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1 GENERELL INFORMATION 

1.1 Erbjudandet i sammandrag  

Avstämningsdag:	   Avstämningsdag är den 20 april 2012. Sista dag 
för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att 
erhålla teckningsrätter är den 17 april 2012 och 
första dag exklusive rätt att erhålla 
teckningsrätter är den 18 april 2012. 	  

Företrädesrätt:	   De som på avstämningsdagen är registrerade 
aktieägare i MediRätt äger företrädesrätt att 
teckna aktier. En (1) befintlig A-aktie berättigar 
till teckning av en (1) ny A-aktie. En (1) 
befintlig B-aktie berättigar till teckning av en (1) 
ny B-aktie.	  

Teckningstid:	   25 april 2012 - 10 maj 2012	  
Teckningskurs:	   En (1) krona per aktie	  
Handel med 
teckningsrätter:	  

Kommer att ske på AktieTorget under perioden 
25 april 2012 – 7 maj 2012	  

Handel med BTA:	   Kommer att ske på AktieTorget från och med 
den 25 april 2012 fram till dess att Bolagsverket 
har registrerat emissionen. Denna registrering 
beräknas ske i juni 2012. 	  

Antal aktier i 
erbjudandet:	  

3 405 000 B-aktier, 300 000 A-aktier	  

Antal aktier innan 
emission:	  

3 405 000 B-aktier, 300 000 A-aktier	  

Teckningsåtaganden 
och 
emissionsgarantier: 

Bolaget har erhållit teckningsåtaganden och 
emissionsgarantier, innebärande att emissionen 
är fullt ut garanterad.  

 

1.2 Definitioner 

Med ”MediRätt” eller ”Bolaget” avses i detta memorandum MediRätt 
AB (publ). Med ”Euroclear” avses Euroclear Sweden AB. 
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1.3 Undantag från prospektskyldighet 

Detta memorandum uppfyller inte kraven på ett prospekt och har inte 
granskats eller godkänts av Finansinspektionen. Skälet är att reglerna om 
prospekt inte kräver att prospekt upprättas för den nyemission som 
memorandumet avser. Grunden för undantaget är att det belopp som 
sammanlagt ska betalas av investerarna under en tid av tolv månader inte 
överstiger en miljon euro.  

För detta memorandum gäller svensk rätt. Tvist med anledning av 
innehållet i detta memorandum eller därmed sammanhängande 
rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt. 

1.4 Memorandumet tillgängligt  

Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets hemsida 
www.mediratt.com och på AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se. 

1.5 Distributionsområde 

Varken teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nyemitterade aktier 
kommer att registreras i enlighet med United States Securities Act från 
1933 (”Securities Act”), enligt sin senaste lydelse, och inte heller enligt 
någon motsvarande lag i någon enskild stat i USA eller i Australien, 
Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika och 
får därför inte överlåtas eller utbjudas till försäljning eller försäljas i 
USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, 
eller Sydafrika eller till personer med hemvist där eller för sådan persons 
räkning utan att undantag från registreringskrav föreligger. Erbjudandet 
riktar sig ej heller i övrigt till sådana personer vars deltagande förutsätter 
prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk 
rätt. Memorandumet får inte distribueras i något land där distributionen 
eller erbjudandet kräver åtgärd enligt föregående mening eller strider 
mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av aktier i strid med 
ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. 
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1.6 Uttalanden om framtiden 

De uttalanden av framåtriktad karaktär som finns i memorandumet 
återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell 
och operativ utveckling och gäller vid tidpunkten för memorandumet. 
Även om Bolaget anser att förväntningarna som beskrivs i sådana 
framtidsinriktade uttalanden är rimliga, finns det ingen garanti för att 
dessa framtidsinriktade uttalanden förverkligas eller visar sig vara 
korrekta. Presumtiva investerare uppmanas att ta del av den samlade 
informationen i detta memorandum och att ha i åtanke att framtida 
resultat och utveckling kan skilja sig väsentligt från styrelsens 
förväntningar.  

1.7 Friskrivning  

Memorandumet innehåller information som har hämtats från 
utomstående källor. All sådan information har återgivits korrekt. Även 
om Bolaget anser att dessa källor är tillförlitliga har ingen oberoende 
verifiering gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten i 
informationen inte kan garanteras. Såvitt Bolaget känner till och kan 
försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts 
av tredje parter varifrån informationen hämtats, har dock inga uppgifter 
utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen 
felaktig eller missvisande. 

1.8 AktieTorget 

Bolagets aktie är sedan den 4 april 2011 upptagen till handel på 
AktieTorget, som är en handelsplattform, men ingen reglerad marknad. 
Ett stort antal av de regler som gäller för börsföretag gäller inte för bolag 
vars aktie är upptagen till handel på en handelsplattform. I syfte att 
säkerställa att aktieägare och övriga aktörer på marknaden erhåller 
korrekt, omedelbar och samtidig information om Bolagets utveckling har 
Bolaget träffat en överenskommelse med AktieTorget om 
informationsgivning. Bolaget avser att följa tillämpliga lagar, 
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författningar och rekommendationer som gäller för bolag som är 
anslutna till AktieTorget. Allmänheten kan kostnadsfritt prenumerera på 
Bolagets pressmeddelanden och rapporter genom att anmäla intresse för 
detta på AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se. AktieTorget är ett 
värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget 
tillhandahåller ett effektivt aktiehandelssystem (INET Nordic och 
Burgundy), tillgängligt för banker och fondkommissionärer anslutna till 
Norex-börserna. Det innebär att den som vill köpa och sälja aktier som 
är listade på AktieTorget använder sin vanliga bank eller 
fondkommissionär. Aktiekurser från bolag på AktieTorget går att följa i 
realtid hos de flesta Internetmäklare och på hemsidor med finansiell 
information. Aktiekurser finns även att följa på Text-TV och i 
dagstidningar. 
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2 VD HAR ORDET 

Året som gått har inneburit att försäljningen av Medcheck har kommit 
igång och att vi har avslutat projektarbetet med Dosell.  

Medcheck har börjat efterfrågas. Hittills har MediRätt AB sålt för 
26 000 kronor, men en ökad efterfrågan märks i början av 2012. 
Diskussioner inleddes 2011 om ett ”Letter of Intent” med 
sjukvårdsföretaget Capio Närsjukvård som driver 35 vårdcentraler i 
Sverige, vilket ingicks i januari 2012. Capio avser att införa Medcheck 
som rutin på sina vårdcentraler. Detta kan innebära försäljning och 
installation av cirka 500 Medcheck-licenser (à 3 600 kronor) 2012. 

Som framgått av rapporteringen avseende andra halvåret 2011 gick 
försäljningen av Medcheck trögt. Vi har äntligen förstått varför. Flera 
datajournalbolag har kopierat delar av våra idéer, trots att de varit 
informerade om att Medcheck är patentsökt och därmed idéskyddat.  

Patent i Sverige beviljades den 29 februari 2012. PTC-ansökan är 
inlämnad. När vi nu har fått patent, startar sålunda förhandlingar med de 
bolag som har gjort patentintrång. I första hand söker MediRätt AB 
samarbete, exempelvis genom licensavtal med respektive bolag, och 
flera har redan svarat att de önskar förhandla om villkoren. Vi tror att 
licensförhandlingarna blir framgångsrika. Viljan till förlikning i 
patentintrångsmål är enligt svensk tradition stor, menar vår advokat 
Torbjörn Hultsberg (Kilpatrik/Townsend). Går det inte att komma 
överens, kommer MediRätt AB givetvis att kräva skadestånd. 

