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Kallelse till bolagsstämma

Aktieägarna i MediRox AB (publ), org.nr. 556552-4054 kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen 
den 25 mars 2003, klockan 14:00 i MediRox lokaler, Kuskvägen 8, Sollentuna.

Aktieägare som önskar deltaga på bolagsstämman skall
dels vara införda i den av VPC AB förda aktieboken för bolaget senast måndagen den 15 mars 2004
dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till MediRox AB (publ) per brev under adressen MediRox AB, Kuskvägen 8, 
191 62 Sollentuna, eller per telefon 08-594 691 30, senast måndagen den 22 mars 2004, klockan 16:00.

Affärside
MediRox affärsidé är att utveckla, producera 
och marknadsföra högkvalitativa produkter 
och tjänster som tillfredsställer de medicin-
ska behoven av riktig, bekväm och rationell 
diagnostik.

Strategi
För den svenska marknaden är strategin att 
erbjuda ett brett sortiment av systemlös-
ningar att spänna över flera delsegment inom 
diagnostikmarknaden. Produkter och tjäns-
ter är en kombination av egenutvecklade och 
distribuerade. För de internationella markna-
derna skall egenutvecklade produkter i regel 
säljas genom distributörer.

Vision
Att bli ett framgångsrikt medicintekniskt 
bolag med instrument och applikationer 
huvudsakligen baserat på FOR-teknologi.

Att vidareutveckla och sprida den nordiska 
koagulationstraditionen till flera marknader.

Att bli mer integrerad med våra leverantörer 
och därigenom utvecklas tillsammans som 
partners.

Innehållsförteckning



VD har ordet

Ett gott år
Det sjätte verksamhetsåret, år 2003, visar MediRox åter 
vinst. Det är så vi, i dagsläget, vill driva MediRox. Vis-
serligen är vi också ett utvecklingsbolag, men vi menar 
att utvecklingen måste ske inom ramen för det kassa-
flöde befintlig verksamhet ger. Vi vill inte som många 
andra företag genomföra årliga nyemissioner. Vi tror vår 
strategi i nuläget ger aktieägarna bäst värdetillväxt.

MediRox har idag en stark distributionsrörelse och en 
egen framgångsrik produktion av reagens och kontrol-
ler. Vidare har utvecklingsprojekten fått ett starkt fokus 
på FOR (Fri Oscillations Reometri). Med en allt stabi-
lare finansiell ställning och en tydlighet i vad vi gör 
känns det tillfredsställande att ta sig an de kommande 
årens möjligheter.

Det är också glädjande att konstatera att de tvister 
bolaget varit inblandat i nu blivit lösta. Del av novi quick 
samt Isocitrat-projektet har i och med förlikningen åter-
gått till sina upphovsmän. För MediRox innebar uppgö-
relsen bl.a. att alla ekonomiska anspråk drogs tillbaka 
och man slapp fortgående dyra advokatkostnader. Nu 
kan vi alla gå vidare och ägna oss åt ett mer konstruktivt 
arbete.

Försäljning och kostnader
Vi infriade 2003 vårt omsättningsmål som var att över-
träffa 40 MSEK. Förbättringen av TG till 54 procent 
gjorde att även budgeterad bruttovinst överträffades. 
Tyvärr klarade vi inte vårt kostnadsmål. Flyttkostnader, 
kostnader för tvisterna, utveckling av Visco är några 
exempel men även de operativa försäljningsomkostna-
derna blev högre än planerat. Det sistnämnda för att 
varje affärstillfälle kräver mer engagemang än tidigare. 
Jämförbara enheter 2004 mot 2003 uppvisar nu totala 
kostnadsbesparingar på cirka en miljon och avser i 
huvudsak icke operativt relaterade kostnader. 

Distributionsverksamheten 
– vår plattform
Distributionsverksamheten står för tre fjärdedelar av 
MediRox omsättning och halva vinsten. Trots att kli-
matet för traditionell distribution blir allt tuffare visar 
MediRox fortsatt god lönsamhet. Vi har lång erfarenhet, 
goda kontakter med våra leverantörer och kompetent 
personal. Ett framgångsrecept har varit att låta skapa 
mervärden genom att kombinera delar av distribution 
med egna produkter. 

Egenproducerade Reagens och Kontroller – 
vår tillväxt 
Produkter tillverkade i Studsvik står bara för en fjär-
dedel av MediRox omsättning, men halva vinsten. Pro-
duktionsanläggningen som byggts upp de senaste åren 
fungerar mycket bra och har en erfaren och ambitiös per-
sonal. MediRox egenutvecklade reagens och kontroller 

fortsätter att visa kraftig tillväxt. Med förhållandevis 
små volymer har mycket av produktion och förpack-
ning tidigare varit manuell. Med allt större volymer och 
inte minst vår förhoppning om fortsatt internationell till-
växt har det nyligen införskaffats en fyllnadslinje som 
implementerats. Det är med glädje vi konstaterar ett 
ökat intresse för våra produkter från olika europeiska 
länder.  

FOR-konceptet – vår framtid
MediRox tidigare strategi med egna investeringar inom 
en rad olika långsiktiga utvecklingsprojekt har övergets. 
Det passar inte ett litet bolag att ha för stora visioner. 
Vår teknologi kan mycket väl leda till banbrytande pro-
dukter, men sådan utveckling kan vi inte hålla i själva. 
Istället har MediRox senaste två åren kommit att allt 
tydligare satsa på FOR-konceptet. Det innebär att Medi-
Rox utvecklar instrument baserade på den patenterade 
mättekniken fri oscillations reometri (FOR). De instru-
ment som tas fram konkurrerar på befintliga marknader 
– det är inte frågan om några direkt nya diagnostiska 
metoder. Produkter baserade på FOR som vänder sig 
mot befintliga marknader är vad vi kallar FOR-koncep-
tet, en produktfamilj. Utvecklingen av de första instru-
menten i familjen, visar dock att vi behöver tillse att vi 
har rätt kompetens i varje utvecklingsprojekt samt en 
genomarbetad projektplan. Med den erfarenheten ser vi 
nu förutsättningar att gå in i utveckling av nya instru-
ment. Både Visco 30 och ReoRox 4 har redan visat att 
marknaden uppskattar de fördelar MediRox patenterade 
FOR-teknik kan erbjuda. Det är inom detta område vi 
idag ser förutsättningar att ge bolaget en god vinsttill-
växt i framtiden. Vi skall dock göra vår hemläxa före 
varje satsning och noga överväga riskerna. Idag arbetar 
bolaget främst med uppgradering av Visco 30 och Visco 
junior. Även MediRox patent inom SPR (Surface Plas-
mon Resonance) kan betraktas att tillhöra del av denna 
instrumentplattform. 

Kraftfullare satsning kräver  finansiering 
För att kunna möjliggöra en bredare, kraftfullare och 
snabbare utveckling av våra projekt behöver MediRox, 
i dagsläget, någon form av extern finansiering genom 
partners för att inte äventyra övriga verksamheter inom 
bolaget. Arbete pågår för att undersöka huruvida ett 
sådant upplägg kan förverkligas.   

Samgående eller förvärv, ett sätt att 
utvecklas  
Vi undersöker också möjligheten till samgående med 
andra bolag eller ett rent förvärv, av något mindre bolag. 
Syftet är att effektivare utveckla både vår distributions-
verksamhet och/eller de egna produkterna. Båda behö-
ver kompletterande produkter. Det sistnämnda är också 
i behov av ett större internationellt nätverk. 
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VD har ordet

Bakgrund
MediRox bildades 1998, men dotterbolagen har bedrivit 
verksamhet betydligt längre än så.

ILS, koncernens distributionsbolag, startade sin verk-
samhet redan 1992. Omsättningen har ökat för varje år 
och lönsamheten är god. ILS ledning gjorde i mitten 
av 90-talet bedömningen att distributionsverksamheten 
framöver skulle få se pressade marginaler och därmed 
sämre lönsamhet. Därför undersöktes möjligheter att 
komplettera med egna produkter. Kontakt togs våren 
1995 med ett utvecklingsföretag i Linköping, GHI. 
Mellan bolagen gjordes en överenskommelse om att ILS 
skulle delfinansiera GHI´s utveckling av reagens och 
kontroller mot att man fick distributionsrätten. Under 
utvecklingens gång började idén om bildandet av 
MediRox AB ta fart. Ägare till distributionsföretaget ILS 
respektive forskningsföretaget GHI träffades i december 
1997 och riktlinjerna lades upp för ett samgående.

MediRox historik

GHI i Linköping hade sedan bildandet 1994 
utvecklat och tillverkat kontroller, reagens, 
ReoRox och därtill hörande förbrukningsma-
terial samt ytterligare, till hemostas hörande, 
teknologi. GHI såg att man genom ILS försälj-
ningsorganisation kunde få ett ”öra mot markna-
den”, men också ett snabbt sätt att nå ut med nya 
produkter på hemmamarknaden i Sverige innan 
de lanserades internationellt.

