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RESULTATRÄKNING 01,01.2016 

31.12.2016 

01.01,2015 

31.12.2015 

OMSATTNING 90 527,20 0,00 

Material och tjänster 
Material, fömödenheter och varor 

Inköp under räkenskapsperioden 
Förändring av lager 

Köpta tjänster 
Sa Material och tjänster 

Personalkostnader 
Wner och arvoden 
Lönebikostnader 

Pensionskostnader 
Övriga lönebikostnader 

Sa Personalkostnader 

Avskrivningar och nedskrivningar 
Avskrivningar enligt plan 

Sa Avskrivningar och nedskrivningar 

Övriga röreisekostnader 

RÖRELSEFÖRLUST 

Finansiella intäkter och kostnader 

Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter 
Från övriga 

Räntekostnader och övriga finansiella kostnader 
Till övriga 

Sa Finansiella intäkter och kostnader 

FÖRLUST FÖRE BOKSLUTS
DISPOSITIONER OCH SKATTER 

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 

-1 263 991,90 
228 213,96 
-17 183,22 

-1 052 961,16 

-480400,69 

-90 251,23 
-19515,14 

-590 167.06 

-82 031.71 
-82 037,71 

-988 827,53 

-2 623 466,26 

280,41 

-456 845,75 
-456 565,34 

-3 080 031,60 

-3 080031,60 

-262 786,04 
262 786,04 

0.00 
0,00 

-35 400.00 

-7 624.99 
-503.82 

-43 528.81 

-35 499,55 
-35 499,55 

-192 882,63 

-271 910,99 

24,56 

-220 235,75 
-220 211,19 

-492 122,18 

-492 122.18 
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BALANSRÄKNING 31.12.2016 31.12.2015 

A K T I V A 

BESTÄENDE AKTIVA 

Immateriella tillgängar 

Utveckiingsutgifter 
Sa Immateriella tillgängar 

materiella tiilgingar 
Mark- och vattenområden 

Ägda fastigheter 
Ma.skiner och inventarier 
Övriga materiella tillgångar 
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar 

Sa Materiella tillgångar 

SA BESTÄENDE AKTIVA 

RÖRLIGA AKTIVA 

Omsättningstillgångar 
Material och förnödenheter 
Övriga omsättningstillgångar 

Sa Omsättningstillgångar 

Fordringar 

Långfristiga fordringar 
Övriga fordringar 

Sa Långfristiga fordringar 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 
Övriga fordringar 
Resultatregleringar 

Sa Kortfristiga fordringar 

Sa Fordringar 

Kassa och bank 

SA RÖRLIGA AKTIVA 

SA A K T I V A 

215 701.91 
215 701,91 

92 336,00 
37 851,74 
n 502,96 

14 471 292,08 
14 612 982,78 

14 828 684,69 

40 000,00 
451 mM 
491 000,00 

437 543,33 
437 543,33 

7 092,96 
477 049,68 

25 93] J4 
520 074,38 

957 617,71 

1 355,03 

1 449 972,74 

16 278 657,43 

285 122.37 
285 122,37 

92 336,00 
13 528,77 
9 752,96 

9 852 526,46 
9 968 144,19 

10 253 266,56 

12 628,29 
250 157,75 
262 786,04 

601 198,90 
601 198,90 

0,00 
133 809,99 
113 290.97 

1 247 100,96 

1 848 299,86 

92,62 

2111 178,52 

12 364 445,08 
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BALANSRÄKNING 31.12,2016 31.12.2015 

PASSIVA 

EGET KAPITAL 

Aktiekapital 
Övriga fonder 

Fonden tör inbetalt fritt eget kapital 
Sa Övriga fonder 
Balanserad förlust från tidigare räkenskapsperioder 
Räkenskapsperiodens förlust 
SA EGET KAPITAL 

FRÄMMANDE KAPITAL 

4 800,00 

3 488 625,00 
3 488 625.00 
-853 969,87 

-3 080 031,60 
-440 576.47 

4 800,00 

977 320.00 
977 320.00 
-361 847,69 
-492 122,18 
128 150,13 

Längfristigt 
Kapitaliån 
Skulder till kreditinstitut 

Sa Långfristigt 

Kortfristigt 
Skulder till kreditinstitut 
Leverantörsskulder 
Övriga skulder 
Resultatregleringar 

Sa Kortfristigt 

SA FRÄMMANDE KAPITAL 

SA PASSIVA 

3 678 355,00 
8 519 277.14 
12 197 632,14 

1 111 229,65 
2 990 507,31 
267 737,96 
152 126,84 

4 521 601,76 

16 719 233,90 

16 278 657,43 

2 686 360,00 
6 552 693,05 
9 239 053,05 

! 115 195,81 
1 778 296,15 

9 148,74 
94 601,20 

2 997 241,90 

12 236 294,95 

12 364 445,08 
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NOTUPPGIFTER 
Bokslutet är uppgjort i eniighet med Statsrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och 
mikroföretags bokslut. 