Dosell, som utgör den stora internationella basen för MediRätt AB, har 
dessvärre länge fått vänta på att börja utvecklas och säljas. Äntligen kan 
produktionen av den moderna dosdispenseraren i hemmet (Dosettens 
iPhone som vissa kallar den!) inledas. Vi har patent i Sverige och USA 
och väntar på att inom kort erhålla Europapatent. Vår samarbetspartner 
Avalon AB kommer att leverera en första prototyp, tre exemplar för test 
kring påsk 2012, och därpå en serie om tjugo fungerande Dosell med 
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larmfunktioner, påminnelser med mera. Samtidigt som vi testar 
prototyperna inleds förhandlingar med intresserade distributörer. Vi har 
flera svenska/nordiska och två amerikanska välkända distributörer som 
är mycket intresserade av Dosell.  

Det krävs uthållighet och patent för att lyckas i sjukvården. Det har vi i 
MediRätt AB! 

 

Göran Sjönell 

Med.Dr  VD Medirätt AB 
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3 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER 

Bolagets styrelse beslutade den 12 april 2012, med stöd av 
bemyndigande från 2011 års årsstämma, om ökning av aktiekapitalet 
med högst 3 705 000 kronor genom nyemission av högst 3 405 000 B-
aktier och högst 300 000 A-aktier till teckningskursen en (1) krona per 
aktie med företrädesrätt för dem som på avstämningsdagen den 20 april 
2012 är aktieägare, varvid innehav av en (1) A-aktie ger rätt till teckning 
av en (1) ny A-aktie och en (1) B-aktie ger rätt till teckning av en (1) ny 
B-aktie.  

Vid full teckning ger emissionen Bolaget ett tillskott på cirka 3,7 
miljoner kronor före emissionskostnader vilka beräknas uppgå till cirka 
330 000 kronor exklusive ersättning till garanter som framgår nedan.  

Härmed inbjuds aktieägarna i Bolaget att teckna aktier i Bolaget till 
teckningskursen en (1) krona per aktie. 

Vid full teckning ökar aktiekapitalet från 3 705 000 kronor till 7 410 000 
kronor. 

Bolaget har erhållit teckningsåtaganden från Carl Johan Merner 
avseende cirka 1,3 procent av emissionslikviden, från Klas Tofft AB 
avseende cirka 3 procent av emissionslikviden, från Anders Säfwenberg 
avseende cirka 3 procent av emissionslikviden, från Torgny Ander 
avseende virka 3,3 procent av emissionslikviden, från Sten Röing 
avseende cirka 5,8 procent av emissionslikviden och från Sjönell & Co 
avseende cirka 35 procent av emissionslikviden, motsvarande 
sammanlagt cirka 51,4 procent av den totala emissionslikviden. 
Avseende återstående del av emissionen har Bolaget ingått garantiavtal 
med Transferator AB avseende cirka 27 procent, Falvir International 
Ltd. avseende cirka 13,5 procent och Tellis AB avseende cirka 8,1 
procent. Detta innebär att emissionen är fullt ut garanterad. För 
garantierna utgår en ersättning om 10 procent av garanterat belopp, 
motsvarande sammanlagt 180 000 kronor. 
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Styrelsen för MediRätt är ansvarig för innehållet i detta memorandum 
och försäkrar att de vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att 
säkerställa att uppgifterna i memorandumet, såvitt de vet, 
överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är 
utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. 

 

Lidingö den 12 april 2012  

MediRätt AB (publ) 

Styrelsen 
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4 BAKGRUND OCH MOTIV 

4.1 Bakgrund 

MediRätt startades som ett projekt år 2006, och bolagiserades under 
hösten 2008. MediRätt bedriver forskning, utveckling och 
marknadsföring av produkterna Medcheck och Dosell. Medcheck och 
Dosell är produkter som används för att säkerställa rätt medicinering och 
läkemedelshantering för äldre patienter. Produkterna bidrar till en mer 
kvalitativ och säker sjukvård i hemmet och vänder sig till såväl den 
svenska som den internationella marknaden.  

4.2 Motiv  

Bolagets styrelse beslutade den 12 april 2012, med stöd av 
bemyndigande från 2011 års årsstämma att genomföra en nyemission 
med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Bolaget har inte nått 
målsättningen positivt kassaflöde i början av 2012. Därför behöver 
Bolaget tillskjutas rörelsekapital. För att tillföra MediRätt rörelsekapital 
genomför Bolaget nu en företrädesemission om 3,7 miljoner kronor. 
Emissionslikviden är i huvudsak avsedd att användas för fortsatta 
försäljningsinsatser av Bolagets produkt Medcheck samt fortsatt 
utveckling av Bolagets produkt Dosell. 
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5 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 

5.1 Företrädesrätt till teckning 

Den som på avstämningsdagen den 20 april 2012 är aktieägare i 
MediRätt äger företrädesrätt att teckna aktier i MediRätt utifrån 
befintligt aktieinnehav i Bolaget.  

5.2 Teckningsrätter (TR) 

Aktieägare i MediRätt erhåller för varje befintlig aktie en (1) 
teckningsrätt av samma serie. Det krävs en (1) teckningsrätt för att 
teckna en (1) ny aktie av samma serie. 

5.3 Teckningskurs 

Teckningskursen är en (1) krona per aktie. Courtage utgår ej. 

5.4 Avstämningsdag 

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB, (VPC) för rätt till 
deltagande i emissionen är den 20 april 2012. Sista dag för handel i 
MediRätts aktie med rätt till deltagande i emissionen är den 17 april 
2012. Första dag för handel i MediRätts aktie utan rätt till deltagande i 
emissionen är den 18 april 2012. 

5.5 Teckningstid 

Teckning av nya aktier ska ske under tiden från och med den 25 april 
2012 till och med den 10 maj 2012. Styrelsen har rätt att förlänga 
teckningstiden. Vid en eventuell förlängning av teckningstiden ska detta 
meddelas senast den 10 maj. Efter teckningstidens utgång blir 
outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Efter 
teckningstiden kommer outnyttjade teckningsrätter, utan avisering från 
Euroclear, att bokas bort från aktieägarnas VP-konton. 
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5.6 Handel med teckningsrätter (TR) 

Handel med teckningsrätter av serie B kommer att ske på AktieTorget 
under perioden från och med den 25 april 2012 till och med den 7 maj 
2012. Värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd handlägger 
förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter. Den som önskar 
köpa eller sälja teckningsrätter ska därför vända sig till sin bank eller 
fondkommissionär. Teckningsrätter som ej utnyttjas för teckning i 
företrädesemissionen måste säljas senast den 7 maj 2012 eller användas 
för teckning av aktier senast den 10 maj 2012 för att inte bli ogiltiga och 
förlora sitt värde. 

5.7 Emissionsredovisning och anmälningssedlar 

5.7.1 Direktregistrerade aktieägare 

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovan nämnda 
avstämningsdag är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning 
förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning, särskild 
anmälningssedel 1 och 2 samt sammanfattning av memorandumet. Av 
den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat erhållna 
teckningsrätter. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken 
särskilt förda förteckningen över panthavare med flera, erhåller inte 
någon emissionsredovisning utan underrättas separat. VP-avi som 
redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto 
utsändes ej. 