År 1998 bestod GHI´s forskningsportfölj av två 
delar, taktiska produkter – reagens och kontroller 
som snabbt skulle kunna nå marknaden, och stra-
tegiska produkter – ReoRox, Isocitrat och SPR. 
De strategiska produkterna var i vissa fall mer att 
betrakta som idéer. GHI´s vision var att utveckla 
nya globala produkter för laboratorie-diagnostisk 
– speciellt för trombosbenägenhet, trombofili.

2

MediRox har ett bra utgångsläge
Idag kan vi konstatera att MediRox de senaste två 
åren gått från förlust till vinst. Distributionen och pro-
duktionen fungerar bra, de egna produkterna visar fort-
satt tillväxt, utvecklingsverksamheten är fokuserad runt 
FOR-konceptet. Det är ett bra utgångsläge. Kortsiktigt 
kan distributionen komma att växa genom förvärv, men 
det är vår ambition att undersöka vägen till ett instru-
ment- och reagensbolag inom hemostas. Detta skulle 
ge företaget en helt annan ekonomisk uppsida. Den 
”feed-back” vi har från användare av FOR-tekniken 
bekräftar att MediRox kan erbjuda mervärden och vik-
tiga konkurrensfördelar.

MediRox kommer med sin engagerade personal arbeta 
hårt för att förverkliga de ambitioner vi har. Det är 
därför jag ser på framtiden med tillförsikt. 

Prognos
För år 2004 ser vi en fort-
satt mindre tillväxt i omsätt-
ningen – där egna produkter 
kommer att svara för en 
allt större andel av omsätt-
ningen. Det ger en bättre  
produktmix som positivt 
påverkar täckningsgraden 
och därmed vinstmarginalen.

Lars Olsson
VD

       2003
 42 miljoner i omsättning
 Egna produkter svarade för 26 procent av 
 omsättningen

 Egna produkter och utveckling självfinansierande

 En vision om att med partners utveckla nya diag-
 nostiska metoder inom hemostas

 Tre patent

 Stabil finansiell ställning

 Egen utveckling sker främst mot befintliga 
 marknader

 Tillväxt genereras av både distribution och 
 egna produkter

1998
• 30 miljoner i omsättning
• Obetydligt med egna produkter

• Distributionen finansierar utvecklingen

• En vision om att själv utveckla nya diagnostiska 
 metoder inom hemostas

• Ett patent

• Stark kassa

• Taktiska produkter enbart ett verktyg för att nå till 
 de strategiska 

• Tillväxt skall genereras av de egna produkterna
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Distributionen – gärna expansion genom 
förvärv 
MediRox skall tillse att distributionsverksamheten får 
en fortsatt god utveckling de närmaste åren, en stark 
hemmamarknad är av stor betydelse för bolagets totala 
utveckling. Det är uppenbart att traditionell distribution 
står inför fortsatta förändringar. Många konkurrenter 
på marknaden har lönsamhetsproblem och har tvingats 
omstrukturera, ofta därför att tillverkaren väljer att 
starta eget dotterbolag eller försäljningskontor. Medi-
Rox står i nuläget starka, men måste vara beredda på att 
förutsättningarna kan komma att ändras.

Ett förvärv eller samgående med annat bolag som ger 
olika synergier vore önskvärt för att stärka ställningen 
på den viktiga hemmamarknaden. 

Egna produkter  - fortsatt exportsatsning 
MediRox har idag en stark marknadsnärvaro i Sverige 
inom i första hand koagulation. Denna position ger 
bolaget goda förutsättningar att utveckla exportförsälj-

ningen av både reagenser och FOR-instrument. Skulle 
MediRox som ett exempel nå samma marknadsandel för 
egna produkter i Tyskland som i Sverige ökar MediRox 
omsättning till över 100 MSEK. Fortsatt exportsatsning 
är således en naturlig utveckling.

Egna banbrytande produkter  - extern 
finansiering nödvändig
I det korta perspektivet väntas inte MediRox kunna dra 
nytta av FOR-tekniken genom att skapa egna nya diag-
nostiska metoder. Det dagliga arbete som nu sker av 
hemostasforskare, som använder sig av ReoRox 4, ger 
dock förutsättningar för att det en dag kan blir möjligt 
att hitta applikationer där MediRox patenterade teknik 
bidrar till att helt nya diagnostiska metoder blir verk-
lighet. Ett sådant genombrott förutsätter dock en lång 
utvecklingstid, stora investeringar och lämpliga partners.

MediRox framtid

MediRox bildas och noteras
I början av 1998 beslöts att bilda ett nytt moderbolag, 
MediRox AB. Detta företag förvärvade sedan ILS samt 
vilande GHI International. Med GHI skrevs ett långt-
gående samarbetsavtal med exklusiv rätt för MediRox AB 
på alla framtida produkter.

Affären innebar att MediRox blev ett starkt distri-
butionsföretag med egen utveckling inom hemostas. 
Visionen var att skapa nya diagnostiska metoder inom 
hemostasområdet. MediRox noterades hos NGM.

Utvecklingen 1998-1999
Under denna period satsades det mycket på att få de tak-
tiska egenutvecklade produkterna klara för lansering. 
Det var kontrollerna som först lanserades. Reagensen bör-
jade ta form. Under denna period ökade den egna takiska 
produktlinjen från två till fem miljoner och blev domine-
rande i Sverige. De första ReoRox-instrumenten levereras 
till viktiga opinionsledare inom hemostasområdet. Patent-
ansökan gjordes för användande av SPR inom koagulation.

Utvecklingen 2000-2001
Kontrollerna vidareutvecklades och reagensen kunde 
marknadsföras mera brett. Första doktorsexamen med 
anknytning till ReoRox publicerades. ReoRox blev accep-
terat som teknik för reologiska studier inom hemostasen. 
Applikationerna för ReoRox vid intensivvård utvärdera-
des kliniskt. MediRox beslöt att förvärva GHI istället 
för fortsatt samarbete genom avtal, vilket skedde genom 
apportemission. Visco 30 prototyp inköptes och vida-
reutvecklades till en produkt som i konkurrens kunde 
säljas till kliniskt kemiskt rutinlaboratorier för mätning 
av plasma/blod-viskositet.

Utvecklingen 2002-2003
De ansträngningar som gjorts genom åren att utveckla 
bolaget med taktiska produkter och viss ny distribution 
inom POC hade inte givit de resultat som man tidigare 
prognostiserat. En fortsatt satsning skulle äventyra Med-
iRox finansiella ställning. Vidare konstaterades att de 
strategiska projekten alltjämt var intressanta, men att 
kapitalbehovet vida översteg vad som är lämpligt för 
ett bolag av MediRox storlek. Bolagets utveckling har 
under perioden fått allt större fokus på produkter mot 
befintliga marknader, vilket innebär att visionen om nya 
diagnostiska metoder fått stå tillbaka. Utöver den nya 
strategin inom utvecklingsverksamheten fokuserades 
distributionen till Sverige. Därför avyttrades MediRox 
försäljningsverksamhet för Danmark. Dessa förändringar 
innebar att MediRox under år 2003 återfick lönsamhet 
och en god finansiell ställning.

Diagrammet visar MediRox utveckling under åren 1998-2003 
vad gäller omsättning och resultat. Siffrorna är översiktligt 
justerade för avyttrade verksamheter samt för intäkter och 
kostnader av engångskaraktär.



Medicinsk diagnostik och behandling är begrepp 
som kan innefatta många former av medicinskt 
utövande. Diagnostik och behandling kan ske 
inom olika vårdenheter, exempelvis vid sjukhus, 
olika typer av öppenvård eller i hemmet. Den 
form av diagnostik som ligger närmast till hands 
för MediRox är laboratoriediagnostik och innebär 
att ett blodprov tas från patienten och analyseras 
utanför kroppen. Stor del av denna analysverk-
samhet sker vid laboratorier, men kan även ske 
i direkt anslutning till patienten (vid vårdenhe-
ten eller under operation) och kallas patientnära 
analys (POC, point of care, på engelska). Patient-
nära analysverksamhet är ett område som växer 
mycket snabbt.

Laboratoriediagnostik omsätter på världsbasis 
närmare 200 miljarder kronor, men är trots detta 
bara en bråkdel av den medicinska behandlings-
kostnaden. Kostnaden för läkemedel och vård är 
betydligt högre än den för diagnostik. Av detta 
framgår att det finns mycket stora besparingar att 
göra på tidig och förbättrad diagnostik. För sjuk-
vården betyder en riktig diagnostik besparingar 
i såväl tid som kostnader. MediRox har potential 
att bidra till denna utveckling.

MediRox långsiktiga strategi är att utveckla egna 
produkter och marknadsföra dessa över hela värl-
den. Genom en egen distributionsverksamhet i 
Sverige skapas mervärden genom att kombinera 
de egenutvecklade produkterna med de distribu-
erade. För den svenska marknaden har MediRox 
en stark position där företaget har en egen, eta-
blerad, försäljningsorganisation. MediRox egna 
produkter kommer därför i regel att först lanse-
ras i Sverige och övriga Norden. Baserat på den
erfarenhet som införskaffas i Norden kommer 
- när förutsättningar föreligger - de europeiska, 
amerikanska och japanska marknaderna att bear-
betas. I Sverige marknadsförs även ett bredare 
sortiment av produkter från externa leverantörer. 
Dessa produkter sammanfaller på ett fördelaktigt 
sätt med MediRox egenutvecklade produkter.