Från huvudregeln avvikande värderingsprinciper och -metoder 

Värdering av omsättningstillgångar 

Omsättningstillgångamas anskaffiiingsutgift består av de direkta röriiga utgifterna för anskaffning och 
uppfödning av fiskar. I omsättningstillgångarna ingår anskaffning av yngel, foder, kemikalier, el som krävs i 
reningsprocessen och produktionslöner inklusive sociala kostnader. 

Om.sättningstillgängama upptas i enlighet med fifo-principen eller till återanskaffhingsprincipen eller 
till del sannolika försäljningspriset, ifall del senare är lägre 

Värdering av immateriella tillgångar 

Avskrivningstiderna är: 
Utvecklingsutgifter 5 år 

Aktiverade utvecklingsutgifter består av kostnader som uppkommit för att färdigställa och utvecklia fiskodlingens 
processer och produktionssystem innan omfattande kommersiell produktion kan påbörjas. 
Dessa utvecklingskostnader kommer gynna produktionen och denna utveckling kommer att 
generera framtida intäkter när kommersiell produktion påbörjas. 

Värdering av maskiner och inventarier, byggnader och konstruktioner samt andra materiella 
tillgängar 

Till anskaffningsutgiften har hänförts röriiga utgifter för smskaffiiingen och tillverkningen. Mottagna 
understöd har bokats som en minskning av anskaffningsutgiften. De planenliga avskrivningama beräknas 
linjärt och är baserade på de immateriella och materiella tillgångamas ekonomiska verkningstid. 
Avskrivningama har gjorts med början från den månad nyttigheten tagits i bruk. 

Inga avskrivningar har gjorts på produktionsbyggnadm i Eckerö eftersom 2016 anses utgöra en provkörning av 
produkiionsfaslî etens första fas av totalt tre faser, samt av sättfiskavdelningen. 
Avskrivningar förgjorda investeringar i första fasen antas påbörjas under 2017. 

Avskrivningstiderna är: 

Maskiner och inventarier 25 % år 

Väsentliga händelser efter räkenskapsperioden 
Gällande den vid bokslutstidpunkt pågående emissionen hänvisas till noten om eget kapital 

Tullen har under 2016 utfört en granskning av förtullningar av tiil landskapet Åland införda varor 
under perioden 1.1.2015-31.8,2016 för Fifax Ab. 1 början av 2017 har erhällits en sammanställningsrapport 
där tullen påpekar ett antal brister och felaktigheter i tullrapporteringen som utförts av Fifax Ab under nämnda perioden. 
De fakturor för vilka brister i rapportering har noterats är vid bokslutetss underskriflstidpunkt under utredning 
med leverantörerna. På basen av tullens rapportering estimerar ledningen att ca 30 tusen euro kostnader kan 
uppkomma för bolaget i form av sanktioner, förseningsavgifter och skatteförhöjningar. Dessa kostnader har 
inte bokförts i bokslutet eftersom Fifax Ab har inte information om tidpunkten för betalning 
eller del exakta beloppet för dessa avgifter. 
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Fiskodlingens fortsatta drift och Hnansiering 

Bolaget gör en förlust pä 3,1 miljoner euro för räkenskapsperioden som slutade 31.12.2016, har kortfristiga skulder 
på 4,5 miljoner euro oeh en kassa pä I tusen euro. Bolagets soliditet (20%) är ändå i bra skick, egna kapitalet 
(inkl. kapitallån) ligger på 3.2 miljoner euro. Ytterligare finansiering behövs for att trygga fortsatta verksamheten. 
Under 2017 har bolaget förruiom medel i den vid bokslutstidpunkt pågående nyemissionen även erhållit ett 
junioriån från ägama, varav 0,89 miljoner euro har samlats inom juni, för att trygga den kortfristiga 
finansieringen av verksamheten. 

Långsiktigt är utgångspunkten för verksamheten god. Det internationella intresset för landbaserad fiskodling 
med RAS-teknologi har varit ännu större än väntat. Efterfrågan på fisk samt marknadsprisnivån har båda 
fortsatt vara på hög nivå. Svensk domstol har beslutat att stänga tre stora havskassodlingar i Bottenviken 
med hänvisning till EU-lagstiftningcn, vilket minskar på utbudet av fisk på marknaden. 