5.7.2 Förvaltarregistrerade aktieägare 

De aktieägare som är förvaltaregistrerade erhåller en sammanfattning av 
memorandumet samt särskild anmälningssedel 2. Teckning och 
betalning med stöd av företrädesrätt ska ske i enlighet med anvisningar 
från respektive förvaltare. 
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5.8 Teckning med stöd av företrädesrätt 

Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant 
betalning senast den 10 maj 2012. Teckning genom betalning ska göras 
antingen med den, med emissionsredovisningen utsända, förtryckta 
inbetalningsavin eller med den inbetalningsavi som är fogad till den 
särskilda anmälningssedeln 1 enligt följande alternativ: 

5.8.1 1) Inbetalningsavi 

I de fall exakt samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter 
utnyttjas för teckning ska endast den förtryckta inbetalningsavin 
användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild 
anmälningssedel 1 ska då ej användas. Observera att teckning är 
bindande. 

5.8.2 2) Särskild anmälningssedel 1 

I de fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras, eller av annan anledning 
ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta 
emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, ska den särskilda 
anmälningssedeln användas som underlag för teckning genom kontant 
betalning. Aktieägaren ska på särskild anmälningssedel 1 uppge det antal 
aktier som denne tecknar sig för och på inbetalningsavin fylla i det 
belopp som ska betalas. Betalning sker således genom utnyttjande av 
inbetalningsavin. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan 
komma att lämnas utan avseende.  

Särskild anmälningssedel 1 kan erhållas från Aktieinvest FK AB 
(”Aktieinvest”) på nedanstående telefonnummer. Ifylld anmälningssedel 
ska i samband med betalning skickas eller lämnas på nedanstående 
adress och vara Aktieinvest tillhanda senast klockan 17.00 den 10 maj 
2012. Det är endast tillåtet att insända en (1) särskild anmälningssedel 1. 
I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist 
erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att 
lämnas utan avseende. Observera att teckning är bindande. 
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Aktieinvest FK AB 
Emittentservice 
113 89 STOCKHOLM 
Telefon:08-5065 1795 
Fax: 08-5065 1701 
E-post: emittentservice@aktieinvest.se 

 
5.9 Teckning utan företrädesrätt 

För det fall nyemissionen inte blir fulltecknad genom teckning med stöd 
av teckningsrätter kommer tilldelning att ske utan stöd av 
teckningsrätter. Anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter ska 
göras under samma tidsperiod som teckning med företrädesrätt. 
Anmälan om teckning ska göras på särskild anmälningssedel 2 som finns 
tillgänglig på Bolagets hemsida eller kan erhållas från Aktieinvest. 
Anmälningssedeln ska vara Aktieinvest tillhanda senast den 10 maj 
2012. Observera att anmälan är bindande. I det fall fler än en 
anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. 
Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende. 
Observera att teckning är bindande.  

5.10 Tilldelning vid teckning utan företrädesrätt 

Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt 
lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en 
avräkningsnota. Betalning ska ske enligt besked på avräkningsnota, dock 
senast en vecka från besked om tilldelning. Något meddelande lämnas ej 
till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan 
aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid 
sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta erbjudande, 
kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att 
få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Tilldelning sker på 
följande grunder: 

i. I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av 
teckningsrätter ske till dem som också tecknat aktier med stöd av 
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teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på 
avstämningsdagen eller inte. Om tilldelning till dessa inte kan ske 
fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal 
teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier och, i den 
mån detta inte kan ske, genom lottning. 

ii. I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av 
teckningsrätter ske till övriga som anmält sig för teckning utan 
stöd av teckningsrätter. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt 
ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som 
var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, 
genom lottning. 

iii. I tredje hand till garantigivare i emissionen, med fördelning pro 
rata i förhållande till storleken på respektive garantiåtagande. 

5.11 Aktieägare bosatta i utlandet 

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i 
USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien, Hong Kong, 
Singapore) och vilka äger rätt att teckna aktier i nyemissionen, kan 
vända sig till Aktieinvest på telefon enligt ovan för information om 
teckning och betalning. 

5.12 Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner 

Tilldelning av teckningsrätter och utgivande av nya aktier vid 
utnyttjande av teckningsrätter till personer som är bosatta eller 
medborgare i andra länder än Sverige kan påverkas av 
värdepapperslagstiftningar i sådana länder. Med anledning härav 
kommer, med vissa undantag, aktieägare som har sina aktier i MediRätt 
direktregistrerade på VP-konton och har registrerade adresser i till 
exempel Australien, Kanada, Japan, USA, Nya Zeeland, Hong Kong, 
Singapore och Sydafrika inte att erhålla detta memorandum. De kommer 
inte heller att erhålla några teckningsrätter på sina respektive VP-konton. 
De teckningsrätter som annars skulle ha tilldelats dessa aktieägare 
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kommer att säljas varefter försäljningslikviden, med avdrag för 
kostnader, kommer att utbetalas till dessa aktieägare. Belopp 
understigande 500 kronor kommer inte att utbetalas. 

5.13 Betald tecknad aktie (BTA) 

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan 
ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter 
erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda 
tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. De nytecknade 
aktierna är bokförda som BTA på VP-kontot tills nyemissionen blivit 
registrerad hos Bolagsverket. 

5.14 Handel i BTA 

Handel i BTA av serie B kommer att ske på Aktietorget från den 25 april 
2012 till och med att emissionen registrerats hos Bolagsverket. 

5.15 Leverans av aktier 

Så snart emissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske 
senast i början av juni 2012, ombokas BTA till aktier utan särskild 
avisering från Euroclear Sweden AB. För de aktieägare som har sitt 
aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive 
förvaltare. 

5.16 Utdelning 

Varje aktie medför lika rätt till andel i MediRätt AB:s tillgångar och 
resultat. De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med för 
verksamhetsåret 2012. 

5.17 Offentliggörande av utfallet i emissionen 

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats och senast omkring den 
21 maj 2012, kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av emissionen. 
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Offentliggörande kommer att ske genom pressmeddelande och finnas 
tillgängligt på Bolaget hemsida. 
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6 MEDIRÄTT 

6.1 Affärsidé 

MediRätts verksamhet består i att bedriva forskning, utveckling och 
marknadsföring av medicinska produkter för säker medicinering och 
läkemedelshantering. Produkterna bidrar till en mer kvalitativ sjukvård i 
hemmet och vänder sig till såväl den svenska som den internationella 
marknaden.  

6.2 Vision och mål 

MediRätt ska vara en av de ledande svenska och internationella 
leverantörerna av produktlösningar för säker medicinering av patienter i 
hemmiljö.  

6.3 Verksamhet 

Bolaget bildades i november 2008 av Göran Sjönell och Sten Röing. 
Utvecklingen av Bolagets produkter har dock pågått sedan 2006, då de 
första idéerna om att utveckla hjälpmedel för säkrare medicinering 
föddes. Produkten Medcheck är utvecklad och kliniska tester inom 
primärvården har utförts. Ytterligare en produkt, Dosell, är under 
utveckling och beräknas vara färdig för lansering under 2013.  

