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VIKTIG INFORMATION OM NASDAQ FIRST NORTH: 
First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som 
en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad 
marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är generellt mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en 
reglerad marknad. Samtliga bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att tillämpliga 
regelverk efterlevs. Det är Nasdaq Stockholm AB som godkänner ansökan om upptagande till handel på First North. Mangold 
Fondkommission, med telefonnummer 08-5030 1550 är utsedd till Bolagets Certified Adviser inför listningen på First North. 
  



 

 
   

VIKTIG INFORMATION 
 
Allmänt: 
Denna bolagsbeskrivning (“Bolagsbeskrivningen”) har upprättats med anledning av upptagande av aktier i MEDIRÄTT AB (publ), 
(“MediRätt” eller ”Bolaget”) org.nr 556762-3391, till handel på Nasdaq First North (“First North”). Bolagsbeskrivningen utgör inte ett 
prospekt och har således inte upprättats i enlighet med bestämmelserna i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, 
Europaparlamentets och Rådets direktiv 2003/71/ EG och EU-kommissionens förordning (EG) nr 09/2004. Bolagsbeskrivningen har 
inte heller godkänts och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 § lagen om handel med 
finansiella instrument. 
 
En investering i aktier är förenad med vissa risker (se avsnittet “Riskfaktorer”). När investerare fattar ett investeringsbeslut måste de 
förlita sig på sin egen bedömning av MediRätt enligt Bolagsbeskrivningen, inklusive föreliggande sakförhållanden och risker. Inför ett 
investeringsbeslut bör potentiella investerare anlita sina egna professionella rådgivare samt noga utvärdera och överväga 
investeringsbeslutet. 
 
Framtidsinriktad information: 
De uttalanden av framåtriktad karaktär som finns i Bolagsbeskrivningen återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt 
finansiell och operativ utveckling och gäller vid tidpunkten för Bolagsbeskrivningen. Även om Bolaget anser att förväntningarna som 
beskrivs i sådana framtidsinriktade uttalanden är rimliga, finns det ingen garanti för att denna framtidsinriktade information förverkligas 
eller visar sig vara korrekt. Framtidsinriktad information är alltid förenad med osäkerhet eftersom den avser och är beroende av 
omständigheter utanför Bolagets direkta kontroll. Presumtiva investerare uppmanas därför att ta del av den samlade informationen i 
Bolagsbeskrivningen beaktat att framtida resultat och utveckling kan skilja sig väsentligt från styrelsens förväntningar. Någon försäkran 
att bedömningar som görs i Bolagsbeskrivningen avseende framtida förhållanden kommer att realiseras lämnas därför inte, vare sig 
uttryckligen eller underförstått. Bolaget gör heller inga utfästelser om att offentligt uppdatera och/eller revidera framåtriktade 
uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller annat utöver vad som krävs enligt lag, First Norths regelverk eller andra 
föreskrifter. 
 
Information om tredje part: 
I denna Bolagsbeskrivning lämnas information som tillhandahållits av tredje man. Denna information har återgivits korrekt och har 
hämtats ur vad styrelsen anser är tillförlitliga källor. Dock har Bolaget inte oberoende verifierat informationen, varför dess riktighet och 
fullständighet inte kan garanteras. Såvitt Bolaget känner till och kan förvissa sig om genom jämförelse med annan information som 
offentliggjorts av dessa källor har dock inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle kunna göra den återgivna informationen felaktig 
eller missvisande. I Bolagsbeskrivningen ges en beskrivning av Koncernens ställning på marknaden. Denna information baseras på 
Bolagets omsättning i förhållande till Bolagets bedömning av de aktuella marknadernas storlek respektive konkurrenternas omsättning. 
 
Tillämplig lagstiftning: 
Svensk materiell rätt är exklusivt tillämpligt på Bolagsbeskrivningen inklusive till Bolagsbeskrivningen hörande handlingar. Tvist med 
anledning av innehållet i Bolagsbeskrivningen eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol 
exklusivt. 
 
Presentation av finansiell information: 
Belopp som anges i Bolagsbeskrivningen har i vissa fall avrundats och därför summerar tabellerna i Bolagsbeskrivningen inte alltid 
nödvändigtvis exakt. Samtliga finansiella belopp presenteras i svenska kronor om inget annat anges. 
 
  



 

 
   

DEFINITIONER         INNEHÅLL 
  
MediRätt eller Bolaget: 
MediRätt AB (publ), org.nr 556762-3391, den koncern som 
MediRätt AB (publ) ingår i, inklusive dotterbolag, om inte 
annat framgår av sammanhanget.  
 
Mangold: 
Mangold Fondkommission AB,  
org.nr 556585-1267 
 
Bolagsbeskrivning: 
Avser denna bolagsbeskrivning 
 
First North: 
First North är en alternativ marknadsplats för handel med 
aktier och andra värdepapper som drivs av de olika börserna 
som ingår i Nasdaq. 
 
Euroclear: 
Euroclear Sweden AB, org.nr 556112-8074 
 
Aktieinformation: 
Kortnamn:  MEDR B 
ISIN-kod   SE0003656834 
 
Viktiga datum: 
Första dag för handel på First North [•] 
 
Tidpunkter för ekonomisk information: 
Bokslutskommuniké 2016 2017-02-24 
Årsstämma 2017  2017-03-31 
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RISKFAKTORER 
 
Investeringar i aktier är förenat med risktagande. Nedan redogörs för ett antal riskfaktorer som kan ha en inverkan på aktierna och Bolagets 
lönsamhet, verksamhet och framtida utveckling. Riskerna som beskrivs är inte rangordnade i någon särskild ordning. Presentationen nedan gör 
inte anspråk på att vara heltäckande och av naturliga skäl kan inte alla riskfaktorer förutses eller beskrivas i detalj. Med anledning av det måste 
varje investerare själv göra en samlad bedömning som även innefattar informationen i resten av Bolagsbeskrivningen samt en allmän 
omvärldsbedömning. Riskerna och osäkerhetsfaktorerna nedan kan ha en väsentlig negativ effekt på Bolagets verksamhet, finansiella ställning 
och resultat. Det kan också orsaka en värdeminskning i Bolagets aktier, vilket kan leda till att investerare förlorar delar av eller hela sitt 
investerade kapital. Ytterligare risker som för närvarande inte är kända för Bolaget kan också ha en motsvarande negativ effekt. 
 
Risker relaterade till Bolagets verksamhet 
 
Makroekonomiska faktorer 
Bolaget påverkas av allmänna ekonomiska, finansiella och politiska förhållanden på en global nivå. Efterfrågan på Bolagets produkter 
och tjänster påverkas av ett antal makroekonomiska faktorer såsom räntor, valutakurser, konjunkturutveckling, inflation, deflation, och 
allmänna affärsförhållanden.   Globala ekonomiska förhållanden och negativa förändringar kan därför få en negativ inverkan på Bolagets 
verksamhet i form av hastiga och extrema nedgångar med ökad instabilitet och negativa förväntningar avseende den framtida 
ekonomiska utvecklingen. En minskad efterfrågan för Bolagets produkter kan således påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning 
och resultat negativt genom en rad olika faktorer såväl på den svenska marknaden som på de marknader Bolaget avser expandera till. 
 
Marknadstillväxt 
Bolagets försäljning koncentreras till organisationer med höga krav på kvalitet och kundanpassade lösningar samt privatpersoner. 
Vidare återfinns en stor del av Bolagets kunder inom vissa marknadssegment, vilket gör att Bolaget har ett större beroende av god 
efterfrågan på dessa marknader. En lägre tillväxttakt än förväntat kan komma att få en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, 
finansiella ställning och resultat och finansiella ställning. 
 
Förmåga att hantera tillväxt 
Bolagets verksamhet kan komma att växa substantiellt, antingen genom förvärv eller genom en plötslig och oväntad ökning i efterfrågan 
på Bolagets produkter och tjänster vilket ställer stora krav på ledningen och den operativa samt finansiella infrastrukturen. I takt med 
att personalen och verksamheten växer, behöver Bolaget hela tiden erhålla effektiva planerings- och ledningsprocesser för att på ett 
verksamt sätt kunna genomföra affärsplanen på en marknad som är under snabb utveckling. För att hantera tillväxten krävs även 
investeringar och allokering av värdefulla ledningsresurser. Om Bolaget inte hanterar tillväxt på ett effektivt sätt kan det få en negativ 
påverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. 
 
Kunder  
En stor del av omsättningen kan vara koncentrerade till några specifika kunder. Det finns en risk att Bolaget inte finner nya kunder för 
att ersätta gamla kunder vilket kan ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning, resultat och finansiella ställning. 
Det finns även en risk att Bolaget ej kan behålla befintliga kunder, vilket kan ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella 
ställning, resultat och finansiella ställning. 
 
Avtalsrisker 
Bolaget har ingått ett avtal med Svensk Konstruktionstjänst AB avseende slututvecklingen av Dosell. Skulle detta avtal sägas upp eller 
bli föremål för omförhandling kan det ha en väsentlig negativ påverkan på Bolaget verksamhet, finansiella ställning och resultat.  
 
Framtagande av prototyper  
Slututvecklingen av Dosell genom avtal med Svensk Konstruktionstjänst AB beräknas ta pågå fram till tredje kvartalet 2017 och kommer 
att resultera i en serie om 50 stycken prototyper av Dosell. Skulle detta framtagande av prototyper bli försenat eller stöta på 
komplikationer under processens gång kan det ha en väsentlig negativ påverkan på Bolaget verksamhet, finansiella ställning och 
resultat.  
 
Kliniska tester 
Efter att prototyperna av Dosell är framtagna ska dessa kliniskt testas innan dess att försäljningen av produkten kan starta. Skulle detta 
kliniska test ha ett negativt utfall kan det innebära stora förseningar i lanseringen av Dosell vilket kan ha en väsentlig negativ påverkan 
på Bolaget verksamhet, finansiella ställning och resultat.   
 
Tidigare utvecklingsförsök av Dosell 
Bolaget har historiskt försökt få fram och varit i utvecklingsfas av versioner av Dosell med andra egenskaper och attribut än den 
versionen som nu undergår slututveckling. Dessa utvecklingsförsök har misslyckats. Det finns en risk att även utvecklingen av denna 
version av Dosell kan komma att misslyckas, vilket kan ha en väsentlig negativ påverkan på Bolaget verksamhet, finansiella ställning 
och resultat.   
 
Utveckling av applikationer 
Det finns en risk för att utvecklingen av Bolagets applikationer försenas, inte lever upp till slutanvändares förväntningar, har brister i 
funktionalitet eller liknande. Samtliga dessa risker kring utvecklingen av Bolagets applikationer kan ha en väsentlig negativ påverkan på 
Bolaget verksamhet, finansiella ställning och resultat.   
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Lansering av produkter  
Enligt riskerna ovan finns det flertalet risker som måste tas i beaktande avseende tidsaspekten på lanseringen av Bolagets produkter. 
Dosell förväntas lanseras under hösten 2017. Bolagets första applikation, ”MediKoll”, lanserades den 29 november 2016 på App-Store. 
Ytterligare en applikation förväntas att lanseras innan sommaren 2017. Skulle lanseringen av någon av dessa produkter bli försenad av 
någon anledning kan det ha en väsentlig negativ påverkan på Bolaget verksamhet, finansiella ställning och resultat.   
 
Generella samarbetsavtal 
Bolagets produkter kommer till viss del att vara beroende av samarbetsavtal. För MediKoll och andra kommande applikationer gäller 
detta till exempel samarbetsavtal för trafikdrivande åtgärder. För Dosell gäller detta till exempel distribution och försäljning. Inget 
samarbetsavtal likt de ovan beskrivna har ingåtts per datumet för Bolagsbeskrivningens avgivande. Skulle samarbetsavtal likt dessa inte 
komma att ingås kan det har en väsentligt negativ effekt på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.   
 
Samarbetsavtal avseende leverans av dospåsar till Dosell 
Dosell, som per datumet för Bolagsbeskrivningens avgivande är under slututveckling, kommer att vara beroende av en leverantör av 
dospåsar för sin funktionalitet. Per datumet för Bolagsbeskrivningens avgivande pågår diskussioner med olika parter, men inget avtal 
avseende detta har ingåtts. Skulle Bolaget inte ingå ett samarbetsavtal med en leverantör av dospåsar kan det ha en väsentligt negativ 
effekt på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.   
 
Marknadsföring av produkter 
En framgångsrik lansering av Bolagets produkter kommer till viss del att vara beroende av marknadsföring av produkterna. Skulle 
marknadsföringen misslyckas och inte ha den effekten som önskas kan det innebära en lägre spridning och därmed kundbas än förväntat 
och prognosticerat, vilket kan ha en väsentlig negativ påverkan på Bolaget verksamhet, finansiella ställning och resultat.   
 
Prissättning av Bolagets produkter 
Då Bolaget ännu inte lanserat eller beta-testat Dosell samt att Bolagets första applikation MediKoll per datumet för 
Bolagsbeskrivningens avgivande funnits tillgänglig på App-Store mindre än en månad finns det en risk att prisförväntningarna för dessa 
produkter skiljer sig mellan Bolaget och marknaden. Om prisförväntningarna skiljer sig stort mellan Bolaget och marknaden kan detta 
leda till en lägre efterfrågan på Bolagets produkter alternativt att Bolaget tvingas sänka priset på sina produkter, vilket kan ha en 
väsentlig negativ påverkan på Bolaget verksamhet, finansiella ställning och resultat.   
 
Förväntningar på Bolagets produkter 
I och med att Dosell ännu ej finns ute på marknaden samt att MediKoll per datumet för Bolagsbeskrivningens avgivande nyligen har 
lanserats finns det en risk att förväntningarna på produkterna som ställts av marknaden inte kan levas upp till. Om marknaden förväntar 
sig en funktionalitet eller användbarhet utöver det som produkterna levererar kan det ha en väsentlig negativ påverkan på Bolaget 
verksamhet, finansiella ställning och resultat.   
 
Forskning och utveckling 
Bolaget bedriver produktutveckling i samråd med kunder. Det finns en risk att Bolaget fattar felaktiga investeringsbeslut avseende 
produktutveckling, vilket skulle hämma Bolagets tillväxt. För att bli konkurrenskraftiga måste Bolaget fortsätta att introducera nya varor 
och tjänster samt öka och förbättra funktionaliteten och egenskaperna hos existerande produkter. Det finns en risk att Bolaget inte kan 
implementera ny teknik eller anpassa sitt produktutbud och sin affärsmodell på sådan god tid att fördelarna av ny eller existerande 
teknik kan tillvaratas vilket kan ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. 
 
Organisatoriska risker 
Bolaget har en relativt liten organisation vilket medför ett beroende av enskilda medarbetare, styrelsemedlemmar och förmågan att i 
framtiden identifiera, anställa och bibehålla kvalificerad och erfaren personal. Bolagets förmåga att anställa och bibehålla dessa personer 
är beroende av ett flertal faktorer, varav några ligger bortom Bolagets kontroll, bland annat konkurrensen på arbetsmarknaden. 
Förlusten av en lednings- eller nyckelperson på grund av att den anställde till exempel säger upp sig eller går i pension kan innebära att 
viktiga kunskaper går förlorade, att uppställda mål inte kan nås eller att genomförandet av Bolagets affärsstrategi påverkas negativt. 
Om befintliga nyckelpersoner lämnar Bolaget eller om Bolaget inte kan anställa eller bibehålla kvalificerade och erfarna personer kan 
det ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. 
 
Operationella risker 
Operationell risk definieras som risken att åsamkas förluster på grund av bristfälliga rutiner och/eller oegentligheter eller interna eller 
externa händelser som förorsakar avbrott i verksamheten. Det finns en risk att brister i operationell säkerhet skulle kunna ha väsentlig 
negativ effekt på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. 
 
Finansieringsförmåga och framtida kapitalbehov 
Bolagets snabba expansion och offensiva satsningar innebär ökade kostnader för Bolaget. Förseningar i Bolagets projekt kan innebära 
försämringar av Bolagets rörelseresultat och det kan inte med säkerhet sägas huruvida Bolaget kan generera tillräckliga medel för 
framtida finansiering av sin verksamhet. Bolaget kan i framtiden behöva attrahera nytt externt kapital till villkor som (vid tidpunkten för 
kapitalanskaffningen) inte är fördelaktiga för befintliga aktieägare med hänsyn tagen till utspädning av befintliga aktieägare. Alternativt 
kan finansiering ske genom upptagande av lån, vilka kan innebära villkor som begränsar Bolagets användande av kapital i verksamheten. 
Om Bolaget misslyckas med att anskaffa eventuellt nödvändigt kapital kan det medföra en väsentlig negativ effekt på Bolagets 
verksamhet, finansiella ställning och resultat. 
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Negativa resultat 
Som framgår av Bolagets finansiella räkenskaper har MediRätt under perioden som den finansiella historiken omfattar uppvisat ett 
negativt rörelseresultat. Det finns en risk att Bolaget inte heller i framtiden kommer att uppvisa ett positivt rörelseresultat, vilket kan 
medföra en väsentlig negativ effekt på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.  
 