Byggnadsarbetet har dragit ut på tiden vilket har resulterat till att Fifax inte har kunnat leverera fisk enligt plan. 
Biomassan har ändå växt i bra takt i bassängema 

Styrelsen arbetar med olika alternativa lösningar för att trygga finansieringen och den fortsatta 
driften av bolaget. Styrelsen kommer även att föreslå till bolagstämman att flillmakt ges till styrelsen 
att besluta om en aktieemission ifall detta skulle behövas. Det finns dock en osäkerhet om vilken 
finansieringslösningen kommer att vara eftersom det inte finns nägra underskrivna avtal vid 
tidpunkten för underskrifl av bokslutet. 

Styrelsen är övertygad att tillräckliga åtgärder har vidtagits och diskussioner är pågående för att 
trygga den firamtida finansieringen för fortsatta drift. 

Säkerheter, ansvarsförbindeiser och arrangemang som inte tagits med i balansräkningen 

Givna sakrättsliga säkerheter 
31.12.2016 31.12.2015 

Skulder till kreditinstitut 3 110 257,04 1810 030.39 
Företagsinleckningar 10 100 000,00 10 100 000,00 
Fastighetsinteckningar 10 033 600,00 10 033 600,00 
Sakrättsliga säkerheter totalt 20 133 600,00 20 133 600,00 

Ekonomiska åtaganden utanf5r balansräkningen 
31,12.2016 31.12.2015 

Ränta pä kapitallån som ej upptagits som skuld 504 316,00 241 305,00 
Åtaganden utanlSr balansräkningen totalt ^ 504 316,00 241 305,00 

Därtill har beslutet om strukturstöd frän Europeiska havs- och fiskeri fonden (EHFF), som maximalt upppgär 
till 442 623,00 euro, givits som säkerhet för bankkontokreditlimiten på 482 500,00 euro. 
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Persona! 

Genomsnittliga antalet anställda 

Genomsnittliga antalet anställda 
Totalt 

31.12,2016 
7,73 

31.12.2015 
0,83 

7,73 0.83 

Uppgifter om kapitaliån 

Kapitallån 
Kapitaliån är ett eflerstälh lån med specifika vilkor som måste följa Aktiebolagslagens regler. Kapitallånets 
kapital och ränta fär under bolagets likvidation och konkurs betalas endast med sämre företrädesrätt ån alla övriga skulder. 
Kapitallånets kapital fSr i övrigt återbetalas och ränta betalas endast til! den del av beloppet av bolagets fria egna kapital 
och samtliga kapitallån som vid betalningstidpunkten överskrider förlusten enligt bolagets balansräkning för den senast 
avslutade räkenskapsperioden eller enligt balansräkningen i ett nyare bokslut, samt för vars återbetalning eller ränta 
bolaget inte fär ställa säkerhet 

Kapitallånet presenteras enligt Bokföringsförordningen i gruppen främmande kapital men får vid beräkning av tiUräckli^et 
av eget kapital räknas med som täckning av det egna kapitalet på grund av de villkor som beskrivs ovan. 

De huvudsakliga villkoren Kr kapitallån 

Aktieägama har beviljat bolaget ett kapitallän på 3 678 355,00 euro för företagets tillväxt och utveckling. 
Lånet uppfyller villkoren fbr kapitallän i ABL ! 2 kapitlet. De viktigaste lånevillkoren är; 

- lånetiden är 5 är 
- räntan är 8% 
- om bolaget är i likvidation eller konkurs flr kapitalet och räntan endast betalas ut med sämre 

preferens än till alla övriga fordringsägare 
- i övrigt fär kapitalet returneras och ränta utbetalas endast i den utsträckning som bolagets fria 

egna kapital och samtliga kapitallån vid betalningstidpunkten överskrider den föriust som fastställs 
för bolagets senast avslutade räkenskapsperiod eller balansräkningen i ett nyare bokslut än sä 

- bolaget eller dess dotterbolag fär inte ställa någon säkerhet för betalning av kapitalet eller räntan 
- 200 000,- euro utgör ett konvertibelt kapitallån för investerarna representerade av Helmet Business 

Mentors Oy 
- De obokförda ackumulerade räntorna för kapitallånet redovisas i ansvarsnoten. 

