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Kalendarium 2006

Kallelse till bolagsstämma
Aktieägarna i MediRox AB (publ), org.nr 556552-4054, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 30 mars 2006, kloc-
kan 15:00 på restaurang Horsvik i Studsvik.

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införda i den av VPC AB förda aktieboken fredagen
den 24 mars 2006, dels till MediRox anmäla sin avsikt att delta i stämman senast fredagen den 24 mars 2006 klockan
16:00. 

Utdelning
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ordinarie utdelning lämnas med 1:50 kr (0:00) per aktie, samt en bonus-
utdelning med 8:50 kr (0:00) per aktie. Totalt således 10:00 kr (0:00) kronor per aktie, vartill åtgår 9,9 Mkr (0). Föreslagen
avstämningsdag är den 4 april 2006. VPC räknar med att kunna sända utdelningen till aktieägarna den 7 april 2006.

Rapportering
Årsstämma 30 mars 2006
Delårsrapport I 24 april 2006
Delårsrapport II 11 augusti 2006
Delårsrapport III 23 oktober 2006
Bokslutskommuniké 19 februari 2007

Läsaranvisningar
I årsredovisningen benämns MediRox-koncernen med MediRox. Sifferuppgifterna inom parentes avser, om inte annat
anges, 2004 års verksamhet. Svenska kronor (SEK) används genomgående. Tusen kronor förkortas Tkr och miljoner kro-
nor förkortas Mkr. I årsredovisningen redovisade uppgifter avseende marknader, konkurrenter och framtidsinriktad infor-
mation är MediRox bedömningar baserade på främst internt framtaget material.

Notera att historiken i diagrammen i regel är proforma, d.v.s. att distributionsverksamhetens bedömda andel har exklu-
derats.

Affärsidé
MediRox affärsidé är att utveckla, producera och mark-
nadsföra högkvalitativa produkter och tjänster som till-
fredsställer de medicinska behoven av riktig, bekväm och
rationell diagnostik.

Strategi
För den svenska marknaden är strategin att vidareut-
veckla den nordiska koagulationstraditionen och komp-
lettera befintliga produkter med nya för att också nå ut
internationellt. Beträffande instrumentering så är strate-
gin att utveckla instrument och applikationer baserade
på bolagets patenterade FOR-teknik för, i huvudsak, den
medicinska marknaden. För de internationella markna-
derna skall egenutvecklade produkter i regel säljas genom
distributörer eller agenter.

Vision
Att bli ett framgångsrikt medicintekniskt bolag med rea-
gens, instrument och applikationer bl.a. baserade på vår
patenterade FOR-teknologi.

Att vidareutveckla och sprida den nordiska koagula-
tionstraditionen till flera marknader samt att komplettera
dessa produkter med nya för att på så sätt erbjuda distri-
butörer, agenter och kunder ett intressant produktutbud
och på så vis få en stark internationell förankring inom
detta marknadsområde.
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Bästa aktieägare,
2005 blev mycket glädjande MediRox första år med
både redovisad vinst och positivt kassaflöde för den
egna, nu renodlade, produktlinjen. Distributions-
verksamheten avyttrades i början av året. Nu är
fokus helt inriktat på utvecklingen av bolagets egen-
tillverkade produkter. Funktioner som marknads-
föring, lager, ekonomi och support, vilka tidigare
delats med distributionen, är nu uppdelade på kvar-
varande personal inom produktion och konstruk-
tion. 

Resultatet
Jämför vi 2005 mot 2004 så ökades antalet kunder
med 12 procent. Normalt borde MediRox omsätt-
ning ha följt med denna expansion, men ett antal
större order uteblev före årsskiftet och innebar att
försäljningen minskat i Sverige medan exportför-
säljningen i stället ökat. Den ökade exporten räckte
dock inte riktigt för att tillväxten totalt skulle nå det
mål vi trodde på in i det sista. Däremot nåddes vinst-
målet och det är vi stolta över.

Reagens- och kontrollverksamheten
MediRox reagenser och kontroller har allt mer bör-
jat uppskattas även utanför den nordiska markna-
den. Nu ska vi försöka komplettera denna produkt-
linje med instrumentering för att underlätta mark-
nadsföringen på de riktigt stora exportmarknaderna.
EU-direktiven där instrumentering och tillbehör till-
sammans kvalitetssäkras efterfrågas numera allt
oftare utomlands. Inom ett par år blir det därför vik-
tigt för en fortsatt expansion att avtala med en eller
flera instrumenttillverkare om licens och/eller OEM
för att knyta instrumentering till MediRox reagens-
och kontrollverksamhet. Den framgångsrika strate-
gin att också vara underleverantör till andra företag
kommer under alla omständigheter att kvarstå och
vara av fortsatt mycket stor betydelse.

FOR-instrument
Instrumentet ReoRox med några nya applikationer
såsom bl.a. trombocytfunktion, ReoPar, utvecklades
och började säljas under året. Instrumentförsälj-
ningen dubblades och stark omsättningstillväxt vän-
tas kommande åren. Konkurrenterna är fortfarande
få. MediRox patenterade FOR-teknologi har visat
sig mycket bra vid jämförelser med annan metodik.

Detta marknadsområde passar mycket bra ihop
med produktområdet reagens och kontroller och
marknadsförs redan internationellt genom våra
distributörer. Kunden är idag oftast verksam inom

forskning, men med flera applikationer så blir mål-
gruppen mer och mer rutindiagnostik. FOR-instru-
mentens utvecklingskostnader har varit betydande
för MediRox genom åren. Nu ser vi fram emot
expansion och lönsamhet. Till skillnad från reagens
och kontroller är detta produktområde betydligt
mindre prispressat och konkurrensutsatt.    

Fortsatt satsning på export   
Med hjälp av flera distributörer, instrumentering
och ett breddat produktutbud så kommer MediRox
att fortsätta växa. Under 2006 räknar vi med fortsatt
fin tillväxt för våra befintliga distributörer samtidigt
som ett flertal nya viktiga kontrakt kommer att teck-
nas.

Framgångsfaktorerna
MediRox har en tydlig strategi. Vi har en erfaren
personal. Distributionsnätverket börjar bli väl ut-
byggt både i Sverige och utomlands. Våra konsulter
och rådgivare inom utvecklingen är av världsklass
och har lyckats förr. Med andra ord ser vi med stor
optimism fram mot, att inom några år, nå riktigt fina
resultat. Denna resa avser vi att göra med fortsatt
bibehållen god finansiell stabilitet.  

Tack för ordet,

Lars Olsson
VD
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Distributionsverksamheten avyttrades
MediRox bildades 1998 och redan från början var
bolagets mål att i första hand satsa på egna produk-
ter. Ändå förvärvades samma år distributionsbolaget
ILS Laboratories AB. Distributionsbolaget syftade
till att ge positivt kassaflöde som kunde finansiera
den egna utvecklingsverksamheten. En annan an-
ledning till förvärvet var att distributionsverksam-
heten hade en viktig marknadsnärvaro och kom att
fungerar som dörröppnare vid lansering av egna
produkter. När till exempel MediRox kontroller lan-
serades 1999 blev de snabbt marknadsledande i
Sverige genom ILS försäljningsorganisation.

Till skillnad mot egna produkter hade distribu-
tionsverksamheten inte någon omsättnings- och
vinsttillväxt. Vidare konstaterades att de samord-
ningsfördelar som förelåg de första åren inte längre
övervägde nackdelarna. MediRox produkter är idag
väl etablerade på den svenska marknaden och nu
skall expansionen i första hand ske internationellt
genom andra distributörer. Med anledning därav
avyttrade MediRox ILS den 1 januari 2005.

