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Undantag från prospektskyldighet
Detta memorandum har inte granskats och godkänts av Finansinspektionen. Memorandumet avseende
nyemission är undantaget från prospektskyldighet enligt ”Lag om handel med finansiella instrument –
Undantag avseende erbjudande till allmänheten”. Grunden för undantaget är att det sammanlagda
värdet av erbjudandet av finansiella instrumentet understiger 1 miljon euro under en
tolvmånadersperiod.

Spridning av memorandumet
Aktien är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Inbjudan enligt
detta memorandum vänder sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt,
registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt. Memorandumet får inte
distribueras i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, USA eller något annat land där distributionen
eller denna inbjudan kräver ytterligare åtgärder enligt föregående mening eller strider mot regler i
sådant land. För memorandumet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet i detta
memorandum eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol
exklusivt.

Erbjudandet i sammandrag
Teckningstiden löper från och med den 7 februari till och med den 28 februari 2011.
Teckningskursen är 6,60 kronor per B-aktie.
Erbjudandet omfattar 3 960 000 kronor, fördelat på 600 000 B-aktier.
Värdering av Bolaget är ca 20 miljoner kronor ”pre-money”.

Uttalanden om framtiden
Uttalanden om framtiden och övriga framtida förhållanden i detta memorandum återspeglar styrelsens
nuvarande syn avseende framtida händelser och finansiella utveckling. Framåtriktade uttalanden
uttrycker endast de bedömningar och antaganden som styrelsen gör vid tidpunkten för memorandumet.
Dessa uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren uppmärksammas på att dessa, såsom alla
framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet.

Definitioner
I detta memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges: Med ”Bolaget” eller
”MediRätt” avses MediRätt AB (publ) med organisationsnummer 556762-3391.

Styrelsens försäkran
Memorandumet har upprättats av styrelsen för MediRätt AB (publ) med anledning av nyemission och
upptagande till handel på AktieTorget. Styrelsen för MediRätt AB (publ) är ansvarig för innehållet i
memorandumet. Härmed försäkras att styrelsen vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att
säkerställa att uppgifterna i memorandumet, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med faktiska
förhållanden och ingenting är utelämnat, som skulle kunna påverka memorandumets innebörd.
Stockholm den 25 januari 2011
MediRätt AB (publ)
Sten Röing

Carl Sjönell

Sonia Galupini Stolt
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Klas Tofft

Göran Sjönell

MediRätt ger
säkrare läkemedelshantering i
hemvården och äldreomsorgen

MediRätt skall inom tre år vara en av de ledande
svenska och internationella leverantörerna av
produktlösningar för säker medicinering i hemmiljö
Försäljningen av Medcheck pågår – systemet har
utvecklats och testats på ett 20-tal svenska
vårdcentraler
Marknaden har ett behov av system för säkrare
medicinering
Marknaden är värd hundratals miljoner kronor
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VD har ordet
Efter flera decennier som allmänläkare i
Sverige har jag de senaste tio åren märkt att
mina patienter i hemsjukvården blivit allt fler
och allt sjukare. Dessutom har deras
läkemedelslistor blivit längre och mer komplicerade. Läkemedelsbiverkningar, något som
tidigare var sällsynta komplikationer i vardagssjukvården, har nu blivit vanliga. Många av
mina patienter har skadats av biverkningarna,
och några har avlidit. Enligt nya rön dör
ungefär 3 000 personer varje år och 500
patienter läggs in varje dag på grund av
läkemedelsbiverkningar.
När jag tillsammans med kollegor, allmänläkare, distriktssköterskor, undersköterskor och
läkarsekreterare uppgivet konstaterade att
centrala lösningar saknades, utvecklade vi ett
eget system. Vi utgick från våra gemensamma
erfarenheter av sjukvård i patienternas hem och
skapade ett säkert förskrivarstöd för läkare och
sjuksköterskor, Medcheck.
Under 2009 och 2010 har prototyper och
konstruktionsritningar för Dosell tagits fram.
Vidare har den webbaserade produkten
Medcheck utvecklats, programmerats och
testats. Medcheck har utvärderats på ett 20-tal
vårdcentraler i Sverige 2010 och skall nu börja
att marknadsföras och säljas.

Vidare skapades en modern Internetansluten
”läkemedelsautomat”, Dosell, för distribution
och monitorering av medicinerna att användas
i hemsjukvården. Internetanslutningen gör det
också möjligt att nära följa förändringar i de
kroniskt sjuka patienternas tillstånd för att
tidigt kunna ingripa om värdena försämras.
Därmed kan onödiga inläggningar på sjukhus
undvikas.

Dagens hemsjukvård har länge legat efter i den
tekniska utvecklingen. Med MediRätt AB:s
moderna produkter och tjänster kan många
äldre sjuka se fram emot en bättre sjukvård i
hemmet och ett rikt liv utanför sjukhusets
väggar.

Jag har tidigare arbetat med teknisk utveckling
av vardagssjukvården och skapat ett flertal
patenterade produkter: Trippelmanschetten för
blodtrycksmätning, droppaggregat för enteral
nutrition, blandaggregat för cellgifter m.fl.
Patent och patentansökningar till Medcheck
(pat. ans. nr 0900507-5) och Dosell (patent nr
SE 531 558 C2) ägs idag av MediRätt AB, där
jag via mitt familjeföretag, Sjönell & CO AB,
är huvudägare.

Välkommen att teckna aktier i MediRätt. Hjälp
oss att värna rätten till en modern, trygg och
säker hemsjukvård.
Göran Sjönell
VD för Medirätt AB

MediRätt AB startade 2008 och fick i början
ett mindre innovationslån av ALMI AB.
Därefter har utvecklingen finansierats via egna
insatser och emissioner till intresserade
”affärsänglar”, som hittills har bidragit med 5,4
miljoner för att utveckla projekten. Totalt har
det satsats betydligt större belopp.
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Bakgrund till nyemission och framtida kapitalbehov
MediRätt AB startades som ett projekt år 2006,
och bolagiserades hösten 2008. MediRätt
bedriver forskning kring, samt utveckling och
marknadsföring av produkterna Medcheck och
Dosell för att säkerställa rätt medicinering och
läkemedelshantering för äldre patienter. Produkterna bidrar till en mer kvalitativ och säker
sjukvård i hemmet och vänder sig till såväl den
svenska som den internationella marknaden.

Säkerställa att Bolaget har tillräckliga
finansiella resurser för att kunna sälja
Medcheck på bred front i svensk primärvård.

•

• Fortsätta utvecklingen
lansering 2012.

Dosell,

för

• Öka synligheten för bolagets produkter.
• Öka synligheten och trovärdigheten för
Bolaget som ett forskningsintensivt och
tekniskt bolag med resurser och expertis om
hur man kan minska lidande och död för
många multimedicinerande äldre människor
genom användning av Medcheck och Dosell.

Bakgrund och motiv till nyemission och
listning
Styrelsen för MediRätt AB har valt att
genomföra en nyemission med avvikelse från
befintliga aktieägares företrädesrätt. Emissionen är en publik emission som vänder sig till
såväl privata som institutionella investerare.
Efter genomförd emission kommer aktien att
listas på AktieTorget. Skälen för att genomföra
emissionen och den efterföljande listningen är
att:

• Ge de nya och befintliga investerarna en god
värdeutveckling på sin investering i en likvid
aktie.

Kapitalstruktur
Belopp i kr

av

Nettoskuldsättning
31 december 2010

Belopp i kr

31 december 2010

703 169

Summa likvida medel

50 000

- mot borgen

0

Kortfristiga fordringar

109 923

- mot säkerhet

0

Kortfristiga skulder

-703 169

- blancokredit

703 169

- Kortfristig del av
låmgfristig skuld

0

Summa kortfrisiga skulder

Summa långfristiga skulder

0

- mat borgen

0

- Andra kortfristiga
skulder

-703 169

- mot säkerhet (företagsinteckning)

0

Netto kortfristiga skulder

-543 246

- blancokredit

0

Långfristig skuldsättning

Eget kapital

4 087 952

Aktiekapital

3 105 000

Ej registrerat aktiekapital
Andra reserver

Nettoskuldsättning

0
-543 246

0
982 952

Redovisningen per 31 december 2010 är ännu
ej granskad av företagets revisor.
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Rörelsekapitalförklaring
MediRätt AB har i dagsläget inte tillräckligt
rörelsekapital för att under den kommande
tolvmånadersperioden
fullgöra
Bolagets
betalningsförpliktelser varefter de förfaller till
betalning om de satsningar som planeras
genomförs.

Framtida kapitalbehov
Styrelsen för MediRätt gör bedömningen att
med en emissionslikvid om 2 000 000 kronor
är kapitaltillskottet tillräcklig för att genomföra
pilotprojektet och driva Bolaget vidare under
12 månader. Lägsta nivå för att fullfölja
emissionen är därför satt till 2 500 000 kronor.

Nyemission
Bolagets styrelse har på styrelsemöte den 8
november 2010 med stöd av bemyndigande
från årsstämman den 20 juni 2010 beslutat om
att genomföra en nyemission. Syftet med
emissionen är att få resurser för att expandera
verksamheten
utöver
nuvarande
nivå.
Dessutom vill styrelsen bredda aktieägandet
för att lista aktien på AktieTorget och
därigenom få en daglig handel i Bolagets Baktie.

Medcheck förväntas mot slutet av 2011
generera ett kassaflöde som täcker de löpande
utbetalningarna i företaget och även kunna
täcka utvecklingen av Dosell.
Skulle nuvarande emission inte bli fulltecknad
kommer Bolaget att utvecklas i en lugnare takt,
med mindre satsningar på marknadsföring och
långsammare utveckling av Dosell. Eventuellt
kan det då bli aktuellt att göra ytterligare en
nyemission eller söka alternativa finansieringslösningar.

Under förutsättning att nyemissionen blir
fulltecknad tillförs Bolaget 3 960 000 kronor
före emissionskostnader, 3 560 000 kronor
efter emissionskostnader på 400 000 kronor.
Emissionslikviden skall huvudsakligen användas till att marknadsföra och sälja Medcheck i
svensk primärvård.
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Villkor och anvisningar
Emissionsvolym
Emissionens storlek uppgår till maximalt
3 960 000 kronor fördelade på 600 000 aktier.
Kvotvärdet är 1,00 kronor per aktie.