Konkurrens 
Bolaget verkar i en bransch som är utsatt för konkurrens. Bolagets framtida konkurrensmöjligheter är bland annat beroende av Bolagets 
förmåga att ligga i framkant och snabbt reagera på befintliga och framtida marknadsbehov. Bolaget kan därför tvingas göra 
kostnadskrävande investeringar, omstruktureringar eller prissänkningar för att anpassa sig till en ny konkurrenssituation. En ökad 
konkurrens skulle kunna påverka Bolagets resultat och verksamhet negativt. 
 
Kreditrisk 
Kreditrisk definieras som risken att Bolagets motparter inte kan uppfylla sina finansiella åtaganden gentemot Bolaget. Kreditrisk för 
Bolaget består i huvudsak av kundfordringar hos kunder till Bolaget. Det finns en risk att dessa kunder inte kan fullfölja sitt åtagande 
vilket skulle kunna ha en väsentlig negativ påverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat.   
 
Ränterisk 
Ränterisk är risken för att förändringar i marknadsräntor påverkar Bolagets räntekostnad. Bolagets ränterisk är främst hänförligt till ett 
företagslån hos Danske Bank. För det fall räntekostnaderna skulle öka kan detta ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, 
finansiella ställning och resultat. 
 
Likviditetsrisker 
Likviditetsrisk är risken att vid brist på likvida medel inte kunna fullgöra sina åtaganden eller att de endast kan fullgöras genom upplåning 
av likvida medel till avsevärt högre kostnad eller i värsta fall inte alls. Bolagets likviditetsrisk är främst hänförbar till teckning av aktier 
via utestående teckningsoptionsprogram. Om Bolagets tillgång till likvida medel försvåras skulle det kunna ha en väsentlig negativ effekt 
på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. 
 
Immateriella rättigheter 
Det föreligger alltid risk att Bolagets patent eller övriga immateriella rättigheter inte ger tillräckligt skydd för Bolaget eller att Bolagets 
rättigheter inte kan vidmakthållas. Vidare finns det alltid en risk att Bolaget kan komma att göra eller påstås göra intrång i patent 
innehavda av tredje part. Negativa utfall av tvister beträffande immateriella rättigheter kan leda till förlorat skydd, förbud att fortsätta 
nytta aktuell rättighet eller skyldighet att utge skadestånd. Även vid ett för Bolaget fördelaktigt utfall, kan kostnaderna för en tvist bli 
betydande, vilket kan ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. 
 
Skatterisker 
Bolagets verksamhet påverkas av de vid var tid gällande skattereglerna i de jurisdiktioner Bolaget bedriver verksamhet. För närvarande 
bedrivs verksamhet enbart i Sverige men detta kan komma att utökas till både resterande Europa samt USA varpå Bolaget måste ta 
hänsyns till skattereglerna i samtliga av dessa jurisdiktioner. Även om Bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med Bolagets tolkning av 
tillämpliga lagar och regler på skatteområdet, och i enlighet med råd från skatterådgivare, finns det en risk att Bolagets tolkning är 
felaktig eller att sådana regler ändras med eventuell retroaktiv verkan. Vidare kan framtida förändringar i tillämpliga lagar och regler 
påverka förutsättningarna för Bolagets verksamhet. Det finns en risk att skattesatser förändras i framtiden eller att andra 
regelförändringar sker som påverkar Bolagets verksamhet. Skulle någon av de ovan beskrivna riskerna realiseras kan dessa ha en 
väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. 
 
Legala risker och tvister 
Nya lagar eller regler eller förändringar avseende tillämpningen av befintliga lagar eller regler som är tillämpliga på Bolagets verksamhet 
eller kundernas verksamhet kan påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt. Det finns en risk att Bolaget 
kan komma att bli inblandat i någon rättslig tvist eller något skiljeförfarande. Sådana tvister kan röra stora belopp och innebära 
betydande juridiska kostnader och således kunna ha väsentlig negativ effekt på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. 
 
Risker relaterade till aktien 
 
Aktiekursens utveckling 
En investering i Bolaget är förknippad med risk. Det finns inga garantier för att aktiekursen kommer att ha en positiv utveckling. 
Aktiemarknaden kan generellt gå ned av olika orsaker såsom räntehöjningar, politiska utspel, valutakursförändringar och sämre 
konjunkturella förutsättningar. Aktiemarknaden präglas även till stor del av psykologiska faktorer. Bolagets aktie kan påverkas på 
samma sätt som alla andra aktier av dessa faktorer, vilka till sin natur många gånger kan vara problematiska för aktieägare att förutse 
och skydda sig mot. Det finns också risk för att Bolagets aktiekurs i framtiden kan komma fluktuera kraftigt, bland annat till följd av 
delårsmässiga resultatvariationer, den allmänna konjunkturen och förändringar i kapitalmarknadens intresse för Bolaget. Därutöver kan 
aktiemarknaden i allmänhet reagera med extrema kurs- och volymfluktuationer som inte alltid är relaterade till eller proportionerliga i 
förhållande till det operativa utfallet hos enskilda bolag. 
 
Ägare med betydande inflytande 
Ett fåtal av Bolagets aktieägare har tillsammans en väsentlig ägarandel av Bolagets samtliga utestående aktier. Dessa utgörs av 
styrelsemedlemmarna Göran Sjönell, Sten Röing och Anders Säfwenberg som tillsammans äger 45,82 procent av rösterna i Bolaget per 
den 13 oktober 2016. Följaktligen har dessa aktieägare, var för sig eller tillsammans, möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande på alla 
ärenden som kräver godkännande av aktieägarna på bolagsstämma, däribland utnämning och avsättning av styrelseledamöter, 
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eventuella förslag till fusioner, konsolidering eller försäljning av samtliga eller i stort sätt alla Bolagets tillgångar, samt andra typer av 
företagstransaktioner. Denna ägarkoncentration kan vara till nackdel för andra aktieägare som har andra intressen än majoritetsägarna. 
Dessutom kan den höga ägarkoncentrationen påverka aktiekursen negativt eftersom investerare ofta ser nackdelar med att äga aktier 
i företag med stark ägarkoncentration. 
 
Risker med notering 
Aktierna i Bolaget avses att upptas till handel på First North. Bolaget kan nekas ett godkännande avseende notering på aktuell 
marknadsplats. First North är en alternativ marknadsplats och har därför inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag 
på First North regleras av ett särskilt regelverk och inte av de juridiska krav som uppställs för handel på en reglerad marknad. En 
investering i ett bolag som handlas på First North är därför mer riskfylld än en investering i ett börsnoterat bolag. 
 
Framtida utdelning 
Bolaget har tidigare inte lämnat några utdelningar till sina aktieägare. Det finns även en risk för att Bolaget inte kommer att lämna någon 
utdelning i framtiden. Tidpunkten för och storleken på eventuella framtida utdelningar föreslås av styrelsen och beslutas av årsstämman. 
I övervägandet om framtida utdelning kommer styrelsen väga in faktorer som verksamhetens kapitalbehov och Bolagets 
konsolideringsbehov. Dessa och övriga faktorer kan potentiellt medföra en risk för att ingen utdelning lämnas. 
 
Likviditetsbrist 
Det är inte möjligt att förutse det framtida intresset för Bolagets aktie. Även om Bolagets aktier blir föremål för handel kan graden av 
likviditet i Bolagets aktier variera och därmed inte alltid vara tillfredsställande. Om en aktiv och likvid handel inte utvecklas kan det 
innebära svårigheter att sälja större poster inom en snäv tidsperiod, utan att priset på aktien påverkas negativt. 
 
Försäljning av större aktieposter och utspädning 
Betydande försäljningar av aktier som genomförs av större aktieägare, liksom en allmän marknadsförväntan om att ytterligare 
emissioner kommer att genomföras, kan påverka kursen på Bolagets aktie negativt. Framtida emissioner av aktier eller andra 
värdepapper kan späda ut aktieinnehav och kan väsentligt påverka priset på Bolagets aktier negativt. Riktade emissioner, utan 
företrädesrätt för befintliga ägare, kan vidare minska proportionella ägande- och rösträtter för innehavare av aktier, vinst per aktie och 
substansvärde per aktie. 
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DET HÄR ÄR MEDIRÄTT 
 
Denna sammanfattande inledning skall ses som en introduktion till Bolagsbeskrivningen och agera för att kortfattat sammanfatta MediRätt 
och deras marknad. Varje beslut att investera i aktier i MediRätt skall baseras på en bedömning av Bolagsbeskrivningen i dess helhet.  

Sammanfattande beskrivning av MediRätt 

MediRätts verksamhet består i att bedriva forskning, 
utveckling och marknadsföring av medicinska produkter för 
säker medicinering och läkemedelshantering. Bolagets 
ambition och mål är att deras produkter ska bidra till en mer 
kvalitativ sjukvård i hemmet och vänder sig till såväl den 
svenska som den internationella marknaden. Genom att 
implementera MediRätts produkter inom vårdorganisationer, 
kan sjukhus och vårdpersonal spara tid och resurser i samband 
med kontroll och uppföljning av patienters medicinintag.  

Bolagets produktutbud består av två olika produkter;  

1. Dosell, en patenterad läkemedelsautomat som kan 
användas vid medicinering av patienter i hemmet 
under fjärrstyrd bevakning av ansvarig läkare, 
sjukvårdspersonal eller anhöriga, som per datumet 
för Bolagsbeskrivningens avgivande är under 
slututveckling och försäljningsstart förväntas ske 
under hösten 2017. 

2. MediKoll, en applikation som smidigt och 
lättillgängligt erbjuder patienter information om 
biverkningar, reaktioner och allergibesvär kopplade 
till olika läkemedel via smartphone eller surfplatta. 
MediKoll lanserades på App-Store den 29 
november 2016 och förväntas att finnas tillgänglig 
för Android-telefoner under januari 2017.   

Genom att minska risken för glömska hos patienter ökas 
patientsäkerheten och nära anhöriga kan på ett effektivt sätt 
delta och följa patientens vård. Ökad kunskap bidrar även till 
minskade risker för misstag vid inköp av mediciner. 

Försäljning och omsättning 

Fram tills lanseringen av MediKoll på App-Store den 29 
november 2016 har Bolaget enbart haft produkter i 
utvecklingsfas och därmed ej rapporterat någon omsättning. 
MediKoll säljs nu för 30 kronor per nedladdning. Vid lansering 
av Dosell kommer produkten antingen att säljas separat till ett 
fast pris eller ingå i en abonnemangstjänst.   

Kort om marknaden MediRätt agerar på 

Marknaden som MediRätt agerar på drivs till stor del av den 
ökande läkemedelskonsumtionen som är hänförlig till en allt 
mer åldrad befolkning samt antalet patienter i sjukvården. Den 
vanligaste behandlingsmetoden inom svensk sjukvård har 
sedan flera år tillbaka varit läkemedel. Ungefär 66 procent av 
befolkningen tog ut ett läkemedel på recept under 20151.  I 
takt med att den svenska befolkningen åldras, ökar även 
antalet patienter intagna på sjukhus och därmed 
receptbelagda mediciner som förskrivs. Detta har bidragit till 
att risken för felhantering av läkemedel ökat markant. I 
genomsnitt dör åtta äldre människor och ytterligare 500 läggs 
in på sjukhus varje dag på grund av felmedicinering av 
receptbelagd medicin2. 

I takt med dem teknologiska innovationerna har dagens 
hushåll blivit alltmer uppkopplade och kräver en ny generation 
av produkter som bättre tillfredsställer traditionella behov. 
Den svenska sjukvården har lyckats att ta med de svenska 
sjukhusen på denna digitaliseringens resa men andra delar av 
vårdsystemet behöver fortfarande uppgraderas i vissa 
avseenden för att kunna utnyttja dess fulla potential. MediRätt 
har identifierat detta behov och ämnar att till en början rikta 
fokus mot de delar som är i akut behov av effektivisering 
genom digitalisering. 

Styrelse och ledande befattningshavare 

Styrelsen i MediRätt består av ordförande Anders Säfwenberg, 
ledamöterna Torgny Ander, Sten Röing, Göran Sjönell, Carl 
Sjönell och Mikael Stolt samt suppleanten Barbro Sjönell. 
Styrelsen har bakgrunder inom områden såsom entreprenad, 
ekonomi, affärsutveckling, marknadsföring och den svenska 
vården. Bolagets ledande befattningshavare består av Carl 
Johan Merner som är Bolagets verkställande direktör. Carl 
Johan har en bakgrund inom ekonomi och affärsutveckling och 
har även tidigare erfarenhet från att notera och driva bolag på 
både Aktietorget och First North. 

  

1Statistik om läkemedel år 2015, Socialstyrelsen 
2 Dagens nyheter, 22/6-2010, ”Rätt läkemedel vid rätt tidpunkt” – Hägglund, Knape 
och Höeg  
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BAKGRUND OCH MOTIV 
 
Under 2016 har Bolaget haft ett genombrott och patent för Bolagets produkt Dosell har godkänts och registrerats både i Europa och 
USA. Beviljandet av patenten har medfört att Bolaget nu har tagit Dosell till slututveckling i och med den ökade uppmärksamheten och 
de ökade förhandlingsmöjligheterna som patenten medfört. Bolagets ambition är att nu i och med slututvecklingen kunna börja sälja 
Dosell under hösten 2017.  
 
Mot bakgrund av att Bolaget fått en ökad internationell status i och med de beviljade patenten är ett listbyte till First North ett naturligt 
steg med hänsyn till Nasdaqs globala goda renommé. Att ha MediRätt listat på First North medför en ytterligare ökad status och kommer 
vara behjälpligt i en fortsatt internationell utveckling av verksamheten.  
 
Sammantaget har Bolaget ett antal attraktiva möjligheter att fortsatt utveckla verksamheten. Detta i och med att Dosell är under 
slututveckling samt att Bolagets andra produkt MediKoll, en medicin-app för säkerställande av korrekt medicinering, har lanserats i 
App-Store per den 29 november 2016. MediRätt anser att Bolagets tillväxtambitioner driver produkterbjudandet framåt och anser att 
en listning på First North är rätt väg att gå för att Bolaget ska utvecklas och växa på effektivaste möjliga sätt. En listning på First North 
stärker MediRätts varumärke vilket kommer vara gynnsamt i Bolagets vidare kommunikation mot såväl investerare, kunder, 
leverantörer, samarbetspartners, banker och andra intressenter både i Sverige och internationellt. 
 
Styrelsen för MediRätt är ansvarig för den information som lämnas i denna Bolagsbeskrivning, vilken har upprättats med anledning av ansökan 
om upptagande till handel med Bolagets aktier på Nasdaq First North. Härmed försäkras att alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för 
att säkerställa att uppgifterna i Bolagsbeskrivningen, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att inga uppgifter har 
utelämnats som skulle kunna påverka den bild av MediRätt som skapas genom Bolagsbeskrivningen. 

 
 
 
 

Stockholm den [•] 2016 
MediRätt AB (publ) 

Styrelsen 
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VD HAR ORDET 
 
Jag vill börja med att citera en av mina företrädare i VD-stolen, grundaren Göran Sjönell: ”Det krävs uthållighet och patent för att lyckas i 
sjukvården. Det har vi i MediRätt AB!” 
 
Efter många motgångar kunde vi glädjande konstatera under våren 2016 att vi erhållit patent för Dosell i Europa. Kort därefter 
meddelade patentverket i USA att man hade för avsikt bevilja patent. Med ens förändrades allt. Vi är nu ett bolag med ett internationellt 
patent med alla de fördelar det medför med ökat förtroende, respekt och möjlighet att faktiskt börja slututveckla Dosell med dessa 
patent i ryggen. Styrelsen beslutade med bakgrund av detta att under andra halvåret 2016 starta slututvecklingen av Dosell. 
Utvecklingen beräknas pågå fram tills juli 2017 och resultera i en serie om 50 Dosell, som kliniskt skall prövas under en månad. Parallellt 
med utvecklingsarbetet kommer förhandlingar med potentiella distributörer och licenstagare att fortskrida för både den amerikanska 
och europeiska marknaden. Jag vill rikta ett stort tack till de personer kring bolaget som möjliggjort finansieringen av slututvecklingen 
av Dosell. Bolaget har låtit värdera patenten hos Grant Thornton och ett uppskattat värde ligger i intervallet 310-396 MSEK.  
 