6.3.1 Säker medicinering och läkemedelshantering 

Processen med att säkerställa en korrekt medicinering och 
läkemedelshantering börjar på vårdcentralen där läkaren alternativt 
distriktssköterskan arbetar fram en medicinlista anpassad efter patientens 
behov. I Medcheck görs fyra separata säkerhetskontroller som syftar till 
att säkerställa att de olika medicinerna är lämpliga att användas 
tillsammans och att kombinationen av mediciner är ofarliga för 
patienten. Kontrollerna avser interaktion, njurfunktion, allergier samt 
rekommenderade läkemedel och medicinlistan ska signeras vid varje 
tillfälle.  
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När säkerhetskontrollen i Medcheck har genomförs med 
tillfredsställande resultat tar läkaren eller distriktssköterska fram de 
läkemedel som patienten enligt medicinlistan ska ha. De framtagna 
läkemedlen kontrolleras med hjälp av en streckkodsläsare och i 
Medcheck-systemet säkerställs att de överensstämmer med 
medicinlistan.  

Läkemedlen kan sedan dispenseras i Dosell eller liknande 
doseringshjälpmedel. Vid dispensering i Dosell skrivs en etikett ut 
innehållande läkemedelslistan, patient-ID, ansvarig läkare och sköterska 
samt vårdcentral med telefonnummer. Denna etikett fästes sedan på 
Dosellens baksida.  

När medicinerna har fyllts på i patientens kassett, skrivs även här en, för 
patienten, unik etikett ut, där uppgifter om ansvarig läkare och sköterska 
framgår samt att läkemedlen kan användas tillsammans. Därefter är 
Dosell-kassetterna redo att levereras hem till patienten, där de monteras 
på väggen för att kunna användas vid olika medicineringstillfällen. När 
levererade läkemedel tar slut i patientens Dosell, ska dess återigen på 
samma sätt fyllas på hos vårdcentralen av distriktssköterska eller annan 
behörig person.  

6.4 Bolagets produkter 

MediRätts produkter är avsedda att minimera risken för felmedicinering 
av äldre personer vare sig de bor kvar i hemmet eller på ett äldreboende. 
Bolagets produkter utgör tillsammans ett komplett koncept för säker 
medicinering, från det att medicinlistan med läkemedel gås igenom av 
läkaren, till själva medicineringstillfället för patienten. Med MediRätts 
produkter minimeras risken för felmedicinering, då produkterna 
säkerställer att rätt medicin når rätt person, vid rätt tidpunkt. Dessutom 
finns ett varningssystem som larmar när medicinen inte tas i rätt tid.  
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6.4.1 Medcheck 

Medcheck är ett förskrivarstöd 
med en checklista för läkare och 
sjuksköterskor vid utskrift av 
mediciner till patienter. Systemet 
förebygger skador och dödsfall till 
följd av felaktig medicinering. 
Huvudsyftet med Medcheck är att 
det fungerar som ett kontinuerligt 
kvalitetssäkringssystem.  

Medcheck är en webbapplikation där patientens namn, personnummer, 
diagnos, ansvarig läkare och sköterska och medicinlista med aktuella 
ordinerade läkemedel förs in. Fyra separata kvalitetskontroller bedöms 
och signeras varje gång av den som skriver ut medicinen. Kontrollerna 
som genomförs, och råden som ges gäller interaktion, njurfunktion, 
allergier och rekommenderade läkemedel. Läkarna och sköterskorna får 
i Medcheck ”checka” av att de ordinerade läkemedlen är säkra och rätt 
för varje enskild patient.  

6.4.2 Dosell 

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

Dosell-prototypen är utrustad med en motor och en 
klocka som möjliggör automatisk frammatning av 
piller till önskad tidpunkt. Modellen är även utrustad 
med ljud- och ljuspåminnelser. Dosell innehåller, 
förutom prototypens funktioner, ett larmsystem som 
fungerar antingen via Internetuppkoppling eller via 
SIM-kort, och som i sin tur larmar ansvarig läkare, 
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distriktssköterska, hemtjänst eller anhörig när patient inte har tagit sin 
medicin. Efter ytterligare utveckling beräknas Dosell vara färdig för 
lansering under 2013.  

6.5 Marknad 

För MediRätts två produkter, Medcheck och Dosell, gäller två olika 
marknadsstrategier då det gäller två skilda målgrupper.  

6.5.1 Medcheck 

Medcheck har en marknad på cirka 20 000-30 000 användare i svensk 
primärvård, vilket motsvarar en årsomsättning på mellan 72 och 108 
miljoner kronor. Systemet säljs i form av användarlicenser.  

I den marknadsplan MediRätt arbetar utifrån beräknas Bolaget kunna ta 
cirka 1-2 procent av marknaden under 2012. 

I inledningsskedet sker all försäljning med MediRätts egen personal. När 
behovet av ytterligare säljkapacitet ökar kommer det företrädesvis att 
ske genom rekrytering av vårdutbildade försäljare. För hjälp med 
struktureringen av marknadsförings- och säljinsatser sker ett samarbete 
med Peacock Advertising Agency för att få bästa möjliga utfall av de 
resurser som läggs ner på de olika instanserna.  

Bolaget vänder sig avseende Medcheck i första hand till centrala 
beslutsfattare och enhetschefer för primärvården och äldreboenden. 
Kontakten sker till stor del genom direktkontakt med dessa personer, 
som ofta finns i Bolagets eget nätverk. Dessutom kommer kontakter att 
tas vid deltagande på seminarier och branschrelaterade konferenser, 
mailutskick och annonser i fackpress.  

Kontakt med enskilda läkare och sjuksköterskor inom primärvård och 
äldreomsorg utgör en målgrupp som kommer att bearbetas genom 
anordnande av utbildningsseminarier, direktkontakt och mailutskick.  
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Indirekt kan det även vara av intresse att marknadsföra Medcheck mot 
allmänheten och de olika intressegrupper för äldre som finns, till 
exempel PRO och SPF. Därigenom kan det skapas en efterfrågan efter 
produkten då dessa viktiga påtryckningsgrupper vill att deras anhörigas 
medicinering är testad i Medcheck.  

Med nuvarande organisation är målsättningen att under 2012 nyförsälja 
800 licenser och ytterligare 2 000 licenser under 2013.  

6.5.2 Dosell 

Såväl i Sverige som i de flesta andra I-länder har vi en trend med en 
åldrande befolkning. Per den 31 januari 2012 uppgick befolkningen i 
Sverige till cirka 9,5 miljoner människor enligt Statistiska Centralbyrån 
(”SBC”). I Europa uppgick befolkningen år 2011 till cirka 740 miljoner. 
Andelen 65 år eller äldre är i Sverige cirka 18 procent och i de 
ursprungliga EU-länderna är andelen cirka 15 procent.  

Andelen människor som är 80 år och äldre, kommer att öka kraftigt från 
år 2020 enligt uppgifter från SCB, vilket illustreras i diagrammet nedan. 
Detta antagande styrks även av det andra diagrammet nedan som 
illustrerar hur denna åldersgrupp har utvecklats historiskt som andel av 
total befolkning. Många äldre har flera olika läkemedel som de måste ta 
varje dag. I åldern 60-80 år är det vanligt med minst tre till fem 
läkemedel som ska medicineras vid olika tidpunkter på dygnet. Hos 
personer över 80 år är det inte ovanligt med åtta till tio mediciner som 
ska intas dagligen. Dessa personer utgör främst den målgrupp MediRätt 
vill nå, då Bolagets produkter erbjuder dessa personer en stor kundnytta.  