Besked om tilldelning
När tilldelning fastställts skickas avräkningsnota till dem som erhållit tilldelning,
vilket beräknas ske den 7 mars 2011. De som
ej erhållit tilldelning får inget meddelande.

Teckningskurs
Priset är 6,60 kronor per aktie. Courtage utgår
ej. Värdering av Bolaget är 20 493 000 kronor
”pre-money”.

Betalning
Full betalning för tilldelade aktier skall
erläggas kontant senast fredagen den 11 mars
2011 (likviddagen) enligt instruktion på
avräkningsnotan. Det innebär att likviden skall
vara MediRätt tillhanda senast på likviddagen.
Aktier som ej betalas i tid kan komma att
överlåtas till annan. Ersättning kan krävas av
dem som ej betalat tecknade aktier.

Företrädesrätt
Emissionen genomförs utan företrädesrätt för
befintliga aktieägare.
Teckningstid
Anmälan om teckning kan göras från och med
den 7 februari till och med den 28 februari
2011. Styrelsen förbehåller sig rätten att
förlänga teckningstiden.

Leverans av aktier
MediRätt är anslutet till Euroclear Sweden
AB:s kontobaserade värdepapperssystem (fd
VPC). När betalning erlagts och registrerats,
skriver Euroclear ut en VP-avi som visar
antalet aktier som registrerats på det VP-konto
som angivits på teckningssedeln. De aktier
som betalats senast den 11 mars 2011,
beräknas finnas tillgängliga på VP-kontona
den 30 mars 2011.

Anmälan
Teckning skall ske på särskild teckningssedel i
poster om 1 000 aktier. Teckningssedel medföljer detta memorandum. Ofullständiga eller
felaktiga teckningssedlar kan komma att
lämnas utan avseende. Det är endast tillåtet att
lämna en teckningssedel per person. Vid flera
inlämnade teckningssedlar gäller den senast
inlämnade.

Villkor för genomförande av emissionen
Lägsta emissionsbelopp för att fullfölja
emissionen är 2 500 000 kronor.

Anmälan, som är bindande, skall om inte annat
framgår av teckningssedeln, sändas till:

Handel på AktieTorget
MediRätt har godkänts av AktieTorgets
styrelse för upptagande till handel på AktieTorgets handelslista under förutsättning att
spridningskravet för B-aktien är uppfyllt och
minimibeloppet i emissionen har emitterats. I
samband med listningen kommer resultatet av
emissionen att offentliggöras via ett pressmeddelande. Första handelsdag är beräknad
till måndag den 4 april 2011.

Aktieinvest FK AB
Emissionsservice
113 89 STOCKHOLM
Tilldelning
Vid tilldelning kommer styrelsen att eftersträva
att MediRätt får en bred ägarbas. Vid
överteckning beslutar styrelsen i MediRätt om
tilldelning av aktier, vilket innebär att
tilldelning kan komma att ske med färre antal
poster än anmälan avser. Tilldelning är inte
beroende av när under teckningstiden
teckningssedeln lämnas.

Handelsbeteckningen kommer att vara MEDR.
ISIN-kod för B-aktien är SE0003656834.
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Bolagsaspekter
effekter på Bolagets finansiella ställning eller
lönsamhet.

MediRätt AB (publ), är ett aktiebolag och
bedriver verksamhet under denna associationsform, vilken regleras av aktiebolagslagen.
Bolaget bildades i Sverige och registrerades
2008-07-11
med
organisationsnummer
556762-3391. Den ursprungliga firman var
Starta Eget Boxen 10862 AB. Stiftare till
Bolaget var Öhrlings Pricewaterhouse Cooper i
Sundsvall. Nuvarande firma MediRätt AB
registrerades 2008-11-11.

Styrelsen i MediRätt AB beslutade den 8
november 2010 att med stöd av bemyndigandet
från årsstämman den 20 juni 2010 genomföra
en nyemission av högst 600 000 aktier med
avvikelse
från
befintliga
aktieägares
företrädesrätt. Nyemissionen är i linje med
Bolagets kapitalanskaffningsplan. Likviden
skall främst användas för att genomföra de
planerade pilotprojekt som skall vara början av
försäljningsprocessen för Medcheck och
fortsätta utvecklingen av Dosell.

Bolaget ska bedriva forskning och utveckling
av medicinska produkter samt därmed förenlig
verksamhet.
Bolaget är ett publikt aktiebolag och Euroclear
(VPC)-anslutet, vilket innebär att det är
Euroclear Sweden AB som för Bolagets
aktiebok. Bolagets säte är Stockholms län,
Lidingö kommun.

Årsredovisningar och bolagsordning kan
beställas i pappersform från Bolaget eller
hämtas från Bolagets hemsida:
MediRätt AB (publ)
Stockholmsvägen 33
181 33 LIDINGÖ
Tel 08-765 66 33
E-post: info@mediratt.com
www.mediratt.com

Bolaget har inte varit part i några rättsliga
förfaranden eller skiljedomsförfaranden (inklusive ännu ej avgjorda ärenden eller sådana som
Bolaget är medveten om kan uppkomma)
under de senaste tolv månaderna, och som
nyligen haft eller skulle kunna få betydande

Handel i aktien
AktieTorget är ett värdepappersinstitut och driver en handelsplattform som benämns MTF
(Multilateral Trading Facility). AktieTorget tillhandahåller ett effektivt aktiehandelssystem (INET
Nordic), tillgängligt för banker och fondkommissionärer anslutna till Norex-börserna. Det innebär att
den som vill köpa och sälja aktier som är listade på AktieTorget använder sin vanliga bank eller
fondkommissionär. Aktiekurser från bolag på AktieTorget går att följa i realtid hos de flesta
Internetmäklare och på hemsidor med finansiell information. Aktiekurser finns även att följa på TextTV och i dagstidningar. Aktierna som nyemitteras i denna nyemission kommer att bli föremål för
handel på AktieTorget.
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MediRätt AB
MediRätts affärsidé är att utveckla och marknadsföra produkter som bidrar till en mer
kvalitativ och säker sjukvård i hemmet på såväl den svenska som den internationella
marknaden.
Verksamhet
MediRätt AB:s verksamhet består i att bedriva
forskning, utveckling och marknadsföring av
medicinska produkter för säker medicinering
och läkemedelshantering.

Ytterligare en produkt, Dosell, är under
utveckling och kommer att lanseras inom något
år.

Vision
MediRätt skall inom tre år vara en av de
ledande svenska och internationella leverantörerna av produktlösningar för säker
medicinering av patienter i hemmiljö.

Finansiella mål
Styrelsen har satt som mål att MediRätt AB för
2011 skall redovisa ett positivt operativt
resultat och kassaflöde. För 2012 är målsättningen att kunna redovisa ett nettoresultat
på tre miljoner kronor.

Företagets utveckling
Bolaget bildades i november 2008 av Göran
Sjönell och Sten Röing. Utvecklingen av
bolagets produkter har dock pågått sedan 2006,
då de första idéerna om att utveckla hjälpmedel
för säkrare medicinering föddes. Produkten
Medcheck är utvecklad och kliniska tester
inom primärvården har utförts.

Utdelningspolicy
Bolaget har inte under tidigare år lämnat någon
utdelning till aktieägarna. Framtida utdelningspolicy bestäms då kassaflödet från verksamheten är positivt och Bolaget har resurser att
lämna utdelning till ägarna.

MediRätt arbetar för bättre redskap åt äldre i hemmet och på äldreboenden, så att de skall vara säkra
på att få rätt medicin i rätt tid.
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Händelser i företagets utveckling
2006

2009
Utvecklingen av Dosell påvisar att säker
medicinering måste starta på vårdcentralen.
Idéer om hur ett webbaserat säkerhetssystem
kan fungera ger grunden till en ny patentansökan, Medcheck, som inlämnas till PRV i
april 2009. Den nya webprodukten utvecklas
under hösten.

Idéerna till en säker läkemedelsdispenser,
Dosell, formuleras till en patentansökan som
inlämnas till PRV i oktober 2006. Samtidigt
börjar de första försöken att skapa en dispenser
i enlighet med patentansökan. Utvecklingsarbetet sker i samverkan med en innovativ
fabrikör inom plastindustrin.
2007
Utvecklingsarbetet fortsätter och ett antal olika
modeller arbetas fram. ALMI stöttar projektet
genom ett innovationslån på 250 000 kr. I
slutet av året kontaktas ett teknikföretag som
besitter kompetens inom såväl plastteknik som
avancerad elektronik.

Svenskt patent beviljas för Dosell. PCTansökan inlämnas i 152 länder och gäller den
unika möjligheten till väggupphängning som
minimerar risken för att medicinerna förläggs
och säkerställer att de ges till rätt person.
Vidare ingår i patentet en larmfunktion via
telefoni och Internet vid uteblivet medicinintag
och monitorering av kroniska sjukdomar hos
patienter i hemmet.

2008
Det nya samarbetsföretaget får i uppdrag att ta
fram en första prototyp vars huvudsakliga syfte
är att kunna demonstrera för finansiärer hur
Dosell skall fungera. Samarbetspartnern får
delvis betalt i aktier. En ny delägare i projektet
kommer med vid bolagets bildande.

2010
Medcheck fortsätter att utvecklas och testas på
ett antal vårdcentraler runt om i landet. Bolaget
genomför under året en emission och antalet
delägare är vid årets slut 22.

”Värna våra gamla hjältar”
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Ett unikt koncept för säker medicinering och
läkemedelshantering
Tillsammans utgör MediRätts produkter,
MedCheck och Dosell ett unikt helhetskoncept
för att säkerställa att de äldre får en tillförlitlig
och säker medicinering.
Säkerhetscheck av medicinlista
Processen börjar på vårdcentralen där läkaren
alternativt distriktssköterskan tar fram en ny
eller befintlig medicinlista anpassad efter
patientens behov. I Medcheck görs fyra
separata säkerhetskontroller som syftar till att
säkerställa att de olika medicinerna är lämpliga
att användas tillsammans och därmed ofarliga
för patienten. Dessa kontroller gäller
interaktion, njurfunktion, allergier samt rekommenderade läkemedel, och medicinlistan skall
signeras varje gång.
Paketering och laddning av läkemedel
När säkerhetskontrollen har genomförts i
Medcheck med tillfredsställande resultat börjar
läkaren alternativt distriktssköterskan ta fram
de läkemedel som patienten skall ha enligt
medicinlistan. De framtagna läkemedlen
kontrolleras med hjälp av en streckkodsläsare
och via Medcheck-systemet säkerställs att de
överensstämmer med medicinlistan.
Läkemedlen kan sedan dispenseras i Dosell,
Dosett eller ApoDos. Vid dispensering i Dosett
skrivs en etikett ut innehållande läkemedelslistan, patient-ID, ansvarig läkare och
sköterska, samt vårdcentral med telefonnummer. Denna etikett fästes på Dosettens
baksida.
Fördelning i Dosell kassetter
När medicinerna har fyllts på i patientens
kassett, skrivs även här en för patienten unik
etikett ut, där uppgifter om ansvarig läkare och
sköterska framgår samt att läkemedlen kan
användas tillsammans. Nu är Dosellkassetterna redo att levereras hem till
patienten, där de monteras på väggen för att
kunna användas vid olika medicineringstillfällen. När levererade läkemedel tar slut i
patientens Dosell, skall dessa återigen, på
samma sätt fyllas på hos vårdcentralen av
distriktssköterska eller annan behörig person.
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Företagets produkter
de ordinerade läkemedlen är säkra och rätt för
varje enskild patient.