Under våren och sommaren har vi arbetat hårt med en medicin-app för konsumentmarknaden kallad MediKoll. Appen utgör ett stöd i 
kontrollen av eventuella biverkningar av läkemedel. Utmaningen var att göra den så användarvänlig som möjligt för att förenkla 
hanteringen för både den gamle och dess anhöriga. Avtal är undertecknat med eHälsomyndigheten, och testkörning startade under 
fjärde kvartalet 2016. Appen lanserades sedan på App-Store den 29 november 2016.  
 
Arbetet med Medicinappen har gått så bra att vi bestämt oss för att utveckla fler appar för att förenkla sjukvård för människor. Apparna 
vänder sig till en bred målgrupp och hjälper till att vägleda i olika sjukvårdsproblem. Vi räknar med att kunna lansera ytterligare en app 
innan nästa sommar. 
 
Jag riktar mitt varma tack till Calle Sjönell, som projektleder app-utvecklingen. Han kommer även att sköta marknadsföringen av våra 
appar. Han har en mångårig erfarenhet av internetmarknadsföring som en av internet-pionjärerna i världen. Apparna är dessutom de 
produkter som snabbast kommer att generera kassaflöden. Hur mycket är omöjligt att sia om men kassaflöden kommer förhoppningsvis 
redan direkt nu efter lanseringen av den första appen på App-Store.  
 
Efter över fem år på Aktietorget är det dags att ta steget till Nasdaq First North som ett mellansteg innan notering på Main Market. Vi 
tackar Aktietorget för fem fina år och önskar dem all lycka till i framtiden. Vi ser fram emot ett långt samarbete med Nasdaq. Det 
viktigaste är nu att vi skapar gynnsamma möjligheter för kassaflöden.  
 

 
Stockholm den [•] 2016 

Carl Johan Merner 
Verkställande direktör 
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VERKSAMHETSBESKRIVNING 
 
MediRätt i korthet: 
 
I genomsnitt dör åtta äldre människor och ytterligare 500 läggs in på sjukhus varje dag på grund av felmedicinering av receptbelagd 
medicin1. MediRätt jobbar för att utveckla lösningar på problemen inom detta område. Bolaget grundades 2008 av allmänläkaren Göran 
Sjönell och industrimannen Sten Röing. Bolagets verksamhet består i att bedriva forskning, utveckling och marknadsföring av 
medicinska produkter för säker, kvalitativ medicinering och läkemedelshantering. Bolagets aktie har varit listad på Aktietorget sedan 
den 4 april 2011. Företaget är i färd med att utveckla produkten Dosell samt en rad applikationer som tillsammans utgör ett unikt 
helhetskoncept för att säkerställa att de äldre och sjuka får en tillförlitlig och säker medicinering. 
 

 Dosell – en ”läkemedelsautomat” för hemsjukvård. Dosell påminner patienten om när det är dags att ta medicin och larmar 
om patienten har missat att ta den.  

 Dosells Europa patent godkändes och publicerades 9 april 2016. Patentet värderas till 151-190 MSEK.  
 Dosells USA patent godkändes och publicerades 16 augusti 2016. Patentet värderas till 159-206 MSEK.  
 Ambitionen, föranledd av de europeiska och amerikanska patenten, är att Dosell skall vara på marknaden under hösten 2017 

med pre-sales start under våren 2017.  
 Bolaget har utvecklat och planerar att inom kort lansera en rad applikationer riktade mot smartphonemarknaden som har 

som syfte att öka kunskap om receptbelagd medicin och därmed minimera risken för felmedicinering. Den första appen, 
MediKoll, finns tillgänglig på App-Store sedan den 29 november 2016. 

 
De två ovan nämnda värderingarna på Bolagets patent för Dosell är genomförda av Grant Thornton. Beräkningarna avseende 
potentialen i dessa patent har beräknats utifrån företagsledningens nuvarande bedömning avseende möjlig försäljning i Europa, samt 
bedömning avseende prisnivåer och kostnader och behov av investeringar. Potentialen i dessa patentet har sedan beräknats genom att 
de framtida kassaflödena diskonteras med en kalkylränta. För mer information om dessa värderingar, se pressmeddelande från 29 april 
2016 samt 11 juli 2016 publicerade av Bolaget som finns att tillgå på Bolagets hemsida.  
 
Tillväxtstrategin för Bolaget består i att fortsätta utvecklingen av medicin-apparna samt kvalitetssäkra och saluföra produkten Dosell 
på den svenska marknaden inom kort och på längre sikt penetrera de europeiska samt amerikanska marknaderna.  
  
Historik: 
2006 
Idéerna till en säker läkemedelsdispenser, Dosell, formuleras 
till en patentansökan som inlämnas till Patent- och 
registreringsverket i oktober 2006. Samtidigt påbörjas de 
första försöken med att skapa en dispenser i enlighet med 
patentansökan. Utvecklingsarbetet sker i samverkan med en 
innovativ fabrikör inom plastindustrin. 
 
2007 
Samarbetet avseende utvecklingsarbetet av den prototyp av 
Dosell som började tas fram under 2006 avslutas då Bolagets 
samarbetspartner ej kunde leverera automatisk matning och 
medicinfack. Utvecklingsarbetet med att ta fram en 
läkemedelsdispenser fortsätter och ett antal olika modeller 
arbetas fram. ALMI Företagspartner AB stöttar projektet 
genom ett innovationslån på 250 000 kronor. I slutet av året 
kontaktas ett teknikföretag som besitter kompetens inom 
såväl plastteknik som avancerad elektronik. 
 
2008 
Det nya samarbetsföretaget får i uppdrag att ta fram en första 
prototyp vars huvudsakliga syfte är att kunna demonstrera för 
finansiärer hur Dosell ska fungera. Samarbetspartnern får 
delvis betalt i aktier. En ny delägare i projektet tillkommer vid 
Bolagets bildande. Denna samarbetspartner tar fram en 
fungerande prototyp med medicinfack och automatisk 
frammatning. Samarbetet avslutas under året då offerten för 
slututveckling som inkom under året var för dyr.  
 
2009 
Patentansökan avseende Medcheck inlämnas till Patent- och 
registreringsverket i april 2009. Det nya webbaserade 
säkerhetssystemet utvecklas under hösten. Svenskt patent 
beviljas för Dosell. PCT-ansökan inlämnas i 152 länder och 
avser 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. 
 
2010 
Medcheck fortsätter att utvecklas och testas på ett antal 
vårdcentraler runt om i landet. Bolaget genomför under året 
en emission och antalet delägare vid årets slut är 22. 
 
2011 
Bolagets aktie upptas till handel på Aktietorget. MediRätt 
inleder samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting för 
att integrera Medcheck i det nationella läkemedelsregistret. 
Ett nytt samarbete avseende utveckling av en ny version av 
Dosell ingås under året. 
 
2012 
Patent beviljas för Medcheck. Under året slutfördes 
förhandlingar med Cambio Healthcare AB och ett samarbete 
inleddes avseende Medcheck. En prototyp av Dosell byggs på 
en ny kravspecifikation men problem uppstår med matning av 
lösa piller. Prototypen fungerar, testas kliniskt, men blir för 
stor och klumpig för att gå vidare med denna version. 
 
2013 
Bolagets patent för Medcheck har under året varit utsatt för 
både patentintrång och en stämningsansökan avseende 
ogiltigheten av patentet. Arbetet med att optimera och 
färdigställa versionen av Dosell som påbörjades under 2012 
fortsätter. Kostnaderna avseende detta drar dock iväg och 
viktiga personer i projektgruppen från samarbetspartens sida 
byts ut varpå MediRätt tappar förtroendet för 
samarbetsparten och avslutar samarbetet. Diskussioner inleds 
efter detta med bolagets nuvarande samarbetspartner, Svensk 

1Dagens nyheter, 22/6-2010, ”Rätt läkemedel vid rätt tidpunkt” – Hägglund, Knape och Höeg 
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Konstruktionstjänst AB. Bolaget saknar dock finansiering för 
att påbörja en slututveckling men samtalen fortsätter. 
 
2014 
Bolaget har fortsatt under året försatts i svårigheter och 
tidskrävande arbete avseende patentintrång och 
stämningsansökningar på Medcheck. Samtalen med Svensk 
Konstruktionstjänst fortsätter avseende Dosell. 
 
2015 
Patent- och registreringsverket meddelade att de 
ogiltigförklarade Medcheck-patentet. En överklagan avseende 
detta lämnades snabbt in. Under året kläcks idén att mata 
Dosell med färdiga medicinpåsar. Kontakter tas upp med olika 
aktörer för att förverkliga denna idé.     
 
Mål & Vision: 
 
MediRätt har som vision att vara en av de ledande svenska och 
internationella leverantörerna av produktlösningar för säker 
medicinering av patienter i hemmiljö.  
 
Kunder: 
 
MediRätts potentiella kundbas består av statliga samt privata 
sjukvårds- och äldrevårdsorganisationer samt alla de patienter 
som har ett behov av receptbelagd medicin i deras vardag. 
Med tanke på dagens digitaliserad värld är det en självklarhet 
att inkludera sjuk- och äldrevårdsindustrin i det nya nuet. 
 
Personal: 
 
Utvecklingen av MediRätts produkter har erhållits till stor del 
tack vare Bolagets kunniga personal. Bolagets R&D ansvarige 
Göran Sjönell är en praktiserande läkare och bidrar med 
erfarenhet samt kunskap om marknaden. Vidare har 
MediRätts verkställande direktör Carl Johan Merner varit med 
och drivit andra bolag inom diverse industrier och bidrar 
därmed med det kompetens och struktur som krävs för att 
kommersialisera företagets produkter.  
 
Produkter: 
 
Dosell–en ”läkemedelsautomat” för hemsjukvård 
Dosell är en patenterad läkemedelsautomat som kan användas 
vid medicinering av patienter i hemmet under fjärrstyrd 
bevakning av ansvarig läkare, sjukvårdspersonal eller anhöriga. 
Produkten är utrustad med en motor samt klocka som 
möjliggör automatisk frammatning av tabletter vid önskad 
tidpunkt. Tabletterna dispenseras via färdigpackade påsar som 
hämtas från Apoteket. Produkten är även försedd med ljud- 
och ljussignaler som påminner patienten vid rätt tidpunkt för 
medicinintag.  
 
Dosell kan även kopplas upp mot internet via 
internetuppkoppling eller SIM-kort för att möjliggöra fjärrstyrt 
kommunikation mellan maskinen och ansvarig vårdgivare, 
detta medför att varningssignaler vid utebliven medicinering 
kan skickas till ansvariga personer och på så sätt öka 
patientsäkerheten.  Produkten kommer att säljas till statliga 
samt privata vårdorganisationer tillsammans med 
abonnemangskontrakt för underhåll och service. Dosells 
amerikanska samt europeiska patent godkändes under första 
halvåret av 2016 och produkten förväntas finnas tillgänglig på 
marknaden under hösten 2017. Bolaget är i dagsläget även i 
diskussion kring samarbetsavtal avseende distribution och 
försäljning av Dosell-apparater samt leverans av dospåsar till 

Dosell med olika aktörer på marknaden. Beroende på utfallet 
av dessa diskussioner samt av hur utvecklingsarbetet med 
Svensk Konstruktionstjänst AB fortskrider bedömer styrelsen 
att pre-sales skulle kunna komma igång redan under våren 
2017. Vid lansering av Dosell kommer produkten antingen att 
säljas separat till ett fast pris eller ingå i en abonnemangstjänst.   
 
Medicin-appen  
Den 29 november släpptes den första applikationen av en rad 
sammanhängande applikationer kommer att lanseras på App 
Store för iPhone kallad MediKoll. Applikationens främsta syfte 
är att på ett smidigt och lättillgängligt sätt erbjuda patienter 
möjligheten att ta reda på information om biverkningar, 
reaktioner och allergibesvär kopplade till olika läkemedel. 
Applikationerna kommer inte enbart handla om läkemedel 
utan kommer även omfatta viktiga frågor inom 
vardagssjukvården, till exempel tolkning av 
laboratorieundersökningar, vardagssymptom och korrekt 
användning av receptfria läkemedel. Per datumet för 
Bolagsbeskrivningens avgivande är MediKoll även under 
utveckling för anpassning till Android-telefoner. MediRätts 
långsiktiga plan för utvecklingen av applikationsfamiljen är att 
öka patienters kännedom och kunskap om läkemedel och 
därmed bidra till en mer kvalitativ läkemedelshantering.  
 
Prissättningen för applikationerna kommer att ligga kring 30 
SEK ut till konsumenter. Företagets mål med den låga 
prisstrategin är att nå ut till ett bredare segment av 
kunder/patienter.  
 
Slututveckling av Dosell: 
 
Bolaget har ingått ett avtal med Svensk Konstruktionstjänst 
AB avseende slututvecklingen av Dosell. Utvecklingen av 
Dosell förväntas avslutas under juli 2017 och resultera i en 
serie om 50 Dosell, som kliniskt skall prövas under en månad. 
Ambitionen är att Dosell ska finnas på marknaden under 
hösten 2017. Arbetet utförs främst hos Svensk 
Konstruktionstjänst med stöd och support från MediRätt AB. 
Som konstruktionsverktyg används SolidWorks. Arbetet 
bedrivs på löpande räkning och i nära samarbete med eller 
under ledning av MediRätt AB. MediRätt AB har möjlighet att 
styra arbetsinsatserna i tid, inriktning och ambitionsnivå. 
Lämpliga avstämningstidpunkter bestäms i samråd med 
MediRätt AB. 
 
De stegen som kvarstår för att ha en färdigställd prototyp av 
Dosell är följande: 
 

1. Konstruktion av Dosell. Konstruktionen av 
produkten förväntas att pågå till och med slutet av 
april 2017. 

2. Tillverkning av en första prototyp. En första prototyp 
av Dosell förväntas att färdigställas under januari 
2017. 

3. Utvärdering av prototyp. Den första prototypen 
förväntas utvärderas under perioden februari till 
april 2017.  

4. Framtagandet av en fullt fungerande prototyp. Efter 
utvärderingen av den första prototypen kommer en 
fullt fungerande prototyp att tas fram under april 
och maj 2017. I samband med detta tas även i slutet 
av april ett beslut avseende slututformningen på 
Dosell.  

5. Tillverkning av Dosell. Under maj till juli 2017 
förväntas den första serien av 50 stycken 
prototyper av Dosell att tillverkas. 
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Utveckling av medicin-apparna: 
 
Bolagets första app, MediKoll, lanserades på App-Store den 29 
november 2016. Programmeringen av appen har skett av 
Cinnamon Agency i Zagreb och är även utvecklad i nära 
samarbete med eHälsomyndigheten. Carl Sjönell, 
styrelseledamot i Bolaget, har varit ansvarig för appens 
utveckling och marknadsföring. Programmeringen av 
Cinnamon Agency har skett enligt specifikationer från Carl 
som har haft fullständig insyn och kontroll över utvecklingen. 
De planerade efterföljande apparna är tilltänkta att utvecklas 
på samma sätt som MediKoll enligt ovan, antingen med samma 
programmerare eller annan passande aktör. 
 
Tidigare utvecklingsförsök av Dosell: 
 
Bolaget har tidigare genomgått utvecklingsförsök av tidigare 
tilltänkta versioner av Dosell. Produkten var då utformad med 
att fyllas på med lösa läkemedel i kassetter. Detta har gång på 
gång fallerat med piller som går sönder, 
distributionsproblematik och liknande problem. Den versionen 
av Dosell som nu undergår slututveckling matar ut befintliga 
färdigpackade påsar som levereras av företag som producerar 
medicinpåsar. Detta underlättar både processen kring hur 
läkemedlen dispenseras samt höjer säkerheten kring både 
produkten och medicineringen.   
 
Patent avseende Dosell : 
 
Bolaget är idag innehavare av tre patent avseende Dosell. Ett 
svenskt patent, nr. 0602131-5, som beviljades den 19 maj 
2009, ett EPO-patent, nr. 2073780, beviljat 6 april 2016 med 
giltighet i Frankrike, Tyskland och Storbritannien, samt ett 
patent i USA, nr 9414994, beviljat 16 augusti 2016. 
 