Omsättning
Genom försäljningen av ILS sjönk omsättningen till
13,2 Mkr (39,4). För jämförbara verksamheten
innebar året en tillväxt på 5 procent. Satsningen på
exportförsäljning gav resultat och uppgick till 4,6
Mkr (2,7), en tillväxt med 69 procent.

Resultat
MediRox visar ett resultat efter finansnetto om 7,2
Mkr (–1,8). I resultatet ingår reavinst från försälj-
ningen av ILS med 6,2 Mkr. Exklusive reavinsten
blev således resultatet 1,0 Mkr, vilket innebar att
egna produkter för första gången visade vinst.
Täckningsgraden har förbättrats kraftigt till 83 pro-
cent (59). MediRox bedömer att fortsatt omsätt-
ningstillväxt i mycket liten utsträckning kommer att
påverka kostnadsbilden, varför förutsättningarna är
goda för snabb vinsttillväxt de närmaste åren.

Distributörer
För att nå bolagets tillväxtmål framöver måste
expansion främst ske på exportmarknader. MediRox
har därför senaste två åren målmedvetet arbetat med
att bygga upp ett distributionsnät. Idag sker i prin-
cip all exportförsäljning genom distributörer. På den
svenska marknaden är fortfarande 95 procent av
försäljningen direkt till kund, men andelen väntas
minska närmaste åren. Under 2005 tecknades ett
nytt betydande avtal med Dade Behring som är
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marknadsledande leverantör av koagulationsinstru-
ment på den nordiska marknaden. Antalet distribu-
törer ökade från 13 till 19 stycken. Framför allt var
försäljningen framgångsrik i övriga nordiska länder
och Tyskland.

ReoPar
Under slutet av år 2005 lämnade MediRox nya test,
ReoPar, utvecklingslaboratoriet. Användaren kan,
med ReoPar, analysera och fastställa funktionen hos
trombocyterna. Före årets utgång var ReoPar-appli-
kationen levererad till två universitetssjukhus och en
bredare lansering kommer att ske under 2006. 

Utdelning och återköp av aktier
MediRox är kapitaliserat för att bedriva två verk-
samheter, men genom försäljningen av ILS har
bolaget blivit överkapitaliserat. Soliditeten steg till
89 procent (66) och skuldsättningsgraden sjönk till
12 procent (51). Styrelsen har noggrant övervägt
olika alternativ och bedömt framtida kapitalbehov
samt beaktat aktieägarvärdet. Styrelsen föreslår där-
för en ordinarie utdelning om 1:50 kr/aktie. Dess-
utom föreslår styrelsen en bonusutdelning om 8:50
kr/aktie hänförbar till den avyttrade verksamheten.
MediRox behåller stark likviditet och upplånings-
möjligheter för framtida offensiva satsningar. För att
kortsiktigt kunna anpassa bolagets kapitalstruktur
och därmed bidra till ökat aktieägarvärde föreslås
även årsstämman att bemyndiga styrelsen möjlighet
att fatta beslut om återköp av aktier. 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Antal distributörer

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

Mkr

1998
1999

2000 2001
2002 2003 2004 2005

Kassaflöde före finansiering

0

50

100

150

200

250

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
0

20

40

60

80

100

Soliditet (%)

Skuldsättningsgrad

Skuldsättningsgrad %

Soliditet

Finansiell ställning

1800

Normal control subject

Patient post transfusion

Patient pre transfusion

Time (min)

G* (Pa)

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0
0 10 20 30 40 50 60 70

Ny applikation blev klar under 2005. Diagrammet visar trombo-
cytfunktion analyserad med ReoPar.
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MediRox är verksamt inom diagnostikområdet koa-
gulation (hemostas). Slutanvändarna finns framför
allt på medicinska laboratorier på sjukhus- och pri-
märvårdslaboratorier, inom forskning samt på djur-
sjukhus och inom intensivvården. Även livsmedels-
industrin har investerat i bolagets produkter. 

Den form av diagnostik som ligger närmast till
hands för MediRox är laboratoriediagnostik och
innebär att ett blodprov tas från patienten och sedan
analyseras utanför kroppen. En stor del av denna
analysverksamhet sker vid laboratorier, men kan
även ske nära patienten (vid vårdenhet eller under
operation) och kallas då patientnära analys.

MediRox marknadsför både förbrukningsvaror
och instrumentering inom diagnostikområdet koagu-
lation. MediRox reagenser, även kallat tester, an-
vänds för övervakning vid oral antikoagulationsbe-
handling samt i samband med trombosdiagnostik.
MediRox kontroller används för kvalitetskontroll i
samband med koagulationsanalyser.

MediRox FOR-program består av egenutveck-
lade instrument baserade på den patenterade mät-
tekniken fri oscillationsreometri (FOR). FOR-tekni-
ken mäter viskositet, elasticitet och koagulationstid
på i huvudsak plasma och blod.

Marknaden
MediRox verkar på den globala diagnostikamark-
naden genom att utveckla, tillverka och marknads-
föra egna produkter, d.v.s. system och reagenser för
att ställa medicinska diagnoser. Den globala diag-
nostikamarknaden har uppskattats till cirka 200 mil-
jarder kronor. Kostnaden för läkemedel och vård är
betydligt högre än den för diagnostik. Av detta fram-
går att det finns mycket stora besparingar att göra på
tidig och förbättrad diagnostik. 

Diagnostika är en flexibel och mer föränderlig
marknad än den relativt tröga läkemedelsmarkna-
den. Ledtider för utveckling, registrering och
marknadsföring är betydligt kortare. Koagulations-
marknaden – det segment inom medicinsk laborato-
riediagnostik där MediRox verkar – har globalt upp-
skattats till närmare åtta miljarder kronor (cirka fyra
procent av den totala diagnostikamarknaden). Till
detta skall läggas den diagnostik som sker utanför
de traditionella laboratorierna, så kallad patientnära
diagnostik, vilken uppskattas bli lika stor som den
för traditionell laboratoriediagnostik. Sådan diag-
nostik kan vara mätningar som utförs vid exempel-
vis operationer och/eller på vårdavdelningar eller
vårdcentraler.

Den globala sjukvården präglas av förändring.
Den grundläggande drivkraften för verksamheten är
den demografiska utvecklingen med en åldrande
befolkning som leder till ökad efterfrågan inom alla
sjukvårdens områden. Samtidigt sker en snabb
utveckling av medicinteknisk utrustning och läke-
medel, vilket innebär att allt fler sjukdomar kan
behandlas. Dagens patienter är ofta också bättre
informerade och ställer större krav än tidigare. Sam-
mantaget leder detta till att efterfrågan på vård växer
i snabbare takt än de samhällsekonomiska resur-
serna. Resultatet är att sjukvården måste finna nya
vägar att producera mer vård till lägre kostnad. En
viktig trend på marknaden är därför ständiga krav på
ökad effektivitet, vilket i sin tur leder till ökat fokus
på kvalitetssäkring och standardisering. Detta gäller
även MediRox som marknadsför sina produkter
både mot traditionella laboratorier och patientnära
diagnostik. Hemostasdiagnostik är ett viktigt hjälp-
medel i diagnosen av cirkulationsrubbningar (blod-
propp, hjärtinfarkt, stroke etc.), vilket är den största
döds- och sjukdomsorsaken i den industrialiserade
delen av världen.

