseintäkter inkluderar 0,5 miljoner euro i försäkringsersättningar i samband med olyckan.  

De direkta kostnaderna uppgick till totalt 5,1 miljoner euro (3,7 miljoner euro 1.1 – 31.12.2020) och 

omfattar inköp av fiskägg, sättfisk, foder, syre, kemikalier och el som används i produktionsmiljön och 

som delvis är skalbara i förhållande till kapacitetsutnyttjande, ytterligare innefattar de direkta 

kostnaderna inköp av packmaterial och försäljningsfrakter som är skalbara i förhållande till 

försäljningsvolym.  

Personal- och övriga rörelsekostnader uppgick till 4,7 miljoner euro (3,6 miljoner euro 1.1. – 31.12.2020). 

Kostnaderna under 2021 innefattar engångskostnader om 0,4 miljoner euro i relation till förstärkningar 

av ekonomiadministration och marknadsföringskostnader inför listningen på First North. Kostnaderna i 

övrigt ökade måttligt i förhållande till utvecklingen av verksamheten. Bolaget hade i genomsnitt 28 (23) 

anställda omräknat i heltidsårsverken under 2021. 

Avskrivningarna enligt plan uppgick till 1,6 miljoner euro (1,2 miljoner euro 1.1 – 31.12.2020). 

Eftersom verksamheten fortfarande utvecklar sitt fiskbestånd till full skala- och ökar sin 

leveranskapacitet och därmed försäljning, översteg kostnaderna intäkterna och verksamheten var 

förlustbringande. Rörelseförlusten uppgick till -9,8 miljoner euro (-7,3 miljoner euro 1.1 – 31.12.2020). 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9,6 miljoner euro (-6,9 miljoner euro 1.1 – 

31.12.2020). 

Finansiella kostnader för räkenskapsperioden 1.1. – 31.12.2021 innefattar engångskostnader relaterat 

till listningen på First North om 2,1 miljoner euro. 

 

Balans, finansiering och investeringar 

BALANS 

De bestående aktiva uppgick till 19,6 miljoner euro (20,2 miljoner euro den 31.12.2020).  

De rörliga aktiva uppgick till 11.6 miljoner euro (7,0 miljoner euro den 31.12.2020). 

Omsättningstillgångarna har minskat till följd av olyckan i maj och uppgick till 1,1 miljoner euro (1,3 

miljoner euro den 31.12.2020). Fordringarna uppgick till 1,1 miljoner euro (0,5 miljoner euro den 

31.12.2020), varav kortfristiga uppgick till 0,9 miljoner euro (0,2 miljoner euro den 31.12.2020). Övriga 

kortfristiga fordringar innefattar 31.12.2021 0,5 miljoner euro i momsfordringar relaterade till de i slutet 
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av året inköpta tjänsterna i relation till First North listningen. Likvida medel uppgick till 9,4 miljoner euro 

(5,2 miljoner euro den 31.12.2020).  

Tillgångarna totalt per 31.12.2021 uppgick till 31,2 miljoner euro (27,2 miljoner euro). 

Det egna kapitalet uppgick 31.12.2021 till 23,3 miljoner euro (4,9 miljoner euro den 31.12.2020).  

Främmande kapital uppgick till 7,9 miljoner euro (22,4 miljoner euro den 31.12.2020), inklusive 5,9 

miljoner euro lån från finansiella institutioner som i helhet skulle amorteras senast den 30.9.2022 enligt 

betalningsplanen vid bokslutstidpunkten. Betalningsplanen har omförhandlats efter bokslutstidpunkt 

och lånen ska amorteras senast den 1.4.2023 enligt den nya betalningsplanen. 

Balansomslutningen uppgick till 31,2 miljoner euro (27,2 miljoner euro den 31.12.2020). 

INVESTERINGAR 

Investeringarna uppgick till 1,0 miljon euro (0,6 miljoner euro 1.1 – 31.12.2020). Investeringarna 2021 

innefattar bland annat förbättringar i vattenkvalitet och kylsystem, rensimningskapacitet, syretillförsel 

och syresäkerhet. Investeringarna innefattar även förvärv av ett tidigare arrenderat markområde.  

FINANSIERING 

Bolaget samlade totalt 15,4 miljoner euro nytt kapital i samband med listningen på First North 

(’Listningsemissionen’) genom den allmänna emissionen och personalemissionen. I den riktade 

emissionen konverterades skuldebrev som uppgick till 17,1 miljoner euro jämte upplupna räntor till fritt 

eget kapital.  

Bolaget omförhandlade i maj betalningsplanen för lånen om 5,9 miljoner euro per 31.12.2021 från 

finansiella institutioner, så att lånekapitalet förfaller senast 30.9.2022 enligt avtalet vid bokslutstidpunkt. 

Betalningsplanen har ytterligare omförhandlats och förlängts till 1.4.2023 efter bokslutstidpunkt. Bolaget 

lyfte i maj 1,0 miljon euro lån från ägare och 1,0 miljon euro lån från finansiell institution. Lånen har 

amorterats i samband med listningen på First North. Bolaget lyfte i juni och september 3,7 miljoner euro 

lån med villkor av eget kapital villkor för att komplettera bolagets eget kapital, lånen har i helhet 

konverterats till fritt eget kapital i samband med listningen på First North. 

Finansieringens kassaflöde uppgick till 14,8 miljoner euro (12,1 miljoner euro). 

Förlängningen av betalningsplanen för lånen som förhandlats efter bokslutstidpunkt förbättrar bolagets 

ekonomiska position. Även om lånen för perioden efter 1.4.2023 måste omförhandlas på nytt ger 

förlängningen möjlighet att fortsätta bygga upp den operativa verksamheten till full skala vilket skapar 

ett annat utgångsläge för vidare förhandlingar för finansiering av den fortsatta driften och expansionen. 

Ledningen konstaterar att det finns ett stort intresse för bolagets verksamhet som faller inom ramen för 

hållbar utveckling och för verksamhetens vidareutveckling och expansion. Dessutom har bolagets eget 

kapital ökat genom listningsemissionen 2021 med 32,5 miljoner euro, vilket innebär en soliditet om 75% 

och förbättrar bolagets position. Ledningen bedömer därför att bolaget har mycket goda förutsättningar 

att under 2022 trygga den finansiering som möjliggör genomförandet av expansionsplanerna för 

verksamheten. Eftersom det föreligger osäkerheter i den ekonomiska prognosen i relation till att 

försäljningen inte ännu långsiktigt uppnått kommersiell nivå och i kostnadsutvecklingen och 

marknadsprisutvecklingen för fisk i den rådande geopolitiska situationen och att det vid 

bokslutstidpunkten inte erhållits förbindelser för ytterligare finansiering eller vidare förlängning efter 

1.4.2023, tyder dessa förhållanden tillsammans på en sådan väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till 

betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten. Se vidare notuppgift Fortsatt drift 

och finansiering, sida 22.  
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Forsknings- och utvecklingsverksamhet 

Forsknings och utvecklingsverksamheten fokuserar på utvecklingen och optimeringen av 

produktionsprocessen, vattenreningstekniken och energieffektiviteten i anläggningen samt 

vidareförädling av sidoflödena från produktionen. Genom analys av fiskens tillväxt, vattenkvalitet och 

hantering av fisken identifieras och evalueras förbättringsåtgärder kontinuerligt. 

Ingen aktivering av utvecklingsutgifter har gjorts under räkenskapsperioden. 

 

Hållbarhet och miljö 

Fifax vision är att vara en föregångare inom storskalig hållbar fiskodling. Konsumenterna 

uppmärksammar alltmer livsmedlens miljöpåverkan vilket ökar efterfrågan på hållbart producerade 

varor. Hållbarhet är således en central del av Fifax strategi och verksamhet. 

Östersjön är ett relativt slutet och grunt havsområde som gör det synnerligen känsligt, övergödningen 

är ett problem i synnerhet i skärgården och längs kusterna. Samtidigt ökar efterfrågan på fisk och i 

synnerhet inhemsk fisk i området kring Östersjön. Därför är fiskodling som inte belastar havet särskilt 

viktigt i området kring Östersjön. 

I Fifax högintensiva implementation av recirkulationsteknologi (RAS: Recirculating Aquaculture System) 

renas och återcirkuleras upp till 99,7% av vattnet som används i processen. Fosfor, kväve och andra 

sidoprodukter som uppstår av odlingen tas till vara och bidrar därför inte till övergödningen av havet, 

jämfört med odling till havs.  

Hållbarhet är också en viktig aspekt i hur verksamheten drivs i helhet. All elektricitet som används i 

anläggningen produceras med förnybar vindkraft och bolaget arbetar kontinuerligt med optimering av 

energianvändningen. De näringsrika sidoflödena från produktionen består främst av slam, fiskrens och 

fisk som dött före slakt och utnyttjas i dag i form av foder och gödsel. Fifax fortsätter att utreda 

möjligheterna till förädling av processens sidoflöden för att skapa högre mervärde. 

ASC (Aquaculture Stewardship Council) är en non-profit oavhängig internationell organisation grundad 

av Världsnaturfonden (WWF) och Sustainable Trade Initiative (IDH) som handhar det ledande certifierings 

och märkningsprogrammet för vattenbruk. Standarderna ställer höga krav på miljö- och socialt ansvar 

och de interna processerna som stöder att kraven uppfylls granskas av en extern part. Fifax har under 

året genomfört auditeringsprocessen för ASC -certifieringen för hållbar fiskodlingsverksamhet, 

certifieringen för anläggningen i Eckerö har erhållits 21.2.2022.  