Det svenska patentet är det enda patentet som per datumet 
för Bolagsbeskrivningens avgivande är upptaget i Bolagets 

balansräkning. Detta svenska patent apporterades in i 
MediRätt år 2009 till det bokförda värdet i Sjönell & Co 
Aktiebolag, som överlät patentet. Då patentet överläts satt 
styrelseledamot i Bolaget Göran Sjönell som 
styrelseordförande i Sjönell & Co Aktiebolag och 
styrelsesuppleant i Bolaget Barbro Sjönell satt som VD och 
styrelseledamot i Sjönell & Co Aktiebolag. Detta värde har 
skrivits ner på tio år tillsammans med utvecklingskostnader.  
 
Affärsidé: 
 
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.  
 
Konkurrenter: 
 
Bolagets konkurrenter utgörs främst av andra tillverkare av 
läkemedelsautomater såsom Dosell. Läkemedelsautomater av 
denna typ är relativt nya på marknaden och utbudet är 
begränsat. Dosells lösning är patenterad men flertalet andra 
aktörer som gör liknande produkter finns att tillgå. Dessa 
läkemedelsdispensers delas upp på attributen manuella eller 
automatiska samt uppkollade eller inte uppkopplade. I 
segmentet automatiska och uppkopplade, där Dosell ingår, 
finns konkurrenter som Care XS, Evondos och Philips Medical. 
Bland tillverkare av manuella dispensers återfinns företag som 
Vitaphone och Global Factories.  
  
Legal struktur: 
 
I koncernen där MediRätt är moderbolag ingår även ett helägt 
dotterbolag med firma Medcheck AB och 
organisationsnummer 556898-3018.  
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MARKNADSÖVERSIKT 
 
De uppgifter avseende marknadsförhållanden och MediRätts marknadsposition i förhållande till konkurrenter som anges i denna 
Bolagsbeskrivning är Bolagets samlade bedömning baserad på såväl interna som externa källor. Information hämtad från extern part har 
återgivits korrekt och såvitt MediRätt kan känna till och försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts från berörd 
extern part har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. 
 
Svenska marknaden: 
Den vanligaste behandlingsmetoden inom svensk sjukvård har 
sedan flera år tillbaka varit läkemedel. Ungefär 66 procent av 
befolkningen tog ut ett läkemedel på recept under 20151.  I 
takt med att den svenska befolkningen åldras, ökar även 
antalet patienter intagna på sjukhus och därmed 
receptbelagda mediciner som förskrivs. Detta har bidragit till 
att risken för felhantering av läkemedel ökat markant. 
Konsekvenserna av misstag som rör förskrivning och förtäring 
av läkemedel kan vara ödesdigra och statistiken på antal 
dödsfall som är relaterade till felhantering av läkemedel har 
ökat under dem senaste åren. Ungefär sex procent av samtliga 
dödsfall i Sverige var orsakad av felhanteringar vid vård av 
patienten2.  
 

 
Ett annat problem som har växt fram i samband med ökningen 
av receptbelagda läkemedel inom sjukvården är en ökning av 
antalet patienter som behandlas utanför sjukhusen och 
behöver således extern bevakning. Brist på personalstyrka, tid 
och resurser har gjort att allt fler patienter under bevakning 
missar att ta sina mediciner eller får fel medicin.   

     
MediRätts produkter ämnar till att förbättra hantering, 
uppföljning samt kvalitetssäkring av läkemedel inom 
sjukvården. Dosells patenterade design och funktionalitet har 
som syfte att underlätta för patienter under hemvård att ta sin 
medicin samtidigt som det blir lättare för vårdpersonalen att 
följa upp och säkerställa att patienter får rätt medicin. 

Funktionen uppkoppling av produkten till internet ger 
möjligheten att följa upp patientens medicinintag i realtid 
samtidigt som diverse data om patientens vård kan produceras 
och laddas upp samtidigt. Denna funktionalitet ger även 
möjligheter till att bredda ut omfattningen av kliniska 
prövningar till att omfatta deltagande från patienter från sina 
hem.  
 
Lanseringen av medicin-appen samt efterföljande grupp av 
applikationer är ämnad att öka kunskap hos patienterna och 
därmed minska risken för misstag vid förskrivningar. Patienter 
kommer via applikationerna erbjudas möjligheten att lära sig 
om bieffekter, reaktioner och diverse annan information om de 
läkemedel som deras läkare förskriver och kan därmed föra 
dialog på en högre nivå med vårdgivarna och således eliminera 
risken för att icke passande mediciner förskrivs. Kostnader för 
nedladdning av applikationerna kommer att vara inom väldigt 
attraktiva priskategorier för att ge MediRätt möjligheten att nå 
ut till ett bredare kundsegment som samtidigt integreras inom 
Bolagets produktfamilj.  
 
Trender och tendenser: 
Det finns flertalet trender och tendenser som talar för en god 
tillväxt för MediRätts produkter på respektive marknader.  
  
Samhällsekonomiska drivkrafter 
På grund av de stora kostnader som associeras med den 
svenska sjuk- och hälsovården är det av samhällsekonomiskt 
intresse att produkter som bidrar till reducering av dessa 
kostnader marknadsförs och implementeras i systemet. 
MediRätts patenterade produkt för hantering av mediciner 
inom hemsjukvård, Dosell, kommer bidra med minskade krav 
på hembesök, möjlighet till fjärrstyrd bevakning samt 
riskminimering vid hantering av läkemedel. Minskade krav på 
dessa områden kommer i sin tur att bidra med minskning av 
kostnader samt möjliggöra att resurser kan riktas mot andra 
områden av det svenska vårdsystemet. Möjligheten att bredda 
omfattningen av de patienter som kan delta i kliniska 
undersökningar kommer i sin tur att bidra med ökade 
möjligheter för framtagning och prövning av nya läkemedel 
samtidigt som process- och ledtider inom medicinutvecklingen 
kan förkortas.   
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Den ökade digitaliseringen av dagens hem 
I takt med dem teknologiska innovationerna har dagens 
hushåll blivit alltmer uppkopplade och kräver en ny generation 
av produkter som bättre tillfredsställer traditionella behov. 
Den svenska sjukvården har lyckats att ta med de svenska 
sjukhusen på denna digitaliseringens resa men andra delar av 
vårdsystemet behöver fortfarande uppgraderas i vissa 
avseenden för att kunna utnyttja dess fulla potential. MediRätt 
har identifierat detta behov och ämnar att till en början rikta 
fokus mot de delar som är i akut behov av effektivisering 
genom digitalisering. Den nya generationens telefoner, 
smartphones, har visat sig vara ett väldigt bra verktyg som kan 
vara till stor hjälp i många delar av individers vardagsliv. 
Lanseringen av applikationer som är ämnade för 
kunskapsökning hos patienter är ett smidigt och smart sätt att 
nå ut till kundsegmentet via en bredare plattform. 
 
MediRätts marknader 
 
Läkemedelsindustrin 
En bättre följsamhet vid förskrivning av läkemedel minskar 
riskerna för läkemedelsrelaterade sjukdomar och dödsfall. 
Bättre resultat till följd av bättre kvalitet bidrar till ökad tillit 
och förståelse för industrin. Förbättringar och utbredning av 
kliniska prövningar ger möjlighet till bättre uppföljning, 
bredare insamling av statistisk data samt effektivisering av 
processer och därmed förkortade ledtider. Kunskapsökningen 
hos patienter bidrar med transparens inom 
läkemedelsindustrin och ger aktörerna nya 
informationskanaler för att nå ut till konsumenter och 
patienter.    
 
Sjukhus och äldreboenden 
Genom att implementera MediRätts produkter inom 
vårdorganisationer, kan sjukhus och vårdpersonal spara tid 
och resurser i samband med kontroll och uppföljning av 
patienters medicinintag. Tabletthanteringen blir säkrare till 
följd av automatisering och varningssignaler kan registreras i 
realtid för att säkerställa patientsäkerheten. Ökad kunskap och 
förståelse för läkemedel bidrar till en bättre dialog mellan 
vårdpersonal och patienter som i sin tur leder till minskade 
risker för misstag vid förskrivning av mediciner och därmed 
reducerat antal sjukdomar och dödsfall relaterade till 
felhantering av läkemedel.   
 
 
 
 

Apotek och privatvård 
Genom att minska risken för glömska hos patienter ökas 
patientsäkerheten och nära anhöriga kan på ett effektivt sätt 
delta och följa patientens vård. Ökad kunskap bidrar även till 
minskade risker för misstag vid inköp av mediciner. MediRätts 
produkt, Dosell, kan fyllas på med förpaketerade dospåsar 
innehållande samtliga tabletter enligt patientens behov som 
sedan levereras ut till patienten eller hämtas ut från apotek. 
Produktens patenterade design gör det enkelt för patienten 
att ta rätt medicin vid rätt tidpunkt och varningssignaler kan 
programmeras för utskick till ansvarig vårdpersonal och/eller 
nära anhöriga.   
 
Den internationella marknaden 
 
Medicinska felhanteringar är ett väldigt stort problem 
internationellt och det finns ett behov av innovativa lösningar 
för att tackla problemet. Medicinska felhanteringar är till 
exempel den tredje största dödsorsaken i USA, ungefär 250 
000 patienter dör årligen på grund av medicinska 
felhanteringar6. 
 
Den globala läkemedelsindustrin estimeras vara en 
miljardindustri med Nordamerika som största marknad. Under 
åren 2010-2015 har Nordamerika representerat ca 50 procent 
av den totala marknaden7. Den näst största marknaden för 
läkemedel globalt är den Europeiska marknaden med ca 20 
procent av den totala omsättningen under 20157. MediRätt 
står väl positionerad för att penetrera de två största 
marknaderna i form av ett godkänt amerikanskt samt ett 
europeiskt patent. I synnerhet USA identifieras som en lukrativ 
marknad på grund av dess storlek och Bolagets godkända 
patent för Dosell.   

 
Marknaden i Norden är i många avseenden väldig lik den 
svenska marknaden och representerar således en snabbare 
möjlighet till expansion för MediRätt. 

 
  

North America; 
49%

Marknadsandelar Läkemedelsindustrin 2015 (%) 7

North America Europé Asia Japan Latin America

6John Hopkins University, ”Study suggests Medical Errors Now Third Leading Cause 
of Death in the U.S. 
7Statista, “Distribution of global pharmaceutical market revenue from 2010 to 
2015, by region  
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FINANSIELL ÖVERSIKT 
 
Nedan presenteras Bolagets finansiella ställning i sammandrag för räkenskapsåret 2015 jämfört med räkenskapsåret 2014 samt de 
första tre kvartalen av 2016 i jämförelse med de första tre kvartalen av 2015. Nedanstående finansiella översikt är hämtade från 
Bolagets reviderade årsredovisningar för 2014 och 2015 samt kvartalsrapporten för tredje kvartalet 2016. Avsnittet nedan bör läsas 
tillsammans med avsnittet ”Kommentarer till den finansiella utvecklingen” nedan. 
 
Förutom Bolagets reviderade koncernräkenskaper har ingen finansiell information i Bolagsbeskrivningen granskats eller reviderats av 
Bolagets revisorer. Revisionsberättelserna finns intagna i respektive årsredovisningar och innehåller inga anmärkningar. Samtliga 
rapporter finns att tillgå på Bolagets hemsida www.mediratt.com. 
 
Koncernens resultat i sammandrag 
 

SEK 2016-01-01 - 
2016-09-30 

2015-01-01 - 
2015-09-30 

2015-01-01 - 
2015-12-31 

2014-01-01 - 
2014-12-31 

 Oreviderade tal Oreviderade tal Reviderade tal Reviderade tal 
Nettoomsättning 0 0   0   0 
Övriga externa kostnader -5 248 865 -379 879 -535 058 -1 114 332 
Personalkostnader 0 -585 -585 -4 589 
Avskrivningar och nedskrivningar -1 406 054 -1 794 011 -2 392 015 -2 392 016 
Summa kostnader -6 654 919 -2 174 475 -2 927 658 -3 510 937 
        
Rörelsens resultat -6 654 919 -2 174 475 -2 927 658 -3 510 937 
        
Resultat från finansiella poster       
Ränteintäkter 124 17   18   23 
Räntekostnader -34 131 -96 005 -107 212 -98 093 
        
Resultat efter finansiella poster -6 688 926 -2 270 463 -3 034 852 -3 609 007 
        
Resultat före skatt -6 688 926 -2 270 463 -3 034 852 -3 609 007 
Skatt 219 070 328 605  438 140  438 140 
Periodens resultat -6 469 856 -1 941 858 -2 596 712 -3 170 867 
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Koncernens finansiella ställning i sammandrag 
 

SEK 2016-09-30 2015-09-30 2015-12-31 2014-12-31 

 Oreviderade tal Oreviderade tal Reviderade tal Reviderade tal 
TILLGÅNGAR         
Immateriella anläggningstillgångar 2 972 972 12 789 300 12 192 896 14 567 280 
Summa anläggningstillgångar 2 972 972 12 789 300 12 192 896 14 567 280 
        
Omsättningstillgångar 184 849 530 094  118 595  266 777 
Likvida medel 4 048 571 139 367  109 745  270 437 
Summa omsättningstillgångar 4 233 420 669 461  228 340  537 214 
        
Summa tillgångar 7 206 392 13 458 761 12 421 236 15 104 494 
        
EGET KAPITAL OCH SKULDER       
Eget kapital       
Aktiekapital 9 972 028 8 199 528 8 540 278 7 620 000 
Övrigt bundet eget kapital 0 9 455 192 10 202 197 8 843 850 
Balanserad vinst, inklusive periodens resultat -7 895 484 -8 586 813 -10 018 366 -7 421 654 
Summa eget kapital 2 076 544 9 067 907 8 724 109 9 042 196 
        
Avsättningar för uppskjuten skatt 0 2 076 964 1 967 429 2 405 569 
Summa Avsättningar 0 2 076 964 1 967 429 2 405 569 
        
Långfristiga skulder 1 021 594 1 378 794 1 275 000 1 923 900 
Summa långfristiga skulder 1 021 594 1 378 794 1 275 000 1 923 900 
        
Kortfristiga skulder 4 108 254 935 096  454 698 1 732 829 
Summa kortfristiga skulder 4 108 254 935 096  454 698 1 732 829 
        
Summa eget kapital och skulder 7 206 392 13 458 761 12 421 236 15 104 494 
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Koncernens rapport över kassaflöden 
 

SEK 2016-01-01 - 
2016-09-30 

2015-01-01 - 
2015-09-30 

2015-01-01 - 
2015-12-31 

2014-01-01 - 
2014-12-31 

 Oreviderade tal Oreviderade tal Reviderade tal Reviderade tal 
Resultat efter finansiella poster -6 688 926 -2 270 463 -3 034 852 -3 609 007 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet       
Avskrivningar och nedskrivningar 1 406 054 1 794 011 2 392 015 2 392 015 
Kassaflöde från löpande verksamheten före förändringar i 
rörelsekapitalet -5 282 872 -476 452 -642 837 -1 216 992 
        
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet 3 587 302 -1 061 050 -1 129 949  387 440 
     
Kassaflöde från investeringsverksamheten -83 240 -16 030 -17 630 -44 069 
     
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 5 717 636 1 422 462 1 629 725 1 061 198 
        
Periodens kassaflöde 3 938 826 -131 070 -160 691  187 577 
Likvida medel vid periodens början 109 745 270 437  270 436  82 859 
likvida medel vid periodens slut 4 048 571 139 367  109 745  270 436 

 
 
Koncernens nyckeltal 
 

SEK 2016-01-01 - 
2016-09-30 

2015-01-01 - 
2015-09-30 

2015-01-01 - 
2015-12-31 

2014-01-01 - 
2014-12-31 

 Oreviderade tal Oreviderade tal Oreviderade tal Oreviderade tal 
Nettoomsättning 0 0 0 0 
Rörelseresultat (EBIT) -6 654 919 -2 174 475 -2 927 658 -3 510 937 
EBITDA -5 248 865 -380 464 -535 643 -1 118 921 
Resultat/aktie  -0,65 -0,24 -0,30 -0,42 
Eget kapital per aktie 0,21 1,11 1,02 1,19 
Balansomslutning 7 206 392 13 458 761 12 421 236 15 104 494 
Soliditet (%) 29% 67% 70% 60% 
Antal aktier vid periodens slut 9 972 028 8 199 528 8 540 278 7 620 000 

 
 
Definitioner av nyckeltal: 
 

  

 
Nettoomsättning: 
Bolagets nettoomsättning under perioden 
 
Rörelseresultat (EBIT): 
Rörelseresultat definieras som rörelseintäkter minus 
rörelsekostnader 
 
EBITDA: 
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar 
 
Resultat per aktie: 
Periodens resultat dividerat med antalet utestående aktier 

 
 
Eget kapital per aktie: 
Eget kapital vid periodens slut dividerat med antal aktier vid 
periodens slut 
 
Balansomslutning: 
Värdet på Bolagets tillgångar och skulder vid senaste 
rapporteringstillfälle 
 
Soliditet:  
Mängden eget kapital dividerat med mängden totalt kapital 
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KOMMENTAR TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN 
 
2015 JÄMFÖRT MED 2014 
 
RESULTATRÄKNING 
Nettoomsättning 
Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK under räkenskapsåren 2015 och 2014. Bolaget har under de två räkenskapsåren inte sålt några 
produkter, utan varit i utvecklingsstadiet av produkterna, varpå ingen nettoomsättning har funnits. 
 