Reagens och kontroller växer ute i 
Europa
MediRox har framgångsrikt byggt upp en mark-
nadsledande position i Sverige med sina egenut-
vecklade kontroller. Även MediRox PK-reagens 
och D-Dimer har en stor andel av den svenska 
marknaden och ökar. Största exportmarknaderna 
är Finland, Norge, Danmark, Tyskland och Neder-
länderna. Volymen kommer på dessa marknader 
att fortsätta öka de närmaste åren. Det är Medi-
Rox avsikt att visa god omsättningstillväxt för 
produkterna kontroller, PK-reagens och D-Dimer 
reagens.

FOR-konceptet spås goda framtids-
utsikter
Försäljningen av Visco 30, som är en del av 
FOR-konceptet, påbörjades under 2001. Produk-
ten visade sig vara i behov av förbättringar varför 
försäljningen avstannade under 2003. Förhopp-
ningarna är att MediRox under 2004 återfår en 
förbättrad försäljning av Visco 30. Detta blir en 
intressant utmaning framöver särskilt då intresset 
för denna typ av instrumentering ökat under året.

ReoRox, för helblodskoagulation, vänder sig 
till ett betydligt större och också starkt expande-
rande marknadssegment. Vår befintliga produkt 
behöver dock delvis vidareutvecklas, men fram-
förallt anpassas för att vi ska kunna nå denna 
marknad som till största består delen består†av 
rutinanvändare. Kunderna finns främst inom 
intensivvård och kirurgi. Behovet av ett använ-
darvänligt instrument är stort. Vi tror MediRox 
kan vara det bolag som har goda förutsättningar 
att uppfylla dessa krav. Vår teknologi är här en 
viktig byggsten.

MediRox marknader

MediRox omsättning 2003 kan
fördelas enligt följande:

Svenska laboratorier 34 MSEK
  varav egna produkter 7 MSEK
POC i Sverige  3 MSEK
Export av egna produkter   4 MSEK

4

ReoRox® Visco 30A för mätning 
av plasmaviskositet.



att variera mer mellan åren eftersom varje order nu är 
större. Under 2003 fortsatte försäljningen av Konelab 
och ACL tillfredsställande, men totalt sett var instru-
mentförsäljningen lägre än normalt.

Den så kallade efterförsäljningen av tillbehör, rea-
genser och service blir allt viktigare och motsvarar cirka 
70 procent av företagets omsättning. Kunderna önskar 
låga investeringskostnader, varför lönsamheten i allt 
större utsträckning kommer genom efterförsäljningen.

ILS har framgångsrikt segmenterat marknaden och 
fokuserat på ett fåtal produktområden. Genom att 
erbjuda bra produkter och tjänster har ILS, sedan star-
ten 1992, visat en god lönsamhet under samtliga verk-
samhetsår.

Omsättningen för distribuerande produkter väntas 
under 2004 uppgå till cirka 30 miljoner kronor.

MediRox försäljning

All försäljning sker genom dotterbolaget ILS 
vars omsättning under år 2004 väntas komma att 
överstiga 40 miljoner kronor. Försäljningen delas 
upp i distribution respektive egna produkter. Pro-
fileringen av de egna produkterna görs numera 
helt i MediRox namn. 

Distribution
ILS affärsidé är att tillhandahålla sjukvården 
kompletta och högkvalitativa analysfunktioner 
anpassade till svenska förhållanden, innefattande 
analysinstrument, tillbehör, reagenser och service.

Betydande områden där ILS idag distribuerar 
produkter är inom laboratoriediagnostik med 
huvudinriktning på koagulation och övrig s.k. all-
mänkemi. ILS har här en stark marknadsposition. 
Patientnära analyser inom framför allt intensiv-
vården är ett annat produktområde.  Instrumenta-
tion Laboratory (IL), Sebia och Thermo Electron 
är de största leverantörerna.

Sedan 1992 samarbetar ILS med företag i 
Norge, Finland och Danmark. Några ägarrela-
tioner finns inte mellan bolagen, men samtliga 
företag använder namnet ”ILS”. Syftet är att 
företagen tillsammans mot internationella leve-
rantörer kan erbjuda täckning över hela den nor-
diska marknaden. 

Försäljning och lönsamhet inom distribuerade 
produkter är mycket beroende av vilken installe-
rad bas av instrumentering som kan upprätthål-
las. Detta med anledning av att så stor andel av 
omsättningen består av efterförsäljning. ILS har 
i nuläget cirka 200 viktiga installationer på den 
svenska marknaden. Många installationer repre-
senterar högteknologi i flera former och integre-
rar kemi, elektronik, mekanik, data, optik och 
avancerad flödesteknologi i ett och samma instru-
ment.

Verksamheten bygger på personlig försäljning, 
där instrumentets kapacitet och pris är i centrum, 
men även tillhörande support och service är av 
avgörande betydelse. 

ILS försäljning sker främst mot de 100-tal 
laboratorier som finns i Sverige, men även mot 
vårdcentraler. Kunderna samordnar i allt större 
utsträckning sina inköp. Det innebär en profes-
sionellare miljö där ILS försäljningsorganisation 
måste bibehålla tillgång till konkurrenskraftiga 
instrument för att lyckas. Denna utveckling gör 
att instrumentförsäljningen i framtiden kommer 
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70 % av distributionens 
omsättning genereras av
tillbehörsförsäljning och 
service

ILS har ca 200
installationer i Sverige 



 kunnat svara upp mot sina kunders behov och 
vidareutvecklat denna test baserat på Owren´s PT- 
princip. Denna test samt specifikt anpassade kon-
troller har lanserats i Norden och säljer över för-
väntan. Utvecklingen av Owren´s PT-testet har 
ingått i MediRox plattformsbyggande och varit 
helt nödvändiga för företagets marknadsnärvaro.

MediRox blev snabbt marknadsledande i 
Sverige efter lanseringen av kontroller för labo-
ratorieinstrument och är nu även en betydande 
leverantör av reagens. I övriga Norden växer för-
säljningen för varje år och ett flertal order har 
senaste två åren även kommit från marknader 
utanför Norden. För internationella marknader 
är det främst MediRox kontroller som kan vara 
intressanta, men det har varit svårt att hantera 
stora produktionsvolymer. Under år 2003 har 
därför kapaciteten förbättrats i Studsvik, bl.a. 
genom införskaffandet av en automatisk fyll-
nadslinje, vilken möjliggör fortsatt tillväxt inom 
området.

MediRox bedömer att reagens och kontroller 
skall komma att omsätta över 10 miljoner kronor 
under 2004, varav cirka 7 miljoner i Sverige.

Egna produkter
MediRox utveckling av egna produkter sker inom 
närliggande områden till distributionen. ILS mark-
nadsnärvaro och kompetens skapar möjligheter 
att framgångsrikt komplettera distributionen med 
försäljning av egenutvecklade produkter.

Redan när MediRox grundades var strategin 
att utnyttja ILS starka marknadsposition i Sverige 
och i övrigt goda kontakter i Norden till att fram-
gångsrikt kunna lansera egna produkter på dessa 
marknader. Med Norden som plattform har nu 
bolaget påbörjat en bredare internationell satsning.

Till idag har MediRox lanserat kontroller, rea-
gens, samt instrumenten Visco 30 och ReoRox 4 
med tillbehör.

Reagens och kontroller – exporten ökar

Global hemostastest används idag för att bl.a. 
diagnostisera blödningsbenägenhet och läkeme-
delsövervakning (exempelvis blodförtunning). 
De ursprungliga testerna inom detta område kom 
till användning för mer än ett halvt sekel sedan. 
MediRox reagens har avsevärt förbättrat egenska-
perna hos en sådan test, Owren´s PT.

Kontrollerna har fått sin framgång genom att 
man i samma flaska låtit ett flertal olika analyter 
ingå. På så sätt förenklas hanteringen för använ-
daren. Förbättrade stabilitetsegenskaper är en 
annan positiv egenskap.

PT (protrombintid) används till största delen 
för att övervaka graden av en patients blodförtun-
ning och är en mycket vanlig test. Den nordiska 
sjukvården har en mycket lång tradition av att 
använda en avancerad typ av detta test (Owren´s 
PT). MediRox har genom sitt arbete på området

MediRox försäljning
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ReoRox 4 - har fått fler användare

ReoRox 4 är ett instrument och reagenssystem, 
dock ännu inte att betrakta som en kommersiellt 
färdig produkt. Det är idag en intressant teknik-
plattform för hemostasforskare som önskar mäta 
blodets viskositet, koagulationstid och blodkoa-
gels elasticitet. FOR-teknikens höga känslighet 
samt teknikens goda egenskap att inte ”förstöra” 
provet under analys har bidragit till att ge värde-
full och ny information, vilket särskilt uppskattats 
av befintliga användare. Någon större marknad 
för instrumentet i sin nuvarande form finns dock 
inte utan en vidareutveckling av användarvän-
ligheten och mjukvaran är nödvändig. Antalet 
användare har utökats med ytterligare instrument 
till Universitetssjukhuset i Mannheim, Karolin-
ska sjukhuset samt ytterligare ett för analyser 
inom mejerinäringen (även mjölk koagulerar). 
Tillbehörsförsäljningen till befintliga instrument 
innebär en omsättning om närmare 1,0 miljon 
kronor på årsbasis.