 

Framtidsutsikter  

Fifax odlar och säljer ekologiskt hållbar och hälsosam regnbågslax genom tillämpning av högintensiv 

vattencirkulationsteknologi (RAS: Recirculating Aquaculture System). Ledningen bedömer att de globala 

megatrenderna som går mot hälsosammare kost och mindre konsumtion av rött kött, närproducerad 

mat och den ökande miljömedvetenheten starkt stöder efterfrågan av fisk över lag, och speciellt 

efterfrågan för hållbart odlad fisk då konsumenterna i ökande grad beaktar hållbarhetsaspekter kring 

produktion av animaliskt protein och miljöpåverkan av odling av fisk med konventionella metoder. 

Fifax fokuserar primärt på den finska och svenska marknaden. Efterfrågan på fisk har i Finland 

fördubblats sedan 1980-talet. Utbudet är dock starkt beroende på import av fisk vilket utgör 81% av fisk 
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konsumerad i Finland 20181 och ca 72% i Sverige2 2017. Konsumenterna i båda länderna prioriterar dock 

alltmer inhemska och närproducerade matvaror3. Utbudet av inhemsk fisk på marknaden består 

traditionellt av fångad fisk samt fisk (främst regnbågslax) odlad med konventionella metoder i havsburar, 

och är starkt beroende av årstids- och temperaturväxlingar. Den skyddade och stabila odlingsmiljön RAS 

-odlingen erbjuder gör det möjligt för Fifax att erbjuda fisk kontinuerligt året runt, vilket ledningen ser 

som en stark konkurrensfördel. I en RAS-anläggning är odlingsmiljön även skyddad för föroreningar och 

sjukdomar i havsvattnet, vilket leder till en säker miljö för fisken och slutligen ett hälsosamt livsmedel för 

konsumenten. 

Efterfrågan på hållbart odlad närproducerad fisk är stark och Fifax kunder har, trots utmaningarna i 

leveranserna som syreolyckan i maj medfört, välkomnat leveranserna av all fisk som producerats. ASC-

certifieringen som erhållits i februari 2022 antas också stärka produkternas konkurrenskraft, 

standarderna ställer höga krav på miljö- och socialt ansvar och märkningen är välkänd på marknaden.  

Bolaget fortsätter att bygga upp fiskbeståndet och försäljningsverksamheten är fortfarande i ett tidigt 

stadium. Under ramp-up–fasen har bolaget producerat rensad, hel fisk (HOG dvs Head On Gutted), som 

levererats till bolagets kunder, som förädlat och distribuerat fisken vidare till matvarukedjor och HoReCa 

aktörer och genom dessa vidare till konsumenter.  

Fifax strävar efter att uppnå fullt kapacitetsutnyttjande i den befintliga fiskodlingsfaciliteten under 2022 

vilket motsvarar ett fiskbestånd om ca 900 ton. Detta motsvarar produktion i enlighet med full kapacitet 

för den första fiskodlingsanläggningen, motsvarande ca 3 200 ton rundfisk per år.  

Som nästa steg siktar bolaget på att öka värdet på produkterna genom att förädla fisken vidare till 

konsumentprodukter samt genom att investera i försäljning och marknadsföring för att bygga upp en 

effektiv distribution av produkterna samt att utveckla sitt eget varumärke för att öka medvetenheten om 

bolaget och dess produkter bland kunder och konsumenter.  

Landbaserad odling baserat på RAS-teknologi växer globalt med betydande investeringar i 

produktionskapacitet på olika håll i världen, Fifax är en av pionjärerna i branschen, och har byggt upp ett 

värdefullt specialkunnande i etablering av en RAS-anläggning, dess operativa drift och underhåll. Då 

nuvarande produktionsanläggning når full kapacitet planerar bolaget att expandera verksamheten 

genom att investera i tilläggskapacitet. Expansionen erbjuder även vissa operativa skalfördelar. Bolaget 

ämnar även att kommersialisera special kunnandet det har i recirkulationsteknologi och operation av 

RAS -anläggningar på den internationella marknaden. 

 

  

 

 

1 Källa: Naturresursinsitutet (Luke) – Luken meri- ja sisävesien ammattikalastusta, vesiviljelyn tuotantoa, 

kalan jalostusta ja ulkomaankauppaa koskevat tilastot. 
2 Sveriges forskningsinstitut (RISE), 2017 
3 Kantar TNS Agri (2019). n=1014 
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Risker och osäkerhetsfaktorer 

Den mest betydande osäkerhetsfaktorn är, såsom tidigare, tillgången till rörelsekapital tills full löpande 

produktionsnivå och lönsamhet är uppnådd. Ytterligare finansiering kommer att behövas för att 

genomföra en strategisk expansion av produktionskapaciteten efter att den nuvarande kapaciteten 

utnyttjas till fullo. Ledningen och styrelsen arbetar kontinuerligt med att säkerställa kommande 

finansieringsbehov, men det föreligger dock osäkerheter trots de attraktiva framtidsprospekten för 

verksamheten. 

Operativa risker hänför sig till fiskodlingen. Problem i en del av produktionskedjan kan få följdverkningar 

i andra delar. Helheten optimeras med hjälp av kontinuerlig monitorering (24/7) av produktionsmiljön, 

vattenkvaliteten, fiskhälsan och utvecklingen av fiskbeståndet. Faktorer så som foderkonversion, faktisk 

tillväxt och dödlighet inverkar i betydande grad på lönsamhetsförutsättningarna. Ojämn produktion och 

eventuella kvalitetsproblem i såld fisk kan leda till tappat förtroende för företagets leveranskedja och 

ekonomiska förluster.  

Marknadsutvecklingen påverkar efterfrågan och de priser som kan erhållas för producerad fisk och det 

i sin tur lönsamhetsförutsättningarna. Efterfrågan på hållbart odlad närproducerad fisk uppfattas dock 

fortsättningsvis som mycket stark. 

Miljörisker hänför sig till vattenreningen och eventuella okontrollerade utsläpp. Fifax har en mycket hög 

grad av vattencirkulation och reningen av vattnet har som regel obetydliga utsläpp. Allt avfall återvinns 

och hanteras genom etablerade processer av tredje parter. Miljöavtrycket kräver inte miljötillstånd i sin 

nuvarande omfattning. Under året transporterade 2 544 m3 komposterbart reningsavfall från 

anläggningen i Eckerö. Framtida lösningar för mera produktiv användning av sidoflöden från 

produktionen utvärderas.  

Osäkerheterna i den geopolitiska situation som uppstått till följd av Rysslands attack på Ukraina och de 

sanktionspåföljder som vidtagits har ingen direkt inverkan på Fifax eftersom verksamheten bedrivs i 

Eckerö och tjänar kunder i Finland och Sverige, råvaror och material som används kommer från 

leverantörer i Skandinavien och västra Europa. Då försörjningssäkerheten blir allt viktigare antas att 

efterfrågan på inhemska matvaror ökar vilket kan påverka Fifax positivt på längre sikt.  

Ledningen bedömer dock att osäkerheterna kommer att påverka Fifax indirekt genom utvecklingen av 

marknadspriser av energi-, foder och andra råmaterialpriser och även genom utvecklingen av 

marknadspriset för lax. De snabba svängningarna i marknadspriserna medför också risker att 

ökningarna tidvis på kort sikt inte till fullo kan reflekteras i försäljningspriset. Osäkerheterna påverkar 

även tillgången till finansiering och expansionsplanerna. 

 

Bolagsstämmans beslut 

Den extraordinarie bolagsstämman 26.2.2021 valde till nya ordinarie styrelsemedlemmar Panu Routila 

och Robin Blomqvist. Eduard Paulig, Ulf Toivonen och Rolf Karlsson fortsatte som ordinarie 

styrelsemedlemmar. Pentti Kulmala, Bo-Sture Sjölund och Björn Geelnard avgick från sina poster som 

ordinarie styrelsemedlemmar. Samppa Ruohtulas roll som styrelsesuppleant upphörde också. Den 

extraordinarie bolagsstämman fattade även beslut om att ansluta bolagets aktier till 

värdeandelssystemet. 

Vid den ordinarie bolagsstämman 10.5.2021 beslöts att inlösa och makulera 47 406 260 aktier från 

aktieägarna utan vederlag i förhållande till innehav. Efter makuleringen var aktieantalet 11 851 507 

stycken. Den ordinarie bolagsstämman godkände resultat- och balansräkningen för räkenskapsperioden 
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1.1.2020 – 31-.12.2020, beslöt att medel inte utdelas från det utdelningsbara egna kapitalet, beviljade 

styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet, samt fastställde arvoden åt bolagets revisor (enligt 

skälig löpande räkning) och styrelsemedlemmar (månadsarvode om 3 000 euro till styrelseordförande, 

månadsarvode om 1 500 var till övriga styrelsemedlemmar i fallet att bolaget listas på First North). Därtill 

omvaldes PricewaterhouseCoopers till bolagets revisor, med CGR Merja Lindh som huvudansvarig 

revisor. 

Den extraordinarie bolagsstämman 21.5.2021 fattade beslut inför den planerade listningen på First 

North. Bolagsformen beslöts att ändras till publikt aktiebolag, bolagets namn beslöts att ändras till Fifax 

Abp (parallellfirma på finska Fifax Oyj och på engelska Fifax Plc) och bolagsordningen beslöts att ändras 

för att också i övrigt motsvara kraven för ett First North-bolag (bland annat avlägsnande av 

bolagsordningens inlösenklausul, villkorat av att bolagets First North-listning verkställs). Bolagets 

aktiekapital ökades till 80 000 euro genom överföring från fonden för fritt eget kapital.  