Trenden inom diagnostikamarknaden är lik den
inom läkemedel, vilket innebär koncentration och
sammanslagningar till större företag. Branschen
domineras av ett fåtal globala företag med ett myc-
ket brett produktsortiment. Inom hemostassegmen-
tet märks framför allt Dade Behring, Stago och
Instrumentation Laboratory som alla arbetar på glo-
bal basis och är verksamma inom flera delsegment
inom diagnostikamarknaden. Den patientnära mark-
naden är inte lika utvecklad som den traditionella
laboratoriemarknaden, speciellt inte inom hemostas-
området. Det är främst produkter där patienten
testar sig själv som nått stor genomslagskraft (till
exempel graviditetstester och glukosmätningar).
Utvecklingen för patientnära diagnostik har varit
långsammare än beräknat, då kvalitén på testning
utanför laboratoriet möts av
en viss skepsis från den tradi-
tionella laboratoriemedicinen.
Nya produkter och bestäm-
melser runt personalutbild-
ningen gör dock att patient-
nära diagnostik är på stark
frammarsch. Fördelarna med
att ställa diagnos där patien-
ten befinner sig är många,
inte minst ur tids- och kost-
nadsbesparingssynpunkt.



Marknaden för reagens och kontroller
MediRox produkter används oftast vid rutinmässig
diagnostisering, efterkontroll och kvalitetssäkring i
samband med cirkulationssjukdomar. Vi kallar dessa
produkter PT Owren, D-Dimer och Multikontroller.
PT (protrombintid) används till största del för att
övervaka patienters behandling med blodförtun-
nande preparat och är en mycket vanlig test. Fram-
för allt de nordiska länderna har en mycket lång tra-
dition av att använda denna test (Owrens PT).

MediRox har vi-
dareutvecklat tes-
tet och avsevärt
förbättrat dess
egenskaper.
Kontrollerna som
används vid kva-
litetskontroll har
fått sin framgång
genom att man i
samma flaska lå-

tit ett flertal olika analyter ingå samt att förbättrade
stabilitetsegenskaper också skapats. På så sätt för-
enklas och effektiviseras hanteringen för använda-
ren. D-dimer, som redovisas bland reagenser, är
också en stor analys och används vid trombosdiag-
nostik. 

Den nordiska marknaden var inledningsvis
den mest intressanta för MediRox då befintliga
produkter främst är anpassade för denna marknad.
MediRox blev snabbt marknadsledande i Sverige
för några av sina produkter. Försäljningen i övriga
Norden, som sker genom distributörer, växer nu
starkt. MediRox bedömer att marknaden i Norden,
i slutkundpriser, uppgår till närmare 50 Mkr.

Befintliga produkter har en potential utanför
Norden på cirka 50 Mkr. Genom att MediRox nu
successivt breddar sitt produktprogram blir den
potentiella marknaden allt större.

Genom sin reagensteknologi har MediRox en
stark position inom marknaden för utrustning till

övervakning av blod-
förtunning. Denna
övervakning kräver
ungefär 1 miljard PT-
tester per år. Förbruk-
ningsvarorna reagens
och kontroller för att
analysera PT kostar
laboratorierna cirka 2
Mdr per år. Antalet
tillverkare är starkt

begränsat, speciellt för PT-reagens lämpat för ana-
lys av helblod. Sådan reagens är MediRox specia-
litet och helblodsanalyser är det växande segmentet.
Bolagets samarbete med systemleverantören Zafena
är ett exempel på intressanta möjligheter. Zafena har
utvecklat ett system, Simple Simon® PT, som med
MediRox reagens på minuten ger svar på hur myc-
ket blodförtunnande medel som bör ges åt patien-
ten. Bara i Sverige behandlas 90 000 patienter med
blodförtunnare, och deras PT-värden mäts varannan
vecka. I stället för  att som idag göra dessa tester på
stora laboratorier möjliggör Simple Simon en pa-
tientnära lösning som medför betydande besparing-
ar. En kommersiell framgång för Zafena skapar
också möjlighet för MediRox att få försäljning värl-
den över.

Marknaden för FOR-instrument
MediRox FOR-program är ett samlat begrepp för
de instrument, förbrukningsartiklar och reagenser
som bolaget utvecklat. Instrumenten är baserade
på den patenterade mättekniken fri oscillationsreo-
metri (FOR). FOR-tekniken mäter viskositet, elasti-
citet och koagulationstid. Förbrukningsartiklar är
framför allt provkoppar av olika slag. Reagenser är
en substans som används vid olika applikationer.

Reologiska mätningar är intressanta inom en rad
olika branscher. MediRox FOR-program är i första
hand utvecklade för att tillgodose behovet av reolo-
giska mätningar inom sjukvården. Laboratorier kan
använda tekniken för rutindiagnostik av plasma-
viskositet, koagulation och ledvätska, Intensivvård
och Kirurgi för mer patientnära analys av frågeställ-
ningar inom koagulationsområdet.

Generellt kan konstateras att intresset för reolo-
giska mätningar i kroppsvätskor ständigt ökar och
framför allt större sjukhuslaboratorier över hela
världen torde behöva instrumentering för att reolo-
giskt analysera exempelvis plasma, ledvätska samt
olika koagulationsparametrar i blod.
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Sedan flera år använder hemostasforskare Medi-
Rox FOR-instrument. Forskningssektorn är inte en
prioriterad marknad för försäljning, men genom
dessa användare finns förutsättningar att teknologin
visar sig nödvändig för nya analysmetoder. Därför
arbetar MediRox nära och stöttar sina användare
inom denna sektor.

Varje sålt instrument representerar en möjlighet
att skapa stabila och återkommande intjänings-
möjligheter under 5–10 år. Som exempel kan den
svenska marknaden inom sjukvården för MediRox
FOR-program i nuläget uppskattas till drygt 10 Mkr.
Det baserar sig på att landets sjukhus och vårdcen-
traler är uppdelade på knappt 20 upphandlingsom-
råden, vilka tillsammans svarar för en potentiell
marknad om cirka 75 instrument. Av beräknad
marknad svarar efterförsäljningen för cirka 95 pro-
cent.

MediRox har även sålt sina instrument till andra
branscher. Ett exempel är livsmedelsindustrin som
använder MediRox instrumentet för att analysera
processen där mjölk koagulerar till ost. Ett annat
exempel är inom veterinärmedicin för att mäta vis-
kositeten i travhästarnas ledvätska i samband med
preventiv artros diagnostik.

Den totala marknaden för reologiska mätningar,
av det slag FOR-instrumenten utför, är självklart
mycket stor. MediRox marknadsför idag sitt instru-
ment brett för att undersöka var de största kommer-
siella förtjänsterna finns. MediRox kommer att mer
målinriktat marknadsföra instrumentet mot sär-
skilda målgrupper när nya applikationer tagits fram.
Med flera applikationer avser MediRox att instru-
mentet paketerats med tillbehör och förbruknings-
varor anpassade för en viss målgrupp. En ny sådan
applikation, ReoPar, presenterades på medicinmäs-
san Medica i november 2005.

ReoPar har goda förutsättningar att snabbt ta
marknadsandelar för mätning av trombocyternas
funktion. Trombocyter, eller blodplättar, är blod-
kroppar vars funktion är av stor vikt under koagula-
tionsprocessen. FOR-instrumentet kan analysera
och följa koagulationsprocessen och därigenom
mäta funktionen hos trombocyterna med hjälp av
olika aktivatorer (reagens). Världsmarknaden för
MediRox ReoPar-test bedöms bestå av minst 500
användare, vilket motsvarar en årlig marknad om
över 100 Mkr. Marknadsföringen i Sverige har
påbörjats och två universitetssjukhus använder
ReoPar i sin verksamhet. En större satsning på
exportmarknaden sker nu under 2006.