Vanliga diagnoser för äldre patienter är diabetes, hjärtinkompensation, 
resttillstånd efter stroke, demens, artros, gångsvårigheter och yrsel.  
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Äldreomsorgen i Sverige kostar totalt 79 miljarder kronor, vilket enligt 
estimeringar i dagspress motsvarar 20 procent av kommunernas 
kostnader. Varje inlagd person kostar mellan 4 000 till 6 000 kronor per 
dygn.  
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I USA är den tredje vanligaste dödsorsaken ”medical error”. I Sverige 
görs cirka en miljon inläggningar på sjukhus per år. Av dessa utgör 12 
till 15 procent fall där felmedicinering förekommit, vilket motsvarar 
cirka 150 000 personer. Detta innebär att var sjunde person har blivit 
inlagd till följd av problem som har orsakats av medicin. Den totala 
kostnaden för felaktig läkemedelsanvändning i Sverige uppskattas till 25 
miljarder kronor per år. Dessa fakta är hämtade ur en undersökning från 
Stockholms läns landsting som publicerats på internet.1 

Marknaden för doseringshjälpmedel uppskattas vara cirka 400 000 av 
Sveriges cirka 1,6 miljoner pensionärer, dvs. att cirka 25 procent 
uppskattas ha behov av hjälpmedel för dispensering av läkemedel. 
Denna marknad bedöms öka betydligt de närmaste åren. Den årliga 
ökningen i Sverige för dispensering av läkemedel beräknas till cirka 10 
procent per år. Marknaden är ännu större utomlands, där den 
skandinaviska marknaden (exklusive Sverige) tillsammans med 
Tyskland och Storbritannien uppskattas vara 10 gånger större än den 
svenska, den japanska 15 gånger större och den amerikanska cirka 20 
gånger större.  

Vid lansering av Dosell spelar vårdcentralerna en central roll i Bolagets 
marknadsföring. Bolaget kommer att bedriva kurs- och 
utbildningsverksamhet för sköterskor och annan sjukvårdspersonal i 
enlighet med de regler som gäller för FAS 4 för läkemedel i 
öppenvården. Bolaget kommer även att anställa medicintekniska 
konsulenter i försäljningen av Dosell. Försäljningen kommer även att 
ske över Internet, genom apoteksbolag och via dagligvaruhandeln.  

Den internationella marknaden utgörs främst av Europa, USA och Japan, 
där framförallt Japan har en demografi med många äldre människor.  

Den nordiska marknaden ska bearbetas genom Göran Sjönells 
kontaktnät med kurser, konferenser, utrymme i fackpress samt 

                                                
1 Svenska Dagbladet den 4 augusti 2010, ”Biverkningar blir en valfråga”.  



 

  - Inbjudan till teckning av aktier 26 
 
 
 
 
 
 

  

konsumentmarknadsföring. På den internationella marknaden ska Dosell 
licensieras ut till lämpliga partners, parallellt med etableringen i Sverige 
och övriga Norden.  

6.6 Bolagsstruktur 

Bolaget har inga dotterbolag och ingår inte i någon koncern.  

6.7 Bolagsinformation 

Firmanamn  MediRätt AB (publ) 
Organisationsnummer   556762-3391 
Kortnamn  MEDR B 
ISIN-kod för Bolagets aktie SE0003656834 
Säte och hemvist  Lidingö kommun 
Datum för bolagsbildning  2008-06-24  
Land för bolagsbildning  Sverige  
Juridisk form  Publikt aktiebolag  
Lagstiftning  Svensk rätt och svenska aktiebolagslagen  
Adress  Stockholmsvägen 33, 181 33 Lidingö 
Telefon  08-765 66 33 
Hemsida  www.mediratt.com  

 

6.8 Målsättning för 2012 

Bolagets målsättning är att bli ett ledande bolag inom säker, 
högkvalitativ och medicinsk hemsjukvård För 2012 är Bolagets 
målsättning att kunna redovisa ett positivt operativt resultat och 
kassaflöde. För 2013 är Bolagets målsättning att kunna redovisa ett 
nettoresultat om fem miljoner kronor.  

6.9 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 
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enlighet med patentansökan. Utvecklingsarbetet sker i samverkan med 
en innovativ fabrikör inom plastindustrin.  

2007 
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.  

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.  
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2011 
Bolagets aktie upptas till handel på AktieTorget. MediRätt inleder 
samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting för att integrera 
Medcheck i det nationella läkemedelsregistret.  

2012 
Patent beviljas för Medcheck.  
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7 STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE  

7.1 Styrelse 

Sten Röing, f. 1944. Styrelseordförande 
Verksam som konsult. Maskiningenjör i industriell 
ekonomi, Tekniska Högskolan i Zürich. Mångårig 
erfarenhet av produktionsprocesser och 
affärsutveckling genom ett flertal olika positioner 
inom Brown Boveri, Zürich, Schweiz, senare ABB, 
Atlas Copco Nacka och Bremen, Tyskland, National 
Cash Register, NCR AB, Teamco Consulting AB. 
Datachef vid Norsk Hydro Olje AB’s etablering i Sverige. Fram till 
sammanslagningen av Hydro och Statoil 2009, Supply Manager inom 
Norsk Hydro.  
Styrelseledamot i Norrländska Malm Aktiebolag.  
Aktieinnehav: 214 000 B-aktier 

Göran Sjönell, f. 1946. Styrelseledamot  
Medicine doktor. Allmänläkare och husläkare. 
Specialist i allmänmedicin. Tidigare ordförande för 
Sveriges allmänläkare och senare president i 
allmänläkarnas världsorganisation WONCA. 
Ledande utvecklare av svensk primärvård. Skapare 
av Kvartersakutens mottagningar i Centrala 
Stockholm 1987. VD för Kvartersakuten M AB 
(årsomsättning ca 30 miljoner kronor) 1997–2001 samt 2004–2009.  VD 
Familjemedicinska Institutet 2001–2004 (statligt anslag 30 miljoner 
kronor/år). Arbetar nu deltid som husläkare på Kvartersakuten Mörby 
Centrum och är VD i MediRätt AB.  
Styrelseordförande i Sjönell & Co Aktiebolag, Kvartersakuten Mörby 
Centrum AB och Kallhälls Nya Vårdcentral AB. Styrelseledamot i 
Pressure Group Aktiebolag och Stolt Sjönell Brune & Partners AB.  
Aktieinnehav: 300 000 A-aktier samt 1 203 000 B-aktier (privat och 
genom bolag) 



 

  - Inbjudan till teckning av aktier 30 
 
 
 
 
 
 

  

Klas Tofft, f. 1935. Styrelseledamot 
Ingenjör och företagsledare. Har erfarenhet av att 
driva små och medelstora företag som VD och 
ägare. Har arbetat inom finmekanisk 
verkstadsindustri dels med legotillverkning, dels 
inom dentalbranchen. Har varit styrelseledamot i 
Svensk Dentalbranchförening. Uppfinnare med ett 
antal patent. 
Styrelseordförande i Klas Tofft AB. Styrelseledamot och VD i Tofft 
Promotion Aktiebolag. Styrelseledamot i Tofft Förvaltning AB.  
Aktieinnehav: 109 000 B-aktier  