Styrelsen bemyndigades i den extraordinarie bolagsstämman 21.5.2021 att fatta beslut om emission, 

inklusive riktad emission till allmänheten, institutionella investerare samt bolagets personal och ledning 

om totalt högst 17 000 000 aktier i samband med en First North listning (’Listningsemissionen’). Som en 

del av Listningsemissionen kunde aktier erbjudas till personal och ledning till ett lägre teckningspris än 

övriga investerare. Bemyndigandet beslöts att vara i kraft till följande ordinarie bolagsstämma, dock inte 

längre än fram till och med 21.11.2022 och innefattade även andra beslut för att verkställa First North 

listningen. 6 005 684 aktier har emitterats i en riktad emission åt allmänheten och 44 316 till personal 

och ledning i samband med bolagets First North-listning som bolagets styrelse fattat beslut om 

15.10.2021. 

Styrelsen bemyndigades i den extraordinarie bolagsstämman 21.5.2021 att besluta om ett 

aktiebelöningsprogram för bolagets ledning och nyckelpersoner. Belöningsprogrammet kan omfatta 

högst 115 000 aktier i bolaget. Bemyndigandet är i kraft tills vidare. 

Styrelsen bemyndigades att besluta om riktad emission till innehavare av konvertibla lån om högst 

7 000 000 aktier vid den extraordinarie bolagsstämman 21.5.2021 och ytterligare högst 2 500 000 aktier 

vid den extraordinarie bolagsstämman 17.9.2021. 8 004 661 aktier har emitterats i en riktad emission åt 

innehavare av konvertibla lån i samband med bolagets First North-listning som bolagets styrelse fattat 

beslut om 15.10.2021. Bemyndigandet för högst 7 000 000 aktier utnyttjades i sin helhet, och 

bemyndigandet för högst 2 500 000 aktier utnyttjades för 1 004 661 aktiers del. Det återstående 

bemyndigandet är i kraft till utgången av följande ordinarie bolagsstämma, dock inte längre än fram till 

och med 21.11.2022. 

Styrelsen bemyndigades i den extraordinarie bolagsstämman 17.9.2021 att besluta om förvärv av högst 

3 000 000 bolagets egna aktier, varav 150 000 aktier har förvärvats i stabiliseringssyfte i samband med 

listningen (till listningsemissionens teckningspris 2,55 euro per aktie). Bolaget kan inte i något skede 

inneha över 10% av aktierna. Bemyndigandet är i kraft till utgången av följande ordinarie bolagsstämma, 

dock inte längre än fram till och med 21.11.2022. 

Styrelsen bemyndigades i den extraordinarie bolagsstämman 17.9.2021 om emission av aktier samt 

emission av särskilda rättigheter enligt aktiebolagslagen 10§1 (bland annat optioner) i en eller flera rater. 

Antalet aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet är sammanlagt 3 000 000 aktier. 

Bemyndigandet omfattar även riktad emission. Bemyndigandet gäller utdelning av nya och existerande 

aktier i bolagets innehav. Bemyndigandet är i kraft till utgången av följande ordinarie bolagsstämma, 

dock inte längre än fram till och med 21.11.2022. 

 

  



  1.1.2021– 31.12.2021 | 12 

   

Bolagets aktier och aktieägare  

FIRST NORTH-LISTNINGEN 

Fifax har i oktober listats på Nasdaq First North Growth Market Finland. Listningen utgör en viktig 

milstolpe i vår tillväxtstrategi och skapar ökade möjligheter för allt fler att njuta av Fifax hållbart odlade 

fisk. Listningen förbereddes under början av året då bolagsformen ändrades till publikt aktiebolag och 

bolagsstämman bemyndigade styrelsen att driva processen vidare vid den extraordinarie 

bolagsstämman 21.5.2021, se vidare om besluten i stycket om bolagsstämmans beslut.  

Fifax meddelade i september om den planerade First North listningsemissionen och listningen på 

Nasdaq First North Growth Market Finland. Prospektet godkändes av finansinspektionen och 

publicerades i slutet av månaden. Ankarinvesterarna bestod av Aurator Varainhoito Oy, FV Group AB, 

Holdix Oy Ab, Oy Etrisk Ab, Finlands Industriinvestering Ab, Specialinvesterings-fonden Sparbanken Miljö 

(Säästöpankki Ympäristö – erikoissijoitusrahasto), Turret Oy Ab och Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag. 

Emissionen och listningen slutfördes i oktober och handeln började den 25.10.2021. 

Fifax samlade totalt 15,4 miljoner euro nytt kapital i samband med listningsemissionen genom den 

allmänna emissionen och personalemissionen. Den allmänna emissionen omfattade 6 005 684 aktier till 

emissionspriset 2,55 euro per aktie, personalemissionen omfattade 44 316 aktier till emissionspriset 2,30 

euro per aktie, vilka sammanlagt utgjorde totalt 6 050 000 emitterade aktier. Ytterligare emitterades 

8 004 661 aktier i samband med listningen till innehavare av konvertibla skuldebrev. Skuldebreven som 

konverterades uppgick till 16,1 miljoner euro jämte upplupna räntor 1,0 miljoner euro, se vidare detalj i 

notuppgift angående Eget kapital, sida 26. Finansiella kostnader relaterat till First North listningen 

uppgick till 2,1 miljoner euro. 

Medlen från First North- listningen möjliggör Fifax att accelerera bolagets tillväxtstrategi för den 

existerande anläggningen och inleda expansionen av produktionskapaciteten för regnbågslax. 

BOLAGETS AKTIER  

Bolaget har en aktieklass, och varje aktie berättigar sin innehavare till en röst vid bolagets bolagsstämma. 

Aktierna har utfärdats enligt finländsk lag och är registrerade i det finländska värdepapperssystem som 

upprätthålls av Euroclear Finland Oy. Alla Fifax-aktier har lika rätt till dividend och andra utdelningar av 

bolagets tillgångar. 

Totala antalet utestående aktier 31.12.2021 var 25 756 168 stycken, förändringen i antalet aktier finns 

vidare beskrivet i noterna angående Eget kapital, sida 26.  

Bolaget innehar 31.12.2021 150 000 stycken egna aktier, 0,6% av det totala antalet aktier, som förvärvats 

för 382 500 euro i stabiliseringssyfte i samband med listningen.  

HANDELN I AKTIERNA 

Bolagets aktier noterades på Nasdaq Helsinki First North Growth Market Finland och handeln inleddes 

25.10.2021. Första handelsdagen var handelsvolymen 235 015 aktier och dagens slutpris 1,920 euro.  

Handelsvolymen under 25.10.2021 – 30.12.2021 var i snitt 25 585 aktier per handelsdag, snittpriset för 

handelsdagarnas slutkurs var 1,491 euro per aktie, högsta slutkurs 1,920 euro och lägsta slutkurs 1,275 

euro. 

Sista handelsdagen i räkenskapsperioden, den 30.12.2021 var slutpriset 1,295 euro.  
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Bolagets marknadsvärde uppgick till 33,5 miljoner euro per 31.12.2021. 

AKTIEÄGARE 

Fifax hade 25 906 168 aktier 31.12.2021 och 1 182 ägare 31.12.2021, inklusive förvaltarregistrerade 

aktieägare. Bolaget innehade 150 000 egna aktier 31.12.2021. Bolagets aktier är registrerade i 

notarietjänsten. Information om aktieägarna är baserad på information från Euroclear Finland Oy.  

DE TIO STÖRSTA AKTIEÄGARNA PER 31.12.2021 

Aktieägare Innehav 31.12.2021 Andel 

FV Group AB            5 031 036  19,4 % 

Finlands Industriinvestering Ab            3 708 400  14,3 % 

Holdix Oy Ab            2 988 270  11,5 % 

Oy Etrisk Ab            2 055 516  7,9 % 

Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag            1 357 351  5,2 % 

Turret Oy Ab                975 081  3,8 % 

Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma                800 000  3,1 % 

Helmet Capital Oy Ab                564 292  2,2 % 

Ahlström Invest B.V                537 559  2,1 % 

Pensionsförsäkringaktiebolaget Veritas                382 164  1,5 % 

De tio största aktieägarna totalt          18 399 669 71,0 % 

Förvaltarregistrerade aktier                881 180  3,4 % 

Övriga            6 625 319 25,6 % 

Totalt          25 906 168  100 % 

 

De största aktieägarna presenteras vidare på bolagets webbsida www.fifax.ax.  

DISTRIBUTION PER 31.12.2021 

Antal aktier Antal aktieägare Antal aktier Andel 

1-100 163  8 297  0,03 % 

101-1 000 711 349 453  1,35 % 

1 001 - 10 000 205  716 407  2,77 % 

10 001 - 100 000 73  2 256 579  8,71 % 

100 001 - 1 000 000 25 7 434 859  28,7 % 

över 1000 000 5  15 140 573  58,4 % 

Totalt 1 182  25 906 168  100 % 
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Styrelse, ledning och revisor 

STYRELSE OCH VD 

Bolagets styrelse från och med 26.2.2021 av Panu Routila, Robin Blomqvist, Eduard Paulig, Ulf Toivonen 

och Rolf Karlsson. Panu Routila valdes av styrelsen till styrelseordförande 1.3.2021. 

Samppa Ruohtula är bolagets verkställande direktör.  

31.12.2021 innehade verkställande direktören och styrelsemedlemmarna direkt eller via bolag under 

deras kontroll sammanlagt 5.386.976 aktier i Fifax Abp (20,8% av samtliga aktier och röster). 

LEDNINGSGRUPPEN 

Till bolagets ledningsgrupp har 1.2.2021 anställts produktionschef Niclas Jansson som ansvarar för 

produktionsanläggningens ledning och kundleveranser, samt 17.5.2021 ekonomidirektör Linda 

Lindroos.  