MediRätts produkter är avsedda att minimera
risken för felmedicinering av äldre personer
vare sig de bor kvar i hemmet eller i ett
äldreboende.

Dosell
MediRätt har utvecklat den första Dosell
prototypen, som är grunden till Bolagets
produktutveckling av en säker hemsjukvård.

Bolagets produkter utgör tillsammans ett
komplett koncept för säker medicinering, från
det att medicinlista med läkemedel gås igenom
av läkaren, till själva medicineringstillfället för
patienten.
Med
MediRätts
produkter
minimeras risken för felmedicinering, då
produkterna säkerställer att rätt medicin når
rätt person, vid rätt tidpunkt. Dessutom finns
ett varningssystem som slår larm när
medicinen inte tas i rätt tid.
Medcheck

Dosell – Prototyp
Denna modell är utrustad med motor och en
klocka som möjliggör automatisk frammatning
av piller till önskad tidpunkt. Modellen är även
utrustad med ljud- och ljuspåminnelser.
Dosell – kommande utveckling
Dosell innehåller, förutom prototypens
funktioner, ett larmsystem antingen via
Internetuppkoppling eller via SIM-kort, som
larmar ansvarig läkare, distriktssköterska,
hemtjänst eller anhörig när patient inte tagit sin
medicin.

Medcheck är ett förskrivarstöd med en
checklista för läkare och sjuksköterskor vid
utskrift av mediciner till patienter. Systemet
förebygger skador och dödsfall på grund av
felaktig medicinering. Huvudsyftet med Medcheck är att det fungerar som ett kontinuerligt
kvalitetssäkringssystem.
Medcheck är en webbapplikation där patientens
namn,
personnummer,
diagnoser,
uppgifter om patientansvarig läkare, patientansvarig sköterska och medicinlista med
aktuella ordinerade läkemedel förs in. Fyra
separata kvalitetskontroller bedöms och
signeras varje gång av den som skriver ut
medicinen. Kontrollerna som genomförs och
råden som ges gäller interaktion, njurfunktion,
allergier och rekommenderade läkemedel.
Läkarna och sköterskorna får i Medcheck
precis som piloter i trafikflyget ”checka” av att

Dosell finns idag i prototyp. Efter ytterligare
utveckling beräknas den vara färdig för
lansering år 2012.
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Marknadsstrategi
För MediRätts två produkter Medcheck och
Dosell gäller två olika marknadsstrategier då
det gäller två skilda målgrupper. Tidsmässigt
håller Medcheck på att introduceras på marknaden, medan Dosell kommer att introducerats
om något år, då produkten beräknas vara helt
färdigutvecklad.

kontakter att tas vid deltagande på seminarier
och branschrelaterade konferenser, mailutskick
och annonser i fackpress.
Kontakt
med
enskilda
läkare
och
sjuksköterskor inom primärvård och äldreomsorg utgör en målgrupp som kommer att
bearbetas genom anordnade av utbildningsseminarier, direktkontakt och mailutskick.

Medcheck
Marknaden för säkerhetssystemet Medcheck
uppskattas i Sverige uppgå till ca 10 000 läkare
och lika många, 10 000, distriktssköterskor och
sjuksköterskor. Systemet säljs i form av
användarlicenser. Med den prisstruktur MediRätt tillämpar skulle hela den uppskattade
marknaden enbart i Sverige vara värd 60
miljoner kronor per år i intäkter.

Indirekt kan det även vara av intresse att
marknadsföra Medcheck mot allmänheten och
de olika intressegrupper för äldre som finns,
t. ex. PRO och SPF. Därigenom kan det skapas
ett sug efter produkten då dessa viktiga
påtryckningsgrupper vill att deras eller
anhörigas medicinering är testad i Medcheck.

I den marknadsplan MediRätt arbetar utifrån
beräknas Bolaget kunna ta 4–5 procent av den
uppskattade marknaden under 2011, och sedan
under de kommande två åren nå ytterligare 4
procent per år.

Försäljningsmål för Medcheck
Med nuvarande organisation är målsättningen
att 2011 nyförsälja ca 1 600 licenser och
ytterligare 3 000–4 000 under 2012.
Marknad för Dosell
Såväl i Sverige som i de flesta andra I-länder
har vi en trend med åldrande befolkning. Per
den 1 november 2009 uppgick befolkningen i
Sverige till 9 miljoner människor enligt
Statistiska Centralbyrån (”SCB”). I EU
uppgick befolkningen år 2008 till 497 miljoner
enligt Eurostat. Andelen 65 år eller äldre är i
Sverige ca 18 % (ca 1,5 miljon svenskar) och i
de ursprungliga EU-länderna är andelen ca 15
% enligt SCB.

Tre pilotprojekt har genomförts hösten 2010
och fortsätter våren 2011. Dessa görs av
ledande allmänläkare i Stockholms, Västerbottens respektive Jönköpings läns landsting.
Inför försäljningen i övriga Sverige hösten
2011 kommer erfarenheterna från pilotprojekten att förstärka marknadsföringen.
Försäljningsorganisation
I inledningsskedet sker all försäljning med
MediRätts egen personal. När behovet av
ytterligare säljkapacitet ökar så kommer det
företrädesvis att ske genom rekrytering av
vårdutbildade försäljare.

Andelen mycket gamla människor, det vill
säga 80 år och äldre kommer att öka kraftigt
från år 2020 enligt uppgifter från SCB, vilket
illustreras i det övre diagrammet på nästa sida.
Detta antagande styrks även av det nedre
diagrammet på nästa sida som illustrerar hur
denna åldersgrupp har utvecklats historiskt
som andel av total befolkning. Många äldre har
flera olika läkemedel som de måste ta varje
dag. I åldern 60–80 år är det vanligt med minst
tre till fem läkemedel som skall medicineras
vid olika tidpunkter på dygnet. Hos personer
över 80 år är det inte ovanligt med 8–10
mediciner som skall intas dagligen dygnet runt.
Dessa personer utgör framförallt den målgrupp

Till
hjälp
med
struktureringen
av
marknadsförings- och säljinsatser sker ett
samarbete med Peacock Advertising Agency
för att få bästa möjliga utfall av de resurser
som läggs ner på de olika insatserna.
Målgrupper
Med Medcheck vänder sig Bolaget i första
hand till centrala beslutsfattare och enhetschefer för primärvården och äldreboenden.
Kontakten sker till stora delar genom direktkontakt med dessa personer, som ofta finns i
Bolagets eget nätverk. Dessutom kommer
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vilket motsvarar ca 150 000 personer. Detta
innebär att var sjunde person har blivit inlagd
på grund av problem som orsakats av medicin.
Den
totala
kostnaden
för
felaktig
läkemedelsanvändning i Sverige uppskattas till
25 miljarder SEK per år. Dessa fakta är
hämtade ur en undersökning från Stockholms
län landsting som publicerats på Internet.1

MediRätt vill nå, då bolagets produkter
erbjuder dessa personer stor kundnytta.
Vanliga diagnoser för dessa äldre patienter är
sockersjuka, hjärtinkompensation, resttillsstånd
efter stroke, demens, artros, gångsvårigheter
och yrsel.

Marknaden för doseringshjälpmedel uppskattas
vara ca 400 000 av Sveriges ca 1,6 milj.
pensionärer, d.v.s. att ca 25 % uppskattas har
behov av hjälpmedel för dispensering av
läkemedel. Denna marknad bedöms öka
betydligt de närmaste åren. Den årliga
ökningen i Sverige för dispensering av
läkemedel beräknas till ca 10 % per år.
Marknaden är ännu större utomlands, där den
skandinaviska marknaden (exkl. Sverige)
tillsammans med Tyskland och Storbritannien
uppskattas vara 10 ggr större än den svenska,
den japanska 15 ggr större och den
amerikanska ca 20 ggr större.

Äldreomsorgen i Sverige kostar totalt 79
miljarder SEK, vilket motsvarar 20 % av
kommunernas kostnader enligt estimeringar i
dagspress. Varje inlagd person kostar mellan
4 000–6 000 SEK per dygn.

I USA är den tredje vanligaste dödsorsaken,
”medical error”. I Sverige görs ca 1 miljon
inläggningar på sjukhus per år, av dessa utgör
12–15 % fall där felmedicinering förekommit

___________________________________________________________
1
Svenska Dagbladet den 4 augusti 2010, ”Biverkningar blir en valfråga”.
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Den internationella marknaden utgörs främst
av Europa, USA och Japan, där framförallt
Japan har en demografi med många äldre
människor.

Marknadsbearbetning
Dosell skall först lanseras på den svenska
marknaden om något år. Vid lanseringen spelar
vårdcentralerna en central roll i Bolagets
marknadsföring. Bolaget kommer att bedriva
kurs- och utbildningsverksamhet för sköterskor
och annan sjukvårdspersonal i enlighet med de
regler som gäller för FAS 4 för läkemedel i
öppenvården. Bolaget kommer även att
anställa medicintekniska konsulenter i försäljningen av Dosell. Försäljningen kommer även
att ske över Internet, genom apoteksbolag och
via dagligvaruhandeln.

Den nordiska marknaden skall bearbetas
genom Göran Sjönells kontaktnät med kurser,
konferenser, utrymme i fackpress samt
konsumentmarknadsföring. På den internationella marknaden skall Dosell licentieras ut till
lämpliga partners, parallellt med etableringen i
Sverige och övriga Norden.
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Konkurrerande produkter
För Medcheck finns i dagsläget inga
konkurrerande produkter eller system. Vad
gäller Dosell finns emellertid ett fåtal system
som konkurrerar på marknaden. Det är Dosett,
ApoDos, Careousel och en produkt med
relativt hög teknisk höjd, Medimi, som är
under lansering på marknaden. Nedan presenteras de konkurrerande produkter till Dosell.

