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MediRätt värnar rätten till en säker, trygg och
modern hemsjukvård

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

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.

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.

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.

VD

Styrelse

Göran Sjönell – Med.dr., allmänläkare, TV-doktor
på TV4, tidigare ordförande i Svensk Förening för
Allmänmedicin och ledamot av Statens Medicinskt
Etiska Råd, Past President för World Organisation
of Family Doctors, huvudägare i MediRätt.

Sten Röing – Ordförande, civilingenjör, tidigare IT-chef
och Supply Manager vid Norsk Hydro Olje AB.
Carl Sjönell – kreativ chef på reklambyrån BBH i New York.
Sonia Galupini Stolt – Leg, sjuksköterska och skapare av
Bruka Äldrevård AB.
Klas Tofft – Uppfinnare och entreprenör inom dentalteknik.
Göran Sjönell – VD i MediRätt AB.

Säker läkemedelsförskrivning och
distribution av mediciner i hemmet
MediRätt AB har utvecklat de båda hjälpmedlen Medcheck och Dosell. Tillsammans utgör produkterna
ett unikt helhetskoncept för modern, trygg och tillförlitlig hemsjukvård.
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, interaktion,
njurfunktion, allergier och rekommenderade läkemedel, skall
därefter bedömas och signeras varje gång. Läkarna och sköterskorna
får i Medcheck precis som piloter i trafikflyget ”checka” av att de
ordinerade läkemedlen är säkra och rätt för varje enskild patient.

Dosell, som är under utveckling, är en ”läkemedelsautomat” för
hemsjukvård. Dosell påminner patienten om när det är dags att ta
medicinen och larmar om patienten har missat att ta den. Denna
produkt är fast monterad i patientens hem med en utbytbar
kassett för läkemedel och ett SIM-kort med koppling till telenätet
och Internet. Alarm går till vårdcentral och hemtjänst, samt vid
överenskommelse även till anhörig.

Marknad
Medcheck som nu lanseras har en marknad på ca 20–30 000
användare i svensk primärvård. Detta motsvarar en årsomsättning
på mellan 60 och 75 miljoner kronor. Den nordiska marknaden
som i mycket liknar den svenska är ungefär lika stor. Under 2011
görs särskilda satsningar på marknadsföring i Västerbottens,
Stockholms och Jönköpings läns landsting samt inom Capio Primärvård. På årsbasis beräknas dessa marknader ge ca 4 000 licenser
à 3 000 kr.
Idag använder ungefär 300 000 personer doseringshjälpmedel,
och behovet ökar givetvis med den allt mer åldrande befolkningen
i Sverige. 10 % av denna marknad för Dosell motsvarar en nettointäkt till Medirätt AB på 30 miljoner kronor. Globalt är behovet
av Dosell naturligtvis mycket större. Världspatent föreligger.

”Värna våra gamla hjältar”
Göran Sjönell, allmänläkare

Nyemission i MediRätt AB
MediRätt genomför en nyemission på cirka
4 miljoner kronor som kommer att användas
för bolagets genomförande av planerade
pilotprojekt under våren 2011, samt till
marknadsföring av i första hand Medcheck.

Värderingen av MediRätt AB före emissionen
uppgår till 20,5 miljoner kronor. Efter
genomförd nyemission kommer aktierna att
listas på AktieTorget.

Fullständigt memorandum kan beställas från:

MediRätt AB (publ)
Stockholmsvägen 33
181 33 Lidingö
Tel 08-765 66 33

Teckningssedel
Anmälan om förvärv av aktier i MediRätt AB (publ)
insändes per post, fax eller inskannad via e-post till:
				

Aktieinvest FK AB,
Emittentservice
113 89 STOCKHOLM
Fax: 08-50 65 17 01
E-post: emittentservice@aktieinvest.se

Anmälningstid: 7 februari – 28 februari 2011
Pris: 6,60 kronor per aktie
Likviddag: 11 mars 2011

Undertecknad befullmäktigar härmed Aktieinvest FK AB att för min/vår räkning, enligt villkor i memorandum
utgivet av styrelsen för MediRätt AB i februari 2011, teckna:
Antal aktier

Aktierna kan tecknas i en eller flera poster om 1 000 aktier.
Teckningskurs per aktie 6,60 kronor.

Aktierna skall registreras på nedanstående depå eller värdepapperskonto:
Depånummer

Bank/Fondkommissionär

VP-konto
Efternamn/Firma

Förnamn

Person-/Organisationsnummer

Telefon dagtid

Utdelningsadress

Postnummer och ort

Ort och datum

E-mailadress

Underskrift

OBS! Om teckningen avser fler än 22 000 aktier skall kopia på giltig idhandling bifogas för att anmälningssedeln skall vara giltig.
För juridisk person skall i stället registreringsbevis som styrker firmateckningen, samt kopia på firmatecknares idhandling bifogas.
OBS! Om depån är kopplad till en kapitalförsäkring, var vänlig kontakta din förvaltare för teckning av dessa aktier.

Erbjudandet i sammandrag
Emissionsvolym – 3 960 000 kr fördelade på 600 000 aktier.
Teckningskurs – 6,60 kronor per aktie. Courtage utgår ej.
Teckningspost – Teckning görs i poster om 1 000 aktier.
Företrädesrätt – Emissionen genomförs utan företrädesrätt
för befintliga aktieägare.
Teckningstid – 7 februari – 28 februari 2011.
Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden.

Tilldelning – Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning.
Meddelande om antalet tilldelade aktier beräknas utsändas den
7 mars 2011.
Likvid – Tilldelade aktier ska betalas senast den 11 mars 2011
enligt instruktion på avräkningsnotan.
Handel i aktien – aktien kommer att tas upp till handel på
AktieTorget. Första handelsdag beräknas till den 4 april 2011.
Mer information och fullständigt memorandum kan laddas ner
på www.mediratt.com eller beställas från MediRätt per post.

Teckning – Genom påteckning och insändning av teckningsanmälan till Aktieinvest AB.

Personuppgifter som aktieägare lämnar i samband med uppdrag eller som i övrigt registreras i samband därmed, behandlas av Aktieinvest
FK AB för förberedelse och administration av uppdraget. Behandling av personuppgifter kan även ske hos andra företag som Aktieinvest
FK AB samarbetar med. Aktierna har inte och avses inte att registreras i något annat land än Sverige. Aktierna kommer således inte att
erbjudas till försäljning i USA eller Kanada, och inbjudan riktar sig inte heller vare sig direkt eller indirekt till någon i USA eller Kanada. Denna
anmälningssedel får inte distribueras till eller i något annat land där sådan distribution (i) förutsätter ytterligare registrering eller andra åtgärder
än som följer av svensk rätt eller (ii) strider mot lag, förordning eller annan bestämmelse i sådant land.