Visco 30
Visco 30 är ett instrumentkoncept som också 
bygger på FOR-teknologin. Visco 30 mäter 
plasma och blodviskositet. Plasmaviskositet kan 
med fördel användas för liknande indikationer 
som den mycket vanliga ”sänkan” (SR, ESR). Att 
mäta sänkan tar cirka en timme medan plasma-
viskositet med Visco 30 går på mindre än en 
minut. Enbart England, den marknad MediRox 
först bearbetar, beräknas omsätta 10-15 miljoner 
kronor. Försäljningen gick initialt bra och ett 
20-tal instrument såldes åren 2001-2002. Under 
2003 uppdagades tekniska problem, varför för-
säljningen stagnerat. Befintliga instrument 
används dock och tillbehörsförsäljningen till 
dessa bedöms under 2004 uppgå till närmare 
0,5 miljoner kronor. En uppgraderad version av 
instrumentet väntas komma att lanseras under 
2004, vilket då ytterligare bidrar till omsätt-
ningen. Intresset för att mäta plasma och blodvis-
kositet tycks nu också öka på våra närmarknader. 
Provuppställningar har nyligen gjorts inom vete-
rinärmedicin och laboratoriemedicin på ett danskt 
och ett svenskt laboratorium. 

7



MediRox produktutveckling
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Reagens och kontroller – ett bredare 
utbud att vänta
Bolagets befintliga program planeras att utveck-
las med nya kompletterande produkter. Vidare 
planeras anpassningar av de redan befintliga pro-
duktområdena för att bättre passa de större euro-
peiska marknaderna. Strategin är således att 
förse befintliga distributörer med fler produkter 
samt att med ett utökat program också skaffa 
fler distributörer ute i Europa. Även Japan är av 
intresse eftersom denna marknad i mycket liknar 
den nordiska. Produkterna är för närvarande 
Owren’s PT och D-Dimer reagens. På kontroll-
sidan tillverkas en normal och en onormal s.k. 
Multikontroll.  

FOR-konceptet - patenterad mätteknik 
som kan passa för flera marknads-
segment   
FOR-konceptet är samlingsnamn för de instru-
ment MediRox ser möjligheter att utveckla och 
kommersialisera kring sin patenterade mättek-
nik. Det bygger på fri oscillations reometri (FOR) 
som kan mäta blodets viskositet, koagulationstid 
och blodkoagels elasticitet. Reometern fungerar 
så att blodprovet bringas i fri oscillation, varefter 
dämpning och frekvens registreras. En stor fördel 
med mätprincipen är att analysen kan utföras 
i engångskoppar eller i slutna behållare. Testre-
sultateten visas i grafer med modern datateknik. 
FOR-tekniken är patenterad och bedöms kunna 
appliceras inom flera olika områden, även indu-
striella.

MediRox har tagit fram ReoRox 4, som används 
av ett 10-tal hemostasforskare samt Visco 30 
som har ett 20-tal användare. Det är inget brett 
underlag av användare, men MediRox har ändå 
fått tillfredsställande respons som visar att Medi-
Rox patenterade mätteknik uppskattas och har 

sina fördelar jämfört med alternativa instrument. 
Avsikten med FOR-konceptet är att nu ta fram 
instrument som vänder sig till större och redan 
befintliga marknader där MediRox instrument kan 
marknadsföras i konkurrens med andra aktörer.

Aktuella projekt inom FOR-konceptet

• Visco 30 genomgår nu en uppgradering av 
 tidigare version för att ge mer stabila mät-
 ningar och bättre programvara. Väntas vara
 färdigställd under våren 2004.

• Visco jr, är en mindre variant av Visco 30. 
 Instrumentet kommer bara att ha en kanal och 
 vara utan provväxlare, men i övrigt ha samma 
 mätprestanda som Visco 30. Genom att instru-
 mentet blir billigare kan det vända sig till en 
 bredare marknad, t.ex. mindre laboratorier och 
 industrin. Arbetet väntas gå fort med tanke 
 på att tekniken och mjukvaran i mycket redan 
 är utvecklad i och med Visco 30. Förutsatt att
 inga försvårande omständigheter uppstår  
 väntas en lansering därför kunna ske i mindre
  skala redan i slutet av år 2004.

• Nytt ReoRox-instrument blir en uppgradering 
 av nuvarande ReoRox 4. Det nya instrumentet 
 kommer att kunna dra nytta av det utvecklings-
 arbete som genom åren gjorts på ReoRox 4 och 
 Visco 30. En mer användarvänlig programvara 
 planeras också. Därigenom väntas instrumen-
 tet inte längre bara vara av intresse för forsk-
 ning utan även för rutinändamål. 

• ReoFOR är namnet på ett undervisnings- och 
 forskningsinstrument som kan göra en kom-
 plett reologisk analys. Instrumentet kan mäta 
 viskositeten vid olika flödeshastigheter och
 får därmed fram så kallade flytkurvor. Befint-
 liga instrument på marknaden används bl.a. 
 av forskningslaboratorier, universitet och inom 
 industrin. Fortsatt utvärdering skall först ske.

  Parallellt med varje projekt följer ett tillbe-
hörs- och reagensprogram som också utvecklas 
av MediRox. Som alltid beräknas de största fram-
tida intäkterna komma från denna efterförsälj-
ning.

MediRox ser möjligheter till en rad ytterligare 
instrument som på motsvarande sätt kan tillämpa 
MediRox mätteknik och framgångsrikt lanseras 
på marknaden. I nuläget ligger dock dessa längre 
fram i tiden och alla resurser kommer att fokuse-
ras på ett projekt i taget.Visco Jr under utvecklling
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MediRox patent

Vid framgångsrik utveckling av FOR-kon-
ceptet kommer MediRox om några år vara ett 
expansivt och framgångsrikt instrument- och rea-
gensföretag med en rad olika instrument och 
applikationer som alla baseras på fri oscillations 
reometri. 

SPR – ett komplement till både FOR- 
och reagensteknologin 
MediRox intressen inom SPR-tekniken (ytplas-
monresonans) bygger på ett iakttagande av profes-
sor Ingemar Lundström och docent Pentti Tengvall 
vid Tekniska högskolan i Linköping. De observe-
rade att SPR-signalen ändrades vid koagulation. 

SPR-tekniken beräknas framöver att utvecklas 
med partner för att hitta lämpliga applikationer 
inom hemostas / POC och även som komplement 
till FOR-tekniken.

Sammanfattning egna produkter
Reagens och kontroller tillsammans med FOR-
teknologin förväntas att kraftfullt bidra till 
MediRox framtida utveckling. Lyckade export-
satsningar kommer att bli avgörande för bolagets 
tillväxt avseende de egna produkterna.

MediRox har under 2003 påbörjat en översyn av 
sin portfölj av patent. En utvärdering sker där 
nytta och skygg har ställts mot kostnaden. Ett 
antal patentsökningar har med anledning av detta 
upphört. Ytterligare förändringar kan bli aktuella.

• Principen med fri oscillations reometri (ReoRox). 
 Leif Bohlin 1993. WO94/08222. Patent beviljat i
 USA. Via PCT, ansökningar i ett flertal länder.

•  Magnetlager till ReoRox. Leif Bohlin 1997. 
 WO98/54475. Allowance i USA. 
 Via PCT, ansökningar i ett flertal länder.

• SPR vid koagulation och polymerisation.  
 Pentti Tengvall och Ingemar Lundström 1998.
 WO99/44060. Allowance i USA.
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Global Hemostasis
International AB

ILS Laboratories
AB

 Juridisk struktur och organisation

MediRox AB 
(publ)

Global Hemostasis
Institute MGR AB

Malmfältens Artic Lab AB
(43%)

Spring Systems AB
(3%)

MediRox, som bildades 1998, får anses vara ett 
ungt medicintekniskt företag, men i dotterbola-
gen finns såväl hög kompetens som lång erfaren-
het. MediRox bedriver försäljningsverksamheten 
i dotterbolaget ILS för såväl distribuerande som 
egna produkter. Inom GHI Institute ligger vissa 
utvecklingsprojekt och patent och inom GHI 
International finns också rättigheter och patent, 
men ingen verksamhet bedrivs. Ägarandelen i 
Malmfältens Artic Lab (MAL) är främst en över-
flyttning av andelarna från Bio Quattro. Bolaget 
tillverkar vissa substanser som ingår i MediRox 
reagensprogram. Spring Systems AB är ett litet 
bolag med intressen inom SPR.