Konkurrenter
Det finns en rad konkurrenter för MediRox.
Reagens och kontroller konkurrerar i Norden fram-
för allt med produkter från Stago och Medinor.
MediRox reagenser står sig mycket väl i denna kon-
kurrens. MediRox kontroller har en stor fördel
genom tillsats av D-dimer och god stabilitet.
Konkurrenterna satsar i större utsträckning på att ta
fram mera instrumentspecifika data för sina egna
analysatorer.

MediRox bedömer att FOR-tekniken kan erbjuda
betydande konkurrensfördelar för t.ex. rutindiag-
nostik inom laboratoriemedicin, Transfusionsme-
dicin, Intensivvård och Kirurgi. Reologiska mät-
ningar görs redan på merparten av världens sjukhus.
Det finns flera företag som marknadsför instrument
som kan göra reologiska mätningar.

6

Verksamhetsbeskrivning



7

Verksamhetsbeskrivning

Produktutveckling
En effektiv produktutveckling är av central bety-
delse för organisk tillväxt. Förutom egen personal
anlitas löpande på konsultbasis personer med spets-
kompetens. Utvecklingsarbetet i Studsvik består
både i uppgraderingar av befintliga produkter och
i att bredda produktprogrammet. Uppslag kommer
från marknaden, personalen eller från de konsulter
som är knutna till bolaget. Normalt kan utveck-
lingsprocessen sammanfattas enligt följande:

• Preliminär marknadsbedömning
• Tekniska konsultations- och tillverkningsaspekter
• Patentsituationen utreds
• Medicinska aspekter
• Beslut om prototyp
• Test av prototyp
• Kravspecifikation
• Preliminär bedömning av tillverkningskostnad
• Intäktsanalys
• Beslut om att producera första serien
• Verifiering
• Ledningsgruppens genomgång av checkpunkter
• Beslut om tillverkning och försäljning
• Dokumentation

Personalen i Studsvik som arbetar med reagens och
kontroller avsätter cirka en halv tjänst på utveck-
lingsarbete. I övrigt anlitas konsulter. Totalt ligger
utvecklingskostnaden på 5–10 procent av omsätt-
ningen.

Utvecklingen för FOR-instrumenten bedrivs i
Sundbyberg där MediRox har en konstruktör an-
ställd för produktutveckling. Därtill anlitas resurser
på konsultbasis. Senaste åren har utvecklingskost-
naderna legat runt 2 Mkr. Under 2005 bestod arbe-
tet främst i att färdigställa MediRox nya instrument,
ReoRox Jr. Instrumentet är moduluppbyggt för att
efter behov kunna uppgraderas från en enkel visko-
sitetsmätare till ett komplett reologiinstrument inne-
fattande viskoelastiska mätningar inom koagula-
tion. Instrumentet och programvaran har även en
ökad användarvänlighet än sina föregångare.
Insatser har under året även utförts för att uppgra-
dera Visco 30 för de dussin användare bolaget har i
England. För 2006 bedöms utvecklingskostnaderna
minska något till följd av att ReoRox Jr nu är fär-
digställt. Arbetet med CE-märkning pågår och
beräknas vara slutfört före sommaren.
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Verksamhetsbeskrivning

Produktion
Produktionen av reagens och kontroller sker i
Studsvik. De senaste tre åren har produktionen bli-
vit betydligt effektivare i takt med ökade volymer.
Införskaffande av fyllnadslinje och inarbetade ruti-
ner har inneburit ökad produktionskapacitet. Nu-
varande resurser har förutsättningar att dubbla pro-
duktionen utan ytterligare betydande investeringar.
Produktionsarbetet består i beredning, fyllning,
frystorkning, etikettering, förpackning och kvali-
tetskontroll. Produktionen har stor driftsäkerhet.

Försäljningsorganisation
MediRox har sedan slutet av 90-talet geografiskt
fokuserat på i första hand den svenska marknaden
och därefter övriga Norden. Marknadsföringen utan-
för Norden har varit begränsad, men de senaste åren
har en icke obetydlig försäljning skett i England och
Tyskland. Under 2005 hade MediRox viss försälj-
ning även i Baltikum, Beneluxländerna, Italien,
Japan, Australien och USA. I princip sker all export-
försäljning genom distributörer. Försäljning i Sve-

rige sker normalt direkt mot kund, men även här
kommer försäljningen genom distributör att öka
framöver. Distributörerskontakterna skapas ofta ge-
nom deltagande på Medica-mässan i Tyskland dit
affärsfolk från hela världen kommer för att söka
nya agenturer. MediRox distributörer marknadsför,
också med fördel, kompletterande produkter inom
koagulationsområdet från andra kända tillverkare.
Eftersom MediRox produkter är relativt okomplice-
rade så är, i stort sett, alla länder av intresse. Ett krav
vi ställer är dock att distributörens produktspecialist
besöker oss och genomgår produktträning samt
investerar i demonstrationsprodukter. Under dessa
besök utvecklas också försäljningsstrategin för det
land vederbörande representerar. Internet är också
ett utmärkt verktyg för att hitta de företag vi vill
komma i kontakt med. I den mån prioriteringar
måste göras så är förstås närmarknadena av största
intresset. Målsättningen är att distributören skall
sälja hela MediRox produktprogram. 

Det är vanligt att nya distributörer behöver en intro-
duktionsperiod på ungefär ett år, varefter volymtill-
växten kan komma. För att åskådliggöra detta kan
nämnas att av de tio distributörer MediRox hade för-
säljning genom 2003 är nio kvar. Idag utgör dessa
mindre än hälften av antalet distributörer, men sva-
rar ändå för 92 procent av exportförsäljningen 2005.
Dessa nio distributörer hade 2005 en omsätt-
ningstillväxt om 55 procent.

Exportförsäljningen är betydelsefull för Medi-
Rox och här kommer en fortsatt satsning att ske. Av
försäljningen 2005 var 62 procent (76) direktför-
säljning, medan 38 procent (24) såldes genom 19
(13) olika distributörer i 16 länder (9). Under 2006
räknar MediRox med en fortsatt ökad exportförsälj-
ning, men för att nå riktigt stora volymer måste
MediRox komplettera produktprogrammet ytterli-
gare.

Kvalitets- och miljöarbeten
MediRox produkter används i viktiga processer och
kvalitetsarbetet sker därför med största noggrannhet.
Utgångspunkten för kvalitetsarbetet är det allmänna
kvalitetssystemet ISO 9001:2000. MediRox kvalitets-
policy:

MediRox utvecklar, marknadsför och producerar hög-
kvalitativa produkter, i huvudsak, inom koagulations-
diagnostik. Produkterna ska överensstämma med
såväl myndigheternas krav som kundernas behov och
önskemål. Varje åtagande som vi utför ska vara en
rekommendation för kommande affärer samtidigt som
vi ständigt arbetar med våra processer och rutiner.
MediRox betonar, uppmuntrar och utvecklar en attityd
av kvalitetsmedvetande hos samtliga anställda.

De kvalitetsmål som följs under året avser förbätt-
ringar avseende produktion och produkter.

Tillverkning sker enligt Läkemedelsverkets direktiv
om medicintekniska produkter för in vitro diagnostik
(LVFS 2001:7 och EG-direktivet 98/79/EG). För att
möta dessa direktiv har MediRox dokumenterat ruti-
ner.