Fördelen med ApoDos är att den är lätt att ta
med sig, och det står tydlig information på
varje påse när medicinen skall tas. Nackdelen
är bland annat att det saknas mer avancerade
funktioner såsom påminnelser och larm, men
även att medicinerna endast räcker i en vecka.
ApoDos administreras av Apoteket och hade
enligt deras årsredovisning 2007 ca. 170 000
användare, med en årlig försäljningsökning på
drygt 5 %.

Dosett
Denna klassiska produkt för läkemedelsdispensering har funnits på marknaden i över
30 år och har inte genomgått några större
förändringar sedan lanseringen.

Careousel

Dosett är en förädlad plastlåda utrustad med 28
fack, där olika läkemedel förvaras och som
patienten kan tömma fyra gånger per dygn
under en vecka. Fördelen med Dosetten är att
den är lätt att hantera och billig. Den saknar
dock ett fast montage vilket gör att den lätt kan
förläggas och att det inte finns något system
för att utesluta förväxlingsrisken vid
distribution till hemmet. Därmed finns risken
att fel patient kan få fel medicin. Det saknas
även möjlighet att försluta Dosetten och
därmed låsa in medicinen. Det finns heller
ingen påminnelse- och övervakningsfunktion.

Denna produkt för läkemedelsdispensering har
funnits på marknaden i ca 15 år. Careousel är
en rund dosett som innehåller ett visst antal
fack för förvaring av olika läkemedel.
Patienten kan inhämta medicin från Careousel
28 gånger per dygn. Fördelen är att den är lätt
att programmera och använda, samt att den har
en minnesfunktion. Den saknar dock ett fast
montage vilket gör att Careousel lätt kan
förläggas och att det inte finns något system
för att utesluta förväxlingsrisk vid distribution
till hemmet, vilket kan innebära att patienten
får fel medicin levererad. Den är också ganska
tung och skall vändas upp och ner för att
medicinen ska komma ut.

ApoDos
ApoDos är ett system där Apoteket centralpackar medicinerna i plastpåsar anpassade till
varje medicineringstillfälle.

Trots att Careousel funnits ganska länge på
marknaden har den inte fått något riktigt
genombrott.
Medimi
Det AktieTorgslistade företaget MedicPen har
en nyutvecklad produkt, Medimi, som kan
hantera upp till sex olika läkemedel. Systemet
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har alarm och system för att mäta
följsamheten. Genom tilläggsfunktion kan en
kommunikationsmodul möjliggöra kommunikation via GSM eller Bluetooth.

Konkurrentanalys
Dosett och ApoDos introducerades på
marknaden i slutet av 70-talet respektive i
början av 90-talet. Målgruppen för dessa två
produkter består av multimedicinerande
patienter som har ett behov av hemsjukvård.
Dessa två produkter utnyttjar inte modern
teknik för att påminna och följa upp
medicineringen och kommunikation med
sjukvården via Internet. Dessutom finns det
stora praktiska brister vid användande av dessa
produkter när det gäller säker medicinering.
Exempel på problem som kan uppstå med
dessa två produkter är att fel patient kan få fel
förpackning av läkemedel, eller att läkemedel
slarvas bort under medicineringsprocessen av
olika anledningar. Patienten upplever också att
det är svårt att komma åt mediciner som
förvaras i dessa produkter. Trots de brister som
finns har de nått ut på marknaden i
hemsjukvården. Dosett och ApoDos beräknas
tillsammans ha över 400 000 användare per år.

Nackdelen med Medimi är att den saknar ett
fast montage vilket gör att den lätt kan
förläggas och att det inte finns något system
för att utesluta förväxlingsrisken vid distribution till hemmet. Därmed finns risken att fel
patient kan få fel medicin. En annan nackdel är
att den endast rymmer sex dagliga läkemedel.

Careousel och Medimi introducerades på
marknaden i mitten på 90-talet respektive för
något år sedan. Dessa två produkter löser
enbart compliance-problematiken, dvs. att ta
sin medicin i rätt tid. De utgör inget direkt hot
mot Dosell, då målgruppen för dessa inte är
äldre och multimedicinerande.
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Styrelse
Sten Röing, f. 1944. Styrelseordförande
Verksam som konsult. Maskiningenjör, industriell ekonomi Tekniska
Högskolan i Zürich. Mångårig erfarenhet av produktionsprocesser och
affärsutveckling genom ett flertal olika positioner inom Brown Boveri,
Zürich, Schweiz, senare ABB, Atlas Copco Nacka och Bremen,
Tyskland, National Cash Register, NCR AB, Teamco Consulting AB.
Datachef vid Norsk Hydro Olje AB’s etablering i Sverige. Fram till
sammanslagningen av Hydro och Statoil 2009, Supply Manager inom
Norsk Hydro. Aktieinnehav: 160 000 B-aktier
Calle Sjönell, f. 1971. Styrelseledamot
Har jobbat i Internet och reklambranschen sedan 1996 och bland annat
startat och drivit en webbyrå, Moonwalk, senare Starring som kreativ
chef. Bor numera i New York och är partner i BBH samt executive
creative director, med globalt ansvar för Google, AXE samt New York
City.
Aktieinnehav: 0
Sonia Galupini Stolt, f. 1960. Styrelseledamot
Sjuksköterskeexamen 1982. Vidareutbildning inom medicinsk och
kirurgisk sjukvård samt långtidssjukvård 1985. Grundare, huvudägare och
VD, Bruka Äldrevård AB. Verksamhetschef, föreståndare och
chefssjuksköterska, Herdens äldreboende.
Aktieinnehav: 70 000 B-aktier via bolag
Klas Tofft, f. 1935. Styrelseledamot
Ingenjör och företagsledare. Har erfarenhet av att driva små och
medelstora företag som VD och ägare. Har arbetat inom finmekanisk
verkstadsindustri dels med legotillverkning, dels inom dentalbranchen.
Har varit styrelseledamot i Svensk Dentalbranchförening. Uppfinnare
med ett antal patent.
Aktieinnehav: 100 000 B-aktier via bolag
Torgny Ander, f. 1945. Styrelsesuppleant,
Jurist. Arbetat inom försäkringsbranschen under 70-talet. Egen verksamhet sedan 1980 inom life-science. Har även undervisat inom juridik
på såväl IHM (Institutet för Högre Marknadsutbildning) som IFU
(Institutet för försäkringsutbildning). Har även arbetat som konsult på
Rex Management. Anställd i MediRätt AB sedan 2008.
Aktieinnehav: 120 000 B-aktier
Göran Sjönell, f. 1946. Styrelseledamot och VD
Medicine doktor. Allmänläkare och husläkare. Specialist i
Allmänmedicin. Tidigare ordförande för Sveriges allmänläkare och
senare president i allmänläkarnas världsorganisation WONCA. Ledande
utvecklare av svensk primärvård. Skapare av Kvartersakutens
mottagningar i Centrala Stockholm 1987. VD för Kvartersakuten M AB
(årsomsättning ca 30 miljoner kronor) 1997–2001 samt 2004–2009. VD
Familjemedicinska Institutet 2001–2004 (statligt anslag 30 miljoner
kronor/år). Arbetar nu deltid som husläkare på Kvartersakuten Mörby
Centrum och är VD i MediRätt AB. Aktieinnehav: 300 000 A-aktier samt
1 190 000 B-aktier (privat och genom bolag)
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VD och ledning
Göran Sjönell, f. 1946.VD
Allmänläkare med 36 år i yrket, men även idégivare till
Medirätts två huvudsakliga produkter, Medcheck och Dosell.
Har tidigare utvecklat ett antal patenterade produkter som
används i vården. Aktieinnehav: 300 000 A-aktier samt
1 190 000 B-aktier (privat och genom bolag)

Torgny Ander, f. 1945. Juridik och ekonomi
Se föregående sida.
Sten Röing, f.1944. Konsult, Teknik
Se föregående sida.

Mikael Stolt, f. 1952. Konsult, vice VD och ansvarig för försäljning
Leg läkare 1978. Specialist i allmänmedicin 1984. Mikael Stolt har efter kliniskt
arbete som husläkare arbetat som medicinsk chef och regionchef i Carema
Primärvård AB (nu Carema Sjukvård) och de senaste åren som egen företagare
inom vård och omsorg. Aktieinnehav: 70 000 B-aktier via bolag
Kerstin Hertzman, f. 1963. Konsult, ekonomi- och
administration
Arbetar som ekonomichef och är ledamot i styrelsen på KvartersAkuten M. AB, en
vårdcentral i centrala Stockholm. Har sedan 1999 varit administrativ chef och
ledare för AT-stämman, en nationell kongress för Sveriges AT-läkare med 550
deltagare årligen. Ekonomiansvarig och ledamot i styrelsen för Stiftelsen för
utbildning och utveckling i svensk sjukvård. Aktieinnehav: 0 aktier
Henric Wangel, f. 1981. Konsult, IT-frågor
Över 10 års erfarenhet av IT i vården, på kvartersakuter och vårdmottagningar
samt andra branscher i Stockholm och Uppsala, jobbat med webb och design
sedan slutet på 90-talet. Arbetar nu även på Medirätt AB där han bl.a. varit med i
utvecklingsarbetet av Medcheck. Aktieinnehav: 0 aktier

Carl Johan Merner, f. 1975. Konsult, affärsutveckling/IR
Civilekonom, examen från Uppsala universitet 2002. Har arbetat med nyemissioner, transaktioner och kapitalanskaffning sedan 2002. Arbetar nu med MediRätts
affärsutveckling och rådgivning. Aktieinnehav: 0 aktier

Revisor

Eva Olofsson Linder, auktoriserad revisor.
Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB, 113 97 STOCKHOLM,
Tel 08-555 330 00
Medlem i Föreningen Auktoriserade Revisorer, FAR
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Organisation

VD
Göran Sjönell

vVD/försäljning

Juridik/ekonomi

Ekonomi- och administration

Mikael Stolt

Torgny Ander

Kerstin Hertzman

Affärsutveckling/IR

Teknik

IT-frågor

Carl Johan Merner

Sten Röing

Henrik Wangel

Under det senaste verksamhetsåret har
styrelsen haft fem protokollförda sammanträden. Vid mötena behandlades bland annat
budget, affärsplaner, bokslut, investeringar,
finansiering, personal samt avtalsfrågor.