MediRox har sitt huvudkontor i Sollentuna utan-
för Stockholm. I Göteborg finns ett försäljnings-
kontor och i Studsvik ligger reagensproduktion 
och lager. All operativ verksamhet sker nu inom 
ILS Laboratories.

Företaget har vid ingången av år 2004 totalt 15 
anställda. Utöver VD har företaget fyra säljare, 
tre servicetekniker, fyra arbetar inom produktion 
och lager, en arbetar med konstruktion och två 
med administration. 

Struktur

Geografi

Bemanning



Försäljning och service

                53%

Administration och OH

           10%
Utveckling och produktion

           37%
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Styrelse och ledningsgrupp

Ordförande
Sten Zethelius, 55 år.
Invald i styrelsen 2001.
Övriga uppdrag: ledamot i Fioritur AB.
Inga aktier i MediRox.

Ledamöter
Leif Aurell, 59 år.
Medlem av styrelsen 2000, samt nyinvald 2003.
Övriga uppdrag: Biovator AB
Antal aktier: 400 A-aktier

Lars Olsson, 55 år.
VD i MediRox AB samt ILS Laboratories AB.
Invald i styrelsen 1998.
Inga övriga uppdrag.
Antal aktier: 132 340 A-aktier

Stephane Pleijel, 54 år.
Invald i styrelsen 2003.
Övriga uppdrag: Vallourec Norden AB, LGTO Sys-
tems AB och Advokatfirman Stephane Pleijel AB
Inga aktier i MediRox.

Styrelse

Ledningsgrupp

Lars Olsson, VD

Susanne Gillenfelt, 
administration

Marcus Gustavsson, 
service och IT

Dan Prytz, försäljning

Christina Lönnbeck, 
kvalitet och produktion

MediRox betalar styrelsearvode till externa 
ledamöter av styrelsen. Totalt styrelsearvode 
för år 2003 var 270 200 kronor.

Dan Prytz, 50 år.
Medlem av styrelsen 1998-1999, samt nyinvald 
2002.
Inga övriga uppdrag. 
Antal aktier: 48 015 A-aktier.

Stig Tamker, 60 år.
Invald i styrelsen 2002.
Övriga uppdrag: ledamot i Dolphin Holding AB, 
AB Dolphin Ventures samt Saltsjö Järla Förvalt-
ning AB.
Antal aktier: 600 A-aktier.

Samtliga i MediRox styrelse var även ledamöter 
av dotterbolagens styrelser under verksamhets-
året 2003.

Försäljning och service

                53%

Utveckling och produktion

           37%

Administration och OH

           10%



  Ekonomisk översikt

Nyckeltal  1999 2000 2001 2002  2003

Koncernens intäkter, Tkr  35 986 36 890 42 897 48 304 42128
Rörelseresultat, Tkr  1 715 334 -2 252 -4 099 1 686
Rörelsemarginal, %  4,7 0,9 -5,2 -8,5 4,0
Resultat efter finansiella poster, Tkr  1.683 429 -2 038 -4 197 1 723
Årets resultat, Tkr  1.570 -135 -1 766 -2 235 1 089
Soliditet, %  43 71 58 55 67
Skuldsättningsgrad, %  134 41 73 82 48
Kassalikviditet, %  152 145 111 95 141
Eget kapital, Tkr  7 622 24 067 22 301 20 847 21 937
Avkastning på eget kapital, %  23 0 -9 -19 6
Avkastning på sysselsatt kapital, %  10 2 -8 -16 8
Avkastning på totalt kapital, %  10 2 -5 -10 5
Anställda i medeltal, st  12 16 20 18 15
Resultat per aktie, kr 1) 2)  2:21 -0:14 -1:82 -2:30 1:10
Resultat per aktie efter utspädning, kr 1) 2)   2:14 -0:14 -1:69 -2:14 1:10
Kassaflöde per aktie efter investeringar, kr 1) 2)   5:60 -2:62 -4:82 1:38 1:11
Kassaflöde per aktie efter finansieringsverksamheten, kr 1) 2) 3:94 -0:32 -2:59 0:71 0:11
Eget kapital per aktie, kr 2)  10:74 24:81 22:99 21:49 21:94
Eget kapital per aktie efter full utspädning,kr 3)  17:24 26:62 24:93 23:54 21:94
Substansvärde per aktie efter full utspädning 3)  17:24 26:62 24:93 23:54 21:94
Genomsnittligt antal aktier, st 1) 2)  710 000 956 667 970 000 970 000 992 500
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, st 1) 2)  732 893 983 891 1 045 000 1 045 000 992 500
Antal aktier vid periodens utgång, st  710 000 970 000 970 000 970 000 1 000 000
Utdelning per aktie, kr  0 0 0 0 0

1) Beräkningarna har genomförts enligt Redovisningsrådets rekommendation nummer 18
2) Justerat för fondemissionselement samt apportemission
3) Justerat för fondemissionselement och apportemission. Bolaget har inte längre några utestående optioner.

Definitioner
Rörelseresultat Resultat efter avskrivningar (Ebit)

Rörelsemarginal Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av intäkterna

Soliditet Synligt eget kapital i procent av balansomslutningen

Skuldsättningsgrad Skulder i förhållande till synligt eget kapital

Kassalikviditet Omsättningstillgångar exklusive varulager i procent av kortfristiga skulder
Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster minus full skatt i procent av genomsnittligt
 eget kapital
Avkastning på sysselsatt kapital Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i procent av
 genomsnittligt sysselsatt kapital

Avkastning på totalt kapital Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i procent av
 genomsnittlig balansomslutning

Anställda i medeltal Genomsnittligt antal årsanställda under perioden

Resultat per aktie Årets resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden

Resultat per aktie efter utspädning Årets resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier efter utspädning under
 perioden
Kassaflöde per aktie efter investeringar Kassaflöde efter investeringar dividerat med genomsnittligt antal aktier

Kassaflöde per aktie efter finansieringsverksamhet Kassaflöde efter finansieringsverksamheten dividerat med genomsnittligt
 antal aktier

Eget kapital per aktie Eget kapital per balansdagen dividerat med antal aktier på balansdagen.

Substansvärde per aktie Eget kapital per balansdagen dividerat med antal aktier på balansdagen.
Genomsnittligt antal aktier Det genomsnittligt vägda antalet aktier under året med hänsyn tagen till
 utnyttjade optioner, fondemissionselementen och apportemission genomförda
 under året samt under senare år

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning Det genomsnittligt vägda antalet aktier under året med hänsyn tagen till
 utnyttjande optioner, fondemissionselementen och apportemission
 genomförda under året samt under senare år. Hänsyn har även tagits till
 utestående optionsrätters utspädningseffekt
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       Ägare Antal Antal        Procent av    Procent av
            A-aktier B-aktier  kapital röster

Mats Rånby 172 915 110 000  28,3 22,9

Bertil Lindqvist 154 300 110 000  26,4 20,6

Lars Olsson 132 340 0  13,2 16,5

Dan Prytz 48 015 0  4,8 6,0

Susanne Gillenfelt 36 015 0  3,6 4,5

Jan Rensberg 36 015 0  3,6 4,5

Ägare till mer än 3% av kapitalet 579 600 220 000  80,0 75,1

Övriga 200 400 0  20,0 24,9

       

Totalt antal aktier 780 000 220 000  100,0 100,0 
 

Röst per aktie 1 1/10

Optionsrätter 0 0

Maximal utspädning   0,0 0,0

Totalt antal aktier efter full
konvertering och utnyttjande
av optionsrätter 780 000 220 000

    
                  Transaktion                   Nominellt    Förändring av    Totalt aktie-      Antal          Antal        Totalt antal
   (År månad)        värde/         aktiekapital           kapital         A-aktier      B-aktier         aktier
                             aktie (kr)  

1998-01 Bildande 100 100 000 100 000 - - 1 000

1998-04 Split 100:1 1 0 100 000 - - 100 000

1998-04 Nyemission 1 200 000 300 000 - - 300 000

1998-04 Apportemission 1 300 000 600 000 - - 600 000

1998-06 Nyemission 1 110 000 710 000 - - 710 000

2000-04 Utnyttjande optioner 1 40 000 750 000 - - 750 000

2000-04 Omstämling A-aktier 1 0 750 000 750 000 - 750 000

2000-04 Apportemission 1 220 000 970 000 750 000 220 000 970 000

2003-04 Apportemission 1 30 000 1 000 000 30 000 - 1 000 000

Aktiekapitalets utveckling

Ägarstruktur 2003-12-31

Aktiekapitalets utveckling och ägarstruktur
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Antalet utlandsregistrerade aktieägare var drygt 
3 procent. De privatpersoner som finns listade 
i vidstående tabell är, med undantag för Bertil 
Lindqvist, samtliga anställda eller har varit 
anställda inom MediRox-koncernen. MediRox har 
inget betydande inflytande från institutioner eller 
fonder.
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  Årsredovisning