Kostnader och rörelseresultat 
Kostnaderna och därmed även rörelseresultatet i Bolaget uppgick under år 2015 till -2 927 658 SEK, jämfört med -3 510 937 SEK 
under år 2014. Kostnadsminskningen och förbättringen i rörelseresultat mellan de två perioderna är främst hänförbar till en minskning 
i posten ”Övriga externa kostnader”. Kostnadsminskningen i denna post är mellan perioderna främst hänförbart till minskade advokat- 
och konsultkostnader. 
 
Resultat från finansiella poster 
Resultatet från de finansiella posterna uppgick under år 2015 till -107 194 SEK, att jämföra med -98 070 SEK under år 2014. Den 
marginella minskningen är hänförlig till en minskning av banklån och lån från aktieägare. 
 
Periodens resultat 
Periodens resultat uppgick under år 2015 till -2 596 712 SEK, jämfört med -3 170 867 SEK under år 2014. Resultatökningen är i främst 
hänförbar till kostnadsminskningen avseende externa kostnader. 
 
BALANSRÄKNING 
Tillgångar 
Bolagets tillgångar uppgick per 31 december 2015 till 12 421 236 SEK, att jämföra med 15 104 494 SEK per 31 december 2014.  
Bolagets tillgångar utgörs till största del av immateriella tillgångar som främst innefattar patent. Minskningen i tillgångar mellan de två 
perioderna är främst hänförbart till planenliga avskrivningar. 
 
Eget kapital 
Det egna kapitalet i Bolaget uppgick per den 31 december 2015 till 8 724 109 SEK, att jämföra med 9 042 196 SEK per den 31 
december 2014. Det egna kapitalet i Bolaget består i sin helhet av posterna aktiekapital, övrigt bundet kapital, som utgörs av 
överkursfond och uppskrivningsfond samt balanserat resultat inklusive periodens resultat.  Mellan de två perioderna har bundet eget 
kapital ökat med cirka 2,3 MSEK och balanserat resultat inklusive periodens resultat minskat med cirka 2,6 MSEK.  
 
Skulder
Per den 31 december 2015 uppgick de totala skulderna i Bolaget till 1 729 698 SEK, att jämföra med 3 656 729 SEK per den 31 
december 2014. Skulderna i Bolaget består främst av långfristiga skulder, där mestadels är hänförligt till ett lån hos Danske Bank. 
Minskningen i skulder mellan de två perioderna är främst hänförligt till en minskning av de kortfristiga skulderna.  
 
Q1 - Q3 2016 JÄMFÖRT MED Q1 - Q3 2015 
 
RESULTATRÄKNING 
Nettoomsättning 
Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK under perioderna 2016-01-01 – 2016-09-30 och 2015-01-01 – 2015-09-30. Bolaget har under 
de två perioderna inte sålt några produkter, utan varit i utvecklingsstadiet av produkterna, varpå ingen nettoomsättning har funnits. 
  
Kostnader och rörelseresultat 
Kostnaderna och därmed även rörelseresultatet i Bolaget uppgick under perioden 2016-01-01 – 2016-09-30 till -6 654 919 SEK, 
jämfört med -2 174 475 SEK under perioden 2015-01-01 – 2015-09-30. Kostnadsökningen och resultatminskningen är främst 
hänförlig till en ökning i övriga externa kostnader. 4 MSEK av kostnadsökningen i denna post är hänförlig till advokat- och 
rättegångskostnader avseende Medcheck.  
  
Resultat från finansiella poster 
Resultatet från de finansiella posterna uppgick under de tre första kvartalen 2016 till -34 007 SEK, att jämföra med -95 988 SEK under 
de första tre kvartalen 2015. Minskningen i räntekostnader är hänförlig till en minskning av banklån och lån från aktieägare. 
  
Periodens resultat 
Periodens resultat uppgick under de tre första kvartalen 2016 till -6 469 856 SEK, jämfört med -1 941 858 SEK under de tre första 
kvartalen 2015. Resultatminskningen är i främst hänförbar till kostnadsökningen avseende övriga externa kostnader, då främst med 
avseende på advokat- och rättegångskostnader avseende Medcheck. 
  
BALANSRÄKNING 
Tillgångar 
Bolagets tillgångar uppgick per 30 september 2016 till 7 206 392 SEK, att jämföra med 13 458 761 SEK per 30 september 2015.   

19 



 

16 
 

Bolagets tillgångar utgörs till största del av immateriella tillgångar som främst innefattar patent. Mellan de två datumen har de 
immateriella anläggningstillgångarna minskat från 12 789 300 SEK till 2 972 972 SEK. Minskningen är främst hänförbar till att värdet 
på Medcheckpatentet mellan de två datumen har skrivits ner till 0, där bokfört värde på samma patent vid början av 2016 var 9 MSEK. 
Per den 30 september uppgick bolagets likvida medel till 4 048 571 SEK, jämfört med 139 367 SEK per samma datum föregående år. 
Ökningen är hänförlig till inbetalningar avseende inlösen av teckningsoptioner.  
 
Eget kapital 
Det egna kapitalet i Bolaget uppgick per den 30 september 2016 till 2 076 544 SEK, att jämföra med 9 067 907 SEK per den 30 
september 2015. Minskningen i det egna kapitalet är främst hänförlig till en minskning i det bundna egna kapitalet. Minskningen i det 
bundna egna kapitalet härrör sig till minskning av uppskrivningsfond om 7,7 MSEK på grund av nedskrivningen av Medcheck patentet, 
inbetalt ej registrerat aktiekapital överfört till aktiekapital om 0,5 MSEK samt en överkursfond om 1,2 MSEK som överförts till fritt eget 
kapital.  
 
Skulder
Per den 30 september 2016 uppgick de totala skulderna i Bolaget till 5 129 848 SEK, att jämföra med 2 313 890 SEK per den 30 
september 2015. Ökningen i skulder mellan de två datumen är främst hänförlig till en ökning i de kortfristiga skulderna och avser skulder 
för advokat- och rättegångskostnader avseende Medcheck om 4 MSEK.  
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ÖVRIG FINANSIELL INFORMATION 
 
Investeringar 
Investeringarna i Bolaget under perioden som omfattas av den finansiella historiken har utgjorts av investering mot produktutveckling. 
Balanserade utvecklingskostnader avseende Dosell uppgår per den 30 september till 1 897 646 SEK. Av dessa 1 897 646 SEK är 
362 114 SEK hänförbart till räkenskapsåret 2011, 1 498 924 SEK till räkenskapsåret 2012 samt 36 608 SEK till räkenskapsåret 2016. 
Produktutveckling av medicin-appen har kostnadsförts. 
 
Pågående och beslutade investeringar 
Den 29 augusti 2016 beslutade styrelsen i Bolaget om att starta slututvecklingen av Dosell. Till detta estimeras en kostnad för 
produktutveckling om cirka 6 MSEK. Slututvecklingen av Dosell finansieras genom teckning av aktier med utnyttjande optionerna inom 
ramen för optionsprogrammet TO4B. Läs mer om detta program under avsnittet ”Aktie och ägarförhållanden”. 
 
Rörelsekapitalförklaring 
Styrelsen gör bedömningen att rörelsekapitalet är tillräckligt för Bolagets aktuella behov under den kommande tolvmånadersperioden 
efter dagen för Bolagsbeskrivningens avgivande. MediRätts rörelsekapitalbehov är främst kopplat till utvecklingskostnader för Bolagets 
produkter. Bolagets rörelsekapital för de nästkommande tolv månaderna har säkerställts genom inkomna likvida medel från teckning 
av aktier genom utestående teckningsoptioner som framgår av aktiekapitalets utveckling på sidan 20. Givet att MediRätt är i en 
utvecklingsfas avseende Dosell samt per datumet för Bolagsbeskrivningens avgivande nyligen har lanserat MediKoll har Bolaget ingen 
jämn intäktsström. Beaktat detta gör styrelsen likväl bedömningen att Bolagets likvida medel som per datumet för Bolagsbeskrivningen 
avgivande uppgår till cirka 4,7 MSEK utgör erforderligt rörelsekapital för MediRätt för den kommande tolvmånadersperioden. 
 
Finansiell ställning 
Bolaget har enbart ett räntebärande lån, ett företagslån till Danske Bank om totalt 1 021 594 SEK per den 30 september 2016 som 
löper med 3,9 procents ränta. Per den 30 september 2016 uppgick Bolagets kassa till 4 048 571 SEK.  
 
Tendenser 
I dagsläget finns inga kända osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra krav, åtaganden eller händelser som kan förväntas ha 
en väsentlig påverkan på MediRätts affärsutsikter under det innevarande räkenskapsåret. 
 
Väsentliga händelser efter 30 september 2016 
Styrelsen i Medcheck AB har den 27 oktober 2016 meddelat att Medcheck AB inte har de ekonomiska resurserna för att föra sin talan 
i patenttvisterna samt att försvara sitt patent mot andra stora aktörer på marknaden. Enligt försiktighetsprincipen har Medcheck-
patentet därför skrivits ner till noll i Medcheck AB, tidigare upptagna till ett värde om 5 MSEK och kontrollbalansräkning upprättades 
den 29 september i Medcheck AB. Anledningen till att Bolaget inte skjuter till kapital för att driva rättsprocesserna i dotterbolaget är 
att Bolagets ekonomiska resurser fokuseras på att slututveckla Dosell och apparna och att få ut produkterna på marknaden. Frågan 
avseende patenttvisterna i Medcheck kommer inte heller att tas upp i framtiden.  
 
Skulderna avseende advokat- och rättegångskostnader i Medcheck som i balansräkningen är upptagna till ett belopp om 4 MSEK per 
den 30 september 2016 har i november 2016 förlikats till 2,5 MSEK. I december 2016 har 700 000 teckningsoptioner av de som 
utfärdades enligt beslut på extra bolagsstämma den 22 juli 2015 använts för teckning av aktier, vilket har inbringat Bolaget 3,5 MSEK i 
likvida medel.  
 
Bolagets första applikation, MediKoll, lanserades på App-Store den 29 november 2016. MediKoll säljs för 30 kronor och applikationens 
främsta syfte är att på ett smidigt och lättillgängligt sätt erbjuda patienter möjligheten att ta reda på information om biverkningar, 
reaktioner och allergibesvär kopplade till olika läkemedel. Applikationen är den första i en tilltänkt familj av applikationer som inte bara 
enbart kommer handla om läkemedel utan kommer även omfatta viktiga frågor inom vardagssjukvården, till exempel tolkning av 
laboratorieundersökningar, vardagssymptom och korrekt användning av receptfria läkemedel. MediRätts långsiktiga plan för 
utvecklingen av applikationsfamiljen är att öka patienters kännedom och kunskap om läkemedel och därmed bidra till en mer kvalitativ 
läkemedelshantering.  
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AKTIE OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN 
 
Aktiekapitalet: 
Aktiekapitalet i Bolaget uppgår till 9 972 028 SEK fördelat på 9 972 028 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om SEK 1,00 SEK. 
Aktierna har emitterats enligt svensk lag och är denominerade i svenska kronor. Aktierna är registrerade i elektronisk form och kontofors 
av Euroclear. Aktierna utges i två serier, serie A och Serie B. Per datumet för Bolagsbeskrivningen avgivande finns det 600 000 A-aktier 
och 9 372 028 B-aktier utgivna i Bolaget. A-aktie medför tio röster per aktie och B-aktie medför en röst per aktie. Aktierna av serie A 
och B medför samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Enligt bolagsordningen ska aktiekapitalet vara lägst SEK 7 000 000 
och högst SEK 28 000 000 och antalet aktier vara lägst 7 000 000 och högst 28 000 000. Aktiekapitalets utveckling sedan bolagets 
bildande visas i tabellen nedan.  
 
Aktiekapitalets utveckling:   
 

Förändring Förändring av 
aktiekapital 

Aktiekapital efter 
förändring 

Förändrin
g antal B-
aktier 

Förändrin
g antal A-
aktier 

Antal B-
aktier efter 
förändring 

Antal A-
aktier efter 
förändring 

Kvot-
värde Registrerat 

Teckningsoption18  700 000 10 672 028 700 000 0 10 072 028 600 000 1,00 2016-12-08 
Teckningsoption17   900 000 9 972 028 900 000 0 9 372 028 600 000 1,00 2016-09-07 
Teckningsoption16   531 750 9 072 028 531 750 0 8 472 028 600 000 1,00 2016-04-11 
Teckningsoption15   133 250 8 540 278 133 250 0 7 940 278 600 000 1,00 2015-11-05 
Teckningsoption14   207 500 8 407 028 207 500 0 7 807 028 600 000 1,00 2015-10-16 
Teckningsoption13   579 528 8 199 528 579 528 0 7 599 528 600 000 1,00 2015-06-05 
Teckningsoption12   210 000 7 620 000 210 000 0 7 020 000 600 000 1,00 2014-10-08 
Nyemission11   1 310 000 7 410 000 1 010 000 300 000 6 810 000 600 000 1,00 2012-09-17 
Nyemission10   2 395 000 6 100 000 2 395 000 0 5 800 000 300 000 1,00 2012-06-20 
Nyemission9   141 000 3 705 000 141 000 0 3 405 000 300 000 1,00 2011-06-08 
Nyemission8   459 000 3 564 000 459 000 0 3 264 000 300 000 1,00 2011-03-28 
Nyemission7   105 000 3 105 000 105 000 0 2 805 000 300 000 1,00 2010-11-26 
Split6  0 3 000 000 2 673 000 297 000 2 700 000 300 000 1,00  
Nyemission5   900 000 3 000 000 9 000 0 27 000 300 000 100,00 2010-07-14 
Nyemission4   100 000 2 100 000 0 1 000 18 000 3 000 100,00 2010-04-07 
Nyemission3   200 000 2 000 000 0 2 000 18 000 2 000 100,00 2009-04-06 
Nyemission2   1 700 000 1 800 000 17 000 0 18 000 0 100,00 2008-11-11 
Nybildning1   100 000  100 000 1 000 0 1 000 0 100,00 2008-07-11 

 
1 Avser Bolagets bildande 
2 Avser teckning av aktier från teckningsoptionsprogram 
3 Avser teckning av aktier från teckningsoptionsprogram 

4 Avser teckning av aktier från teckningsoptionsprogram 

5 Avser nyemission i samband med en private placement om 3 MSEK 

6 Avser split av aktierna i Bolaget till förhållandet 100:1 

7 Avser teckning av aktier från teckningsoptionsprogram 

8 Avser nyemission i samband med notering på Aktietorget 

9 Avser teckning av aktier från teckningsoptionsprogram 

10 Avser nyemission i samband med företrädesemission 

11 Avser teckning av aktier från teckningsoptionsprogram 

12 Avser teckning av aktier från teckningsoptionsprogrammet TO3 

13 Avser teckning av aktier från teckningsoptionsprogrammet TO3 

14 Avser teckning av aktier från teckningsoptionsprogrammet TO4B 

15 Avser teckning av aktier från teckningsoptionsprogrammet TO4B 

16 Avser teckning av aktier från teckningsoptionsprogrammet TO4B 

17 Avser teckning av aktier från teckningsoptionsprogrammet TO4B 
18 Avser teckning av aktier från teckningsoptionsprogrammet TO4B 
 
 
 
 
 
 
 

22 



 

18 
 

 
 
 
Ägarstruktur:  
Bolaget hade cirka 1 326 aktieägare per den 13 oktober 2016. Tabellen nedan visar Bolagets tio största ägare per den 13 oktober 
2016. 
 