Namn Position 

Samppa Ruohtula Verkställande Direktör 

Linda Lindroos Ekonomidirektör 

Eevertti Vetriö Fiskmästare 

Niclas Jansson Produktionschef 

Tommy Andersson Teknisk chef 

Kimmo Jalo Teknologidirektör 

 

Till Fifax närståendekrets hör bolagets styrelsemedlemmar, verkställande direktör och medlemmarna i 

ledningsgruppen samt deras familjemedlemmar och de bolag i vilka dessa personer har 

bestämmanderätt. Vidare information om transaktioner med närståendekretsen i noterna till bokslutet 

på sida 31. 

REVISOR 

Bolagets revisor är revisionssammanslutning PricewaterhouseCoopers Oy med Merja Lindh (CGR) som 

huvudansvarig revisor. 

Vidare information om arvoden i noterna till bokslutet på sida 23. 
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Väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens slut  

▪ I januari har Jarkko Alho utnämnts till kommersiell direktör och ny medlem av ledningsgruppen. 

Alho ansvarar för produktisering, försäljning och marknadsföring för Fifax. I januari anlitades 

också en marknadsförings- och brandbyrå för att stöda arbetet kring varumärke och 

marknadsföring. 

▪ ASC–certifieringsprocessens aktiva fas har slutförts och anläggningen i Eckerö har certifierats 

21.2.2022. 

▪ Leveranser av sättfisk om 58 ton har tagits emot fram till 23.3.2022, ytterligare partier planeras 

levereras an efter. 

▪ Ledningen har omförhandlat betalningsplanen för de utestående lånen med nuvarande långivare, och 

enligt beslutet om förlängning förfaller sista raten till betalning 1 april 2023.  

▪ Förhandlingar om finansieringshelheten för expansionen och omfinansiering av nuvarande lån 

med nuvarande och möjliga nya långivare och finansiärer fortsätter. 

 

Styrelsens förslag till användning av utdelningsbart fritt eget kapital  

De utdelningsbara medlen uppgår till 23 246 709,83 euro varav räkenskapsperiodens förlust uppgår till 

-13 687 020,71 euro. Styrelsen föreslår inför bolagsstämman att räkenskapsårets förlust överförs till 

kontot för ackumulerade vinstmedel och att medel inte utdelas från det utdelningsbara egna kapitalet. 

 

Bolagsstämma 

Fifax Abp:s följande ordinarie bolagsstämma kommer att hållas den onsdag 20.4.2022 klockan 10:00. 

Mötet kommer att sammankallas senare av styrelsen för Fifax Abp. 

 

Finansiell rapportering under 2022 

Bolaget publicerar en halvårsrapport för månaderna 1-6 samt en bokslutskommuniké och bokslut för 

räkenskapsåret enligt kalenderåret. 

Halvårsrapporten publiceras 25:e augusti 2022. 

Bokslutet och verksamhetsberättelsen för år 2021 och halvårsrapporten för 1-6.2022 publiceras genom 

bolagsmeddelande och på bolagets webbplats www.fifax.ax. 

 

Certifierad rådgivare 

Certifierad rådgivare Aktia Alexander Corporate Finance Oy, +358 50 520 4098   

http://www.fifax.ax/
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Resultaträkning 
 

    
Not  

1.1. -  1.1. -  

 euro    31.12.2021   31.12.2020  

 OMSÄTTNING 
 

       1 004 295,39  
 

       1 241 616,74   

 Övriga rörelseintäkter 1            496 886,00                                 -     

 

Material och tjänster     

 

  Material, förnödenheter och varor      

   Inköp under räkenskapsperioden  -       4 403 079,41   -       3 022 823,69   

   Förändring i lager  -          261 154,93   -          256 019,20   

  Köpta tjänster  -          446 103,92  1 -          451 835,03 1 

 Material och tjänster, totalt  -       5 110 338,26   -       3 730 677,92   

 

Personalkostnader     

 

  Löner och arvoden  -      1 588 741,93   -      1 168 218,26   

  Lönebikostnader      

   Pensionskostnader  -          234 685,29   -          176 167,45   

   Övriga lönebikostnader  -            51 950,71  -            37 013,10   

 

Personalkostnader, totalt  

       

-        1 875 377,93  -       1 381 398,81  

 

 

Avskrivningar och nedskrivningar     

 

  Avskrivningar enligt plan  -      1 552 425,67   -      1 150 420,48   

 Avskrivningar och nedskrivningar, totalt  -      1 552 425,67   -      1 150 420,48   

 

Övriga rörelsekostnader 2 -      2 784 649,64   -      2 269 397,81  1 

 RÖRELSEVINST (-FÖRLUST)  -      9 821 610,11   -      7 290 278,28   

         

 Finansiella intäkter och kostnader      

  Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter      

   Från övriga                        91,06                         40,88   

  Räntekostnader och övriga finansiella kostnader      

   Till övriga  -      3 865 501,66   -      1 104 751,06   

 Finansiella intäkter och kostnader, totalt  -      3 865 410,60   -      1 104 710,18   

         

 FÖRLUST FÖRE BOKSLUTS-      

 DISPOSITIONER OCH SKATTER  -   13 687 020,71   -      8 394 988,46   

         

 RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 
 

-   13 687 020,71  
 

-      8 394 988,46   
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Balansräkning 
 

    31 december 

  

31 december  

euro  Not 2021 2020 

A K T I V A 
 

   

BESTÅENDE AKTIVA  
   

Materiella tillgångar 
3 

   

 Mark- och vattenområden             145 918,47  
 

             92 336,00  

 Byggnader och konstruktioner       10 717 109,70  
 

     10 681 608,23  

 Maskiner och inventarier         8 273 754,87  
 

       8 742 241,66  

 Övriga materiella tillgångar             416 788,66  
 

           436 058,94  

 Pågående nyanläggningar               58 102,07  
 

           258 527,02  

Materiella tillgångar, totalt      19 611 673,77  
 

    20 210 771,85  

Placeringar 4 

   

 Andelar i företag inom samma koncern               10 000,00  
 

                             -    

Placeringar, totalt               10 000,00  
 

                             -    

BESTÅENDE AKTIVA, TOTALT 
 

    19 621 673,77       20 210 771,85  

RÖRLIGA AKTIVA 
 

   

Omsättningstillgångar 
 

   

 Material och förnödenheter             138 267,00  
 

           112 371,00  

 Övriga omsättningstillgångar             923 646,07  
 

       1 210 697,00  

Omsättningstillgångar, totalt         1 061 913,07  
 

       1 323 068,00  

Fordringar 5 

   

 Långfristiga fordringar  

   

  Övriga fordringar             269 569,48  
 

           263 677,00  

 Långfristiga fordringar, totalt            269 569,48  
 

          263 677,00  

 Kortfristiga fordringar  

   

  Kundfordringar               48 408,00  
 

             12 352,80  

  Övriga fordringar             512 126,48  
 

             53 230,50  

  Resultatregleringar             291 122,19  
 

           156 784,03  

 Kortfristiga fordringar, totalt            851 656,67  
 

          222 367,33  

Fordringar         1 121 226,15  
 

          486 044,33  

Kassa och bank         9 418 486,23          5 181 730,50  

RÖRLIGA AKTIVA, TOTALT      11 601 625,45  

 

       6 990 842,83  

A K T I V A   T O T A L T 
 

    31 223 299,22  
 

    27 201 614,68  
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Balansräkning 

 

    31 december 

  

31 december 

euro  Not 2021 2020 

P A S S I V A 
    

EGET KAPITAL     

Aktiekapital 6           80 000,00                  4 800,00  

Fonden för inbetalt fritt eget kapital    66 844 556,74      34 755 569,00  

Balanserad vinst (förlust) från tidigare räkenskapsperioder -     29 910 826,20   -   21 515 837,74  

Räkenskapsperiodens resultat  - 13 687 020,71   -     8 394 988,46  

EGET KAPITAL, TOTALT    23 326 709,83         4 849 542,80  

FRÄMMANDE KAPITAL     

Långfristigt 7    

 Kapitallån                             -               200 031,00  

 Konvertibla skuldebrev                             -         12 173 081,33  

Långfristigt, totalt                             -         12 373 112,33  

Kortfristigt 8    

 Skulder till kreditinstitut      5 851 609,01          7 508 519,01  

 Leverantörsskulder          782 997,75             985 225,14  

 Övriga skulder  177 420,08            447 157,51  

 Resultatregleringar      1 084 562,55          1 038 057,89  

Kortfristigt, totalt      7 896 589,39        9 978 959,55         

FRÄMMANDE KAPITAL, TOTALT  7 896 589,39      22 352 071,88  

P A S S I V A   T O T A L T 
 

  31 223 299,22  
 

    27 201 614,68  
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Finansieringsanalys 
 

euro 1.1.-31.12.2021  1.1.-31.12.2020 

AFFÄRSVERKSAMHETENS KASSAFLÖDE 
   

Vinst (förlust) före bokslutsdispositioner och skatter (+/-) -     13 687 020,71   -          8 394 988,46  

Korrektivposter (+/–):    
   Avskrivningar enligt plan          1 552 425,67              1 150 420,48  

   Finansiella intäkter och kostnader          3 865 410,60              1 104 710,18  

Kassaflöde före förändring av rörelsekapital -        8 269 184,44   -          6 139 857,80  

Förändring av rörelsekapitalet    
   Förändring i rörelsefordringar -           635 181,82                 116 950,20  

   Förändring i omsättningstillgångar             261 154,93                 256 019,20  

   Förändring i icke-räntebärande kortfristiga skulder                47 097,19   -             368 279,85  