MediRox AB (publ) 
Org.nr 556552-4054

Årsredovisning
och koncernredovisning 
för räkenskapsåret 2003-01-01 – 2003-12-31

Styrelsen och verkställande direktören för Medirox AB (publ) 
avger härmed följande årsredovisning och 
koncernredovisning.
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Koncernen
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Moderföretaget
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Noter .............................................................................. 20-23

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (TSEK). 
Uppgifter inom parentes avser föregående år.
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Förvaltningsberättelse

Verksamheten
MediRox AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar och marknadsför produkter för laboratoriedi-
agnos samt driver distributionsrörelse som förser svenska medicinska laboratorier med instrument och övrig 
diagnostisk utrustning. MediRox-koncernen består, förutom moderbolaget, av tre helägda dotterbolag, ILS 
Laboratories Scandinavia AB, Global Hemostasis International AB och Global Hemostasis Institute AB. Medi-
Rox aktier är noterade hos Nordic Growth Market.
Under året avslutades arbetet med konsolidering och omstrukturering som pågått under ett par år för att för-
bättra bolagets finansiella ställning, samt för att säkerställa kontroll på utvecklingsverksamheten. De teknologi- 
och marknadsplattformar som byggts upp genom egen utveckling kommer att vidareutvecklas, inte sällan med 
partners. Distributionsverksamheten har utvecklats väl även om än med något lägre instrumentförsäljning.

Försäljning
Koncernens nettoomsättning för helåret uppgick till 41,5 (46,1) MSEK. Nedgången förklaras i sin helhet av att 
dotterbolaget Biomed RK AB avyttrades i januari 2003. MediRox försäljningsutveckling har i övrigt varit positiv 
och i linje med förväntningarna. Täckningsgraden uppgick till 54 (46) procent. De egenutvecklade produkterna 
svarar idag för 26 procent av företagets försäljning. Moderföretagets omsättning uppgick till 678 (0) TSEK.

Resultat

Koncernens rörelseresultat uppgick till 1 686 (-4 099) TSEK. I resultatet har intäkter och kostnader av engångska-
raktär om netto -934 (-4 600) TSEK. Kostnader för utvecklingsarbete har aktiverats med 67 (3 256) TSEK.

Resultat efter finansiella poster uppgick till 1 723 (-4 197) TSEK. Resultat per aktie 1:10 (-2:30) SEK. Rensat för 
jämförelsestörande poster visar koncernen ett resultat efter finansnetto om 2,3 (-2,8) MSEK.

MediRox ambition är att kontinuerligt uppvisa positivt resultat efter finansiella poster trots att bolaget är ett 
utvecklingsbolag. Moderföretagets resultat efter skatt uppgick till –2 338 (-519) TSEK.

Finansiell ställning den 31 december 2003
MediRox-koncernens balansomslutning uppgick till 32,5 (37,9) MSEK. Anläggningstillgångar, och omsättnings-
tillgångar var 15,2 (18,0) MSEK respektive 17,3 (19,9) MSEK, varav 4,0 (3,9) MSEK var likvida medel. Långfristiga 
och kortfristiga skulder var 1,7 (1,8) MSEK respektive 8,9 (15,2) MSEK. Det egna kapitalet var 21,9 (20,8) MSEK 
och soliditeten 67 (55) procent.
MediRox har 1 000 000 (970.000) aktier, därav 220.000 (220.000) aktier av serie B. 

Övrigt
De tvister som uppstod i början av år 2003 har genom avtal mellan inblandade parter blivit lösta i början av år 
2004 genom att samtliga dragit tillbaka sina anspråk.

Ekonomisk översikt

Koncernen 2003-12-31 2002-12-31 

Resultat per aktie, kr 1,10 -2,30
Resultat per aktie efter utspädning, kr 1,10 -2,14
Soliditet, % 67 55
Förändring omsättning, % -13 13

 
Moderföretaget 2003-12-31 2002-12-31 

Soliditet, % 83 90 

Disposition av företagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor 2 149 769, disponeras enligt följande:

Avsättes till reservfond 6 000

Balanseras i ny räkning 2 143 769

 2 149 769

Av koncernens ansamlade förlust, 1 745 TSEK, föreslås 0 TSEK bli överfört till bundna reserver.

Vad beträffande företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning 
med tillhörande bokslutskommentarer.
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Moderföretaget
 Not 2003 2002
    
Nettoomsättning  678 0
Övriga rörelseintäkter 3 0 2 024

  678 2 024

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 4, 6 -2 750 -2 247
Personalkostnader 1 0 -96
Av- och nedskrivningar av materiella och 
Immateriella anläggningstillgångar 7 -78 0
Övriga rörelsekostnader  -366 0

Rörelseresultat  -2 516 - 3 1 9

Resultat från andelr i koncernföretag  145 0
Ränteintäkter och liknande resultatposter 8 65 1
Räntekostnader och liknande resultatposter 9 -32 -201

Resultat efter finansiella poster  -2 338 - 5 1 9

Aktuell skatt  0 -2

Årets resultat  -2 338 -521 

 Resultaträkning (TSEK)

Koncernen
 
 Not 2003 2002 

Nettoomsättning  41 534 46 141
Aktiverat arbete för egen räkning 2 0 3 256
Övriga rörelseintäkter 3 594 2 163

  42 128 51 560

Rörelsens kostnader
Varukostnad 5 -19 061 -24 948
Övriga externa kostnader 4, 6 -10 170 -12 391
Personalkostnader 1 -8 256 -11 301
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 7 -2 330 -7 019
Övriga rörelsekostnader  -625 0

Rörelseresultat  1 686 -4 099

Resultat från andelar i intresseföretag  26 0
Resultat från värdepapper som är anläggningstillgång  85 0
Ränteintäkter och liknande resultatposter 8 100 255
Räntekostnader och liknande resultatposter 9 -174 -353

Resultat efter finansiella poster  1 723 -4 197

Aktuell skatt  -3 -2
Uppskjuten skatt  -631 1 964

Årets resultat  1 089 -2 235 
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Balansräkning (tkr)Balansräkning (TSEK)

Koncernen
 Not 2003 2002
Tillgångar    

Anläggningstillgångar    

Immateriella anläggningstillgångar
    
Balanserade utgifter 10 10 146 11 816
Kocessioner, patent och likn. rättigheter 11 897 1 047
Goodwill 12 402 581
  11 445 13 444
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och tekniska anläggningar 13 1 208 292
Inventarier, verktyg och installationer 14 297 1 711
  1 505 2 003
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag 16 300 74
Andra långfristiga värdepappersinnehav 17 3 3
Uppskjuten skattefordran 18 1 066 1 615
Andra långfristiga fordringar 19 909 858

  2 278 2 550

Summa anläggningstillgångar  15 228 17 997

Omsättningstillgångar  Varulager, förnödenheter m.m.
Varor under tillverkning  80 0
Färdiga varor och handelsvaror  4 652 5 450

  4 732 5 450
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar  6 935 9 000
Skattefordringar  649 620
Övriga fordringar  162 428
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  814 501

  8 560 10 549

Kassa och bank  3 999 3 892

Summa omsättningstillgångar  17 291 19 891

SUMMA TILLGÅNGAR  32 519 37 888

Eget kapital och skulder    

Eget kapital 20   
Bundet eget kapital
Aktiekapital  1 000 970
Bundna reserver  22 682 22 220

  23 682 23 190
Fritt eget kapital
Fria reserver  -2 834 -108
Årets resultat  1 089 -2 235

  -1 745 -2 343

Summa eget kapital  21 937 20 847

Skulder
Avsättningar
Avsättningar för uppskjuten skatt  256 174

  256 174
Långfristiga skulder
Checkräkningskredit 22 0 573
Övriga skulder till kreditinstitut 23 1 400 1 100

  1 400 1 673
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut  400 1 185
Leverantörsskulder  4 155 7 987
Övriga kortfristiga skulder  1 549 1 803
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 2 822 4 219

  8 926 15 194

Summa eget kapital och skulder  32 519 37 888 

Panter och säkerheter för egna skulder
Företagsinteckningar  3 200 3 800

Ansvarsförbindelser  Inga Inga 
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Moderföretaget
 

Tillgångar    
Anläggningstillgångar Not 2003 2002
Immateriella anläggningstillgångar
Kocessioner, patent och likn. rättigheter 11 702 780

  702 780
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 15 19 987 20 442
Andra långfristiga fordringar 19 902 851

  20 889 21 293

Summa anläggningstillgångar  21 591 22 073

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar  45 600
Fordringar hos koncernföretag  8 404 4 838
Skattefordringar  390 390
Övriga fordringar  35 427
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  76 29

  8 950 6 284

Kassa och bank  397 314

Summa omsättningstillgångar  9 347 6 598

SUMMA TILLGÅNGAR  30 938 28 671 

Eget kapital och skulder    

Eget kapital 20
Bundet eget kapital
Aktiekapital  1 000 970
Bundna reserver  22 350 22 380