Anders Säfwenberg, f. 1945. Styrelseledamot 
Civilekonom. Arbetat som Ekonomi-/Administrativ chef inom 
detaljhandel, grosshandel, verkstadsindustri, sjukvård och 
fastighetsbranschen både i Sverige och internationellt. Inom Åhléns, 
Tibnor, Presam, IKEA, Gränges, Autoliv, Sophiahemmet och senast 
inom Svenska Bostadsfonden.  
Bolagsman i Säfwenberg Projektutveckling Handelsbolag.  
Aktieinnehav: 110 000 B-aktier 

Calle Sjönell, f. 1971. Styrelseledamot 
Har jobbat i Internet- och reklambranschen sedan 
1996 och bland annat startat och drivit en webbyrå, 
Moonwalk, senare Starring som kreativ chef. Bor 
numera i New York och arbetar på Ogilvy.  
Styrelseordförande i Okee Bikes AB. Styrelseledamot 
i Wonderwall AB. 
Aktieinnehav: 0 

Birgitta Hovelius, f. 1940. Styrelseledamot 
Professor emeritus, Lunds universitet. Allmänläkare.  
Styrelseledamot i Lexis Universitetsbokhandel AB.  
Aktieinnehav: 4 000 B-aktier 
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Torgny Ander, f. 1945. Styrelsesuppleant 
Jurist. Arbetat inom försäkringsbranschen under 70-
talet. Egen verksamhet sedan 1980 inom life-
science. Har även undervisat inom juridik på såväl 
IHM (Institutet för Högre Marknadsutbildning) som 
IFU (Institutet för försäkringsutbildning). Har även 
arbetat som konsult på Rex Management. Anställd i 
MediRätt AB sedan 2008. 
Aktieinnehav: 122 000 B-aktier 

Barbro Ståhle Sjönell f. 1943. Styrelsesuppleant 
Docent i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet och bitr. 
huvudredaktör för Svenska Vitterhetssamfundets utgivning. Medlem av 
redaktionsrådet för utgivningen av Zacharias Topelius Skrifter och av 
styrgruppen för Selma Lagerlöf-arkivet. Tidigare vice ordförande i 
Strindbergssällskapet och i De Litterära Sällskapens samarbetsnämnd 
samt medlem av styrgruppen för Nordiskt Nätverk för Editionsfilologer 
och dess forskarskola. Redaktör för litterära tidskrifter och antologier. 
Meduppfinnare till Medchecksystemet. 
Styrelseledamot och VD i Sjönell & Co Aktiebolag.  
Aktieinnehav: 5 650 B-aktier 

7.2 Ledande befattningshavare 

Sten Röing, Ekonomicontroller.  
För vidare information se ovan.  

Göran Sjönell, VD.  
För vidare information se ovan.  

Torgny Ander, juridik, ekonomi.  
För vidare information se ovan.  

Ola Holmsäter, f. 1949. Försäljningschef.  
Har tidigare arbetat i försäkringsbranschen med försäljning, utbildning, 
utveckling av nya försäkringsprodukter samt bildande och uppstartande 
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av nya livförsäkringsbolag. Har även varit avdelningsdirektör på Posten 
och är grundare av Biljett Direkt. 
Aktieinnehav: 0  
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8 AKTIEKAPITAL 

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 3 miljoner kronor och högst 12 
miljoner kronor fördelat på lägst 3 miljoner aktier och högst 12 miljoner 
aktier.  

Bolaget får ge ut A- och B-aktier, i vardera serien upp till 100 procent av 
aktiekapitalet. A-aktie ger tio röster och B-aktie ger en röst. I övrigt ger 
A- och B-aktier samma rättigheter, bland annat samma rätt till andel i 
Bolagets tillgångar och vinst. A-aktier kan omvandlas till B-aktier om 
aktieägare skriftligen begär det hos Bolaget. 

Bolagets aktiekapital uppgår till 3 705 000 kronor fördelat på lika många 
aktier, varav 300 000 A-aktier och 3 405 000 B-aktier. Kvotvärdet är en 
krona. 

Bolagets aktiebok förs av Euroclear.  

8.1 Aktiekapitalets utveckling 

Händelse Ökning 
antal 

aktier 

Totalt 
antal 

aktier 
Ökning av 

aktiekapital 
Totalt 

aktiekapital 
Kvot-
värde     

2008 
Bolagets 
bildande 1 000 1 000 100 000 100 000 100,00 

2008 Nyemission 17 000 18 000 1 700 000 1 800 000 100,00 
2009 Nyemission 2 000 20 000 200 000 2 000 000 100,00 
2010 Nyemission 1 000 21 000 100 000 2 100 000 100,00 
2010 Nyemission 9 000 30 000 900 000 3 000 000 100,00 
2010 Split 2 970 000 3 000 000 0 3 000 000 1,00 
2010 Nyemission 105 000 3 105 000 105 000 3 105 000 1,00 
2011 Nyemission 600 000 3 705 000 600 000 3 705 000 1,00 

  
3 705 000 

 
3 705 000 
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8.2 Ägarförteckning per den 31 mars 2012 

Namn 
Antal A-

aktier 
Antal B-

aktier 
Andel 

kapital  
Andel 
röster 

Göran Sjönell (privat och 
genom bolag) 300 000 1 203 000 40,57% 65,62% 
Försäkringsaktiebolaget, 
Avanza Pension 

 
259 496 7,00% 4,05% 

Danica Pension  
 

198 000 5,34% 3,09% 
Carl Johan Merner 

 
143 000 3,86% 2,23% 

Klas Tofft (privat och genom 
bolag) 

 
109 000 2,94% 1,70% 

SIX SIS AG, W8IMY 
 

90 000 2,43% 1,41% 
Peter Fjäll 

 
68 260 1,84% 1,07% 

ICU Scandinavia AB 
 

60 000 1,62% 0,94% 
Börje Embretsen 

 
60 000 1,62% 0,94% 

Robur Försäkring 
 

50 427 1,36% 0,79% 
Övriga   1 163 817 31,41% 18,17% 
Totalt 300 000 3 405 000 100,00% 100,00% 

 

8.3 Emissionsbemyndigande  

Årsstämman 2011 beslutade att bemyndiga styrelsen att före nästa 
årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från 
ägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av högst så många aktier 
eller teckningsoptioner att antalet, vid full teckning och vid fullt 
utnyttjande, ryms inom bolagsordningens gränser avseende antal aktier 
och aktiekapital, mot betalning i kontanter eller apport, genom kvittning 
eller annars med villkor. 