Affärsverksamhetens kassaflöde före finansiella  

poster och skatter -        8 596 114,14   -          6 135 168,25  

Betalda räntor och övriga betalda finansiella  

kostnader i affärsverksamheten -   1 030 419,97  -             768 566,83  

Affärsverksamhetens kassaflöde (A) -   9 626 534,11  -          6 903 735,08  

INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE 
   

Investeringar i materiella och immateriella tillgångar (-) -           953 327,59   -             725 597,07  

Erhållna investeringsstöd                                -                   168 420,88  

Investeringar i dotterbolag (–) -             10 000,00                             -    

Investeringarnas kassaflöde (B) -           963 327,59   -             557 176,19  

FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE 
   

Betald emission       15 416 421,00                 970 747,67  

Förvärv av egna aktier (–) -           382 500,00                                    -    

Upptagna kortfristiga lån           2 000 000,00                                    -    

Amortering av kortfristiga lån (–) -        3 926 071,01   -             638 154,45  

Upptagna konvertibla lån  3 770 141,96           11 774 076,02  

First North listningskostnader (–) -  2 051 374,52                                   -    

Finansieringens kassaflöde (C)       14 826 617,43          12 106 669,24  

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL (A+B+C) 

ÖKNING (+) / MINSKNING (-)           4 236 755,73  
 

           4 645 757,97  

LIKVIDA MEDEL VID RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN          5 181 730,50                 535 972,53  

LIKVIDA MEDEL VID RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT          9 418 486,23  
 

           5 181 730,50  



  1.1.2021– 31.12.2021 | 20 

   

Noter till bokslutet 
 

Allmänna bokslutsprinciper 

Bokslutet är upprättat enligt prestationsprincipen, enligt principen för fortsatt drift och genom att iaktta 

försiktighet oberoende av räkenskapsperiodens resultat. Bokslutet är sammanställt i enlighet med 

gällande lagar och förordningar beträffande upprättande av bokslut i Finland. Bokslutet presenteras i 

euro. 

 

Förändring till tidigare fastställt bokslut  

FÖRÄNDRING I PRESENTATION AV RESULTATRÄKNINGEN JÄMFÖRT MED 2020 FASTSTÄLLT BOKSLUT 

Förändringen av uppställningen gäller presentationen av försäljningsfrakter. I 2020 fastställt bokslut har 

ifrågavarande kostnader presenterats som en del av övriga rörelsekostnader. Eftersom 

försäljningsfrakten är beroende av försäljningsvolymen och en del av fiskens direkta 

försäljningskostnader anses presentation inom posten köpta tjänster bättre representera kostnadernas 

natur. Förändringen minskar övriga rörelsekostnader under perioden 1.1 – 31.12.2020 med 65 022,19 

euro och ökar köpta tjänster med samma summa. 

 

Bokslutets värderings- och periodiserings principer 

REDOVISNING AV OMSÄTTNING 

Bolaget redovisar sin omsättning enligt prestationsprincipen. Från försäljningsintäkterna avdras 

indirekta skatter och rabatter som gäller försäljningen. Försäljningsintäkterna består av fiskleveranser 

och intäktförs vid leverans till kund.  

VÄRDERING AV IMMATERIELLA OCH MATERIELLA TILLGÅNGAR 

De immateriella och materiella tillgångarna har i balansräkningen upptagits till anskaffningsutgift med 

avdrag för planenliga avskrivningar. I anskaffningsutgiften har inräknats rörliga kostnader för 

anskaffning och tillverkning. Därtill har indirekta kostnader i form av aktiverade kapitalräntor allokerats 

till anskaffningsutgiften. Erhållna investeringsunderstöd har bokförts som avdrag i anskaffningsutgiften. 

Bolaget har inte under 2021 aktiverat några utvecklingsutgifter. Tidigare utvecklingsutgifterna hänförde 

sig till utveckling och effektivisering av produktionsprocessen.  

De planenliga avskrivningarna har beräknats till största delen linjärt och är baserade på tillgångarnas 

ekonomiska livslängd. Avskrivningarna påbörjas från den månad tillgången i fråga anses ha tagits i bruk. 
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Avskrivningstiderna är:  

Utvecklingsutgifter    5 år  Linjärt  

Byggnader och konstruktioner   25 år  Linjärt  

Maskiner och inventarier   25 %  Degressivt  

Produktionsmaskiner    10 år  Linjärt  

Övriga materiella tillgångar   25 år  Linjärt 

 

VÄRDERING AV OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 

Material och förnödenheter består främst av fiskfoder och kemikalier för vattenrening. Material och 

förnödenheter tas upp i balansräkningen till anskaffningsutgift eller ett lägre återanskaffningsvärde.  

Övriga omsättningstillgångar består av fiskbeståndet vid räkenskapsperiodens slut. Fiskbeståndet tas 

upp i balansräkningen enligt FIFO-principen till anskaffningsutgift eller det sannolika försäljningsvärdet, 

ifall det senare är lägre. Anskaffningsutgiften för fiskbeståndet baserar sig på en biomassa-beräkning 

som baseras på de direkta rörliga utgifterna för anskaffning och uppfödning av fisk, dvs. anskaffning av 

ägg, foder, syre, kemikalier och el som krävs för upprätthållandet av produktionsmiljön och 

vattenreningsprocessen. Biomassa-beräkningen bygger på estimerad foderkonsumtion och 

tillväxtkoefficienter publicerade av branschen. Denna beräkning följs upp och justeras med information 

från den egna produktionen. 

LATENTA SKATTEFORDRINGAR 

Latenta skattefordringar har beräknats enligt de temporära differenserna mellan beloppen i 

beskattningen och bokslutet genom att använda skattesatsen för kommande år sådan den fastställts på 

bokslutsdagen. I enlighet med försiktighetsprincipen har bolaget inte i balansräkningen upptagit någon 

latent skattefordran härrörande från de fastställda förlusterna eller räkenskapsperiodens ej ännu 

fastställda förlust. Beloppet för de icke bokförda fastställda förlusterna presenteras i not 4.4. 

FORDRINGAR, FINANSIERINGSTILLGÅNGAR OCH -SKULDER 

Fordringarna är upptagna i balansen till det nominella värdet eller det lägre sannolika värdet. Skulderna 

är upptagna till nominella värdet. Fordringar och skulder som förfaller till betalning inom tolv månader 

är presenterade som kortfristiga. Fordringar och skulder som förfaller till betalning efter mer än tolv 

månader är presenterade som långfristiga. Bolaget har inga långfristiga lån vid bokslutstidpunkten, 

presenterat vidare i not 6.  
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Fortsatt drift och finansiering 

Fifax ledning har bedömt antagandet om bolagets fortsatta drift inom den överskådliga framtiden. 

Bolaget har under räkenskapsperioden 2021 utvecklat produktionsprocessen och dess effektivitet, utfört 

vissa tilläggsinvesteringar i sättfisk för att utjämna produktionen av slaktfärdigt fiskbestånd. Ytterligare 

ökade bolaget sin försäljning till centrala grossister, fiskförädlare och dagligvaruhandelns kedjor. 

Olyckan som inträffade i maj bidrog till bolagets förlust 13,7 miljoner euro under räkenskapsperioden 

som tog slut den 31.12.2021, det egna kapitalet var totalt 23,3 miljoner euro. Affärsverksamhetens 

kassaflöde för räkenskapsperioden var negativ totalt 9,6 miljoner euro och kassaflödet för investeringar 

var totalt 1,0 miljoner euro. Bolagets kortfristiga skulder var vid slutet av räkenskapsperioden totalt 7,9 

miljoner euro. De kortfristiga fordringarna inklusive likvida medlen var totalt 11,6 miljoner euro.  

Under den avslutade räkenskapsperioden har bolaget tryggat sin fortsatta verksamhet och drift med 

följande åtgärder:  

▪ Bolaget omförhandlade i maj betalningsplanen för lånen om 5,9 miljoner euro per 31.12.2021 

från finansiella institutioner, vid bokslutsdatum förföll lånekapitalet i helhet inom 12 månader.  

▪ Bolaget lyfte i maj 1,0 miljoner euro lån från ägare och 1,0 miljoner euro lån från finansiell 

institution, lånen har amorterats i sin helhet i samband med listningen på First North.  

▪ Bolaget lyfte i juni och september 3,7 miljoner lån med eget kapital villkor för att komplettera 

bolagets eget kapital, lånet har i helhet konverterats till fritt eget kapital i samband med listningen 

på First North.  

▪ I oktober samlade bolaget har genom listningsemissionen i samband med listningen på First 

North in totalt 15,4 miljoner euro likvida medel och konverterade samtidigt konvertibla lån och 

räntor om 17,1 miljoner euro vilket stärkte bolagets soliditet betydligt. 

Efter bokslutsdatum har ledningen omförhandlat betalningsplanen för de utestående lånen med 

nuvarande långivare, och enligt beslutet om förlängning förfaller sista raten till betalning 1 april 2023 

vilket förbättrar bolagets position. Efter denna tidpunkt måste lånen omförhandlas på nytt. 

Förlängningen ger dock möjlighet att fortsätta bygga upp den operativa verksamheten till full skala vilket 

skapar ett annat utgångsläge för förhandlingar för finansieringen av den fortsatta driften och 

expansionen. 

Ledningen konstaterar att det finns ett stort intresse för bolagets verksamhet som faller inom ramen för 

hållbar utveckling och för verksamhetens vidareutveckling och expansion. Dessutom har bolagets eget 

kapital ökat genom listningsemissionen 2021 med 32,5 miljoner euro, vilket innebär en soliditet om 75% 

och förbättrar bolagets position. Ledningen bedömer därför att bolaget har mycket goda förutsättningar 

att under 2022 trygga den finansiering som möjliggör genomförandet av expansionsplanerna för 

verksamheten. Därmed uppgörs bokslut enligt principen för fortsatt drift. 