Ägare A-aktier B-aktier Aktier totalt Kapital Röster 

Avanza Pension   0  1 530 643  1 530 643 15,35% 9,96% 
Göran Sjönell*  325 000  987 591  1 312 591 13,16% 27,57% 
Sten Röing*  150 000  580 000  730 000 7,32% 13,53% 
Anders Säfwenberg*  25 000  476 000  501 000 5,02% 4,72% 
Livförsäkringsbolaget Skandia   0  383 865  383 865 3,85% 2,50% 
Danica Pension   0  275 000  275 000 2,76% 1,79% 
Nordnet Bank   0  220 500  220 500 2,21% 1,43% 
Danske Bank A/S   0  120 480  120 480 1,21% 1,21% 
Barbro Ståhle Sjönell*  50 000  40 000  90 000 0,90% 3,51% 
Lars-Henrik Hansing    0  80 000  80 000 0,80% 0,52% 
Övriga  50 000  4 677 949  4 727 949 47,42% 33,26% 
 Totalt  600 000  9 372 028  9 972 028 100% 100% 

´Styrelseledamot, ledande befattningshavare eller närstående till någon av dessa. 
 
Anslutning till Euroclear Sweden 
Bolaget är ett avstämningsbolag och Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om 
kontoföring av finansiella instrument. Bolaget och dess aktier är anslutna till VP-systemet med Euroclear som central 
värdepappersförvarare och clearingorganisation. Aktieägarna erhåller inte några fysiska aktiebrev, utan transaktioner med aktierna sker 
på elektronisk väg genom registrering i VP-systemet av behöriga banker och andra värdepappersförvaltare. 
 
Rättigheter kopplade till aktierna 
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. Aktierna av serie A 
och B skall medföra samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Rättigheter förenliga med aktie emitterade av Bolaget kan 
endast ändras enligt de förfaranden som följer av aktiebolagslagen. Det förekommer inga inskränkningar i rätten att fritt överlåta 
aktier i MediRätt. 
 
Företrädesrätt till nya aktier 
Beslutar Bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna 
företrädesrätt till teckning i förhållande till det antal aktier de ägde innan emissionen. Det finns dock inga bestämmelser i MediRätts 
bolagsordning som begränsar möjligheten att, i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen, emittera nya aktier, teckningsoptioner 
eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 
 
Utdelning och utdelningspolicy 
Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman och utbetalning ombesörjs av Euroclear. Rätt till utdelning tillkommer den som är 
registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på den avstämningsdag för utdelning som beslutas av 
bolagsstämman. Utdelning utbetalas normalt som ett kontant belopp per aktie genom Euroclears försorg. Om aktieägare inte kan nås 
för mottagande av utdelning kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget och begränsas endast genom allmänna regler för preskription. 
Vid preskription tillfaller hela beloppet Bolaget. 
 
Bolaget tillämpar inte några restriktioner eller särskilda förfaranden vad avser kontant utdelning till aktieägare bosatta utanför Sverige. 
Med undantag för eventuella begränsningar som följer av bank- och clearingsystem sker utbetalning på samma sätt som för aktieägare 
bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår dock normalt svensk kupongskatt. 
 
Det föreligger inga rättigheter, förutom rätt till aktieutdelning, att ta del av Bolagets vinster. Bolaget lämnade ingen utdelning för 
räkenskapsåret 2015 enligt vad som framgår av årsredovisningen. Det finns inga garantier för att det för ett visst år kommer att föreslås 
eller beslutas om utdelning i Bolaget. Avsikten är att styrelsen årligen ska pröva möjligheten till utdelning. I övervägandet om framtida 
utdelning kommer styrelsen att beakta flera faktorer, bland annat Bolagets verksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning, aktuellt 
och förväntat likviditetsbehov, expansionsplaner, avtalsmässiga begränsningar och andra väsentliga faktorer. Styrelsen för Bolaget har 
inte för avsikt att föreslå att utdelning lämnas för verksamhetsåret 2016. Eventuella vinster avses att återinvesteras i verksamheten 
och användas för expansion enligt vad som tidigare beskrivits i Bolagsbeskrivningen. 
 
Optionsprogram 
På extra bolagsstämma den 22 juli 2015 utfärdades tre miljoner teckningsoptioner som berättigar till teckning av tre miljoner aktier av 
serie B i Bolaget till en kurs om 5 kronor per aktie i enlighet med aktieägaren Sten Röings förslag. Teckning av aktier med stöd av 
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teckningsoptionerna kan ske löpande under perioden 25 juli 2015 till 8 juni 2018. Teckningsoptionerna emitterades mot betalning om 
0,08 kronor per option och med avvikande från aktieägarnas företrädesrätt. Bolagets aktiekapital kan med dessa teckningsoptioner 
ökas med högst tre miljoner kronor. Skälet för avvikelsen från aktieägares företrädesrätt är att inom ramen för ett incitamentsprogram 
erbjuda styrelsens ledamöter och suppleant samt vissa nyckelkonsulter ökat ägande i bolaget. Syftet är att skapa ett gemensamt intresse 
för bolagets aktieägare och dess styrelseledamöter samt vissa nyckelkonsulter att arbeta och verka för att bolaget når bästa möjliga 
affärs- och värdemässiga utveckling. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt 
Björn Rosengren, Carl Johan Merner, Anders Säfwenberg, Calle Sjönell, Johan Grevelius, Göran Sjönell, Barbro Sjönell och Bengt Linden 
samt Sten Röing och Torgny Ander.  
 
På extra bolagsstämma den 19 oktober 2016 beslutades om en emission av 1,8 miljoner teckningsoptioner som berättigar till teckning 
av 1,8 miljoner aktier av serie B i Bolaget till en kurs om 15 kronor per aktie i enlighet med aktieägaren Bengt Lindens förslag. Teckning 
av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske löpande under perioden 30 november 2016 till 30 november 2018. 
Teckningsoptionerna emitterades mot betalning om 0,10 kronor per option och med avvikande från aktieägarnas företrädesrätt. 
Bolagets aktiekapital kan med dessa teckningsoptioner ökas med högst 1,8 miljoner kronor. Skälet för avvikelsen från aktieägares 
företrädesrätt är att inom ramen för ett incitamentsprogram erbjuda styrelsens ledamöter och suppleant ökat ägande i Bolaget. Syftet 
är att skapa ett gemensamt intresse för Bolagets aktieägare och dess styrelseledamöter och suppleant att arbeta och verka för att 
Bolaget når bästa möjliga affärs- och värdemässiga utveckling. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer med avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt Torgny Ander, Sten Röing, Barbro Sjönell, Carl Sjönell, Göran Sjönell, Mikael Stolt och Anders Säfwenberg. 
Betalning för dessa teckningsoptioner ska ske senast den 22 november 2016. 
 
På extra bolagsstämma den 19 oktober 2016 beslutades även om en emission av ytterligare 1,2 miljoner teckningsoptioner som 
berättigar till teckning av 1,2 miljoner aktier av serie B i Bolaget till en kurs om 15 kronor per aktie i enlighet med aktieägaren styrelsens 
förslag. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske löpande under perioden 31 januari 2017 till 31 januari 2019. 
Teckningsoptionerna emitterades mot betalning om 0,10 kronor per option och med avvikande från aktieägarnas företrädesrätt. 
Bolagets aktiekapital kan med dessa teckningsoptioner ökas med högst 1,2 miljoner kronor. Skälet för avvikelsen från aktieägares 
företrädesrätt är att inom ramen för ett incitamentsprogram erbjuda Bolagets verkställande direktör och en nyckelkonsult ökat ägande 
i Bolaget. Syftet är att skapa ett gemensamt intresse för Bolagets aktieägare och dess verkställande direktör samt en nyckelkonsult att 
arbeta och verka för att Bolaget når bästa möjliga affärs- och värdemässiga utveckling. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer 
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt Bengt Linden och Carl Johan Merner. Betalning för dessa teckningsoptioner ska ske 
senast den 23 december 2016. 
 
Per datumet för Bolagsbeskrivningens avgivande har endast teckningsoptionerna som utfärdades på extra bolagsstämma den 22 juli 
2015 emitterats. Totalt har 1 600 000 av de optioner som utfärdades på extra bolagsstämma den 22 juli 2015 används för teckning av 
aktier. Det finns således 1 400 000 utestående teckningsoptioner i Bolaget per datumet för Bolagsbeskrivningens avgivande. Av dessa 
1 400 000 utestående teckningsoptioner innehas 650 000 av Anders Säfwenberg, 350 000 av Carl Johan Merner, 200 000 av Göran 
Sjönell, 100 000 av Carl Sjönell och 100 000 av Barbro Sjönell.  
 
Aktieägaravtal: 
Såvitt styrelsen i Bolaget känner till föreligger det inget aktieägaravtal eller liknande överenskommelser avseende utövandet av kontroll 
över Bolaget. 
 
Bemyndiganden: 
På årsstämma den 24 februari 2016 fattades beslut om att styrelsen bemyndigas att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller 
flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner samt konvertibler. 
 
Konvertibler 
Det finns för närvarande inga konvertibler utgivna i Bolaget. 
 
Handelsplats 
Bolagets B-aktie har handlats på Aktietorget sedan den 4 april 2011. MediRätt har, som offentliggjordes via pressmeddelande den 31 
augusti 2016, beslutat om ett byte av handelsplats till First North.  
 
Notering av Bolagets aktier på First North 
Bolaget avser att uppta Bolagets B-aktier till handel på First North och Bolaget har därför ingivit ansökan om listning av Bolagets B-
aktier till First North. Samtliga B-aktier i Bolaget avses att upptas till handel. Preliminär första dag för handel är den [2 december 2016], 
under förutsättning att First North godkänner Bolagets B-aktier för upptagande till handel. En förutsättning för godkännande från First 
North är att Bolaget uppfyller spridningskraven, vilka på First North innebär att Bolaget måste ha tillräckligt många aktieägare med ett 
innehav till ett värde om minst 500 EUR samt att minst 10 procent av aktierna i Bolaget ska anses vara i allmän ägo. 
 
Likviditetsgaranti 
MediRätt har idag inget avtal med någon part om att garantera likviditeten i handeln av aktien. 
 
Certified Adviser 
Mangold Fondkommission AB, som är medlem vid och har avtal med Nasdaq Stockholm AB, är Certified Adviser för Bolaget. En 
Certified Adviser granskar bolag vars aktier ska tas upp till handel på First North. Nasdaq Stockholm AB godkänner ansökan om 
upptagande till sådan handel. Nasdaq Stockholm AB:s övervakningsfunktion ansvarar för att kontrollera att både bolag och Certified 
Advisers lever upp till regelverket på First North. Surveillance övervakar även handeln på First North.  
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Pressmeddelande: 
Aktieägare, övriga aktörer och allmänheten kan kostnadsfritt prenumerera på Bolagets pressmeddelanden och ekonomiska rapporter 
på Bolagets hemsida: www.mediratt.com. 
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STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISOR 
 
Styrelse 
Bolagets styrelse består av sex ledamöter, inklusive ordförande, och har sitt säte i Lidingö kommun, Stockholms län. 
Styrelseledamöterna väljs årligen vid årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. De styrelseledamöter som omvaldes och 
nyvaldes av årsstämman i Bolaget den 24 februari 2016 redovisas nedan. 
 

Namn Född Position 
Oberoende från 
bolaget 

Oberoende från 
ägare 

Anders Säfwenberg 1945-11-22 Ordförande Ja Nej 
Torgny Ander 1945-06-05 Styrelseledamot Ja Ja 
Sten Röing 1944-12-12 Styrelseledamot Ja Nej 
Carl Sjönell 1971-06-25 Styrelseledamot Ja Ja 
Göran Sjönell 1946-10-24 Styrelseledamot Ja Nej 
Mikael Stolt 1952-01-21 Styrelseledamot Ja Ja 
Barbro Sjönell 1942-06-29 Styrelsesuppleant Ja Nej 

 
 

Anders Säfwenberg (Född 1945) 
 
Styrelseordförande sedan 2016 
 
Anders Säfwenberg äger, vid 
tidpunkten för 
Bolagsbeskrivningens utgivande, 
25 000 A-aktier, 526 000 B-aktier 
samt 650 000 teckningsoptioner i 
Bolaget. 
 
 

 
Anders Säfwenberg är civilekonom och har arbetat som 
ekonomi- samt administrativ chef inom detaljhandel, 
verkstadsindustri, sjukvård och fastighetsbranschen både i 
Sverige och internationellt. Anders har jobbat för bland annat 
Åhléns, Tibnor, Presam, IKEA, Gränges, Autoliv, 
Sophiahemmet samt Svenska Bostadsfonden.  
 
Utöver sitt uppdrag i MediRätt har Anders Säfwenberg 
följande uppdrag och/eller är ägare alternativt delägare (äger 
mer än fem procent av företaget) av följande företag: 
 

Pågående Uppdrag Befattning Påbörjades 

MediRätt AB Ordförande  2016 
Baltic Marine Fund 1 
AB Styrelsesuppleant 2008 
Säfwenberg 
Projektutveckling 
Handelsbolag Bolagsman 2001 

 
Sedan 25 november 2011 har Anders varit verksam i och 
avslutat uppdrag som styrelsesuppleant inom 131 företag 
utöver följande företag: 
 

Avslutade Uppdrag Befattning Period 
MediRätt AB Styrelseledamot 2011-2016 
Kiwok Nordic AB (publ) Styrelseledamot 2004-2008 
Kiwok Nordic AB (publ) Verkställande direktör 2004-2008 

 

Torgny Ander (Född 1945) 
 
Styrelseledamot sedan 2016 
 
Torgny Ander äger, vid tidpunkten 
för Bolagsbeskrivningens utgivande, 
inga aktier eller teckningsoptioner i 
Bolaget. 
 
 
 
 

 
Torgny Ander har arbetat inom försäkringsbranschen under 
70-talet och drev egen verksamhet inom life-science under 
80-talet. Torgny har även undervisat juridik på Institutet för 
Högre Marknadsutbildning samt Institutet för 
Försäkringsutbildning. Torgny har tidigare arbetat som konsult 
på Rex Management och varit verksam i MediRätt AB sedan 
2008.  
 
Utöver sitt uppdrag i MediRätt har Torgny Ander följande 
uppdrag och/eller är ägare alternativt delägare (äger mer än 
fem procent av företaget) av följande företag: 
 

Pågående Uppdrag Befattning Påbörjades 

MEDCHECK AB Styrelseledamot 2012 
SURETAP 
AKTIEBOLAG Styrelsesuppleant 2016 

 
Sedan 25 november 2011 har Torgny varit verksam i och 
avslutat uppdrag inom följande företag: 
 

Avslutade Uppdrag Befattning Period 

MediRätt AB Styrelsesuppleant 2012-2015 

MediRätt AB Verkställande direktör 2012-2014 
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Sten Röing  
(Född 1944) 
 
Styrelseledamot sedan 2016 
 
Sten Röing äger, vid tidpunkten för 
Bolagsbeskrivningens utgivande, 
150 000 A-aktier och 1 156 944 B-
aktier i Bolaget. 
 
 
 

 
Sten Röing har mångårigt erfarenhet av produktionsprocesser 
och affärsutveckling genom ett flertal olika positioner i Sverige 
samt Internationellt. Sten har jobbat inom bland annat Brown 
Boveri, ABB, Atlas Copco, Nacka och Bremen, National Cash 
Register, NCR AB och Teamco Consulting AB. Sten var 
datachef vid Norsk Hydro Olje AB under deras etablering i 
Sverige.  
 
Utöver sitt uppdrag i MediRätt har Sten Röing följande 
uppdrag och/eller är ägare alternativt delägare (äger mer än 
fem procent av företaget) av följande företag:  
 

Pågående Uppdrag Befattning Påbörjades 
Norrländska Malm 
Aktiebolag Styrelseledamot 1992 
Bostadsrättsföreningen 
Djursborg 9 Styrelseledamot 2013 

 
Sedan 25 november 2011 har Sten varit verksam i och 
avslutat uppdrag inom följande företag: 
 

Avslutade Uppdrag Befattning Period 

MediRätt AB Styrelseledamot 2013-2015 

MediRätt AB Ordförande 2010-2013 

MediRätt AB Styrelseledamot 2008-2010 

   
 

 
Carl Sjönell (Född 1971) 
 
Styrelseledamot sedan 2015 
 
Carl Sjönell äger, vid tidpunkten för 
Bolagsbeskrivningens utgivande, 
100 000 teckningsoptioner i 
Bolaget. 
 