8.4 Utspädning 

Vid full teckning ökar antalet aktier i Bolaget med 3 705 000 aktier, 
vilket motsvarar en ökning med 100 procent. En aktieägare som inte 
utnyttjar sina teckningsrätter blir, vid full teckning, utspädd med 50 
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procent, varmed avses antalet nyemitterade aktier i förhållande till det 
totala antalet aktier efter att nyemissionen registrerats.  
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9 FINANSIELL ÖVERSIKT 

	   	  
	  	  

(SEK, om ej annat anges) 2011 2010 
RESULTATRÄKNING     
Nettoomsättning 26 419 3 750 
      
Övriga externa kostnader -2 606 753 -3 389 096 
Personalkostnader -704 605 -878 791 
Avskrivningar -1 634 538 -1 634 540 
      
Rörelseresultat -4 919 477 -5 898 677 
      
Resultat från finansiella poster -22 103 -8 568 
Resultat efter finansiella poster -4 941 580 -5 907 245 
      
Periodens resultat -4 941 580 -5 907 245 
      
BALANSRÄKNING     
Tillgångar     
Immateriella anläggningstillgångar 3 350 448 4 618 333 
Materiella anläggningstillgångar 8 326 12 865 
      
Omsättningstillgångar 147 364 181 454 
Kassa och bank - 50 000 
Summa tillgångar 3 506 138 4 862 652 
      
Eget kapital och skulder     
Aktiekapital 3 705 000 3 105 000 
Fritt eget kapital 4 318 779 6 866 024 
Periodens resultat -4 941 580 -5 907 245 
Eget kapital 3 082 199 4 063 779 
Långfristiga skulder - - 
Kortfristiga skulder 423 939 798 873 
Summa skulder och eget kapital 3 506 138 4 862 652 
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(SEK, om ej annat anges) 2011 2010 
KASSAFLÖDESANALYS     
Den löpande verksamheten     
Resultat efter finansiella poster  -4 941 580 -5 907 245 
Justering av poster som inte ingår i 
kassaflödet     
Avskrivningar 1 634 538 1 634 540 
  -3 307 042 -4 272 705 
      
Kassaflöde för förändringar i rörelsekapital 118 533 -163 201 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten -3 188 509 -4 435 906 
      
Investeringsverksamheten     
Årets investeringsutgift -362 114 - 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 550 623 -4 435 906 
      
Finansieringsverksamheten     
Nyemission 3 960 000 3 700 000 
Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 3 960 000 3 700 000 
      
Periodens kassaflöde 409 377 -735 906 
Likvida medel vid årets början -626 731 109 175 
Likvida medel vid årets slut -217 354 -626 731 
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10 KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN 

10.1 Allmänt 

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

10.2 Kostnader 

De löpande kostnaderna i verksamheten under räkenskapsåret 2011 
uppgick till 3,3 miljoner kronor. Till dessa kostnader ska läggas 
avskrivningar på 1,6 miljoner kronor. För 2010 uppgick de löpande 
kostnaderna till 4,3 miljoner kronor. Dessutom tillkommer avskrivningar 
på 1,6 miljoner kronor.  

10.3 Rörelseresultat 

Rörelseresultatet uppgick för år 2011 till -4,9 miljoner kronor och för 
2010 till -5,9 miljoner kronor.  

10.4 Investeringar 

Under 2011 har Bolaget valt att aktivera utvecklingskostnader 
uppgående till 0,4 miljoner kronor. Under 2010 valde Bolaget att inte 
aktivera några utvecklingskostnader.  

10.5 Anläggningstillgångar 

De anläggningstillgångar som Bolaget innehar är huvudsakligen 
hänförliga till aktiverade patentkostnader för Medcheck och Dosell. 
Dessa uppgick under 2011 till 3,4 miljoner kronor och under 2010 till 
4,6 miljoner kronor. Dessutom tillkommer ytterligare inventarier för 
mindre än 0,1 miljoner kronor avseende 2011 och 2010.   
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10.6 Omsättningstillgångar 

Omsättningstillgångarna uppgick under 2011 till 0,1 miljoner kronor och 
till 0,2 miljoner kronor för 2010. Omsättningstillgångarna för 2011 och 
2010 utgörs av momsfordringar samt förutbetalda kostnader.  

10.7 Eget kapital 

Bolagets eget kapital uppgick för 2011 till 3,1 miljoner kronor och för 
2010 till 4,1 miljoner kronor.  

10.8 Skulder 

MediRätt har endast kortfristiga rörelseskulder. Dessa uppgick för 2011 
till 0,4 miljoner kronor och för 2010 till 0,8 miljoner kronor.  

10.9 Kassaflöde 

Från den löpande verksamheten redovisar MediRätt ett negativt 
kassaflöde för 2011 uppgående till -3,2 miljoner kronor och för 2010 till 
-4,4 miljoner kronor.  

10.10 Medelantal anställda 

Medirätt har för närvarande en person anställd i Bolaget.  

10.11 Handlingar införlivade genom hänvisning 

Till memorandumet hör bokslutskommuniké för 2011 samt 2010 års 
årsredovisning jämte revisionsberättelse. Dessa finns att hämta på 
www.mediratt.com.   
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11 RISKFAKTORER 

Ett antal riskfaktorer kan ha en negativ inverkan på verksamheten i 
MediRätt. Det är därför av stor vikt att beakta relevanta risker vid sidan 
av Bolagets tillväxtmöjligheter. Andra risker är förenade med den aktie 
som genom detta memorandum erbjuds till försäljning. Nedan beskrivs 
riskfaktorer utan inbördes ordning och utan anspråk på att vara 
heltäckande. Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte beskrivas 
utan att en samlad utvärdering av övrig information i memorandumet 
tillsammans med en allmän omvärldsbedömning har gjorts.  

 
11.1 Bolaget  

11.1.1 Finansieringsbehov och kapital  

MediRätt befinner sig i ett etableringsskede där förväntade intäkter ej 
täcker planerade kostnader. Bolaget gör nu en nyemission för att tillföra 
rörelsekapital. Det kan inte uteslutas att MediRätt i framtiden kan 
behöva anskaffa ytterligare kapital. Bolaget kan inte garantera att 
eventuellt ytterligare kapital kan anskaffas eller att det kan anskaffas till 
gynnsamma villkor för befintliga aktieägare. Vid varje enskilt 
kapitaliseringstillfälle är det allmänna marknadsläget och det finansiella 
klimatet av betydelse.  

 
11.1.2 Nyckelpersoner  

MediRätt är ett litet och kunskapsintensivt företag och är beroende av ett 
antal nyckelpersoner för att nå planerad framgång. Samtliga 
nyckelpersoner är knutna till Bolaget via ägande. Om en eller flera 
nyckelpersoner trots detta väljer att lämna Bolaget kan detta komma att 
medföra negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat.  

 
11.1.3 Teknik- och produktutveckling  

Bolagets produkter befinner sig dels i tidig kommersialiseringsfas, dels i 
utvecklingsfas. Även om åtskilligt arbete har inriktats på att säkerställa 
den teknik som används, kan det inte till fullo uteslutas att 
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kompletterande eller alternativa tekniska lösningar kommer att bli 
nödvändiga. Det skulle innebära att utvecklingsarbete, utöver det som 
redan är planerat, måste genomföras. I det fall detta aktualiseras kan det 
få negativa effekter på Bolagets verksamhet och resultat i form av 
försenad marknadsintroduktion samt ökade kostnader för MediRätt.   

 
11.1.4 Marknad  

MediRätt marknadsför medicinska produkter för säker medicinering och 
läkemedelshantering. Generellt finns en risk att Bolagets presumtiva 
kunder inte anser att MediRätts produkter är bättre än redan existerande. 
Härutöver finns det en risk att eventuella framtida konkurrerande 
produkter kan väljas framför de produkter som MediRätt erbjuder. 
Förutom den generella acceptansrisken finns på varje delmarknad 
specifika marknadsrisker.  
 

11.1.5 Distributörer, leverantörer och andra samarbetspartners  

MediRätt bygger sin strategi på bland annat forskning, utveckling och 
marknadsföring i egen regi. I inledningsskedet sker all försäljning med 
MediRätts egen personal. När behovet av ytterligare säljkapacitet ökar 
kan det dock bli aktuellt att anställa medicintekniska konsulter och 
vårdutbildade försäljare för försäljning av Bolagets produkter. Om 
framtida samarbeten inte kan etableras respektive inte kan uppnås eller 
inte fungerar som avsett, kan MediRätts kommersialiseringsmöjligheter 
komma att påverkas negativt.  
 