Utgifter och kapitalrabatter som inte upptagits som kostnader 

Kapitalrabatt eller struktureringsavgift som hänför sig till upptagande av län har aktiverats. Struktureringsavgiften 
kostnadsförs enligt en plan som baserar sig på länetiden. Vid bokslutstidpunkten kvarstår 365 tusen euro som presenteras 
bland längfi-isti^ och kortfristiga övriga fordringar i balansen. De årliga kostnadsförda beloppen redovisas i 
Räntekostnader och övriga finansiella kostnader i resultaträkningen. 
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Eget kapital 

Förändringar i eget kapital 

Aktiek^itai 01,01 
31.12.2016 

4 800,00 
31.12.2015 

4 800,00 
Aktiekapital 31.12 4 800,00 4 800,00 

Bundet eget kapital 4 800,00 4 800,00 

Fond för fritt inbetalt eget kapital 01.01 
Nyemission 2 
Nyemission 3 
Nyemission 4 

977 320,00 
305 665,00 
919 820,00 

1 285 820,00 

840 200,00 
137 120,00 

0,00 
0,00 

Fond för fritt inbetalt eget kapital 31.12 3 488 625,00 977 320,00 

Balanserad förlust 01.0! 
Föregående periods resultat 

-361 847,69 
-492 122.18 

-35 133,00 
-326 714.69 

Balanserad föriust 31.12 -853 969.87 -361 847.69 

Räkenskapsperiodens resultat -3 080 031,60 -492 122,18 

Fritt eget kapital -445 376,47 123 350,13 

Eget kapital totalt -440 576,47 128 150,13 

I början av året 1.1.2016 fanns totalt 169 000 aktier registrerade i bolaget. 
Boiagstämman 5,3,2015 bemyndigade styrelsen att uträtta en aktieemission om maximalt 200 000 aktier. 
Styrelsen beslutade 5.11.2015 (emission 2) att emittera 50 000 aktier i investeririgspaket som bestod 
till 25 % av egel kapitalplacering och 75 % av ett kapitallän. Denna emission utökades av styrelsen 
10.3.2016 med 50 000 aktier till totalt 100 000 aktier. 
16.11.2016 registrerades 88 557 st nya aktier med teckningspris på 5 €/st eller totalt 442 785 € som redovisas i fritt eget kapital. 

Bolagsstämman 28.6.2016 bemyndigade styrelsen att besluta om en nyemission på maximalt 200 000 aktier. 
Styrelsen beslutade 5.9.2016 om en nyemission (emission 3) av 200 000 nya aktier i investerin^paket bestående av 
25 % kapitalplacering och 75 % kapitallån. 
1.3.2017 registrerades 183 964 nya aktier med teckningspris 5 €/si eller totail 919 820 € som redoviisas i fi-itt eget kapital. 

Extraordinarie bolagstämman 16.11.2016 beslöt att bemyndiga styrelsen att emittera ytterligare 800 000 st nya aktier. 
Styrelsen beslöt 18.11.2016 om en nyemission (emission 4) av 800 000 nya aktier. 
Denna emission är pågående vid bokslutstidpunkt. Totalt har denna emission som enligt beslut redovisas i fiitt eget kapital 
inbetalts vid 31.12.2016 på boiagets konto 1 285 820 euro som ingår i fritt eget kapital vid 31.12.2016. 

Efter bokslutstidpunkt har hela emissionen fijiltecknats och totail 800 000 nya aktier kommer 
att registreras i handelsregistret. Emissionspriset för dessa aktier är 5 €/st dvs. Totalt medför detta 
en ökning av ft-itt eget kapital på 4 miljoner euro. 

Täckning av eget kapital 

Eget kapital 
Kapitaliån 
Totalt 

-440 576,47 
3 678 355,00 

128 150,13 
2 686 360,00 

3 237 778,53 2 814 510,13 
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Revisionsberättelse 
Till FIFAX Ab:s bolagsstämma 

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 Ab (FO-nummer 2453290-9) för räkenskapsperioden 
1.1.-31.12.2016. Bokslutet omfattar balansräkning, resultaträkning 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 vära 
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 not "Fiskodhngens fortsatta drift och finansiering" i bokslutet, som 
anger att företaget redovisar en förlust 3,1 miljoner euro för räkenskapsåret fram till den 31 december 
2016 och att ytterligare finansiering kommer att behövas för att trygga bolagets fortsatta drift. Enligt 
vad som anges i nämnd not, har styrelsen vidtagit åtgärder för att trygga bolagets fortsatta drift men 
konstaterar att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till tvivel om företagets förmåga att 
fortsätta verksamheten. Vi har inte modifierat vårt uttalande på grund av detta. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvarför bokslutet 
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för upprättandet av bokslutet och för att bokslutet ger 
en rättvisande bild i enhghet 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 altemativ än att göra något av dessa. 