 
 
 

 
Carl Sjönell arbetar som Head of Creative Shop Nordics på 
Facebook och kommer innan från position som Creative 
Director på Lowe Brindfors. Carl har tidigare arbetat med 
varumärken som bland annat Google, Coca-Cola, Axe och 
IKEA. Carl har flyttat hem till Sverige efter 8 år i USA.  
 
Utöver sitt uppdrag i MediRätt har Carl Sjönell inga andra 
uppdrag och/eller är ej ägare alternativt delägare (äger mer än 
fem procent av företaget) av några företag. 
 

Sedan 25 november 2011 har Carl varit verksam i och avslutat 
uppdrag inom följande företag: 
 

Avslutade Uppdrag Befattning Period 
Okee Bikes AB Styrelseordförande 2004-2012 
Wonderwall AB Styrelseledamot 2006-2013 
Been There AB Styrelsesuppleant 2009-2012 
STIPENDIESÖKARNA 
LS HANDELSBOLAG Bolagsman 2016-2016 
MediRätt AB Styrelseledamot 2010-2014 
   

Göran Sjönell  
(Född 1946) 
 
Styrelseledamot sedan 2012 
 
Göran Sjönell äger, vid tidpunkten 
för Bolagsbeskrivningens utgivande, 
privat och genom bolag, 325 000 A-
aktier, 987 591 B-aktier samt 
200 000 teckningsoptioner i 
Bolaget. 
 

 
Göran Sjönell är specialist inom allmän medicin och tidigare 
ordförande för Sveriges allmänläkare. Göran har även varit 
ordförande för allmänläkarnas världsorganisation WONCA 
och är en ledande utvecklare av svensk primärvård och 
skapare av Kvartersakutens mottagningar i Centrala 
Stockholm. Göran arbetar deltid som husläkare och är 
utvecklingschef på MediRätt AB och är uppfinnare till flera 
patent, bland dem MediRätts Dosell.    
 
Utöver sitt uppdrag i MediRätt har Göran Sjönell följande 
uppdrag och/eller är ägare alternativt delägare (äger mer än 
fem procent av företaget) av följande företag: 
 

Pågående Uppdrag Befattning Påbörjades 

Sjönell & Co Aktiebolag Styrelseordförande 2006 
Kallhälls Nya Vårdcentral 
AB Styrelseledamot 2012 
Kvartersakuten Mörby 
Centrum AB Styrelseordförande 2009 

MEDICHECK AB Styrelsesuppleant 2016 
 
Sedan 25 november 2011 har Göran varit verksam i och 
avslutat uppdrag inom följande företag:  
 

Avslutade Uppdrag Befattning Period 
Stolt Sjönell Brune & 
Partners AB Styrelseledamot 2017-2012 
Kallhälls Nya Vårdcentral 
AB Styrelseordförande 2007-2012 

Fammi Handelsbolag Bolagsman 2002-2016 

MediRätt AB Styrelseordförande 2008-2010 

MediRätt AB 
Verkställande 
direktör 2010-2012 

MediRätt AB Styrelseledamot 2010-2012 
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Mikael Stolt (Född 1952) 
 
Styrelseledamot sedan 2016 
 
Mikael Stolt äger, vid tidpunkten för 
Bolagsbeskrivningens utgivande, 
inga aktier eller teckningsoptioner i 
Bolaget. 
 
Mikael Stolt är läkare och 
entreprenör och har en bred kunskap 
om vårdproblematik. Mikael har 

arbetat brett inom primärvården och har startat ett antal 
vårdcentraler och är även medgrundare och arbetande 
styrelseordförande i Bruka Äldrevård AB.  
 
Utöver sitt uppdrag i MediRätt har Mikael Stolt följande 
uppdrag och/eller är ägare alternativt delägare (äger mer än 
fem procent av företaget) av följande företag: 

 
Sedan 25 november 2011 har Mikael varit verksam i och 
avslutat uppdrag inom följande företag: 
 

 
 

Barbro Sjönell (Född 1943) 
 
Styrelsesuppleant sedan 2016 
 
Barbro Sjönell äger, vid tidpunkten 
för Bolagsbeskrivningens utgivande, 
100 000 teckningsoptioner i 
Bolaget. 
 
 
 
 

Barbro Sjönell är Docent i litteraturvetenskap vid Stockholms 
Universitet och biträdande huvudredaktör för Svenska 
Vitterhetssamfundets utgivning. Barbro har även tidigare varit 
vice ordförande i Strindbergsällskapet och i De Litterära 
Sällskapens samarbetsnämnd.  
 
Utöver sitt uppdrag i MediRätt har Barbro Sjönell följande 
uppdrag och/eller är ägare alternativt delägare (äger mer än 
fem procent av företaget) av följande företag: 
 

 
 
Sedan 25 november 2011 har Barbro ej varit verksam i eller 
avslutat uppdrag inom några företag. 
 
Ledande befattningshavare 

 
Carl Johan Merner (Född 1975) 
 
Verkställande Direktör sedan 2014 
 
Carl Johan Merner äger, vid 
tidpunkten för 
Bolagsbeskrivningens utgivande, 
privat och via närstående, 50 000 
A-aktier, 943 000 B-aktier samt 
350 000 teckningsoptioner i 
Bolaget. 
 

Carl Johan Merner har jobbat med tillväxtbolag och 
kapitalanskaffning sedan 2002. Carl Johan är Civilekonom och 
driver familjeverksamheten Marmorbruks AB i Kolmården och 
har goda erfarenheter av att notera samt driva bolag på 
Aktietorget och Nasdaq First North.   
 
Utöver sitt uppdrag i MediRätt har Carl Johan Merner följande 
uppdrag och/eller är ägare alternativt delägare (äger mer än 
fem procent av företaget) av följande företag: 
 

Pågående Uppdrag Befattning Påbörjades  

Marmorbruks Aktiebolag Styrelseledamot/VD 2003  

CJ Merner Produktion Innehavare 2002  

Marmorbruks Drifts AB Styrelseledamot 2005  
 
Sedan 25 november 2011 har Carl Johan varit verksam i och 
avslutat uppdrag inom följande företag: 
 

Avslutade Uppdrag Befattning Period 
Marmorbruks Fastighets 
AB Styrelseledamot 2007 – 2013 

MEDCHECK AB Styrelsesuppleant 2012 – 2015  

MeidRätt AB 

Styrelseledamot & 
vice verkställande 
direktör 2012-2014 

Revisor 
Vid årsstämman den 24 februari 2016 omvaldes Håkan Uddström som revisor för Bolaget. Kontaktuppgifter till revisorn återfinns 
underavsnittet ”Adresser” i slutet av Bolagsbeskrivningen. Revisorn är oberoende i förhållande till bolaget och ägare.  

  

Pågående uppdrag Befattning Påbörjades 

Sjönell & Co Aktiebolag Styrelsesuppleant 2009 

Bruka Äldrevård Aktiebolag Styrelseordförande 2004 

Kallhälls Nya Vårdcentral AB Styrelseledamot 2013 
Kvartersakuten Mörby 
Centrum AB Styrelseledamot 2014 

Continuo Applications AB Styrelseledamot 2011 
Vårdcentralen Hökarängen 
AB Delägare 2013 

Avslutade Uppdrag Befattning Period 

Bruka Sjukvård AB Styrelseledamot 1998-2016 
Stolt Sjönell Brune & 
Partners AB Styrelseordförande 2007-2012 
Vårdcentralen Hökarängen 
AB Styrelseledamot 2013-2015 

Fammi Handelsbolag Bolagsman 2002-2016 

MediRätt AB 

Extern vice 
verkställande 
direktör 2011-2012 

Pågående uppdrag Befattning Påbörjades 

Sjönell & Co Aktiebolag Styrelseledamot 1984 
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BOLAGSSTYRNING 
 
Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag. Före listningen av Bolagets aktier på First North grundas bolagsstyrningen i Bolaget på svensk 
lag, Bolagets bolagsordning samt interna regler och föreskrifter. När Bolagets aktier har noterats på First North kommer Bolaget också 
att följa First Norths regelverk. 
 
Svensk kod för bolagsstyrning: 
Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) är inte obligatorisk för bolag vars aktier handlas på First North. Bolagets styrelse har för 
närvarande inte för avsikt att följa Koden förutom i de delar som styrelsen anser vara relevanta för Bolaget och dess aktieägare. 
 
Bolagsstämma: 
Enligt aktiebolagslagen (2005:551) är bolagsstämman Bolagets högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämma utövar aktieägarna sin 
rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av Bolagets resultat, beviljande av 
ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen 
och revisorerna. 
 
Årsstämma måste hållas inom 6 månader från utgången av räkenskapsåret. Utöver årsstämman kan kallelse även ske till extra 
bolagsstämma. Enligt bolagsordningen sker kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att 
kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet. 
 
Rätt att delta i bolagsstämma: 
Aktieägare som vill delta i en bolagsstämma ska dels vara införd i den av Euroclear förda aktieboken fem vardagar före stämman, dels 
anmäla sig hos Bolaget för deltagande i bolagsstämman senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Aktieägare kan närvara vid 
bolagsstämman personligen eller genom befullmäktigat ombud och får åtföljas av högst två biträden. Vanligtvis är det möjligt för 
aktieägare att anmäla sig till bolagsstämman på flera olika sätt, vilka närmare anges i kallelsen till stämman. Aktieägare är berättigad att 
rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i Bolaget. 
 
Årsstämma 2016: 
Bolagets årsstämma hölls den 24 februari 2016 i Stockholm. Stämman fattade endast beslut i frågor som ankommer på årsstämman 
enligt gällande lag. Stämman fattade beslut om styrelsen bemyndigas att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera 
tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner samt konvertibler. 
 
Extra Bolagsstämma den 19 oktober 2016: 
På extra bolagsstämma den 19 oktober 2016 fattade stämman beslut om att, i enlighet med aktieägaren Bengt Lindens förslag, emittera 
högst 1 800 000 teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer 
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt Bolagets styrelseledamöter och styrelsesuppleant. Stämman fattade även beslut om att, 
i enlighet med styrelsens förslag, emittera högst 1 200 000 teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Rätt att 
teckna dessa teckningsoptioner tillkommer med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt Bolagets verkställande direktör och en 
nyckelkonsult. Läs mer om dessa två teckningsoptionsprogram under ”Legala frågor och kompletterande information”.     
 
Styrelsen: 
Styrelsen är det näst högsta beslutsfattande organet efter bolagsstämman. Enligt aktiebolagslagen ansvarar styrelsen för Bolagets 
organisation och förvaltningen av Bolagets angelägenheter. Styrelseledamöter utses vanligen av årsstämman för den period som 
avslutas vid nästkommande årsstämma. Enligt Bolagets bolagsordning ska de styrelseledamöter som väljs av bolagsstämman vara lägst 
3 och högst 10 stycken med högst 10 suppleanter.  
 
Vid årsstämman den 24 februari 2016 omvaldes Göran Sjönell, Anders Säfwenberg och Carl Sjönell till styrelseledamöter. Vid 
årsstämman nyvaldes även Sten Röing, Torgny Ander samt Mikael Stolt till styrelseledamöter. Anders Säfwenberg valdes av årsstämman 
som styrelseordförande.  
 
Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och fastställs vid konstituerande styrelsemöte varje år. Arbetsordningen 
reglerar bland annat styrelsepraxis, funktioner och fördelningen av arbete mellan styrelseledamöterna och den verkställande direktören. 
I samband med det konstituerande styrelsemötet fastställer styrelsen även en instruktion för den verkställande direktören innefattande 
bland annat instruktioner för finansiell rapportering.  
 
Enligt nu gällande arbetsordning ska styrelsen, efter det konstituerande sammanträdet efter årsstämman, sammanträda vid minst fyra 
(4) planerade tillfällen per kalenderår. Utöver dessa styrelsemöten kan ytterligare styrelsemöten sammankallas för att hantera frågor 
som inte kan hänskjutas till ett ordinarie styrelsemöte. Utöver styrelsemötena har styrelseordföranden och den verkställande direktören 
en fortlöpande dialog rörande ledningen av Bolaget.  
 
För närvarande består Bolagets styrelse av sex (6) ordinarie ledamöter, vilka presenteras i avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare 
och revisorer”. 
 
Ersättning till styrelsen: 
Till styrelsen utgår arvode enligt bolagsstämmans beslut. Enligt beslut av årsstämman den 24 februari 2016 utgår inget arvode till 
styrelsen. Under 2014 och 2015 utgick inte heller något arvode till styrelsen.  
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Verkställande direktör: 
Verkställande direktör är Carl Johan Merner. Den verkställande direktören är underordnad styrelsen och ansvarar för Bolagets löpnade 
förvaltning och den dagliga driften. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktören anges i arbetsordningen för 
styrelsen och instruktionen för den verkställande direktören. Styrelsen i Bolaget fastställer årligen vid konstituerande styrelsemöte en 
instruktion för den verkställande. 
 
Carl Johan Merner har tidigare erfarenhet av att både notera och driva bolag på First North samt AktieTorget. Carl Johan arbetade 
under tre år på filmbolaget Whiteshark AB, som noterades på AktieTorget och sedan på First North. Carl Johan satt under en period 
som VD i Whiteshark och hade huvudansvaret för de båda noteringsprocesserna. 
 
I enlighet med rådande VD-avtal ska Carl Johan Merner, med ansvar inför Bolagets styrelse, såsom verkställande direktör leda driften 
av Bolagets rörelse i enlighet med föremålet för Bolagets verksamhet enligt bolagsordningen samt efter de riktlinjer och målsättningar 
som ställs upp av Bolagets styrelse, tillse att aktiebolagslagen och andra lagar, ävensom bolagsordningsbestämmelser efterföljs samt 
sörja för att driften av Bolagets rörelse sker efter företagsekonomiska och även i övrigt sunda principer i administrativt, kommersiellt, 
tekniskt och personalmässigt hänseende.  
 
Carl Johans VD-avtal löper tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om sex månader.  
 
Ersättning till ledande befattningshavare: 
Ersättning till VD utgår i form av en löneram som skall inkludera lön, sociala avgifter, försäkringspremier och särskild löneskatt. 
Löneramen uppgår till 50 000 per månad. Översyn av lön sker årligen vid förhandling med Bolagets styrelseordförande. Utöver ordinarie 
lön erhåller VD ersättning för faktiska kostnader vid tjänsteresa. Andra eventuella förmåner skall Bolaget vid var tid kunna återkalla 
utan ersättningsskyldighet.  
 
Ersättning till revisor: 
Enligt beslut av årsstämman den 24 februari 2016 utgår ersättning till revisorn på löpande räkning. För mer information om Bolagets 
revision, se ovan under avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisor”. 
 
Bolagets ekonomifunktion: 
Bolagets ekonomifunktion sköts i sin helhet av en på konsultbasis anlitad ekonomichef, Ulla Löfgren från Ekonet Ekonomi AB. Detta 
arbete innefattar samtliga aspekter rörande Bolagets ekonomi såsom löneadministration, ekonomisk rapportering och liknande. 
Uppdraget omfattar i dagsläget i genomsnitt cirka tre timmar per vecka, varav merparten av tiden läggs på kvartalsrapporter och 
årsbokslut, då Bolaget har få löpande transaktioner. Omfattningen av uppdragsavtalet kan utökas om så krävs och skulle vara 
nödvändigt. Avtalet mellan Bolaget och Ulla löper med en uppsägningstid om två månader.   
 
Bolaget eftersträvar att, i enlighet med gällande lagstiftning, regelverk på First North samt andra vid var tid tillämpliga regelverk, 
regelbundet tillhandahålla korrekt, tillförlitlig och aktuell finansiell information för Bolaget. Den finansiella informationen ska publiceras 
regelbundet i form av delårsrapporter och bokslutskommunikéer, årsredovisningar samt pressmeddelanden innehållande nyheter och 
väsentliga händelser som kan vara kurspåverkande.  
 
Verkställande direktören ska i samband med styrelsesammanträden avge ekonomisk rapportering i skriftlig och muntlig form. Den 
ekonomiska rapporteringen ska bland annat omfatta ekonomiskt resultat och prognos för räkenskapsåret i sin helhet, jämförelse med 
föregående år, den finansiella situationen i övrigt, likviditetsutfall och övriga väsentliga händelser. 
 
Policydokument: 
Bolaget har antagit en informationspolicy och en insiderpolicy som beskrivs närmare nedan.  
 