Kostnadseffektiv organisation
För närvarande har MediRätt två anställda, VD
Göran Sjönell och Torgny Ander. Bolaget
samarbetar med ett antal etablerade konsulter
inom bland annat affärsutveckling, teknik och
IT-frågor, vilka anlitas efter behov.

Uppförandekoden
Bolaget tillämpar inte Svensk Kod för
Bolagsstyrning då Bolagets aktie inte handlas
på en reglerad marknadsplats. Därav följer att
Bolaget inte har någon valberedning eller
kommitté för att behandla revisions- och
ersättningsfrågor. Handhavande av dessa
frågor faller på styrelsen kollektivt.

Genom MediRätts nätverk av kunniga
samarbetspartners kan Bolaget behålla en
kostnadseffektiv och flexibel organisation, där
resurser kan allokeras i takt med Bolagets
utveckling.
Styrelsens arbetsformer
Styrelsen väljs på ordinarie årsstämma för ett
år i taget. I samband med bolagiseringen i
november 2008 tillsattes Torgny Ander som
ledamot och VD, Göran Sjönell till ordförande
och Sten Röing som ledamot. På årsstämman
2010 avgick Torgny Ander som VD och
ordinarie ledamot av styrelsen, men åtog sig en
roll som suppleant i styrelsen. Till ny VD i
bolaget utsågs Göran Sjönell, varpå Sten
Röing utsågs till styrelseordförande. På samma
stämma valdes Sonja Galupini Stolt och Klas
Tofft in i styrelsen som ordinarie ledamöter.
På årsstämman den 20 juni 2010 valdes Carl
Sjönell in i styrelsen.

Lön och ersättningar
Under bolagets första räkenskapsår utgick
ingen ersättning till styrelsen. Något styrelsearvode är ej heller beslutat för 2010.
Kommande styrelsearvoden bestäms på
Bolagets årsstämma.
Det finns avtal om att lön till VD skall utgå
med totalt 540 000 kronor, exklusive sociala
avgifter för 2010. Dessutom tillkommer
kostnader för tjänstebil, en SAAB 93. Enligt
anställningsavtalet med VD gäller en ömsesidig uppsägningstid om sex månader.

21

Efter avslutat uppdrag utgår ingen ersättning
till vare sig styrelseledamöter eller VD.

ovanliga till sin karaktär eller i sina avtalsvillkor med Bolaget.

Revisionsarvode utgår mot av styrelsen godkänd räkning.

Viktiga avtal
Utöver sedvanliga affärsavtal finns inga avtal
som påverkar Bolagets ställning eller resultat
och utveckling för aktieägarna.

Optionsprogram
MediRätt AB har utfärdat 600 000 optioner,
varav 300 000 stycken vederlagsfritt överlåtits
på Göran Sjönell som del av ersättning för
hans insats i bolaget. Övriga 300 000 optioner
kommer under året att erbjudas personer som
gjort extraordinära insatser för bolaget, efter
beslut av styrelsen.

Patent
Patentansökan för Medcheck, ansökningsnummer 0900507-5, är inlämnad till Patentoch Registreringsverket, PRV, i september
2008. I samband med ansökningsförfarandet
har en nyhetsgranskning genomförts av
bolagets patentombud Zacco AB. Inga
konkurrerande närliggande produkter har
identifierats.

Optionernas löptid är till den 31 december
2011 och lösenpriset är nio kronor.

För Dosell har patent beviljats av PRV och har
patentnummer SE 531 558 C2. Patentet
beviljades den 26 februari 2009. PTC-ansökan
är inlämnad i 152 länder och patentbedömning
pågår. Inga liknande produktpatent med den
unika möjligheten till väggupphängning och
Internetanslutning har identifierats.

Aktieägartillskott
Huvudägaren Sjönell & Co AB har lämnat ett
villkorat aktieägartillskott på 400 000 kronor
till Bolaget. Beloppet löper utan ränta och
skall återbetalas då MediRätt genererar vinst
och det finns likvida medel att tillgå.
Transaktioner med närstående
Några transaktioner med närstående förutom
löner, ersättningar och övrigt som redovisas på
denna sida föreligger inte.

Patentet för Dosell innebär att den hängs fast
på väggen eller på ett kylskåp, för säker och
tillgänglig dispensering av läkemedel. På så
sätt minimeras risken för att medicinerna
förläggs av patienten eller annan person.
Dosell skiljer sig från övriga liknande
produkter på marknaden genom möjligheten
till väggupphängning och personifiering, som
är patenterad, och genom möjligheten att
medicinen faller ut automatiskt vid förinställda
tidpunkter antingen i en kopp eller i ett annat
slags kärl.

Närståendeförhållanden
Styrelseledamot Carl Sjönell är son till VD och
tillika styrelseledamot Göran Sjönell. Styrelseledamot Sonia Galupini Stolt är gift med vice
VD Mikael Stolt.
Potentiella intressekonflikter
Ingen av styrelseledamöterna eller ledande
befattningshavare har utöver vad som ovan
beskrivits några potentiella intressekonflikter
med MediRätt AB där privata intressen kan stå
i strid med Bolagets.

MediRätt äger till fullo båda patenten.
Upphovsman till dem är Göran Sjönell.

Ingen av styrelseledamöterna, ledande befattningshavare eller revisorer i MediRätt AB har
eller har haft någon direkt eller indirekt
delaktighet i några affärstransaktioner som är
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Utvald finansiell information
Resultaträkning

10-01-01
-10-09-30
9 mån1

08-07-11
-09-12-31
18 mån

-568
-1 544
-713
-1 226
-4 051
-4 055
-4 055

-1 841
-1 198
-184
-1 907
-5 130
-5 129
-5 129

10-09-301
5 026
15
5 040
164
259
423
5 463

09-12-31
6 248
18
6 266
407
109
516
6 782

3 000
0
3 000
2 216
5 216
247
5 463

2 000
1 000
3 000
3 271
6 271
511
6 782

Inga
Inga

Inga
Inga

10-01-01
-10-09-30
9 mån1
Kassaflöde från den löpande verksamheten, tkr -2 850
Kassaflöde från investeringsverksamheten, tkr
0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten, tkr
3 000
Periodens kassaflöde, tkr
150
Likvida medel vid periodens början, tkr
109
Likvida medel vid periodens slut, tkr
259

08-07-11
-09-12-31
18 mån
-3 119
-8 173
11 401
109
0
109

Alla belopp i tkr
Rörelsens kostnader
Utvecklingskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar, tkr
Rörelseresultat, tkr
Resultat efter finansiella poster
Årets resultat

Balansräkning
Alla belopp i tkr
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar, tkr
Summa tillgångar
Aktiekapital
Övriga bundna reserver
Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
Ställda säkerheter, tkr
Ansvarsförbindelser, tkr

Kassaflödesanalys

_________________________________________________
1
Niomånadersrapporten är inte granskad av Bolagets revisor.
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Nyckeltal

Avkastning på eget kapital, % (1)
Avkastning på totalt kapital, % (2)
Soliditet, % (3)
Likvida medel, tkr
Kassalikviditet, % (4)
Balansomslutning
Investeringar, tkr
Utdelning, kr/aktie
Medelantal anställda
(1)
(2)
(3)
(4)

10-01-01
-10-09-30
9 mån
Neg
Neg
95
259
105
5 463
0
2

08-07-11
-09-12-31
18 mån
Neg
Neg
9
109
21
6 782
8 173
1

(Resultat efter skatt) / Genomsnittligt justerat eget kapital
(Rörelseresultat + ränteintäkter) / Genomsnittlig balansomslutning
Justerat eget kapital / Balansomslutning
(Omsättningstillgångar – lager) / Kortfristiga skulder

Kommentarer till den finansiella informationen
ningen att under 2011 kommer försäljningen
av Medcheck att starta.

Allmänt
MediRätt AB har endast publicerat en
årsredovisning som täcker perioden från
bildandet av företaget 2008-07-11 till 2009-1231, dvs. i det närmaste 18 månader.
Verksamheten i Bolaget startade under hösten
2008. För 2010 redovisas räkenskaperna för de
tre första kvartalen. Det finns inga
jämförelsesiffror från motsvarande period
2009, då de nio första månaderna under det
första räkenskapsåret inte är jämförbara med
siffrorna för 2010.

Kostnader
De löpande kostnaderna i verksamheten under
det första räkenskapsåret uppgick till 1 382 tkr.
Till dessa kostnader skall läggas utvecklingskostnader uppgående till 1 841 tkr och
avskrivningar på 1 907 tkr.
För de första nio månaderna 2010 uppgick de
löpande kostnaderna till 2 257 tkr, vilket
innebär ca 250 tkr i månaden. Dessutom
tillkommer utvecklingskostnader uppgående
till 568 tkr och avskrivningar på 1 226 tkr för
de första nio månaderna 2010.

Bristen på räkenskapsmaterial medför att det
inte går att göra någon egentlig finansiell
analys och se trender i det finansiella
materialet.

Rörelseresultat
Rörelseresultatet var för det första räkenskapsåret negativt, -5 129 tkr, och för de första nio
månaderna 2010 uppgick förlusten till -4 055
tkr.

MediRätt har löpande kostnadsfört sina
utvecklingskostnader. Även när det gäller
patentkostnader har Bolaget valt en försiktig
redovisningspolicy genom att välja en kort
avskrivningstid på fem år. I många utvecklingsbolag är det vanligt med aktivering av
utvecklingskostnader och att patentkostnaderna
skrivs av över hela livslängden.

Avkastning på eget och totalt kapital
Avkastningen på såväl eget kapital som totalt
kapital har varit negativt för både det första
räkenskapsåret och de nio första månaderna
2010.

Intäkter
MediRätt AB är ett utvecklingsföretag, och det
har inte haft några intäkter under de år
verksamheten bedrivits. Styrelsen gör bedöm-

Investeringar
Under det första räkenskapsåret gjordes
investeringar i patent för Medcheck och Dosell,
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vilka har aktiverats på balansräkningen.
Beloppet uppgick till 8 173 tkr.

Skulder
MediRätt har endast kortfristiga rörelseskulder.
Dessa uppgick 09-12-31 till 511 tkr, och 10-0930 till 247 tkr.