PricewaterhouseCoopers Oy, revisionssammanslutning, PB 114 (Nygatan 6, II vån.), 22101 MARIEHAMN 
Tel. 020 787 7000, fax 020 787 8000, www.pwcfi 
Hemort Helsingfors, Finland, FO-nummer 0486406-8 
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Revisorns ansvarför 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. 
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Vi kommunicerar med dem som har ansvar för bolagets styrning avseende, bland annat, revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den, samt betydelsefiilla iakttagelser under 
revisionen, däribland betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat under revisionen. 

Mariehamn den 15 juni 2017 

PricewaterhouseCoopers Oy 
Revisionssammanslutning 

Fanny J oMolson 
CGR 

Jäljennöksen oikeaksi todistavat: 
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FtFAX AB - ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 

PROTOKOLL 

Tid: 
Plats: 

Närvarande: 

21.6.2017 kto 11.00 
Fifax Ab, Åland 

Personerna och aktierna enligt bilaga 1 

1. öppnande av stämman 

Styrelseordförande Pentti Kulmala öppnade stämman och hälsade deltagarna 
välkomna. 

2. Val av (Mrdf^nde ̂  stimnnan och val av protcAoliförare 

Daniel Widman valdes till ordförande för stämman och Erik Ahnger till 
protokollförare. 

3. Legalitet och godkännamie av ds^rdnii^ 

Konstaterades att stämman var lagenligt sammankallad och beslutför. Stämman 
fastställde den med kallelsen utsända dagordning. 

4. Upprättande och godkännamie av rgstl§i%d 

Såsom röstlängd godkändes förteckning över närvarande aktieägare i bilaga 1. 
348 890 aktier, motsvarande 79 % av 441 521 aktier, var representerade vid 
stämman. 

5. Val av iusterii^smän 

Till protokoUjusterare valdes Robert Andersson. 

6. Faststäilelse av resultat- och balansrakning för räkenskapsperioden 1.1.2016 - 31.12.2016 

Bokslut samt revisionsberättelse framlades för räkenskapsåret 2016. 
Stämman fastställde den i bokslutet intagna resultaträkningen och balansräkningen. 

7. Resuitatdisposition för räkenskapsperioden 1.1.2016 - 31.12.2016 

Styrelsen föreslår att resultatet för räkenskapsperioden överförs i ny räkning och att 
ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016. Stämman beslöt att resultatet 
enligt den fastställda balansräkningen skulle dis|x>neras i enlighet med styreisens 
förslag. 

8. Ansvarsfrihet 

Stämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet 
för räkenskapsåret. 



10. Antal styrelsemedlemmar 

Stämman beslöt att antalet styrelsemedlemmar är 6 samt 1 suppleant. 

11. Val av styrebemedieminar 

Stämman utsåg intill slutet av nästa årsstämma följande ordinarie styrelseledamöter: 

Pentti Kulmala, Timo Hyvönen, Björn Geelnard, Bo-Sture Sjölund, Eduard Paulig och 

Ulf Toivonen samt Erik Ahnger som suppleant. 

12. Antal revisorer 

Stämman teslöt att antalet revisorer är en, som är en CGR revisor eller en 

revisionssammansiutning. Ifall en revisionssammanslutning väljs behöver bolaget inte 

enligt lagen välja en revisorssuppleant. 

13. Val av revbor 

Stämman utsåg PricewaterhouseCoopers Oy till revisor med Fanny Johansson 
(CGR) som huvudansvarig. 

14. Styreisens f5rsi«% tiii bemymil^nde av styreisen gällande riktad aktieemission mot 
vederlag 

Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen gällande aktieemission, som inte 
utesluter riktad emission, mot vederlag godkändes, enligt bilaga 2. 

15. Stämmans avslutande 

Konstaterades att alla beslut gjordes enhälligt. 
Ordförande avslutade stämman. 
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FULLMAKT 

PricewaterhouseCoopers Oy var och en ensam att underteckna till 

som hänför sig till regis 

befiillmäktigade ombud i d̂ sŝ  a^mlfufngr "^'"^ ^""^ 

i Mariehamn, den i \ 2. 

FifaxAb 

.2017 

Pentti Kulmala 
Styrelseordförande 

Jäljennöksen oikeaksi todistavat: 