Materialadministration (planering, utveckling,
samordning, organisation, styrning och kontroll av
materialflöden från råvaruleverantör till slutlig förbru-
kare/kund) beskrivs i bolagets kvalitetshandbok där
även rutiner framgår.

Produktmix 2005
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Verksamhetsbeskrivning

Marknaden i Sverige för MediRox begränsar sig
till ett 20-tal större inköpsenheter, där merparten är
centrala upphandlingsområden. Varje enhet inhand-
lar för flera sjukhus och vårdcentraler. 

I Sverige har MediRox marknadsandelar mellan
25–75 procent beroende på produkt. I övriga
Norden ligger marknadsandelarna på en tredjedel av
denna nivå. I övriga Europa är marknadsandelarna i
nuläget förstås obetydliga men tillväxten syns tyd-
ligt i bolagets siffror. Totalt sett har marknaden 2005
för förbrukningsvaror i Sverige varit i princip oför-
ändrad. PK-reagenset och D-dimer har ökat något,
medan marknaden för Kontroller minskat som en
följd av ökad kvalitet på såväl instrumentering som
förbrukningsvaror. Detta har sammantaget effektivi-
serat användandet på laboratorierna. 

Av försäljningen i Sverige svarade 20 upphand-
lingsenheter för 93 procent med sjukhus och vård-
centraler som slutkund. Övrig försäljning var till
svenska privata företag. I Sverige var 3 procent av
försäljningen hänförbar till FOR-instrument. Kun-
derna lägger normalt order för långa förbruknings-
perioder, inte sällan ett år. Det innebär för MediRox
en ojämn försäljning mätt på kvartalsbasis och bola-
gets tillväxt kan vara svår att mäta. Under 2005 hade
försäljningen i Sverige en nedgång med 13 procent
och totalt ökade försäljningen bara med 5 procent,
men intressantare är att antalet kunder ökade med
12 procent. Långsiktigt följer omsättningen antalet
kunder.

Avtal med Dade Behring
MediRox har andra halvåret 2005 tecknat ett bety-
dande 3-årsavtal med Dade Behring avseende för-
säljning och marknadsföring av MediRox produkter
i Norden och Baltikum. Dade Behring är ett världs-
ledande företag inom koagulation och innehar en
marknadsledande ställning med installerade koagu-
lationsinstrument på sjukhuslaboratorier i Norden. I
nuläget används MediRox produkter bara på ett fåtal

instrument från Dade Behring. Genom avtalet
kommer Dade Behring framöver att marknadsföra
MediRox förbrukningsvaror till sina instrument i
hela Norden och Baltikum. Dade Behring har sedan
1998 i mindre skala marknadsfört MediRox PK-rea-
gens i Sverige. Det nya avtalet omfattar även kon-
troller och är utökat att täcka samtliga Nordiska län-
der samt Baltikum. Genom avtalet befäster parterna
sin marknadsposition, samt skapar möjligheter till
fortsatt ökad försäljning. 

Fem år i översikt
För att underlätta analysen av MediRox verksam-
het delas den här ekonomiskt upp i två områden;
Reagens och kontroller respektive FOR-instrument.
Någon faktiskt uppdelning i dessa områden redo-
visningsmässigt och praktiskt har dock inte bolaget
i nuläget.

Reagens och kontroller

Mkr 2001 2002 2003 2004 2005
Nettoomsättning 6,5 8,0 9,7 11,8 12,2
Rörelseresultat –1,9 0,6 1,6 2,7 2,9
Rörelsemarginal –29% 7% 16% 23% 24%

Försäljning per marknad
Sverige 90% 98% 77% 80% 69%
Övriga Norden 7% 2% 14% 14% 22%
Övriga Europa 3% 0% 9% 6% 9%
Övriga Världen 0% 0% 0% 0% 0%

FOR-instrument

Mkr 2001 2002 2003 2004 2005
Nettoomsättning 0,2 1,2 1,1 0,7 0,9
Rörelseresultat –6,2 –3,9 –2,5 –2,8 –2,3

Försäljning per marknad
Sverige 2% 23% 12% 39% 10%
Övriga Norden 0% 0% 0% 14% 10%
Övriga Europa 98% 77% 88% 47% 57%
Övriga Världen 0% 0% 0% 0% 23%

Produktmix 2005
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Finansiell information

Målsättningar för omsättning och resultat
Målsättningen är att bibehålla en hög omsättnings-
tillväxt ytterligare några år. Det förutsätter för den
svenska marknaden att befintliga produkter uppgra-
deras så att de behåller sin ställning mot konkurren-
ter. Vidare krävs en fortsatt exportsatsning, vilket i
sin tur förutsätter att produktsortimentet avseende
reagenser breddas. Kompetensen finns redan inom
bolaget för att klara detta utan att alltför stora insat-
ser ska behövas.

För produktområdet FOR-instrument bedöms Reo-
Par komma att innebära att även denna del av
MediRox nu går mot lönsamt. Kundresponsen är i
detta initiala läge mycket positiv, men hur stort
genomslag produkten kan få är för tidigt att bedöma.
En annan applikation som kortsiktigt har förutsätt-
ningar att nå kommersiell framgång är mätning av
ledvätska inom veterinärmedicin. Under andra halv-
året 2006 väntas försäljningen ta fart med FOR-
instrument.

För den långsiktiga stabiliteten har förutsättning-
arna börjat ändras genom de nya CE- och IVD (In
Vitro Diagnostica) direktiven som innebär att kra-
ven ökar på att instrument och förbrukningsvaror
helt hänger ihop. MediRox säljer idag sina för-
brukningsvaror direkt till kund för användning på
annans instrument. För att säkerställa MediRox
utveckling kommer därför eftersträvas att genom
OEM-avtal knyta ett instrument inom ett par år
och/eller på andra sätt tillse att en större del av för-
säljningen hänger ihop med instrument. Oaktat detta
bedömer bolaget att de egna FOR-instrumenten med
förbrukningsvaror kommer att svara för en allt större
del av försäljningen.

Med anledning av hur väl bolagets produkter upp-
skattas av slutkunder och distributörer, samt de
pågående aktiviteterna, finns goda förutsättningar
att bibehålla en hög omsättningstillväxt framöver.

Vid en fortsatt omsättningstillväxt kommer vins-
terna att öka mycket snabbt för MediRox de när-
maste åren. Det beror på att en omsättningstillväxt i
mycket liten utsträckning kommer att påverka kost-
naderna då det finns en överkapacitet i produktionen
med nuvarande resurser. 

Utifrån detta har MediRox fastställt följande finan-
siella mål:
• Den organiska omsättningstillväxten har i genom-

snitt varit cirka 20 procent de senaste fem åren.
Det är bolagets målsättning att tillväxten ska
ligga kvar på den nivån även för åren 2006–2010.

• Vinstmarginalen, före reavinsten, uppgick 2005
till 8 procent. Det är bolagets målsättning att öka
vinstmarginalen med cirka fem procentenheter
per år upp till 30 procent senast år 2010.

• Eget kassaflöde skall finansiera löpande investe-
ringar och möjliggöra en stabil utdelningstillväxt.