  23 350 23 350

Fritt eget kapital
Fria reserver  4 488 2 664
Årets resultat  -2 338 -521

  2 150 2 143

Summa eget kapital  25 500 25 493

Skulder
Obeskattade reserver 21
Periodiseringsfonder  461 461

  461 461

Långfristiga skulder
Checkräkningskredit 22 0 526
Skulder till koncernföretag  59 993

  59 1 519

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut  0 25
Leverantörsskulder  339 100
Skulder till koncernföretag  4 042 0
Övriga kortfristiga skulder  197 638
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 340 435

  4 918 1 198

Summa eget kapital och skulder  30 938 28 671 

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Ställda panter och säkerheter  Inga Inga
Ansvarsförbindelser  Inga Inga 

  Balansräkning (TSEK)
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Kassaflödesanalys (TSEK)

Koncernen
 2003 2002
Den löpande verksamheten  
Resultat efter finansiella poster 1 723 -4 197
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m. 2 279 8 055
 4 002 3 858
Aktuell skatt -62 -379

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital 3 940 3 479

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-), minskning (+) av varulager 595 -498
Ökning (-), minskning (+) av rörelsefordringar -1 775 -66
Ökning (-), minskning (+) av rörelseskulder -1 033 1 720
Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 213 4 635

Investeringsverksamheten
Försäljning av dotterföretag -230 0
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -67 -3 256
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -210 -106
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -300 -3
Avyttring av finansiella anläggningstillgångar 185 72
Kassaflöde från investeringsverksamheten -622 -3 293

Finansieringsverksamheten
Amortering av låneskuld, netto -998 -650
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -998 -650

Årets kassaflöde 107 692
Likvida medel vid årets början 3 892 3 200
Likvida medel vid årets slut 3 999 3 892

Tilläggsupplysningar till koncernens kassaflödesanalys
Transaktioner som inte medför betalningar
Förvärv av patent genom apportemission - 780
Likvida medel
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Kassa och bank 3 999 3 892

Moderföretaget
 2003 2002
Den löpande verksamheten  
Resultat efter finansiella poster -2 337 -519
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m. 298 0

 -2 039 -519
Aktuell skatt 0 -237
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital -2 039 -756

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-), minskning (+) av rörelsefordringar 3 303 1 127
Ökning (-), minskning (+) av rörelseskulder -1 230 230

Kassaflöde från den löpande verksamheten 34 601

Investeringsverksamheten
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 13
Avyttring av finansiella anläggningstillgångar 600 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten 600 13

Finansieringsverksamheten
Amortering av låneskulder -551 -300

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -551 -300

Årets kassaflöde 83 314
Likvida medel vid årets början 314 0
Likvida medel vid årets slut 397 314

Tilläggsupplysningar till moderföretagets kassaflödesanalys
Transaktioner som inte medför betalningar
Förvärv av patent genom apportemission - 780

Likvida medel
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Kassa och bank 397 314
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Noter

   Redovisnings- och bokslutskommentarer

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och 
Redovisningsrådets rekommendationer förutom beträffande redovis-
ning av immateriella tillgångar som inte följer RR15 och leasingavtal 
där Bokföringsnämndens allmänna råd 2000:4 har tillämpats.

Värderingsprinciper m.m.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffnings-
värden om inget annat anges nedan.

Skatt
Koncernen tillämpar Redovisningsrådets rekommendation RR 9 
Inkomstskatter. Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten 
skatt.
Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande trans-
aktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteef-
fekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt är skatt som skall betalas 
eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell 
skatt hänförlig till tidigare perioder. I juridisk person redovisas obe-
skattade reserver inklusive uppskjuten skatteskuld. I koncernredo-
visningen delas därmed obeskattade reserver upp på uppskjuten 
skatteskuld och eget kapital.
Uppskjutna skattefordringar i avdragsgilla temporära skillnader och 
underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att 
dessa kommer att medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden.

Varulagret
Varulagret, värderat enligt Redovisningsrådets rekommendationer, nr 
2, är upptagna till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt först in- 
först ut- principen, respektive verkligt värde. Därvid har inkuransrisk 
beaktats. I egentillverkade halv- och helfabrikat består anskaffnings-
värdet av direkta tillverkningskostnader och skälig andel av indirekta 
kostnader.

Fordringar
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed 
de beräknas inflyta.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den beräknad eko-
nomiska livslängden. Följande avskrivningsprocent har tillämpats, 
varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under året förvärvade och 
avyttrade tillgångar.
 Koncern    Moderbolag
Immateriella anläggningstillgångar:
  - Balanserade utgifter för FoU och liknande 10-12,5%
  - Koncessioner, patent o liknande rättigheter 10% 10% 

Materiella anläggningstillgångar
  - Maskiner och andra liknande anläggningar 10%
  - Inventarier, verktyg och installationer 7-33%

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt 
gjorda avskrivningar redovisas i de enskilda företagen som ackumu-
lerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Leasing - leasingtagare
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:4 om redovisning 
av leasingavtal tillämpas. Samtliga leasingavtal redovisas som ope-
rationella i enlighet med dessa regler. Operationell leasing innebär att 
leasingavgiften kostnadsförs över löptiden med utgångspunkt från 
nyttjandet, vilket kan skilja sig åt från vad som de facto erlagts som 
leasingavgift under året.
I moderföretaget redovisas samtliga leasingavtal enligt reglerna för 
operationell leasing.

Aktiverat arbete för egen räkning
Utvecklingskostnader har aktiverats under föregående år med direkta 
kostnader och indirekta kostnader.

Koncernredovisning
Koncernredovisning har upprättats i enlighet med Redovisningsrå-
dets rekommendation (RR 1:00). Koncernredovisningen omfattar de 
företag i vilka moderföretaget direkt eller genom dotterföretag innehar 

mer än 50% av röstetalet, eller på annat sätt har ett bestämmande 
inflytande enligt ÅRL 1:4. Ingen hänsyn har tagits till intressebolaget 
då det inte fanns några aktuella siffror vid upprättandet av koncern-
redovisningen och det inte är väsentligt för koncernen.

Koncernuppgifter
Av moderföretagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 
0 (100) % av inköpen och 100 (100) % av försäljningen andra företag 
inom hela den företagsgrupp som bolaget tillhör.

  Not 1  Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
 2003 2002
Moderföretaget
Totalt i moderföretaget 0 0

Dotterföretag
Män 7 11
Kvinnor 8 7

Totalt i dotterföretag 15 18 

Koncernen totalt 15 18

Könsfördelning i företagsledningen
 Andel Andel
 kvinnor i % kvinnor i %
 2003 2002
Moderföretaget
Styrelsen 0 0
Övriga ledande befattningshavare - -

Koncern
Styrelsen 0 0
Övriga ledande befattningshavare 40 20

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
 2003 2002
Moderföretaget
Styrelse och VD 203 84

Summa 203 84
Sociala kostnader 67 86
Varav pensionskostnader  36 

Koncernen
Styrelse och VD 1 039 1 499
Övriga anställda 5 099 5 155
Summa 6 138 6 654
Sociala kostnader 3 003 3 415
Varav pensionskostnader 996 1 122

Av moderföretagets pensionskostnader avser 0 (36) gruppen styrelse 
och VD.
Av koncernens pensionskostnader avser 200 (292) gruppen styrelse 
och VD.

Villkor för styrelse och VD
Enligt bolagsstämmans beslut utgår styrelsearvode intill nästa ordi-
narie bolagsstämma med 2 basbelopp till styrelseordförande och 1,5 
basbelopp vardera till externa ledamöter.
För VD gäller 12 månaders uppsägningstid från företagets sida.

Under 2003 har styrelsens ledamöter anlitats i större utsträckning än 
vad som ryms inom ramen för styrelseuppdraget. Detta främst med 
anledning av de tvister som bolaget hanterat under året, men också 
för förhandlingar och fördjupade utvärderingar kring egen utveckling. 
Utöver ordinarie styrelsearvode har därför utbetalats arvode, exkl 
moms, enligt följande TSEK:
Sten Zethelius Fioritur 226
Leif Aurell Leva 67
Stephane Pleijel Flygia 61
Stig Tamker Dolphin 54

Sjukfrånvaro
Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid understiger 
1 procent.

20



   Not 8  Övriga ränteintäkter och liknande
              resurser

Koncernen 2003 2002

Ränteintäkter, övriga 100 49
Nedskrivning av låneskuld 0 206

Summa 100 255

Moderföretag 2003 2002

Ränteintäkter, övriga 65 1

Summa 65 1

   Not 9  Övriga ränteintäkter och liknande
              resurser

Koncernen 2003 2002

Räntekostnader, övriga 174 204
Övrigt 0 149

Summa 174 353

Moderföretag 2003 2002

Räntekostnader, övriga 32 52
Övrigt 0 149

Summa 32 201

   Not 10  Balanserade utgifter för FoU mm

 Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden:
 - Vid årets början 23 291
- Årets avskrivningar 52
 - Avyttringar och utrangeringar -322
 - Omklassificeringar 48

 23 069 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
 - Vid årets början -7 446
- Avyttringar och utrangeringar 322
- Omklassificeringar -35
 - Årets avskrivning enligt plan -1 736 

 -8 895 
Ackumulerade nedskrivningar:
- Vid årets början -4 028 
  
Redovisat värde vid årets slut 10 146

   Not 11  Koncessioner, patent, licenser, varumärken

 Koncernen Moderföretag

Ackumulerade anskaffningsvärden:
 - Vid årets början 1 506 780
 1 506 780

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
 - Vid årets början -458 0
- Årets avskrivning enligt plan -151 -78

 -609 -78 

Planenligt restvärde vid årets slut 897 702

   Not 2  Aktiverat arbete för egen räkning

Det är direkta kostnader och indirekta kostnader nedlagda på utveck-
ling av produkter som har aktiverats. Avseende belopp se not 10.