Under det första räkenskapsåret hade MediRätt
ytterligare utvecklingskostnader på 1 841 tkr,
vilka kostnadsfördes direkt över resultaträkningen.

Kassaflöde
Från den löpande verksamheten redovisar
MediRätt ett negativt kassaflöde för första
verksamhetsåret på -3 119 tkr. För de första nio
månaderna 2010 uppgick kassaflödet från den
löpande verksamheten till -2 850 tkr.

De första nio månaderna 2010 har MediRätt inte
valt att aktivera några ytterligare patentkostnader, däremot har kostnader för produktutvecklingen uppgående till 568 tkr, kostnadsförts
direkt.

Genom tillskjutande av eget kapital har
MediRätt kunnat upprätta ett positivt kassaflöde. Under det första räkenskapsåret tillsköts
11 401 tkr och under de första nio månaderna
2010 har ytterligare 3 000 tkr tillskjutits.

Anläggningstillgångar
De anläggningstillgångar MediRätt har är
hänförliga till de aktiverade patentkostnader för
Medcheck och Dosell. Dessa uppgick på
balansdagen 09-12-31 till 6 248 tkr, dessutom
fanns ytterligare inventarier för 18 tkr.

Medelantal anställda
MediRätt har för närvarande två personer
anställda i Bolaget.

10-09-30 uppgick motsvarande belopp till 5 026
tkr, utvecklingskostnader, och 15 tkr, i
inventarier.

Förändring av Bolagets finansiella ställning
efter senast lämnad redovisning
Efter redovisade räkenskaper för de första nio
månaderna har inga förändringar i Bolagets
resultat eller ställning inträffat som avviker från
tendenserna i niomånadersräkenskaperna.

Omsättningstillgångar
På
balansdagen
09-12-31
uppgick
omsättningstillgångarna till 516 tkr, varav 407
tkr var skatte- och momsfordran, plus en fordran
på ett aktieägartillskott. Motsvarande siffror var
10-09-30 omsättningstillgångar som uppgick till
423 tkr, varav en fordran om 164 tkr som i
huvudsak utgjorde en momsfordran.

Handlingar införlivade genom hänvisning
Till memorandumet hör följande dokument som
finns tillgängliga på Bolagets hemsida: den
senaste årsredovisningen jämte revisionsberättelsen och 2010 års niomånadersrapport.
Dessa finns att hämta på www.mediratt.se

Eget kapital
Det egna kapitalet i MediRätt har kunnat hållas
intakt genom att Bolaget gjort nyemissioner och
genom aktieägartillskott. På balansdagen 09-1231 uppgick det egna kapitalet till 6 271 tkr. Nio
månader senare, 10-09-30, uppgick det egna
kapitalet till 5 216 tkr, trots en förlust om
-4 055 tkr, vilket medfört att ägarna tillfört
3 000 tkr under perioden.
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Aktieägare
Före emission
Aktieägare
Göran Sjönell, med bolag
Sten Röing
ULTI AB
Torgny Ander
AB Termidor
Boweko AB
Peacock Advertising Agency AB
Klas Tofft
Övriga 14 aktieägare
Totalt

Antal
A-aktier
300 000

Antal
B-aktier
1 190 000
160 000
150 000
120 000
120 000
120 000
105 000
100 000
740 000
2 805 000

300 000

Andel
röster
72,2 %
2,7 %
2,6 %
2,1 %
2,1 %
2,1 %
1,8 %
1,7 %
12,7 %
100,0 %

Andel
kapital
48,0 %
5,1 %
4,8 %
3,9 %
3,9 %
3,9 %
3,4 %
3,2 %
23,8 %
100,0 %

Andel
röster
65,4 %
2,5 %
2,3 %
1,9 %
1,9 %
1,9 %
1,6 %
1,6 %
11,5 %
9,4 %
100,0 %

Andel
kapital
40,2 %
4,3 %
4,1 %
3,2 %
3,2 %
3,2 %
2,9 %
2,7 %
20,0 %
16,2 %
100,0 %

Aktier av serie A berättigar till tio röster och aktier av serie B till en röst.

Efter emission
Aktieägare
Göran Sjönell, med bolag
Sten Röing
ULTI AB
Torgny Ander
AB Termidor
Boweko AB
Peacock Advertising Agency AB
Klas Tofft
Övriga 14 aktieägare
Föreliggande nyemission
Totalt

Antal
A-aktier
300 000

Antal
B-aktier
1 190 000
160 000
150 000
120 000
120 000
120 000
105 000
100 000
740 000
600 000
3 405 000

300 000

Lock Up-avtal
Ett avtal har i samråd med AktieTorget slutits mellan Bolaget och Göran Sjönell vilket innebär att
Göran Sjönell förbundit sig att inte sälja några A-aktier och inte mer än 25 procent av sitt innehav av
B-aktier de närmaste två åren efter listning av aktien på AktieTorget.
Teckningsoptioner
MediRätt har utfärdat 600 000 teckningsoptioner med en löptid fram till den 31 december 2011. Varje
teckningsoption ger rätt att teckna en (1) B-aktie i MediRätt AB till teckningskursen nio (9) kronor. Se
vidare Optionsprogram sida 22.
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Aktiekapitalets utveckling
Händelse
2008 Bolagets bildande
2008 Nyemission
2009 Nyemission
2010 Nyemission
2010 Nyemission
2010 Split
2010 Nyemission
2011 Föreliggande nyemission

Ökning
antal aktier
1 000
17 000
2 000
1 000
9 000
2 970 000
105 000
600 000
3 705 000

Totalt
antal aktier
1 000
18 000
20 000
21 000
30 000
3 000 000
3 105 000
3 705 000

Ökning av
aktiekapital
100 000
1 700 000
200 000
100 000
900 000
0
105 000
600 000
3 705 000

Totalt
aktiekapital
100 000
1 800 000
2 000 000
2 100 000
3 000 000
3 000 000
3 105 000
3 705 000

Kvotvärde
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1,00
1,00
1,00

Nyemissionen 2009 var en kombinerad kontant- och kvittningsemission. Likaså utgjorde den sista
emissionen 2010 en kvittningsemission, där delar av bolagets skulder kvittades mot aktier. Samtliga
övriga aktier förutom den föreliggande nyemissionen är fullt betalda med kontanta medel.
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Information om de aktier som erbjuds
I det fall någon aktieägare inte kan nås genom
Euroclear kvarstår dennes fordran på
utdelningsbeloppet mot Bolaget och begränsas
endast genom regler om preskription. Vid
preskription
tillfaller
utdelningsbeloppet
Bolaget.

Aktiekapitalet i MediRätt AB uppgår före
nyemissionen till 3 105 000 kronor, fördelat på
300 000 aktier av serie A och 2 805 000 aktier
av serie B. Efter genomförd nyemission av
600 000 aktier av serie B kommer
aktiekapitalet att uppgå till 3 705 000 kronor.
Bolaget kommer då att ha 3 705 000 aktier
fördelade på 300 000 aktier av serie A och
3 405 000 aktier av serie B. Enligt den nuvarande bolagsordningen kan aktieantalet i
Bolaget uppgå till maximalt 12 000 000 aktier
fördelade på de båda serierna.

Det föreligger inga restriktioner för utdelning
eller särskilda förfaranden för aktieägare
bosatta utanför Sverige och utbetalning sker
via Euroclear på samma sätt som för aktieägare
bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är
skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår
dock normal svensk kupongskatt (se s. 33,
Skatteaspekter i Sverige).

Aktier av serie A berättigar till tio röster och
aktier av serie B till en röst. Samtliga aktier har
lika rätt till utdelning och del i Bolagets vinst
och andel i tillgångar vid en likvidation.
Aktieägare i Bolaget har företrädesrätt vid
emission, i proportion och slag, till befintligt
innehav. Aktierna är upprättade enligt svensk
rätt och denominerade i svenska kronor.

Utspädningseffekter
Samtliga aktier som erbjuds i erbjudandet ingår
i den nyemission som Bolaget genomför. Det
sker därmed ingen försäljning av befintliga
aktier. För befintliga aktieägare som inte
tecknar sig i föreliggande emission uppstår en
utspädningseffekt om totalt 600 000 nyemitterade aktier, vilket motsvarar ytterligare
cirka 19,3 % aktier i MediRätt om emissionen
fulltecknas.

Aktiebok
Bolagets aktiebok kontoförs av Euroclear
Sweden
AB,
Box
7822,
103
97
STOCKHOLM, (f.d. VPC), som registrerar
aktierna på den person som innehar aktierna.

Övrig information om aktierna
Bolagets aktier kan fritt överlåtas på annan
part. Aktierna är ej föremål för erbjudande som
lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller
lösningsskyldighet. Bolagets aktie har ej heller
varit föremål för offentligt uppköpserbjudande
under det innevarande eller föregående
räkenskapsåret. För att ändra aktieägarnas rätt i
Bolaget krävs ett bolagsstämmobeslut med
kvalificerad majoritet.

Handelsbeteckning
Handelsbeteckningen för Bolagets B-aktie
kommer att vara MEDR. ISIN-kod för Baktien är SE0003656834.
Utdelning
Alla aktier har lika rätt till utdelning. De nya
aktierna medför rätt till utdelning från och med
räkenskapsåret 2010. Eventuell utdelning
beslutas av och betalas ut efter ordinarie
årsstämma. Utbetalning av eventuell utdelning
ombesörjs av Euroclear Sweden AB. Avdrag
för preliminär skatt ombesörjs normalt av
Euroclear
eller,
beträffande
förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren. Rätt till
eventuell tilldelning tillfaller den som vid
fastställd avstämningsdag har rätt till
deltagande i bolagsstämman, dvs var
registrerad som ägare i den av Euroclear förda
aktieboken. Aktieägare har rätt till andel i
överskott vid en eventuell likvidation i
förhållande till det antal aktier som
innehavaren äger.

Värdering av aktierna
Värderingen som ligger till grund för
emissionskursen i erbjudandet bygger på
nedlagda investeringar gjorda av Bolaget samt
styrelsens bedömning av marknadspotential
och förväntad avkastning. Bedömningen
grundar sig på den förväntade framtida
försäljningsnivån och de ekonomiska budgetar
som ligger till grund för den planerade
expansionen av verksamheten. Styrelsen gör
den samlade bedömningen att teckningskursen
6,60 kronor per B-aktie utgör en skälig
värdering av Bolaget utifrån dagens
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marknadssituation. Värderingen av Bolaget är
”pre-money” 20 493 000 kronor.