Prioriterade aktiviteter
Under 2006 kommer en rad aktiviteter att genom-
föras för att ytterligare förbättra MediRox konkur-
renskraft och organiska tillväxt:
– CE-märkning av ReoRox Jr
– Vidareutveckla befintliga produkter
– Bredda befintliga produktprogram för att bättre

nå exportframgångar
– Marknadsföring av ReoPar
– Söka avtal gällande instrumentering för bolagets

reagens och kontroller

Vinstprognos 2006
Med hänsyn till att MediRox nu lanserar ReoPar
samt att det är svårt att bedöma hur framgångsrika de
nya distributörerna blir redan 2006 har bolaget lagt
vinstprognosen för 2006 till 1:20 kr per aktie (0:77),
motsvarande en vinsttillväxt om 56 procent.
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Finansiell information

Övriga intäkter
Övriga intäkter 2005 uppgick till 266 Tkr. Det för-
delade sig på valutakursvinster 81 Tkr, skadeersätt-
ning 34 Tkr och royalty 151 Tkr. Royaltyn är en till-
läggsköpeskilling som hänför sig från försäljningen
av distributionsbolaget Biomed RK AB som avytt-
rades 1 januari 2003. I och med 2005 års utgång
upphör royaltyersättningarna.

Försäljningen av ILS
MediRox avyttrade dotterbolaget ILS den 1 januari
2005, vilket kraftigt kom att minska bolagets verk-
samhet eftersom 2/3-delar av omsättningen 2004
kom från distributionsverksamheten. Försäljnings-
likviden bestod av tre delar; kontant betalning, till-
läggsköpeskilling samt revers. Reversen om 666 Tkr
löper med fem procent ränta där amortering och ränta
betalas kvartalsvis under fem år. Per 31 december
2005 uppgår reversen till 566,1 Tkr, varav 133,2 Tkr
är kortfristigt. Tilläggsköpeskillingen är villkorad
av att tre betydande leverantörer behåller ILS som
distributör. För var och en av dessa leverantörer som
kvarstår för åren 2005, 2006 och 2007 skall ILS-
köparna erlägga en tilläggsköpeskilling om 222,2
Tkr i januari 2006, 2007 respektive 2008. I linje med
detta har betalning erlagts efter årsskiftet 2005/06
om 666,6 Tkr. Tilläggsköpeskillingen är av försik-
tighetsskäl åsatt en kalkylränta om 10 procent, var-
för finansnettot påverkas positivt under förutsätt-
ning att samtliga leverantörer kvarstår till och med
år 2007. För år 2005 påverkades finansnettot posi-
tivt med 254 Tkr beroende på tilläggsköpeskil-
lingen. För år 2006 väntas finansnettot genom detta
påverkas positivt med 115 Tkr. Det kan dock inte
uteslutas att någon eller flera leverantörer framöver
väljer andra lösningar för den svenska marknaden
än att sälja genom ILS. I sådant fall kan MediRox
resultat komma att påverkas negativt, dock maxi-
malt med bokfört värde på tilläggsköpeskillingen.
Per 2005-12-31 var tilläggsköpeskillingen bokad till
1 817 Tkr, varefter det i januari 2006 har minskat
med 667 Tkr. Reavinsten 2005 för försäljningen av
ILS blev i koncernen 6 201 Tkr.

Risker
MediRox ser ständigt över sina risker och försöker
på ett rimligt sätt verka för att minska dem. Det sker
bland annat genom försäkringsprogram för produk-
tionsstörningar, samt egendoms- och ansvarsrisker
som MediRox är exponerad för.
• MediRox enskilt kanske största risk är politisk.

Förändringar inom vården eller regelsystem kan
få stor effekt på enskilda marknader. MediRox
som idag är ett litet bolag på få marknader är sär-
skilt känsligt för detta.

• Produkterna inom Reagens och kontroller är inte
skyddade mer än genom det ständiga utveck-
lingsarbete som görs. MediRox har redan visat
sig ligga i framkanten vad gäller produkter för
den nordiska marknaden, men en ökad export för
med sig ökad konkurrenssituation.

• Vid produktionen i Studsvik bedrivs ett konti-
nuerligt arbete för att minimera riskerna för pro-
duktionsstörningar. Det innefattar även att så
långt möjligt knyta upp leverantörer för långa
perioder.

• FOR-tekniken är patenterad i den utsträckning
bolaget för var tid funnit lämpligt. På kort sikt är
det svårt att se någon kringgå patentskyddet, men
det kan inte uteslutas.

• Bolaget är utsatt för olika typer av finansiella
risker såsom valutarisker, ränterisker, råvarupris-
risker och kredit- och motpartrisker. I nuläget är
var och en av dessa av relativt liten ekonomisk
betydelse. Av MediRox försäljning är merparten
i SEK, bolaget har inga lån, inköp av råvaror är
en mindre del av kostnadsmassan och några kre-
ditförluster har ännu inte förekommit. All export-
försäljning sker i Euro.
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Ekonomisk översikt

Nyckeltal 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Koncernens intäkter, Tkr 35 986 36 890 42 897 48 304 42 128 39 646 13 447
Täckningsgrad, % 44 51 48 46 54 59 83
Rörelseresultat, Tkr 1 715 334 –2 252 –4 099 1 686 –1 683 6 813
Rörelsemarginal, % 5 1 –5 –8 4 –4 51
Resultat efter finansiella poster, Tkr 1 683 429 –2 038 –4 197 1 723 –1 813 7 224
Vinstmarginal, % 5 1 –5 –9 4 –5 54
Årets resultat, Tkr 1 570 –135 –1 766 –2 235 1 089 –1 560 6 959
Soliditet, % 43 71 58 55 67 66 89
Skuldsättningsgrad, % 134 41 73 82 48 51 12
Kassalikviditet, % 152 145 111 95 141 170 599
Eget kapital, Tkr 7 622 24 067 22 301 20 847 21 937 20 377 27 335
Avkastning på eget kapital, % 23 0 –9 –19 6 –6 22
Avkastning på sysselsatt kapital, % 10 2 –8 –16 8 –8 29
Avkastning på totalt kapital, % 10 2 –5 –10 5 –5 24
Anställda i medeltal, st 12 16 20 18 15 16 7

Data per aktie
Resultat per aktie, kr 1 2:21 –0:14 –1:82 –2:30 1:10 –1:57 7:04
Resultat per aktie efter utspädning, kr 1 2:14 –0:14 –1:69 –2:14 1:10 –1:57 7:04
Kassaflöde per aktie efter investeringar, kr 1 5:60 –2:62 –4:82 1:38 1:11 2:51 7:19
Kassaflöde per aktie efter 
finansieringsverksamheten, kr 1 3:94 –0:32 –2:59 0:71 0:11 2:11 7:84
Eget kapital per aktie, kr 1 10:74 24:81 22:99 21:49 21:94 20:60 27:64
Eget kapital per aktie efter full utspädning, kr 2 17:24 26:62 24:93 23:54 21:94 20:60 27:64
Substansvärde per aktie efter full utspädning 2 17:24 26:62 24:93 23:54 21:94 20:60 27:64
Genomsnittligt antal aktier, st 1 710 000 956 667 970 000 970 000 992 500 990 833 989 000
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, st 1 732 893 983 891 1 045 000 1 045 000 992 500 990 833 989 000
Antal aktier vid periodens utgång, st 3 710 000 970 000 970 000 970 000 1 000 000 989 000 989 000
Utdelning per aktie, kr 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 10:004

Aktiekurs vid årsslut 45:00 29:00 45:00 18:00 15:90 16:50 39:90
Aktieomsättning, st 31 778 182 198 70 000 50 600 25 256 75 300 308 055
Andel aktier omsatta i förhållande till 
genomsnitt antal aktier 4% 19% 7% 5% 3% 8% 31%

1 Justerat för fondemissionselement samt apportemission.
2 Justerat för fondemissionselement och apportemission. Bolaget har inte längre några utestående optioner.
3 Antal aktier har vid utgången 2004-12-31 och 2005-12-31 enligt Bolagsverket varit 1 000 000 stycken. I mars 2004 ingicks dock

avtal med B-aktieägare om nedsättning av aktier. Nedsättning av 11 000 B-aktier registrerades hos Bolagsverket i mars 2006, varför
antalet aktier vid utgången av dessa två år är fastställt till 989 000.