11.1.6 Produktkvalitet  

Inom det medicintekniska området är hög produktkvalitet en kritisk 
framgångsfaktor. I det fall det skulle uppdagas kvalitetsbrister i en eller 
fler av Bolagets produkter skulle detta kunna påverka Bolagets 
försäljningsmöjligheter negativt. Även om en eventuell brist skulle 
åtgärdas snabbt, kan bristande produktkvalitet få allvarliga negativa 
konsekvenser.  
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11.1.7 Immaterialrättsliga frågor 

Värdet i MediRätt är till stor del beroende av förmågan att erhålla och 
försvara patent samt av förmågan att skydda specifik kunskap. 
Patentskydd kan vara osäkert och omfatta komplicerade rättsliga och 
tekniska frågor. Risken finns att patent inte beviljas på patentsökta 
uppfinningar, att beviljade patent inte ger tillräckligt patentskydd eller 
att beviljade patent kringgås eller upphävs. Det är normalt förenat med 
stora kostnader att driva process om giltigheten av ett patent. 
Konkurrenter kan genom tillgång till större ekonomiska resurser ha 
bättre förutsättningar än MediRätt att hantera sådana kostnader. I vissa 
rättsordningar kan dessa kostnader drabba MediRätt även vid ett i övrigt 
positivt utfall för Bolaget. Om Bolaget inte lyckas erhålla eller försvara 
patentskydd för sina uppfinningar kan konkurrenter ges möjlighet att 
fritt använda Bolagets produkter, vilket kan komma att påverka Bolagets 
förmåga att kommersialisera sin verksamhet negativt. Det kan inte 
uteslutas att framtida patent som beviljas för andra än MediRätt kan 
komma att begränsa Bolagets möjlighet att kommersialisera sina 
immateriella tillgångar, vilket kan påverka Bolagets resultat och 
finansiella ställning negativt. 

1.1.1 Det finns en risk att Bolaget gör intrång i andras immateriella rättigheter 
och drabbas av krav på ersättning för det. Bolaget kan i sådana fall även 
förbjudas vid vite att fortsätta använda sådana rättigheter. 

11.1.8 Produktkoncentration 

Bolagets värde är till stor del beroende av eventuella framgångar för 
Bolagets produkter Medcheck och Dosell. Bolagets aktiekurs skulle 
därmed kunna påverkas negativt av en motgång för Medcheck eller 
Dosell, vilket skulle kunna leda till en substantiell minskning av 
Bolagets marknadsvärde. Presumtiva investerare ska vara medvetna om 
att en investering i MediRätt är förenat med en hög risk.   
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11.1.9 Teckningsförbindelser och emissionsgarantier inte säkerställda 

De teckningsförbindelser och emissionsgarantier Bolaget avtalat om är 
inte säkerställda. Det finns därför en risk att teckning av aktier inte sker i 
enlighet med teckningsförbindelserna eller garantierna.  

11.2 Aktien 

11.2.1 AktieTorget  

Bolagets aktie handlas på AktieTorget, som är ett värdepappersbolag 
under Finansinspektionens tillsyn. Aktier som är listade på AktieTorget 
omfattas inte av lika omfattande regelverk som de aktier som är 
upptagna till handel på reglerade marknader. AktieTorget har ett eget 
regelsystem, som är anpassat för mindre bolag och tillväxtbolag, för att 
främja ett gott investerarskydd. Som en följd av skillnader i de olika 
regelverkens omfattning, kan en placering i aktier som handlas på 
AktieTorget vara mer riskfylld än en placering i aktier som handlas på 
en reglerad marknad.  

11.2.2 Kursvariationer och aktiens likviditet  

Kursvariationer kan uppkomma genom stora förändringar av köp- och 
säljvolymer och behöver inte nödvändigtvis ha ett samband med 
Bolagets underliggande värde. Kursvariationerna kan påverka Bolagets 
aktiekurs negativt. Det finns inga garantier för att MediRätt kommer att 
gå med vinst, eller att aktierna ska stiga i värde. Aktiens likviditet 
påverkar möjligheten att handla i aktien vid önskad tidpunkt. Det finns 
ingen garanti för att den som tecknar aktier i nyemissionen kommer att 
kunna köpa eller sälja aktier i den löpande handeln vid önskad tidpunkt 
om det vid den tidpunkten föreligger en låg likviditet i aktien.  

11.2.3 Aktieförsäljning från nuvarande aktieägare  
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1.1.2 Aktiekursen kan komma att påverkas negativt om nuvarande aktieägare 
väljer att sälja aktier i MediRätt. Försäljningar från nuvarande aktieägare 
kan också i negativ riktning komma att påverka möjligheterna att 
emittera nya aktier eller att utnyttja andra finansiella instrument. 

12 ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 

12.1 Revisor 

Årsstämman 2011 utsåg till revisor auktoriserade revisorn Micael 
Schultze, BDO Stockholm, Box 24193, 104 51 Stockholm, med Åke 
Jansson på samma adress som revisorssuppleant. 

12.2 Patent 

Patent för Medcheck har beviljats med prioritet från och med september 
2008 och gäller till och med år 2025. Patentet är beviljat i Sverige och en 
PTC-ansökan är inlämnad i 156 länder.   

För Dosell har patent beviljats av PRV. PTC-ansökan är inlämnad i 152 
länder och patentbedömning pågår. Inga liknande produktpatent med 
den unika möjligheten till väggupphängning och Internetanslutning har 
identifierats.  

MediRätt är ensamma ägare till båda patenten. Upphovsman är Göran 
Sjönell.  

12.3 Samarbetsavtal 

Bolaget har ingått ett samarbetsavtal med Avalon AB avseende 
utveckling av Dosell. Avtalet ger Bolaget rätt att köpa varje 
utvecklingsfas av Avalon AB för ett redan överenskommet pris.  

12.4 Lock Up-avtal 

Ett avtal har i samråd med AktieTorget slutits mellan Bolaget och Göran 
Sjönell, innebärande att Göran Sjönell förbundit sig att inte sälja några 
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A-aktier och inte mer än 25 procent av sitt innehav av B-aktier de 
närmaste två åren efter listning av aktien på AktieTorget, det vill säga 
innan april 2013.  

 

12.5 Väsentliga avtal 

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

12.6 Optionsprogram  

MediRätt har gett ut 1 000 000 teckningsoptioner för vederlagsfri 
överlåtelse till dem som den 9 december 2011 var registrerade som 
aktieägare i Bolaget. Optionerna har en löptid från och med 1 november 
2011 till och med 30 april 2013. Varje option ger rätt till teckning av en 
B-aktie med lösenpris 10 kronor per B-aktie.  

12.7 Utdelningspolicy 

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

12.8 Aktieägartillskott 

Huvudägaren Sjönell & Co AB har lämnat ett villkorat aktieägartillskott 
på 400 000 kronor till Bolaget. Beloppet löper utan ränta och ska 
återbetalas då MediRätt genererar vinst och det finns likvida medel att 
tillgå.  

12.9 Transaktioner med närstående 

Några transaktioner med närstående förutom löner, ersättningar och 
övrigt som redovisas under detta avsnitt föreligger inte.  