Bolagets informationspolicy anger vilka inom Bolaget som har rätt att offentliggöra information samt när och hur sådan information ska 
lämnas. Den officiella talesmannen för Bolaget är Bolagets verkställande direktör. Den jämte verkställande direktören som kan uttala 
sig i bolagsövergripande frågor för Bolagets räkning är styrelsens ordförande.  
 
Bolagets insiderpolicy anger vilka som ska betraktas som personer med insynsställning enligt lag. Policyn förklarar innehållet i EU:s 
marknadsmissbruksförordning, marknadsmissbrukslagen och lag om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument, 
vad som gäller för personer med insynsställning och hur dessa och deras närstående ska gå tillväga såvitt avser rapportering av 
transaktioner till Finansinspektionen och Bolaget m.m. Insiderpolicyn innehåller även information om regelverken kring Bolagets 
skyldighet att föra register över insynspersoner samt insynsförteckning (loggbok) samt vad som gäller under perioder med 
handelsförbud. Bolaget för loggbok och följer rutiner för denna i enlighet med marknadsmissbruksförordningen och lag om 
anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument.  
 
I syfte att precisera och kodifiera Bolagets interna riktlinjer samt riktlinjer i förhållande till aktieägare och andra externa intressenter 
kommer Bolaget i framtiden, när det med hänsyn till Bolagets storlek och struktur anses lämpligt, upprätta ett antal 
 
Övrig information 
Ingen av Bolagets styrelseledamöter eller ledande befattningshavare under de senaste fem åren (i) dömts i bedrägerirelaterade mål; (ii) 
varit medlem av förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan i bolag som försatts i konkurs, likvidation (på grund av obestånd) eller 
genomgått företagsrekonstruktion; (iii) varit föremål för anklagelser eller sanktioner av myndigheter eller organisation som företräder 
en viss yrkesgrupp och som är offentligrättsligt reglerad; eller (iv) ålagt näringsförbud.  
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BOLAGSORDNING 
 

§1. Firma 
Bolagets firma är MediRätt AB. Bolaget är publikt (publ). 

 
§2. Styrelsens säte 

Styrelsen har sitt säte i Stockholm län, Lidingö kommun. 
 

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

 
§4. Aktiekapital 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 7 000 000 kronor och högst 28 000 000 kronor. 
 

§5. Antal aktier 
Antalet aktier skall vara lägst 7 000 000 och högst 28 000 000. 

 
§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. 
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. 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. Vad som sagts ovan skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att 
fatta beslut om kontantemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Vad som föreskrivs ovan om aktieägares 
företrädesrätt skall äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler. 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. 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. 

 
§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, genom publicering på bolagets webbplats 
www.mediratt.com samt genom notis i SvD om att kallelse har skett. 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. 

 
§11. Årsstämma 

Årsstämma skall hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall följande ärende 
förekomma:  

 
i. Val av ordförande vid stämman.  
ii. Upprättande och godkännande av röstlängd.  
iii. Godkännande av dagordningen.  
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iv. Val av en eller två justeringsmän.  
v. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.  

vi. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning 
och koncernrevisionsberättelse.  

vii. 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.  

viii. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.  
ix. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisorer och eventuella 

revisorssuppleanter.  
x. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 

 
§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). 
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LEGALA FRÅGOR OCH KOMPLETTERANDE INFORMATION 
 
Allmän bolagsinformation: 
Bolagets firma är MediRätt AB med organisationsnummer 556762-3391, vilken registrerades vid Bolagsverket den 11 juli 2008. 
Styrelsen har sitt säte i Lidingö kommun. Bolaget är ett publikt aktiebolag och regleras av aktiebolagslagen. Bolaget är ett 
avstämningsbolag och aktieboken förs av Euroclear Sweden AB. Hanteringen av Bolagets aktier sker därmed elektroniskt utan 
utgivande av fysiska aktiebrev, i enlighet med lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Föremålet för Bolagets 
verksamhet är att bedriva forskning och utveckling av medicinska produkter samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget har ett helägt 
dotterbolag med firma Medcheck AB och organisationsnummer 556898-3018. 
 
Väsentliga avtal: 
Leverantörsavtal 
Bolaget har ingått ett avtal med Svensk Konstruktionstjänst AB avseende slututvecklingen av Dosell. Utvecklingen av Dosell förväntas 
avslutas under juli 2017 och resultera i en serie om 50 Dosell, som kliniskt skall prövas under en månad. Ambitionen är att Dosell ska 
finnas på marknaden under hösten 2017.  
 
Patent och immateriella rättigheter: 
Bolaget är idag innehavare av tre patent. Ett svenskt patent, nr. 0602131-5, som beviljades den 19 maj 2009, ett EPO-patent, nr. 
2073780, beviljat 6 april 2016 med giltighet i Frankrike, Tyskland och Storbritannien, samt ett patent i USA, nr 9414994, beviljat 16 
augusti 2016. Patenten avser produkten ”Dosell”, dvs en vägghängd doseringsanordning för läkemedel.  
 
Bolaget är innehavare av det registrerade EU-varumärket ”DOSELL” i klasserna 9, 42 och 44, med ansökningsdatum 9 april 2009 och 
registreringsdatum 1 december 2009. Bolaget innehar även en international registrering av varumärket ”DOSELL” i klasserna 9, 42 och 
44 med registreringsdatum 6 november 2009 med giltighet i USA och Norge. Bolaget är även innehavare av det registrerade EU-
varumärket ”MedchecK” i klass 9 med ansökningsdatum 9 april 2009 och registreringsdatum 22 februari 2011. 
 
Därutöver är Bolaget även innehavare av nedan EU-varumärke för klasserna 9, 42 och 44, med ansökningsdatum 9 april 2009 och 
registreringsdatum 14 december 2009.  
 
Närståendetransaktioner: 
Det har inte, under den tid som omfattas av den historiska finansiella informationen i Bolagsbeskrivningen, förekommit några 
transaktioner mellan Bolaget och närstående utöver vad som anges i denna Bolagsbeskrivning i form av lön och styrelsearvode. 
 
Försäkringsskydd: 
Bolaget innehar sedvanliga företagsförsäkringar och dess försäkringsskydd är enligt styrelsens bedömning tillfredsställande utifrån 
den verksamhet Bolaget bedriver.  
 
Tvister och rättsliga processer: 
Bolaget är inte, och har inte varit part i några rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden under de senaste tolv månaderna som skulle 
kunna få väsentlig betydelse för Bolagets finansiella ställning, dess verksamhet eller ställning i övrigt. 
 
Bolagets helägda dotterbolag Medcheck AB har emellertid varit föremål för en rad patenttvister. Medcheck AB har den 9 november 
enats om en förlikning med motparterna innebärandes att Medcheck AB återkallar den europeiska patentansökan, nr. 10764745.5 samt 
släpper patentet Medcheck AB för all framtid. Därutöver innebär förlikningen även att Medcheck AB ska betala hälften av motparternas 
rättegångskostnader om totalt 2,5 MSEK.   
 
I Bolaget har värdet på aktier i Medcheck AB skrivits ner till noll. Efter avstämning med legala rådgivare bedömer Bolagets styrelse att 
Bolaget, efter denna nedskrivning, inte har någon ytterligare exponering till följd av tvisterna i Medcheck AB eller Medcheck AB:s 
finansiella ställning.  
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SKATTEKONSEKVENSER I SVERIGE 
 
Nedanstående sammanfattning av vissa svenska skattefrågor är baserad på nu gällande lagstiftning. Sammanfattningen är baserad på 
nu gällande regler och är endast avsedd som allmän information för aktieägare som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, såvida inte 
annat anges. Redogörelsen behandlar inte aktier som innehas av handelsbolag eller som innehas som lagertillgång i näringsverksamhet. 
Den behandlar inte heller aktier som utgör tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto. Vidare behandlas inte de särskilda 
reglerna om skattefri kapitalvinst (inklusive avdragsförbud vid kapitalförlust) och utdelning i bolagssektorn som kan bli tillämpliga då 
aktieägare innehar aktier i Bolaget som utgör näringsbetingade andelar. Beträffande vissa kategorier av skattskyldiga gäller särskilda 
skatteregler. Beskattning av varje enskild aktieägare beror på dennes speciella situation. Varje aktieägare rekommenderas därför att 
rådfråga en skatterådgivare för att få information om de särskilda konsekvenser som kan uppstå i det enskilda fallet till följd av att 
utländska regler, skatteavtal eller andra särskilda regler som är tillämpliga. 
 
Beskattning vid avyttring av aktier 
 
Fysiska personer 
Fysiska personer och dödsbon beskattas för hela kapitalvinsten i inkomstslaget kapital vid försäljning av marknadsnoterade aktier. 
Skattesatsen är 30 procent. Kapitalvinst respektive kapitalförlust beräknas som skillnaden mellan försäljningspriset efter avdrag för 
försäljningsutgifter och de avyttrade aktiernas omkostnadsbelopp (skattemässigt anskaffningsvärde). Omkostnadsbeloppet vid 
avyttring beräknas enligt den så kallade genomsnittsmetoden. Det innebär att omkostnadsbeloppet för samtliga aktier av samma slag 
beräknas gemensamt med hänsyn till inträffade förändringar i innehavet. Vid försäljning av marknadsnoterade aktier får alternativt den 
så kallade schablonmetoden användas. Denna metod innebär att omkostnadsbeloppet får beräknas till 20 procent av 
försäljningsersättningen efter avdrag för försäljningsutgifter. 
 
Kapitalförluster på marknadsnoterade aktier och andra marknadsnoterade delägarrätter (med undantag för andelar i investeringsfonder 
som innehåller endast svenska fordringsrätter) ska dras av i sin helhet mot skattepliktiga kapitalvinster på sådana tillgångar och på 
onoterade andelar i svenska aktiebolag och i utländska juridiska personer. Överskjutande förlust är avdragsgill till 70 procent i 
inkomstslaget kapital. För kapitalförlust på onoterade andelar i svenska aktiebolag och utländska juridiska personer är rätten till 
kvittning begränsad till fem sjättedelar. Om kapitalförluster är hänförliga till både marknadsnoterade delägarrätter och onoterade 
andelar ska förluster som uppstått på marknadsnoterade delägarrätter dras av före förluster på onoterade andelar. Till den del en 
kapitalförlust på marknadsnoterade delägarrätter eller onoterade andelar i svenska aktiebolag och i utländska juridiska personer inte 
kunnat dras av enligt ovan ska förlusten dras av mot övriga kapitalinkomster med 70 procent respektive fem sjättedelar av 70 procent. 
Kapitalförluster på marknadsnoterade andelar i investeringsfonder som endast innehåller svenska fordringsrätter är fullt avdragsgilla i 
inkomstslaget kapital. 
 
Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges skattereduktion från skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt 
fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. Sådan reduktion medges med 30 procent av den del av underskottet som inte överstiger 
100 000 kronor och med 21 procent av det återstående underskottet. Underskott kan inte sparas till senare beskattningsår. 
 
Juridiska personer 
För aktiebolag och andra juridiska personer beskattas kapitalvinst på aktier normalt i inkomstslaget näringsverksamhet. Skattesatsen är 
22 procent. Beräkning av kapitalvinst respektive kapitalförlust sker på samma sätt som för fysiska personer enligt vad som beskrivits 
ovan avseende fysiska personer. Avdragsgilla kapitalförluster på aktier och andra delägarrätter får endast dras av mot skattepliktiga 
kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter. En sådan kapitalförlust kan även, om vissa villkor är uppfyllda, kvittas mot kapitalvinster 
i bolag inom samma koncern, under förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger mellan bolagen. Kapitalförluster som inte har kunnat 
utnyttjas ett visst år får dras av mot kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter under efterföljande beskattningsår utan begränsning 
i tiden. Särskilda skatteregler gäller för vissa speciella företagskategorier. 
 
Beskattning vid utdelning 
För privatpersoner beskattas utdelning i inkomstslaget kapital med en skattesats om 30 procent. För fysiska personer som är bosatta i 
Sverige innehålls normalt preliminär skatt avseende utdelning med 30 procent på utdelat belopp. Den preliminära skatten innehålls av 
Euroclear Sweden eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren. För aktiebolag beskattas utdelning i inkomstslaget 
näringsverksamhet med en skattesats om 22 procent. 
 
Aktieägare som är begränsat skattskyldiga 
För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige utgår normalt svensk källskatt på all utdelning från svenska aktiebolag. Utdelning 
från Bolaget är föremål för svensk källskatt om 30 procent. Denna skattesats är dock i allmänhet reducerad genom skatteavtal som 
Sverige har med andra länder för undvikande av dubbelbeskattning. Källskatten innehålls normalt av Euroclear Sweden vid 
utdelningstillfället. Om aktierna är förvaltarregistrerade svarar förvaltaren för skatteavdraget. Aktieägare som är begränsat skattskyldig 
i Sverige och som inte bedriver verksamhet från fast driftställe i Sverige beskattas normalt inte i Sverige för kapitalvinster vid avyttring 
av aktier. Aktieägare kan dock bli föremål för beskattning i sin hemviststat. Aktieägare som är begränsat skattskyldiga bör därför 
rådfråga skatterådgivare i sin hemviststat. Enligt en särskild regel kan emellertid en fysisk person som är bosatt utanför Sverige ändå bli 
beskattad i Sverige vid försäljning av aktier om personen under det kalenderår då försäljningen sker, eller vid något tillfälle under de tio 
närmast föregående kalenderåren, varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här. Tillämpligheten av denna regel är dock i flera 
fall begränsad genom skatteavtal som Sverige har med andra länder för undvikande av dubbelbeskattning.  
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HANDLINGAR INFÖRLIVADE GENOM HÄNVISNING 
 
De delar i nedan angivna dokument som införlivas i Bolagsbeskrivningen genom hänvisning är delar av Bolagsbeskrivningen. Nedan angiven 
information som del av följande dokument ska anses införlivade i Bolagsbeskrivningen genom hänvisning. Informationen, till vilken hänvisning 
sker, ska läsas som en del av Bolagsbeskrivningen, Informationen finns tillgänglig i elektronisk form på www.mediratt.com samt kan erhållas av 
MediRätt i pappersformat vid Bolagets kontor i Stockholm. Adress till MediRätt återfinns under avsnittet ”Adresser” i slutet av 
Bolagsbeskrivningen. 
 
Information 
 

Källa 
 

Sidor 

 
Bolagets finansiella information för 
räkenskapsåret 2015 med tillhörande 
noter och revisionsberättelse 

 
MediRätts årsredovisning för 
räkenskapsåret 2015 
 

 
Resultat- och balansräkning samt 
kassaflödesanalys på sidorna 10-12 

 
Bolagets finansiella information för 
räkenskapsåret 2014 med tillhörande 
noter och revisionsberättelse 

MediRätts årsredovisning för 
räkenskapsåret 2014 
    

Resultat- och balansräkning samt 
kassaflödesanalys på sidorna 11-13

 
Bolagets finansiella information för 
delårsperioden 2015-01-01 – 2015-
09-30 

MediRätts kvartalsrapport för tredje 
kvartalet 2016 
 

Resultat- och balansräkning på 
sidorna 3-4 kassaflödesanalys på 
sidan 7

 
Bolagets finansiella information för 
delårsperioden 2016-01-01 – 2016-
09-30 

MediRätts kvartalsrapport för tredje 
kvartalet 2016 
 

Resultat- och balansräkning på 
sidorna 3-4 kassaflödesanalys på 
sidan 7
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ADRESSER 
 
Bolaget 
MediRätt AB 
c/o Ekonet AB 
Stockholmsvägen 33 
181 33 Lidingö 
Tel: +46 8 765 66 33 
www.mediratt.com 
 
Certified Adviser 
Mangold Fondkommission 
Engelbrektsplan 2 
114 34 Stockholm 
Tel: +46 8 50 30 15 50 
Fax: +46 8 50 30 15 51 
www.mangold.se 
 
Legal rådgivare 
Synch Advokat AB 
Birger Jarlsgatan 6 
114 34 Stockholm 
Tel: +46 8 761 35 35 
www.synchlaw.se 
 
Revisor 
Ekonomihuset i Norr 
Garvaregatan 7 
961 64 Boden 
Tel: +46 92 15 60 24 
www.ekhuset.com 
 
Kontoförande institut 
Euroclear Sweden AB 
Box 7822 
Regeringsgatan 65 
103 97 Stockholm 
Tel: +46 8 402 90 00 
www.euroclear.com 
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