Likviditetsgarant
MediRätt AB har idag inget avtal med någon
part om att garantera likviditeten i handeln av
aktien.

Teckningsförbindelser
Det föreligger inga teckningsförbindelser eller
garanter för genomförandet av pågående
nyemission.
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Riskfaktorer
generera vinster i tillräcklig omfattning kan
påverka Bolagets marknadsvärde.

En investering i MediRätt utgör en
affärsmöjlighet, men innebär också risker.
Dessa kan p.g.a. omvärldsfaktorer och
Bolagets affärsinriktning vara svåra att
kvantifiera. Hela det investerade kapitalet kan
förloras. I företag med ringa eller begränsad
historik kan risken ses som extra stor. För att
bedöma Bolaget är det viktigt att beakta de
personer som skall driva verksamheten, deras
bakgrund, samt riskprofilen i den verksamhet
som skall bedrivas. Den som överväger att
teckna sig för köp av aktier i MediRätt bör
inhämta råd från kvalificerad rådgivare. Nedan
redogörs för ett antal riskfaktorer som har
betydelse för bedömningen av Bolaget och
dess aktie. Riskfaktorerna är inte framställda i
prioriteringsordning och gör inte anspråk på att
vara heltäckande.

Försäljningsrisk
Det går inte att med säkerhet fastslå att de
produkter som Bolaget utvecklat får det
positiva mottagande på marknaden som
förespeglas i det här memorandumet.
Kvantiteten av sålda produkter kan bli lägre
och tiden det tar att etablera sig på marknaden
kan vara längre än vad Bolaget i dagens skede
har anledning att tro.
Marknadsrisker
Aktiens likviditet
MediRätts aktie är idag inte likvid. Aktien
kommer däremot att tas upp till handel på
AktieTorget under förutsättning att spridningskravet för aktien är uppfyllt och att nu aktuell
nyemission genomförs. Det finns ingen garanti
för att aktier förvärvade genom nyemissionen
kan säljas till för innehavaren acceptabla
nivåer vid varje given tidpunkt.

Bolagsrisker
Begränsade resurser
MediRätt är ett litet företag med begränsade
resurser vad gäller ledning, administration och
kapital. För genomförandet av strategin är det
av vikt, att resurserna disponeras på ett för
Bolaget optimalt sätt. Det finns en risk att
Bolagets resurser inte räcker till och därmed
drabbas av finansiellt och operativt relaterade
problem.

Kursfall på aktiemarknaden
Aktiemarknaden kan generellt gå ner av olika
orsaker så som räntehöjningar, politiska utspel,
valutakursförändringar och sämre konjunkturella förutsättningar.
Aktiemarknaden präglas även till stor del av
psykologiska faktorer. En aktie som MediRätts
aktie påverkas på samma sätt som alla andra
aktier av dessa faktorer, vilka till sin natur
många gånger kan vara problematiska att
förutse och skydda sig mot.

Beroende av nyckelpersoner och
medarbetare
MediRätt baserar sin framgång på ett fåtal
personers kunskap, erfarenhet och kreativitet.
Bolaget är beroende av att i framtiden kunna
finna kvalificerade medarbetare. Bolaget
arbetar hårt med att minska beroendet genom
en god dokumentation av rutiner och
arbetsmetoder.
Intjäningsförmåga och kapitalbehov
Det kan inte uteslutas att det tar längre tid än
beräknat, innan Bolaget når ett positivt
kassaflöde. Det kan inte heller uteslutas att
MediRätt i framtiden kan komma att söka nytt
externt kapital. Det finns inga garantier att det i
så fall kan anskaffas på för aktieägare
fördelaktiga villkor. Ett misslyckande i att
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Bolagsordning
Organisationsnummer: 556762-3391
Beslutar bolaget att ge ut aktier endast av serie
A eller serie B, skall samtliga aktieägare
oavsett om deras aktier är av serie A eller serie
B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i
förhållande till det antal aktier de förut äger.

§1
Firma
Bolagets firma är MediRätt AB. Bolaget är
publikt (publ).
§2
Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholm län, Lidingö
kommun.

Vad som sagts ovan skall inte innebära någon
inskränkning i möjligheten att fatta beslut om
kontantemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

§3
Verksamhet
Bolaget skall bedriva forskning och utveckling
av medicinska produkter samt därmed förenlig
verksamhet.

Vad som föreskrivs ovan om aktieägares
företrädesrätt
skall
äga
motsvarande
tillämpning vid emission av teckningsoptioner
och konvertibler.

§4
Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 3 000 000
kronor och högst 12 000 000 kronor.

Vid ökning av aktiekapitalet genom
fondemission skall nya aktier emitteras av
varje aktieslag i förhållande till det antal aktier
av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid
skall gamla aktier av visst aktieslag medföra
företrädesrätt till nya aktier av samma
aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära
någon inskränkning i möjligheten att genom
fondemission, efter erforderlig ändring av
bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§5
Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 3 000 000 och
högst 12 000 000.
§6
Aktieslag
Aktierna skall utges i två serier, serie A och
serie B. A-aktie medför tio (10) röster per aktie
och B-aktie medför en (1) röst per aktie.
A-aktier och B-aktier kan i vardera serien
utges till högst det antal som motsvarar 100
procent av hela aktiekapitalet.

Aktier av serie A kan omvandlas till aktie av
serie B i nedan angiven ordning. Begäran om
omvandling skall av aktieägare framställas
skriftligen till bolaget, med angivande av hur
många aktier av serie A som önskas
omvandlade. Omvandlingen skall därefter utan
dröjsmål anmälas för registrering vid
Bolagsverket och är verkställd när registrering
har skett.

Aktierna av serie A och B skall medföra
samma rätt till andel i bolagets tillgångar och
vinst.
Beslutar bolaget att genom kontantemission
eller kvittningsemission ge ut nya aktier skall
innehavare av aktier av serie A samt av aktier
av serie B äga företrädesrätt att teckna nya
aktier av samma aktieslag i förhållande till det
antal aktier innehavaren förut äger (primär
företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med
primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga
aktieägare
till
teckning
(subsidiär
företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier
räcker för den teckning som sker med subsidiär
företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan
tecknarna i förhållande till det totala antal
aktier de förut äger i bolaget. I den mån detta
inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier,
sker fördelning genom lottning.

§7
Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 10
ledamöter med högst 10 suppleanter.
§8
Revisor
För granskning av bolagets årsredovisning samt
styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning skall en eller två revisorer (eller
registrerade revisionsbolag) med eller utan
suppleanter väljas.
§9
Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom
annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och
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Svenska Dagbladet. Om utgivningen av
Svenska Dagbladet skulle upphöra skall
kallelse istället ske genom annonsering i Postoch Inrikes Tidningar och Dagens Industri.

7. Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och
balansräkning samt i förekommande fall
koncernresultaträkning
och
koncernbalansräkning;
b) om dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen;
c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter
och verkställande direktör.
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Val
av
styrelse
och
eventuella
styrelsesuppleanter samt i förekommande
fall revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
10. Annat ärende, som ankommer på stämman
enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra
bolagsstämma där fråga om ändring av
bolagsordningen kommer att behandlas skall
utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor
före stämman. Kallelse till annan extra
bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex
veckor och senast två veckor före stämman.
§ 10 Anmälan till stämma
Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare
som upptagits i aktieboken på sätt som
föreskrivs i 7 kap 28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast kl.
12.00 den dag som anges i kallelsen till
stämman. Denna dag får inte vara söndag,
annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla
tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 12
Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår är kalenderår.
§ 13 Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på
avstämningsdagen är införd i aktieboken och
antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4
kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av
finansiella instrument eller den som är
antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap.
18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas
vara behörig att utöva de rättigheter som
framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen
(2005:551).

§ 11
Årsstämma
Årsstämma skall hållas årligen inom sex (6)
månader efter räkenskapsårets utgång. På
årsstämma skall följande ärende förekomma:
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen
sammankallad.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning
och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse.

Denna bolagsordning antogs på årsstämma
den 20 juni 2010
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Skatteaspekter i Sverige
(såsom split eller fondemission) avseende
innehavet. Som ett alternativ till genomsnittsmetoden kan ifråga om marknadsnoterade
aktier den s.k. schablonregeln användas. Denna
regel innebär att omkostnadsbeloppet får
beräknas till 20 procent av försäljningspriset
efter avdrag.

Inledning
Följande sammanfattning av skattekonsekvenser för investerare, som är eller blir aktieägare i
MediRätt AB (publ) genom denna nyemission,
är baserad på aktuell lagstiftning och är endast
avsedd som allmän information.
Den skattemässiga behandlingen av varje
enskild aktieägare beror delvis på dennes egen
situation. Särskilda skattekonsekvenser, som ej
finns beskrivna i det följande, kan bli aktuella
för vissa kategorier av skattskyldiga, inklusive
personer ej bosatta i Sverige. Framställningen
omfattar bland annat inte de fall där aktie
innehas som omsättningstillgång eller innehas
av handelsbolag.

Privatpersoner – Vid försäljning av aktier
beskattas fysiska personer och dödsbon för
kapitalvinsten
i
inkomstslaget
kapital.
Skattesatsen är för närvarande 30 procent.
Kapitalförlust på aktier är samma år
avdragsgill mot vinst på andra aktier eller mot
andra marknadsnoterade delägarrätter (med
undantag för andelar i investeringsfonder som
innehåller endast svenska fordringsrätter). Till
den del förlusten inte är fullt ut avdragsgill
enligt ovan är den avdragsgill med 70 procent
mot andra kapitalinkomster. Om det uppkommer ett underskott i inkomstslaget kapital,
medges reduktion av skatten på inkomst av
tjänst och näringsverksamhet samt fastighetsskatt med 30 procent för underskott som
uppgår till högst 100 000 kronor och med 21
procent för underskott därutöver. Underskott
kan inte sparas till senare beskattningsår.

Utdelning
Mottagen utdelning är i sin helhet skattepliktig
för fysiska personer och dödsbon. Beskattning
sker i inkomstslaget kapital. Skattesatsen är för
närvarande 30 procent.
För juridiska personers innehav av så kallade
kapitalplaceringsaktier gäller att hela utdelningen utgör skattepliktig inkomst av näringsverksamhet. Skattesatsen är för närvarande
26,3 procent.

Juridiska personer – Juridiska personer utom
dödsbon beskattas för kapitalvinster i inkomstslaget näringsverksamhet för närvarande till
skattesatsen 28 procent. Vinsten beräknas dock
enligt vanliga regler.