Bolagets ledning har upprättat en finansiell prognos för bolagets framtida omsättning, kostnader och 

behovet av investeringar för den överskådliga framtiden. Prognosen baserar sig på antagandet att Fifax 

Abp fortsätter verksamheten i samma omfattning och koncentrerar sina åtgärder till att utveckla 

produktionsprocessen, att uppnå fullt kapacitetsutnyttjande och att uppnå kommersiell försäljningsnivå. 

Dessa åtgärder kommer att kräva tilläggsinvesteringar både för fortsatt effektivisering av 

produktionsprocessen och för att investera i sättfisk samt i foder för det ökade fiskbeståndet. 

Osäkerheten i prognosen hänför sig till att försäljningen inte ännu långsiktigt uppnått kommersiell nivå 

och den geopolitiska situationen som skapar osäkerhet i kostnadsutvecklingen.  

Eftersom det föreligger kassaflödesosäkerhet och eftersom det vid tidpunkten för publiceringen av 

bokslutet inte erhållits förbindelser för ytterligare finansiering eller förlängning av nuvarande lån efter 1 
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april 2023, tyder dessa förhållanden tillsammans på en sådan väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda 

till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten.  

 

Noter resultaträkning 

1. ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER 

Övriga rörelseintäkter 2021 består av 496 886,00 euro försäkringsersättningar i relation till 

syreincidenten i maj. Kostnaderna som relaterar till syreincidenten ingår huvudsakligen i raden material 

och tjänster. 

 

2. ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER 

  
2021 

 
2020 

Lokal och förvaltning 928 375,76  973 269,16 

Maskiner, inventarier, hyror och underhåll 842 963,85  811 711,32 

Köpta administrationstjänster 458 873,79  219 820,74 

Resor, sälj och marknadsföring 284 449,32  70 539,45 

Övriga rörelsekostnader 269 986,92  194 057,14 

Totalt 2 784 649,64  2 269 397,81 

 

Presentationen av försäljningsfrakter i resultaträkningen har justerats, Förändringen minskar övriga 

rörelsekostnader under perioden 1.1 – 31.12.2020 med 65 022,19 euro och ökar köpta tjänster med 

samma summa, se not om Förändring till tidigare fastställt bokslut. 

 

2.1 REVISORSARVODEN 

  2021  2020 

PricewaterhouseCoopers Oy    

 Revision 40 206,81  23 789,00 

 Uppdrag som avses i 1§ 1 mom. 2 punkten i revisionslagen 10 574,00  0,00 

 Skatterådgivning 16 446,90  0,00 

 Övriga tjänster 377 499,22  23 875,97 

Total

t  444 726,93  47 664,97 
     
KPMG Oy    

 Övriga tjänster 0,00  30 000,00 

Total

t  0,00  30 000,00 
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Noter balansräkning 

3. MATERIELLA TILLGÅNGAR 

  

Byggnader och 

konstruktioner 
 Maskiner och 

inventarier 
 

Övriga 

materiella 

tillgångar 

 Pågående 

nyanläggningar 

Anskaffningsutgift 1.1.2021 13 029 100,35  13 312 212,07  493 259,65  258 527,02 

Erhållet investeringsstöd 1.1.2021 -1 655 694,88  -1 797 183,77  0,00  0,00 

Överföring från pågående 

nyanläggningar  238 996,02  0,00  0,00  -238 996,02 

Ökningar  146 526,78  714 647,27  0,00  38 571,07 

Anskaffningsutgift 31.12.2021 11 758 928,27  12 229 675,57  493 259,65  58 102,07          
Ackumulerade avskrivningar 1.1.2021 691 797,24  2 772 786,64  57 200,71  0,00 

Avskrivningar under perioden 350 021,33  1 183 134,06  19 270,28  0,00 

Ackumulerade avskrivningar 

31.12.2021 1 041 818,57  3 955 920,70  76 470,99  0,00          
Bokföringsvärde 31.12.2021 10 717 109,70  8 273 754,87  416 788,66  58 102,07          
         

  

Byggnader och 

konstruktioner 
 

Maskiner och 

inventarier 
 

Övriga 

materiella 

tillgångar  

Pågående 

nyanläggningar 

Anskaffningsutgift 1.1.2020 8 670 055,75  11 231 793,54  493 259,65  5 972 393,08 

Erhållet investeringsstöd 1.1.2020 -1 487 274,00  -1 797 183,77  0,00  0,00 

Överföring från pågående 

nyanläggningar  4 359 044,60  2 055 852,17  0,00  -6 414 896,47 

Ökningar  0,00  24 566,36  0,00  701 030,41 

Erhållet investeringsstöd 1.1.-

31.12.2020 -168 420,88  0,00  0,00  0,00 

Anskaffningsutgift 31.12.2020 11 373 405,47  11 515 028,30  493 259,65  258 527,02          
Ackumulerade avskrivningar 1.1.2020 524 519,22  1 847 346,08  37 929,31  0,00 

Avskrivningar under perioden 167 278,02  925 440,56  19 271,40  0,00 

Ackumulerade avskrivningar 

31.12.2020 691 797,24  2 772 786,64  57 200,71  0,00          
Bokföringsvärde 31.12.2020 10 681 608,23  8 742 241,66  436 058,94  258 527,02 

 

Bolaget äger tomten som produktionsfastigheten är byggd på, 2021 förvärvade bolaget även tomtmark 

som ligger i anslutning till den tidigare tomten och som tidigare arrenderats av kommunen. 

Tomten produktionsfastigheten ligger på är uthyrd till ett externt fastighetsbolag, som äger byggnaden. 

Bolaget hyr byggnaden och tomtmarken av fastighetsbolaget.  

Hyrorna för produktionsfastigheten hanteras som operativ leasing och är därmed inte aktiverad i 

balansen. Ägda byggnader och konstruktioner i balansräkningen innefattar integrerade delar av 

produktionsanläggningen, fiskbassänger, vattenreningsverk etc. som ägs av Fifax. 
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3.1 AKTIVERADE RÄNTEUTGIFTER 

  31.12.2021  31.12.2020 

Oavskrivna aktiverade ränteutgifter 1 123 332,03  1 176 824,03 

 

De aktiverade ränteutgifterna har uppstått under byggnadstiden och de ingår i balansräkningens 

anskaffningsutgifter för byggnader. De aktiverade ränteutgifterna avskrivs i enlighet med 

avskrivningsplanen för byggnader. 

 

4. ANDELAR I FÖRETAG INOM SAMMA KONCERN  

       Räkenskaps- 

  Bokslutsdatum  Ägarandel  Eget kapital  periodens 

Namn, hemort   %    resultat 

Fifax Fastighets Ab, Eckerö 31.12.2021  100 %  10 000,00  - 340,89 

 

Dotterbolaget har grundats under 2021 och har ingen verksamhet. Fifax har utnyttjat bokföringslagen 6 

kap. 1§, som ger undantag till skyldigheten att upprätta ett koncernbokslut då en rättvisande bild av 

koncernens verksamhetsresultat och ekonomiska ställning inte äventyras av att koncernbokslut inte 

upprättas. 

 

5. FORDRINGAR 

5.1 LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR 

  31.12.2021  31.12.2020 

Betalda hyressäkerheter 269 569,48  263 677,00 

Totalt 269 569,48  263 677,00 

 

Hyressäkerheterna relaterar till hyresavtalen för produktionsbyggnaden, 263 677 euro och för en 

kontorslokal i Helsingfors 5 892,48 euro. 

 

5.2 ÖVRIGA FORDRINGAR 

  31.12.2021  31.12.2020 

Momsfordringar 487 011,04  0,00 

Periodiserade lånekostnader 0,00  28 116,06 

Övriga förskottsbetalningar 25 115,44  25 114,44 

Totalt 512 126,48  53 230,50 

 

5.3 RESULTATREGLERINGAR 

  31.12.2021  31.12.2020 

Periodiserade räntor 0,00  15 082,50 

Övriga periodiseringar 291 122,19  141 701,53 

Totalt 291 122,19  156 784,03 
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5.4 ICKE BOKFÖRDA LATENTA SKATTEFORDRINGAR 

  31.12.2021  31.12.2020 

Latenta skattefordringar för fastställd förlust 1.1.  4 271 568,06  2 864 091,14 

Fastställd förändring under räkenskapsperioden  1 454 479,76  1 407 476,92 

Totalt latenta skattefordringar 31.12. 5 726 047,82  4 271 568,06 

 

För att följa försiktighetsprincipen har bolaget inte i balansräkningen bokfört latenta skattefordringar för 

de i beskattningen fastställda förlusterna på totalt 28,6 miljoner euro eller för de förluster som ska 

fastställas för räkenskapsperioden 2021. Förluster för räkenskapsperioden 1.1.-31.12.2021 är inte 

beaktade i tabellen ovan. Den första raten av de fastställda förlusterna 35 133,00 euro preskriberas 2023. 