4 Förslag.

Finansiell information
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Patent

MediRox eftersträvar att uppnå ett rimligt patent-
skydd på lämpliga marknader för sina FOR-instru-
ment. Förutom patentavgifter erlägger MediRox en
årlig ersättning för uppfinningen till Bohlin Reologi
AB.

Magnetlagring
Patent i Europa, Kina samt OAPI. Ansökan finns för
USA och Japan.

Free Oscillation Reometri (FOR)
Patent i USA, Japan och Europa.

SPR vid koagulation
Patent i USA. Ansökan i Japan.

SPR-patentet är licensierat för ’’PT-självtest’’ till Knut Johansen.
Avtalet innebär att MediRox skall vara reagensleverantör.
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MediRox AB
(publ)

Global Hemostasis
Institute MGR AB

(100%)

Global Hemostasis
International AB

(100%)

Malmfältens
ArticLab AB

(43%)

Spring
Systems AB

(2%)

Den 1 januari 2005 kom MediRox-koncernen att
kraftigt förändras då dotterbolaget ILS Laboratories
AB (ILS) avyttrades. I ILS bedrevs i princip all
verksamhet, såväl distribution som försäljning av
egna produkter. I och med försäljningen avyttrades
distributionsverksamheten medan försäljningen av
egna produkter flyttades till moderbolaget. De hel-
ägda dotterbolagen Global Hemostasis Institute
MGR AB och Global Hemostasis International AB
bedriver ingen rörelseverksamhet, men i dessa bolag

ligger väsentliga rättigheter och patent. Ägarande-
len i Malmfältens ArticLab AB (MAL) beror på att
MediRox initialt önskade få tillgång till produktion
av enklare kompletterande reagenser inom hemato-
logiområdet. Genom att MediRox därefter byggt
upp egen och väsentligt större produktion har bety-
delsen av delägandet minskat. Spring Systems AB
är ett bolag med kompetens och intressen inom SPR
som MediRox samarbetar med.

MediRox har under året flyttat sitt huvudkontor från
Sollentuna till Studsvik utanför Nyköping. I Studs-
vik finns också produktion, lager och utveckling
avseende reagens och kontroller. I Sundbyberg,
Stockholm, har MediRox utveckling och lager för
FOR-instrument.

Försäljningen av ILS den 1 januari 2005 kom att
påverka arbetssituationen för den kvarvarande per-
sonalen. Många arbetsrutiner har under året setts
över och förändrats, inte minst runt ekonomi och
administration. Antalet anställda minskade genom
avyttringen från 16 till 7 anställda, men för kvarva-

Bolagsstruktur och organisation

Personal

Juridisk struktur
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rande verksamhet innebär det oförändrad personal-
styrka. Av de sju anställda är fem kvinnor.
Personalomsättningen var 14 procent eftersom en
person slutat och ersatts. Genomsnittlig ålder är 52
år och de anställda har gedigen erfarenhet från
arbetsgivare som Kabi Diagnostica, Chromogenix
och Astra Zeneca, i snitt 25 år i branschen. MediRox
bildades för åtta år sedan och nuvarande personal
har varit anställd i genomsnitt drygt fyra år.

Sex personer arbetar i Studsvik, medan en anställd
arbetar i Sundbyberg utanför Stockholm med instru-
mentkonstruktion. Personalen hade en sjukfrånvaro
understigande en procent. Hälsorisken i verksamhe-
ten är låg och det har inte varit några incidenter
under året. Några särskilda insatser för friskvård har
inte genomförts under året.

Personalen har en utbildning och erfarenhet som
mycket väl svarar mot de arbetsuppgifter de utför.
Kontinuerlig vidareutbildning sker vid behov, vilket
under 2005 bestod i en gemensam intern utbildning
i produktkännedom och för produktionsansvarig en
extern kurs i riskanalys. Kostnaden för kompetens-
utvecklingen 2005 var marginell och bestod främst
i förlorad arbetstid.

Arbetsuppgifterna består huvudsakligen i pro-
duktion vilket normalt innebär beredning, frystork-
ning, etikettering, förpackning och kvalitetskon-
troll. Andra exempel på arbetsuppgifter är hantering
av lager, ordermottagning, leveranser och allmän
administration.

VD ansvarar för försäljning samt alla processer
inom personalområdet såsom rekrytering och kom-
petensutveckling. Bolaget eftersträvar en verksam-
het som drivs med gemensamma värderingar socialt
och miljömässigt, samt styrs av gemensamma rikt-
linjer. 

Konsulter
MediRox har knutit till sig spetskompetens på nöd-
vändiga områden, men där bolagets storlek inte
motiverar anställning. Här kan nämnas Rossix och
Zafena som anlitas för utvecklingsarbete avseende
reagens och kontroller, Leif Bohlin, docent i teore-
tisk fysik och uppfinnare av FOR-tekniken, AML-
produkter AB anlitas som instrumentkonstruktör,
Redek AB för redovisningsfrågor och Caritas
Corporate Finance AB som finansiell rådgivare.

Ledningsgruppen
Ledningsbeslut fattas av Lars Olsson, VD, och
Christina Lönnbeck som är ansvarig för produktion
och utvecklingsarbetet i Studsvik. 

Stephane Pleijel, styrelsens ordförande, 56 år
Jurist, invald i styrelsen 2003
Övriga uppdrag: Vallourec Norden AB, Lauzon
International Network AB, Bonér Hotell AB och
Advokatfirman Stephane Pleijel AB
Inga aktier i MediRox

Robert Löfvenmark, ledamot, 37 år
Anställd inom Boule Medical AB, invald i
styrelsen 2004
Inga övriga uppdrag
Inga aktier i MediRox

Christina Lönnbeck, ledamot, 57 år
Kemiingenjör, invald i styrelsen 2005
Inga övriga uppdrag
Inga aktier i MediRox

Lars Olsson, ledamot, 57 år
VD i MediRox, invald i styrelsen 1998
Inga övriga uppdrag
Antal aktier: 122 340 A-aktier

Bolagsstruktur och organisation
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Ersättningar till styrelse, verkställande
direktör och ledningsgrupp
Uppgifterna framgår av not 1.

Styrelsens arbete
Bolagsstyrning inom MediRox utgår från svensk
lagstiftning, noteringsavtal med NGM samt de
regler och rekommendationer som ges ut av rele-
vanta organisationer. MediRox omfattas inte av
Koden för bolagsstyrning som presenterades i
december 2004.

Efter det konstituerande mötet i samband med
ordinarie bolagsstämma den 23 mars 2005 har sty-
relsen sammanträtt vid ytterligare sex tillfällen.
Styrelsen har varit fulltalig vid samtliga dessa till-
fällen.

MediRox styrelse ansvarar för den övergripande
förvaltningen av koncernen. Vidare ansvarar sty-
relsen för att det för de risker som inryms i koncer-
nens verksamhet fastställs skriftliga instruktioner
för styrning och intern information. En gång per år
fastställer styrelsen sin arbetsordning, samt instruk-
tioner till verkställande direktören.