För svenska aktiebolag och ekonomiska
föreningar föreligger skattefri utdelning på så
kallade näringsbetingade aktier. Noterade
andelar anses näringsbetingade under förutsättning att andelsinnehavet motsvarar minst
10 procent av rösterna eller att innehavet
betingas av rörelsen. Skattefrihet för utdelning
på noterade aktier förutsätter att aktierna inte
avyttras inom ett år från det att aktierna blev
näringsbetingade för innehavaren. Kravet på
innehavstid måste inte vara uppfyllt vid
utdelningstillfället.

Kapitalförluster på aktier, som innehas som
kapitalplacering, får endast kvittas mot kapitalvinster på aktier och aktierelaterade instrument. Om vissa villkor är uppfyllda kan förlust
även kvittas mot kapitalvinster på aktier och
aktierelaterade instrument som uppkommit i
bolag inom samma koncern, under förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger. En inte
utnyttjad förlust får utnyttjas mot kapitalvinst
på aktier eller aktierelaterade instrument utan
begränsning framåt i tiden.

Försäljning av aktier
Genomsnittsmetoden – Vid avyttring av aktier i
MediRätt AB skall genomsnittsmetoden
användas oavsett om säljaren är en fysisk eller
en juridisk person. Enligt denna metod skall
anskaffningsvärdet för en aktie utgöras av den
genomsnittliga anskaffningskostnaden för
aktier av samma slag och sort beräknat på
grundval av faktiska anskaffningskostnader
och hänsyn taget till inträffade förändringar

För näringsbetingat innehav av noterade aktier
gäller för närvarande att ingen avdragsrätt
föreligger för förluster samtidigt som vinster ej
är skattepliktiga under förutsättning att
aktierna inte avyttras inom ett år från det att
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andelarna blivit näringsbetingade hos innehavaren.

Kupongskatt
För aktieägare bosatta i utlandet, som erhåller
utdelning från Sverige, innehålls normalt
kupongskatt. Skattesatsen är för närvarande 30
procent, som i allmänhet reduceras genom
tillämpligt
dubbelbeskattningsavtal.
För
utländskt bolag som innehaft näringsbetingad
aktie i minst ett år kan dock utdelningen vara
skattefri om skattefrihet hade förelegat om det
utländska Bolaget hade varit ett svenskt
företag. I Sverige är det normalt Euroclear,
som svarar för att kupongskatt innehålls. I de
fall aktier är förvaltarregistrerade, svarar
förvaltaren för kupongskatteavdraget.

Fåmansaktiebolag – För fåmansaktiebolag
gäller särskilda regler. Dessa berör dock endast
sådana aktieägare eller närstående denne, som
är verksamma i Bolaget i betydande omfattning. Beskrivningen av prospektet avser endast
fall där ägaren är passiv, och dessa särskilda
regler behandlas därför inte närmare här.
Arvs- och gåvobeskattning
Arvs- och gåvobeskattningen är sedan 17
december 2004 slopad, varpå ingen arvs- eller
gåvobeskattning utgår vid förvärv av aktier
genom arv eller gåva.
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Komplett förteckning över styrelsens
uppdrag under de senaste fem åren
Namn
Sten Röing
Wårö Stål AB
Norrländska Malm AB
Wårö Stål Intressenter AB
MediRätt AB

Org nummer
556208-2163
556449-3947
556645-7411
556762-3391

samtliga

Befattning
Tid
Styrelseordförande
Ordförande
04-09-23 – 07-03-19
Ledamot
92-07-23 –
Ledamot
04-10-26 – 06-08-30
Ordförande
10-06-20 –
Ledamot
08-11-11 – 10-06-20

I följande företag har, eller har Sten Röing under de senaste fem åren haft, en direkt ägarandel som
överstiger 10 procent:
Norrländska Malm AB
Wårö Stål AB

Torgny Ander
Enija Stockholm AB
MediRätt AB

556600-0567
556762-3391

Bostadsrättsföreningen Bergudden
Nedre
Andruo HB

716425-8811
916616-4179

G I Foods Nordic HB

969692-6485

Suppleant
Ordförande
Suppleant
Ledamot, VD

09-02-26 – 10-06-09
10-04-07 –
08-11-11 – 09-04-20

Ledamot
03-09-02 – 07-10-01
Bolagsman
– 07-05-28
Avregistrerad 07-05-28
Bolagsman
03-03-28 – 06-11-29
Avregistrerad 06-11-29

I följande företag har, eller har Torgny Ander under de senaste fem åren haft, en direkt ägarandel som
överstiger 10 procent:
FI-Foods AB
Enija AB
Andruo HB

Carl Sjönell
Sjönell & Co AB
Okee Bikes AB

556241-7112
556529-6034

A Copeland AB

556574-4173

Sandinista AB

556606-0587

Syrup Sthlm AB
Understatment AB

556647-0992
556657-0940

Strangelove AB

556684-0814

Wonderwall AB
MediRätt AB
Been There AB
Stipendiesökarna LS HB

556697-8077
556762-3391
556766-5640
916644-8630
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Ledamot
Ledamot
06-05-12 – 06-06-28
Ordförande
04-07-14 –
Ledamot
96-11-04 – 04-07-14
Suppleant
02-10-16 – 06-11-06
Fusion avslutad 09-06-17
Ordförande
07-02-01 – 10-03-25
Ledamot
01-10-10 – 07-02-01
Likvidation beslutad 10-02-26
Ledamot
04-01-30 – 06-08-29
Suppleant
04-11-08 – 05-12-15
Likvidation avslutad 06-10-30
Ordförande
07-09-28 –
Ledamot
06-01-10 – 06-11-06
Ledamot
06-04-21 –
Ledamot
10-08-26 –
Suppleant
09-08-11 –
Bolagsman

I följande företag har, eller har Carl Sjönell under de senaste fem åren haft, en direkt ägarandel som
överstiger 10 procent:
Strangelove AB
Been there AB
Okee Bikes AB
Sjönell & Co AB

Sonia Galupini Stolt
Bruka Sjukvårdskompetens & Interaktiv
kommunikation AB
556561-4871
Bruka Äldrevård AB
556656-7383
Bruka Vård och Omsorg AB
MediRätt AB
Kvartersakuten Mörby Centrum AB

Ledamot

Ledamot
98-11-24 –
Ledamot, VD
04-12-17 –
Ledamot
04-02-27 – 04-12-17
556710-1992
Ledamot, VD
07-01-29 – 07-08-15
(ombildat till Kallhälls Nya Vårdcentral AB)
556762-3391
Ledamot
10-04-07 –
556785-0432
Ledamot
09-08-24 –

I följande företag har, eller har Sonia Galupini Stolt under de senaste fem åren haft, en direkt
ägarandel som överstiger 10 procent:
Bruka Äldrevård AB
Bruka Sjukvård AB

Klas Tofft
Tofft Promotion AB
Klas Tofft AB

556296-9187
556322-7577

Tofft Förvaltning AB
MediRätt AB

556640-2862
556762-3391

Ledamot
Ledamot, VD
Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot

07-06-13 –
– 07-06-13
05-09-13 –
10-04-07 –

I följande företag har, eller har Klas Tofft under de senaste fem åren haft, en direkt ägarandel som
överstiger 10 procent:
Tofft Promotion AB
Klas Tofft AB
Tofft Förvaltning AB

Göran Sjönell
Sjönell & Co AB

556241-7112

Pressure Group AB
Kvartersakuten M AB

556248-3502
556554-7337

Sandinista AB

556606-0587

Careful AB
Strangelove AB
Nobelli AB
Kallhälls Nya Vårdcentral AB
Stolt Sjönell Brune & Partners AB

556611-2719
556684-0814
556704-1222
556710-1992
556762-3391
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Styrelseledamot, VD
Ordförande
06-05-12 –
Ledamot
– 06-05-12
Ledamot
Ledamot
09-07-01 – 10-04-14
Ledamot, VD
04-11-19 – 09-07-01
Ledamot
07-02-01 – 10-03-25
Likvidation beslutad 10-02-26
Ordförande
01-06-21 – 10-01-29
Ledamot
07-09-28 –
Ledamot
08-03-11 – 10-03-30
Ordförande
07-08-15 –
Ledamot
07-02-23 –

MediRätt AB

556762-3391

Kvartersakuten Mörby Centrum AB
Citysjukhuset IAHC HB

556785-0432
916644-0562

Fammi HB

969687-6698

VD
10-06-20 –
Ordförande, VD 10-04-07 – 10-06-20
Ordförande
08-11-11 – 10-04-07
Ordförande
09-08-24 –
Bolagsman
– 08-06-05
Avregistrerad 08-06-05
Bolagsman
02-09-03 –

I följande företag har, eller har Göran Sjönell under de senaste fem åren haft, en direkt ägarandel som
överstiger 10 procent:
Kvartersakuten M AB
Kvartersakuten Mörby Centrum AB
Sjönell & Co AB

Förvaltningsrätten i Stockholm har i mål nr 10308-10, 10309-10 och 10310-10 den 10/5 2010 dömt till
att avslå Carl Sjönells yrkande om återförvisning gällande Skatteverkets beslut den 19/12 2006.
Beslutet från Skatteverket gällde att genom eftertaxering beskatta Carl Sjönell under inkomst av tjänst
för erhållna resultatandelar i kommanditbolag, ersättning för andelar i utländskt bolag samt
skattetillägg för taxeringsåren 2001–2003. Förvaltningsrätten avslog överklagandet och yrkandet om
ersättning. Carl Sjönell har dock för avsikt att överklaga Förvaltningsrättens dom.
Ingen av de övriga i styrelsen ingående ledamöterna eller de ledande befattningshavarna har under de
senaste fem åren dömts i bedrägerirelaterade mål, drabbats av myndigheters sanktioner eller
anklagelser, eller förbjudits av domstol att ingå som medlem av Bolagets förvaltnings-, lednings- eller
kontrollorgan, eller från att ha en övergripande funktion hos Bolaget. Eventuella konkurser,
likvidation eller konkursförvaltning framgår av sammanställningen. Inga styrelseledamöter eller
personer som ingår i ledningen anses ha privata intressen som står i strid med Bolagets intressen.
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MediRätt AB
Stockholmsvägen 33
181 33 LIDINGÖ

Tel 08-765 66 33
Mail: info@mediratt.com
Webb: www.mediratt.com
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