 

6. EGET KAPITAL 

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 

   

  31.12.2021  31.12.2020 

Aktiekapital 1.1. 4 800,00  4 800,00 

Ökning av aktiekapital  75 200,00  0,00 

Aktiekapital 31.12 80 000,00  4 800,00      
Bundet eget kapital 80 000,00  4 800,00      
Fond för fritt inbetalt eget kapital 1.1. 34 755 569,00  33 784 821,33 

Aktieemission 0,00  970 747,67 

Ökning av aktiekapital  -75 200,00  0,00 

First North listningsemission 32 546 688,74  0,00 

Förvärv av egna aktier -382 500,00  0,00 

Fond för inbetalt fritt eget kapital 31.12. 66 844 557,74  34 755 569,00      
Balanserad förlust 1.1. -21 515 837,74  -14 356 468,43 

Föregående räkenskapsperiods resultat -8 394 988,46  -7 159 369,31 

Balanserad förlust 31.12. -29 910 826,20  -21 515 837,74      
Räkenskapsperiodens resultat -13 687 020,71  -8 394 988,46      
Fritt eget kapital 23 246 709,83  4 844 742,80      
Eget kapital totalt 23 326 709,83  4 849 542,80 

 

FÖRÄNDRING I ANTAL AKTIER 

   

  31.12.2021  31.12.2020 

Antal aktier 1.1. 59 257 767  43 257 767 

Aktieemission 0  16 000 000 

Inlösning och makulering av aktier -47 406 260  0 

First North listningsemission 14 054 661  0 

Antal aktier 31.12. 25 906 168  59 257 767 

varav innehav av egna aktier 31.12 150 000  0 

Antal utestående aktier 31.12. 25 756 168  59 257 767 

 

Aktieemission: Extraordinarie bolagsstämma beslöt 8.11.2019 att bemyndiga styrelsen att emittera 

maximalt 16.000.000 st. aktier. Styrelsen beslöt på sitt möte samma dag att genomföra en emission mot 

vederlag till ett pris om 0,25€/aktie. Vid bokslutstidpunkten 31.12.2019 hade 3.029.252,33 euro inbetalats 
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av denna emission. Under räkenskapsperioden 2020 inbetalades resten, totalt 970.747,67 euro, dvs. 

totalt 4.000.000 euro. Emissionen avslutades 28.1.2020 som fulltecknad.  

Inlösning och makulering av aktier: Vid den ordinarie bolagsstämman 10.5.2021 beslöts att inlösa och 

makulera 47 406 260 aktier från aktieägarna utan ersättning i förhållande till innehav. Efter makuleringen 

var aktieantalet 11 851 507 stycken. 

First North listningsemission: Listningsemissionen omfattar konversion av lån (riktad emission), 

personalemission och allmän emission, totalt emitterades 14 054 661 st. aktier och det egna kapitalet 

ökade med 32 546 688,74 euro:  

• Kapitallån om 200 031,00 euro och upplupna räntor om 74 312,60 euro konverterades till 

1 462 406 st. aktier till emissionskursen 2,55 €/aktie. Konvertibla skuldebrev om 12 214 070,36 

euro och upplupna räntor 953 688,85 euro konverterades till 6 434 674 st. aktier till 80% av 

emissionskursen 2,04 €/aktie. Ytterligare konverterades under 2021 erhållet konvertibelt lån 

3 729 152,96 till 107 581 st. aktier till emissionskursen 2,55 €/aktie. De konverterade 

skuldebreven ökade det egna kapitalet totalt 17 130 266,74 euro och antalet aktier med totalt 

8 004 661 stycken.  

• I den allmänna emissionen emitterades 6 005 684 aktier till emissionskursen 2,55 €/aktie, 

15 314 494,20 euro. I personalemissionen emitterades 44 316 aktier till 2,30 €/aktie, 101 926,80 

euro. Nytt kapital samlades genom den allmänna emissionen och personalemissionen totalt 

15 416 421,00 euro.  

I samband med listningen på First North förvärvade bolaget i stabiliseringssyfte 150 000 st. aktier till 

listningsemissionens teckningspris 2,55 €/aktie, totalt 382 500 euro. 

Bolagets aktier består av en aktieserie med lika rättigheter. Bolagets aktier har inget nominellt värde. Alla 

aktier är fullt betalda. Vid bokslutstidpunkt 31.12.2021 fanns 25 906 168 st. aktier registrerade i 

handelsregistret.  

 

6.1  UTDELNINGSBARA MEDEL 

  31.12.2021  31.12.2020 

Fritt eget kapital 23 246 709,83  4 844 742,80 

Totalt 23 246 709,83  4 844 742,80 

 

De utdelningsbara medlen uppgår till 23 246 709,83 euro varav räkenskapsperiodens förlust uppgår till 

-13 687 020,71. Styrelsen föreslår inför bolagsstämman att räkenskapsårets förlust överförs till kontot 

för balanserad förlust och att ingen dividend utdelas. 

 

7. LÅNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL 

  31.12.2021  31.12.2020 

Kapitallån 0,00  200 031,00 

Konvertibla skuldebrev 0,00  12 173 081,33 

Totalt 0,00  12 373 112,33 

 

Kapitallånet och de konvertibla skuldebreven har i helhet konverterats till aktier i samband med 

listningen, se not 6. 
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8. KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL 

8.1 SKULDER TILL KREDITINSTITUT 

  31.12.2021  31.12.2020 

Skulder till kreditinstitut 5 851 609,01  7 508 519,01 

Totalt 5 851 609,01  7 508 519,01 

 

Enligt avtalad betalningsplan vid bokslutstidpunkt skulle den sista raten för lånen förfalla till betalning 

30.9.2022. Lånens betalningsplan har efter bokslutstidpunkt omförhandlats och enligt beslutet om 

förlängning förfaller sista raten till betalning 1.4.2023. Lånevillkoren förutsätter långivarnas 

godkännande för utdelning av dividender eller annan avkastning. Lånevillkoren har omförhandlats under 

låneperioden både vad gäller betalningsplan, räntor och kovenanter. Lånevillkoren förutsätter en 

soliditet om minimum 30%. Soliditeten räknas enligt låneavtal som Eget Kapital/Balansomslutning, 

31.12.2021 var soliditeten 75%. 

 

8.2 LEVERANTÖRSSKULDER 

  31.12.2021  31.12.2020 

Leverantörsskulder 782 997,75  985 225,14 

Totalt 782 997,75  985 225,14 

 

Leverantörsskulderna innehåller både 2021 och 2020 tvistade skulder till på totalt 569 734,14 euro som 

är del av ett reklamationsärende, se not Pågående tvister, sida 30). 

 

8.3 ÖVRIGA SKULDER 

  31.12.2021  31.12.2020 

Uppskov för hyresbetalning 25 458,78  294 619,29 

Lån från ägare 100 000,00  100 000,00 

Övriga övriga skulder 51 961,30  52 538,22 

Totalt 177 420,08  447 157,51 

 

Återbetalningen av lån från ägare kräver godkännande av kreditinstituten. Lånet kan konverteras helt 

eller delvis på långivarens begäran till aktiekapital eller kapitallån i enlighet med villkoren för en möjlig 

pågående nyemission.   

 

  



  1.1.2021– 31.12.2021 | 29 

   

8.4 RESULTATREGLERINGAR 

  31.12.2021  31.12.2020 

Periodiserade räntor 542 974,77  746 371,11 

Periodiserade löner och lönebikostnader 311 808,17  232 899,33 

Övriga periodiserade kostnader 229 779,61  58 787,45 

Totalt 1 084 562,55  1 038 057,89 

 

De periodiserade räntorna innefattar 496 449,45 euro upplupna räntekostnader på tidigare kapitallån 

som har konverterats till eget kapital under tidigare räkenskapsperioder. Någon ränta upplöper inte på 

beloppet. 

 

Säkerheter och ansvarsförbindelser 

SKULDER TILL KREDITINSTITUT 

31.12.2021  31.12.2020 

Skulder till kreditinstitut 5 851 609,01  7 508 519,01 

Skulder till kreditinstitut totalt 5 851 609,01  7 508 519,01 

GIVNA SAKRÄTTSLIGA SÄKERHETER 

31.12.2021  31.12.2020 

Företagsinteckningar 10 100 000,00  10 100 000,00 

Fastighetsinteckningar 10 133 600,00  10 133 600,00 

Sakrättsliga rättigheter totalt 20 233 600,00  20 233 600,00 

LEASINGANSVAR 

31.12.2021  31.12.2020 

Belopp som betalas inom ramen för leasingavtal   
Inom nästa räkenskapsperiod 146 865,12  265 012,16 

Efter nästa räkenskapsperiod 93 984,25  194 280,65 

Totalt 240 849,37  459 292,81 

HYRESANSVAR 

31.12.2021  31.12.2020 

Belopp som betalas inom ramen för hyresavtal    
Inom nästa räkenskapsperiod 790 404,00  785 652,00 

Efter nästa räkenskapsperiod 3 210 410,84  3 996 062,84 

Totalt 4 000 814,84  4 781 714,84 

INKÖPSFÖRBINDELSER, SÄTTFISK 

31.12.2021  31.12.2020 

Belopp som betalas inom ramen för inköpsavtal    

Inom nästa räkenskapsperiod 757 339,00  0,00 

Totalt 757 339,00  0,00 

Leasingansvar och hyresansvar i tabellen ovan presenteras utan mervärdesskatt. 
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Bolaget har ett långfristigt hyresavtal på 10 år för produktionslokalen som förnyas årligen med ett år i 

taget efter 10-årsperioden. Uppsägningstiden är 6 månader. Avtalet kan sägas upp tidigast 5.12.2024 av 

Fifax Abp och tidigast 5.12.2041 av hyresvärden. Avtalet innehåller en köpoption för produktionslokalen. 

Efter att 10 år har förlöpt kan Fifax Abp köpa produktionslokalen till anskaffningskostnad höjd med 

konsumentprisindex för Åland vid tidpunkten för utnyttjande av optionen. 

I de långfristiga fordringarna i balansräkningen ingår hyresgaranti för produktionslokalen på 263 677,00 

euro och 5 892,48 euro för kontorslokalen i Helsingfors. 