   Not 3  Övriga rörelseintäkter

Koncernen 2003 2002

Försäljning försäljningsrättigheter 0 1 600
Försäkringsersättningar 318 0
Vinst avyttring dotterbolag 276 0
Uppgörelse med tidigare VD  424
Övrigt 0 139
Summa 594 2 163

Moderföretag 2003 2002

Försäljning försäljningsrättigheter 0 1 600
Uppgörelse med tidigare VD 0 424

Summa 0 2 024

   Not 4  Leasingavgifter avseend operationell leasing

Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal

Koncernen 2003 2002

Räkenskapsårets betalda leasingavgifter 1 275 1 599
Avtalade framtida leasingavgifter 1 166 2 344

    Not 5  Varukostnad

Någon uppdelning av varukostnaden på råvaror och handelsvaror har 
inte gjorts.

   Not 6  Ersättning till revisorer

 Koncernen Moderföretag
KPMG
Revisionsuppdrag 210 90
Andra uppdrag 79 50

Summa 289 140

   Not 7 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella   
             och immateriella anläggningstillgångar

Koncernen 2003 2002

Immateriella anläggningstillgångar 1 988 6 594
Maskiner och andra tekniska anläggningar 81 31
Inventarier, verktyg och installationer 261 394

Summa 2 330 7 019

Moderföretag 2003 2002

Immateriella anläggningstillgångar 78 0

Summa 78 0 

Nedskrivning ingår föregående år med 4 028 på immateriella.
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   Not 12  Goodwill

 Koncernen 

Ackumulerade anskaffningsvärden:
 - Vid årets början 1 152

 1 152

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
 - Vid årets början -571
- Årets avskrivning enligt plan -179 

 -750 

Planenligt restvärde vid årets slut 402

   Not 13  Maskiner och andra tekniska anläggningar

 Koncernen 

Ackumulerade anskaffningsvärden:
 - Vid årets början 334
- Avyttringar och utrangeringar -20
- Omklassificeringar 1 843

 2 157

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
 - Vid årets början -42
- Omklassificeringar -761
- Årets avskrivning enligt plan -146 

 -949 

Planenligt restvärde vid årets slut 1 208

Inga maskiner innehas under finansiella leasingavtal.

   
   Not 14  Inventarier, verktyg och installationer

 Koncernen

Ackumulerade anskaffningsvärden:
 - Vid årets början 3 401
- Nyanskaffningar 210
- Omklassificering -1 891
 - Avyttringar och utrangeringar -989

 731

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
 - Vid årets början -1 691
- Omklassificering 795
- Avyttringar och utrangeringar 631
- Årets avskrivning enligt plan -169 

 -434 

Planenligt restvärde vid årets slut 297

Inga inventarier innehas under finansiella leasingavtal.

   Not 15  Andelar i koncernföretag

 2003-12-31 2002-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:
 - Vid årets början 20 442 20 442
- Försäljning -455 0

Utgående bokfört värde 19 987 20 442

Specifikation av moderföretagets innehav av aktier och andelar i 
koncernföretag
Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med 
andelen av rösterna för totalt antal aktier.

 Antal   Bokfört
Dotterföretag/org.nr./Säte Andelar i %  värde 

ILS Laboratories AB,
556450-2804, Sollentuna 2 000 100 11 076
Global Hemostasis Institute MGR AB, 
556481-3888, Linköping 1 000 100 8 581
GHI, Global Hemostasis International AB, 
556349-7444, Linköping 1 000 100 330

   
   Not 16  Andelar i intresseföretag

 Koncernen 

Ackumulerade anskaffningsvärden:
 - Vid årets början 74
- Inköp 300
- Försäljning -74

Utgående bokfört värde 300

Specifikation av bolagets innehav av aktier och andelar i 
koncernföretag

Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med 
andelen av rösterna för totalt antal aktier.
Med justerat eget kapital avses den ägda andelen av företagets egna 
kapital inklusive eget kapitaldelen i obeskattade reserver. Med årets 
resultat avses ägarandelen av företagets resultat efter skatt inklusive 
eget kapitalandel i årets förändring av obeskattade reserver. Då inga 
aktuella siffror har erhållits är beloppen från 2003-08-31.

   Kapitalan-
 Justerat EK    Andelar  delens värde  Bokf. värde
 /Årets vinst   /antal i %   i koncernen      hos modern

Intresseföretag/Org.nr./Säte
Malmfältens Artic Lab AB, 246 3000 300 0
556521-8426, Gällivare -54 42,86

   Not 17  Andra långfristiga värdsepappersinnehav

 Koncernen 

Ackumulerade anskaffningsvärden:
 - Vid årets början 3

Utgående bokfört värde 3

Specifikation av värdepapper Bokfört värde Marknadsvärde
Spring Systems AB 3 -

   Not 18  Uppskjuten skattefordran

Uppskjuten skattefordran är beräknad med 28 procent på under-
skottsavdrag.

   Not 19  Andra långfristiga fordringar

 Koncernen Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
- Vid årets början 858 851
- Tillkommande fordringar 51 51

Utgående bokfört värde 909 902

   Not 20  Eget kapital

 Aktie- Bundna Fritt eget
 Kapital reserver kapital

Koncernen
Vid årets början 970 22 219 -2 343
Nyemission till 2600% av pari 30 -30 
Förskjutning mellan bundet 
och fritt eget kapital  493 -493
Årets resultat   1 089
Avrundningsdifferens   2

Vid årets slut  1 000 22 682 -1 745

Noter
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   Not 20  Eget kapital 

 Aktie- Emission Överkurs-
 Kapital under reg. fond

Moderföretaget
Vid årets början 970 30 22 350
Nyemission till 2600% av pari 30 -30 

Vid årets slut 1 000 0 22 350

 Uppskriv- Reserv- Balanse-
 ningsfond fond rad vinst

Moderföretaget
Vid årets början  194 2 143
Koncernbidrag   2 345
Årets resultat   -2 338

Vid årets slut - 194 2 150

   Not 21  Obeskattade reserver

 2003-12-31 2002-12-31
Periodiseringsfonder:
- Avsatt vid tax 99 20 20
- Avsatt vid tax 00 80 80
- Avsatt vid tax 01 361 361

Summa 461 461

   Not 22  Checkräkningskredit

 Koncernen Moderföretag

Beviljad kreditlimit 600 0
Outnyttjad del -600 0

Utnyttjat kreditbelopp 0 -

   Not 23  Övriga skulder till kreditinstitut

 Koncernen Moderföretag

Förfallotidpunkt, inom ett år 
från balansdagen 400 -
Förfallotidpunkt, 1-5 år från 
balansdagen 1 400 -

 1 800

   Not 24  Upplupna kostnader och förutbetalda
          intäkter

 Koncernen Moderföretag

Personalrelaterade kostnader 1 198 51
Övriga poster 1 624 289

 2 822 340

Sollentuna mars 2004

Sten Zethelius Lars Olsson 
Styrelseordförande Ledamot, verkställande direktör

Leif Aurell Stephane Pleijel
Ledamot Ledamot

Dan Prytz Stig Tamker 
Ledamot Ledamot

Min revisionsberättelse har avgivits mars 2004

Anders Skeppstedt
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i MediRox AB (publ)
Org nr 556552-4054

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkstäl-
lande direktörens förvaltning i MediRox AB (publ) för år 2003. Det är styrelsen och verkställande direk-
tören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om 
årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genom-
fört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte 
innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan 
information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och 
styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen 
i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi 
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelse-
ledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra utta-
landen nedan.
Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger 
därmed en rättvisande bild av bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet med god redovis-
ningssed i Sverige. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och 
för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Upplands Väsby mars 2004
KPMG Bohlins AB

Anders Skeppstedt
Auktoriserad revisor

24



Kontaktuppgifter till bolagen 
i MediRox-koncernen

Kuskvägen 8
191 62  Sollentuna
Tel  08-594 691 30
Fax 08-626 75 90

www.medirox.se

Produktion: MediRox AB

Layout, original och tryckproduktion: Reklamproducenten AB, Vreta Kloster

Repro och tryckning: LTAB Linköpings Tryckeri  AB, Linköping

Tryckt på klorfritt och Svanenmärkt papper GalerieArt silk

2004.03 