 

ÅTERBETALNINGSANSVAR FÖR ERHÅLLNA INVESTERINGSSTÖD 

FIFAX Abp har erhållit investeringsstöd från Ålands landskapsregering som har medfinansierats genom 

europeiska havs- och fiskerifonden. Stödbesluten innehåller flera skyldigheter och information om hur 

återbetalningsvillkor kan uppstå. Återbetalningsvillkor kan uppstå om bolaget inom 5 år, sedan sista 

betalningen av investeringsstödet erhållits, om Fifax upphör eller väsentligt förändrar sin verksamhet. 
  

31.12.2021  31.12.2020 

Erhållet investeringsstöd, ansvar upphör 2021 0,00  1 050 000,00 

Erhållet investeringsstöd, ansvar upphör 2025 2 402 878,15  2 402 878,15 

Investeringsstöd med återbetalningsansvar totalt 2 402 878,15  3 452 878,15 

 

Pågående tvister  

Den långvariga tvisten med samarbetsparten som levererat RAS-teknologin, gällande brister i planering 

och levererad teknik till produktionsanläggningen, som i sin tur har förorsakat förhöjda kostnader för 

Fifax, har ännu inte avslutats. Leverantörsskulderna innehåller vid bokslutstidpunkten av Fifax 

reklamerade fakturor från samarbetsparten för ett belopp på 484.966,95 euro, och andra leverantörer i 

relation till projektet, totalt 569 734,14 euro. Styrelsen har under 2018 krävt en motprestation på 1,0 

miljon euro och att de varor som Fifax redan fakturerats för levereras. Motparten har förkastat förslaget 

och i sin tur krävt Fifax på en betalning på totalt 0,7 miljoner euro. Styrelsen anser inte dessa krav vara 

berättigade. Vid tidpunkten för underskrivandet av bokslutet har parterna fortfarande inte nått en 

överenskommelse. 

Kostnaderna för juridiska rådgivare har kostnadsfört löpande och inga avsättningar har gjorts i bokslutet 

gällande ovanstående tvister. 

 

Noter angående personalen och den närstående kretsen 

GENOMSNITTLIGA ANTALET ANSTÄLLDA 

2021  2020 

Genomsnittliga antalet anställda 28  23 

Totalt 28  23      

 

   



  1.1.2021– 31.12.2021 | 31 

   

LEDNINGENS LÖNER OCH ARVODEN 

2021  2020 

Arvoden till styrelsemedlemmar 60 900,00  13 200,00 

Lön och förmåner till verkställande direktör 223 640,00  113 400,00 

Lön och förmåner till övriga ledningsgruppen 327 758,83  222 316,89 

Totalt 612 298,83  348 916,89 

Pensions och andra lönebikostnader relaterat till ledningens löner och arvoden var under 2021 97 322 

och 19 685 euro och 2020 53 616 och 9 660 euro.  

Lön och förmåner till verkställande direktör i räkenskapsperioden innefattar bonus bunden till First 

North listningen, bonusen (efter skatt) används i helhet till teckning av Fifax aktier i samband med 

listningen. 

Verkställande direktörens kontrakt kan sägas upp med tre månaders uppsägningstid av båda parter. Ifall 

bolaget säger upp verkställande direktörens kontrakt på annan grund än i arbetsavtalslagen (55/2001, 

inklusive ändringar) definierad grund relaterad till arbetstagarens person så har verkställande 

direktören, utöver uppsägningstidens lön, rätt till ersättning som motsvarar tre månaders lön vid 

uppsägningstillfället, inklusive semesterlön. Ifall verkställande direktören på betydande sätt har brutit de 

skyldigheter som verkställande direktörens tjänsteavtal definierar så har bolaget rätt att med omedelbar 

verkan säga upp kontraktet och utan särskilda betalningsskyldigheter, och rätt att återfå möjlig tidigare 

utbetald uppsägningsersättning. 

Bolaget har inga ikraftvarande tilläggspensioner eller försäkringsavtal beträffande verkställande direktör 

eller andra medlemmar i ledningsgruppen. 

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE PARTER 

Till Fifax närståendekrets hör bolagets styrelsemedlemmar, verkställande direktör och medlemmarna i 

ledningsgruppen samt deras familjemedlemmar och bolag i vilka dessa personer har bestämmanderätt.  

Styrelsens och ledningsgruppens löner och arvoden presenterades i föregående tabell. 

Under räkenskapsperioden genomfördes följande transaktioner med närstående parter: 

RESULTATRÄKNING 

2021  2020 

Tjänster köpta av närstående parter 199 569,53  211 416,13 

Räntekostnader 219 179,97  148 043,36      

BALANSRÄKNING 

31.12.2021  31.12.2020      
Konvertibelt skuldebrev/kapitallån/övriga lån 0,00  2 753 917,03 

Leverantörsskulder 0,00  32 958,00 

Passiva resultatregleringar (Ränteperiodiseringar) 0,00  36 744,68 

I tabellen presenteras totalsumman av tjänster som köpts under räkenskapsperioden från bolag där 

närstående part har bestämmanderätt eller betydande inflytande. Bolaget har köpt konsult-, 

förvaltnings- samt projektledningstjänster från närstående parter. Avtalsvillkoren för de köpta tjänsterna 

motsvarar transaktioner som gjorts med oberoende parter.  
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Bokslutets och verksamhetsberättelsens underskrifter  
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PricewaterhouseCoopers Oy, revisionssammanslutning, PB 1015 (Östersjötorget 2), 00101 HELSINGFORS 

Tel. 020 787 7000, www.pwc.fi 

Hemort Helsingfors, Finland, FO-nummer 0486406-8 

Revisionsberättelse 

Till FIFAX Abp:s bolagsstämma 

Revision av bokslutet 

Uttalande 

Enligt vår uppfattning ger bokslutet en rättvisande bild av bolagets ekonomiska ställning samt av resultatet av 

dess verksamhet i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut och det 

uppfyller de lagstadgade kraven. 

Revisionens omfattning 

Vi har utfört en revision av bokslutet för FIFAX Abp (FO-nummer 2453290-9) för räkenskapsperioden 1.1.2021–

31.12.2021. Bokslutet omfattar balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter till bokslutet. 

Grund för uttalandet  

Vi har utfört vår revision i enlighet med god revisionssed i Finland. Vårt ansvar enligt god revisionssed beskrivs 

närmare i avsnittet Revisorns ansvar för revisionen av bokslutet. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Oberoende 

Vi är oberoende i förhållande till bolaget enligt de etiska kraven i Finland som gäller den av oss utförda revisionen 

och vi har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa.  

Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift  

Vi vill fästa uppmärksamheten på informationen i bokslutets noter i stycket Fortsatt drift och finansiering samt i 

verksamhetsberättelsen i stycket Finansiering, som beskriver väsentliga osäkerhetsfaktorer med avseende på 

bolagets framtida verksamhet och finansiering. Dessa förhållanden, tillsammans med annan information som 

anges i bokslutets noter i stycket Fortsatt drift och finansiering samt i verksamhetsberättelsen i stycket 

Finansiering, tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets 

förmåga att fortsätta verksamheten. Vi har inte modifierat vårt uttalande på grund av detta. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för bokslutet 

Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för upprättandet av bokslutet och för att bokslutet ger en 

rättvisande bild i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut samt uppfyller 

de lagstadgade kraven. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de 

bedömer är nödvändig för att upprätta ett bokslut som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig 

dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Vid upprättandet av bokslutet ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets 

förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 

förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift 

tillämpas dock inte om man avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt 

alternativ än att göra något av dessa. 
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Revisorns ansvar för revisionen av bokslutet 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida bokslutet som helhet innehåller några väsentliga 

felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som 

innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision 

som utförs enligt god revisionssed alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 

Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller 

tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i bokslutet. 

Som del av en revision enligt god revisionssed använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 

skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i bokslutet, vare sig dessa beror på 

oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 

inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 

Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig 

felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, 

avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att 

utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss 

om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i ledningens 

uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om 

fortsatt drift vid upprättandet av bokslutet. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 

revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller 

förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar 

slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten 

på upplysningarna i bokslutet om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 

otillräckliga, modifiera uttalandet om bokslutet. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas 

fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag 

inte längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i bokslutet, däribland 

upplysningarna, och om bokslutet återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som 

ger en rättvisande bild. 

Vi kommunicerar med dem som har ansvar för bolagets styrning avseende, bland annat, revisionens planerade  

 

omfattning och inriktning samt tidpunkten för den, samt betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 

eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat under revisionen. 
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Övriga rapporteringsskyldigheter 

Övrig information 

Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för den övriga informationen. Den övriga informationen omfattar 

VD:s översikt och verksamhetsberättelsen. 

Vårt uttalande om bokslutet täcker inte övrig information. 

Vår skyldighet är att läsa den övriga informationen i samband med revisionen av bokslutet och i samband med 

detta göra en bedömning av om det finns väsentliga motstridigheter mellan den övriga informationen och 

bokslutet eller den uppfattning vi har inhämtat under revisionen eller om den i övrigt verkar innehålla väsentliga 

felaktigheter. Det är ytterligare vår skyldighet att bedöma om verksamhetsberättelsen har upprättats enligt 

gällande bestämmelser om upprättande av verksamhetsberättelse. 

Enligt vår uppfattning är uppgifterna i verksamhetsberättelsen och bokslutet enhetliga och 

verksamhetsberättelsen har upprättats i enlighet med gällande bestämmelser om upprättande av 

verksamhetsberättelse. 

Om vi utgående från vårt arbete på den övriga informationen, drar slutsatsen att det förekommer en väsentlig 

felaktighet i verksamhetsberättelsen, bör vi rapportera detta. Vi har ingenting att rapportera gällande detta. 

  

Helsingfors 23.3.2022 

PricewaterhouseCoopers Oy 
Revisionssammanslutning 
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