Styrelsens arbete har omfattat allt från övergri-
pande strategiska frågor till löpande uppföljning av
resultatutfall. En fråga som tagit stort utrymme
under året har gällt MediRox framtida kapitalisering
som en följd av försäljningen av ILS i början av året.

Styrelsen har utvärderat resultatet av sitt eget
arbete, hur väl det fungerat och hur det kan förbätt-

ras. Uppsatta mål har i mångt och mycket infriats
under året och fastlagda strategier löpande följts
upp.

Till styrelsen har knutits en sekreterare som skall
tillse att av styrelsen fastställda riktlinjer, instruk-
tioner och policies följs och samtliga styrelseleda-
möter kan vända sig till för att få underlag för sitt
styrelsearbete.

Kommittéer och utskott 
MediRox har formellt inte utsett någon valbered-
ning utan det har informellt hanterats av de större
aktieägarna. Till ordinarie bolagsstämma 2006 före-
slås att valberedning framöver skall tillsättas bestå-
ende av en representant för envar av de tre till röste-
talet största aktieägarna.

MediRox ordförande har hanterat frågor om
ersättning till verkställande direktören och det har
inte bedömts nödvändigt med ersättningsutskott.
Ersättningsfrågor rörande övriga anställda beslutas
av verkställande direktören inom ramen för budge-
ten.

MediRox arbetar inte heller med revisionsutskott
utan detta ansvar har vilat på hela styrelsen, men
bolagets finansiella rådgivare Caritas Corporate
Finance AB har löpande tagit frågor som auktorise-
rats med såväl revisorer som styrelse. Caritas har på
styrelsens uppdrag under verksamhetsåret översikt-
ligt utvärderat revisorernas arbete och kostnaden för
densamma, samt löpande rapporterat till styrelsen.

Bolagsstruktur och organisation

Styrelsen
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Ägarförhållanden och MediRox-aktien

Aktiehandeln
MediRox A-aktie noteras sedan 1998 på NGM Equity. Aktiekursen har under 2005 ökat med 142 procent (1). Börs-
posten under år 2005 var inledningsvis 200 aktier, men sänktes under tredje kvartalet till 100 aktier. Högsta betal-
kurs år 2005 var 69:00 kr (27 juli 2005) och lägsta var 14:50 kr (13 januari 2005). Antalet omsatta aktier under 2005
var 308 055 st (75 300), motsvarande 31 procent (8) av aktiestocken. Antalet aktieägare har ökat till 273 st (245). 

I november anlitades Remium som likviditetsgarant för aktiehandeln innebärande att den så kallade spreaden
mellan köp- och säljkurs inte skall överstiga 5 procent.

Aktiekapital och ägarförhållanden
Aktiekapitalet i MediRox uppgår till 989 000 kronor och är fördelat på 989 000 aktier, varav 879 000 A-aktier och
110 000 B-aktier. Samtliga aktier har lika rätt till utdelning. En A-aktie har en röst och en B-aktie har 1/10-dels röst.
MediRox har inte utgivit några optioner eller andra värdepapper som kan komma att innebära utspädning.

Andelen utlandsägda aktier är 28 procent (1) och andelen svenskt institutionellt ägande är 0 procent (2).

År/månad Nominellt Förändring av Totalt Antal Antal Totalt antal
Transaktion värde/aktie (kr) aktiekapitalet aktiekapital A-aktier B-aktier aktier
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 Omstämpling 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 1 000 000 780 000 220 000 1 000 000
2004-02* Omstämpling B till A 1 –11 000 989 000 879 000 110 000 989 000

* Förändringen per 2004-02 är avtalad, registrerad hos Bolagsverket 2006-03, men tillstånd från Tingsrätten återstår.

Utdelningspolicy
Den framtida utdelningen kommer att anpassas till MediRox resultatnivå, finansiella ställning och framtida utveck-
lingsmöjligheter. Styrelsens målsättning är att utdelningstillväxten skall vara stabil och att utdelningen långsiktigt
skall utgöra minst halva årets resultat.

Antal Andel av Andel av
Ägarstruktur aktier kapital röster
Bertil Lindkvist med bolag 264 300 26,7 % 18,6 %
Mats Rånby 201 415 20,4 % 22,6 %
Lars Olsson 122 340 12,4 % 13,7 %
Zafena AB 70 700 7,1 % 7,9 %
Dan Prytz 48 015 4,9 % 5,4 %
Gert Blomén med bolag 28 000 2,8 % 3,1 %
Gudmund Blomén med bolag 17 800 1,8 % 2,0 %
Jan Petersen 15 000 1,5 % 1,7 %
Ägare med > 1% av kapitalet 767 570 77,6 % 75,1 %
Övriga 265 ägare 221 430 22,4 % 24,9 %
Totalt antal aktier 989 000 100,0 % 100,0 %
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Styrelsen och verkställande direktören för MediRox AB (publ), organisationsnummer 556552-4054, avger härmed följande årsredovisning
samt koncernredovisning för räkenskapsåret 2005-01-01–2005-12-31.

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

Förvaltningsberättelse
Verksamhet
MediRox AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar och marknadsför reagens, kontroller och instrumentering inom området diagnostik.
MediRox-koncernen består, förutom moderbolaget, av två helägda dotterbolag, Global Hemostasis International AB och Global Hemostasis Institute
AB. MediRox aktier är noterade hos NGM. Antalet anställda var under året 7 personer (16). Minskningen är i sin helhet hänförbar till avyttrade verk-
samheter.

Försäljning
Koncernens nettoomsättning för helåret uppgick till 13,2 (39,4) Mkr. Nedgången beror på försäljningen av ILS Laboratories AB (distributionsverk-
samheten). För jämförbara enheter innebar omsättningen en tillväxt om 5 procent.Täckningsgraden uppgick till 83 (59) procent. De egenutvecklade
produkterna svarar idag för 100 (32) procent av företagets försäljning. Moderbolagets omsättning uppgick till 13,2 (0,0) Mkr.

Resultat
Koncernens rörelseresultat uppgick till 6,8 (–1,7) Mkr. Kostnader för utvecklingsarbete har inte aktiverats. Resultat efter finansiella poster uppgick till
7,2 (–1,8) Mkr. Av resultatet är 6,2 Mkr reavinst från försäljningen av dotterbolaget ILS Laboratories AB.

Resultat per aktie 7:04 (–1:59) kr. Rensat för jämförelsestörande poster visar koncernen ett resultat efter finansnetto om 1,0 (1,7) Mkr. MediRox
ambition är att kontinuerligt uppvisa positivt resultat efter finansiella poster trots att bolaget är ett utvecklingsbolag. Moderbolagets resultat efter skatt
uppgick till 5,3 (–7,0) Mkr.

Forskning och utveckling
Under året har FoU framför allt bestått i slutförandet av ReoRox Jr, samt uppgraderingar av Visco 30 hos kunder i England. I Studsvik pågår ett kon-
tinuerligt arbete med att uppgradera och utveckla nya produkter. Kostnaderna för FoU uppgick till cirka 2,2 (2,0) Mkr.

Kapitalbindning
Varulagret uppgick till 3,1 Mkr motsvarande en omsättningshastighet om 0,8 ggr. Kundfordringarna uppgick till 2,2 Mkr vilket motsvarar 0,2 ggr års-
försäljningen.Avkastningen på sysselsatta kapitalet var 24 procent.

Finansiell ställning
MediRox-koncernens räntebärande tillgångar överstiger räntebärande skulder med 13,2 (4,7) Mkr. Koncernens kassaflöde efter investeringar uppgick
till 7,1 (2,5) Mkr. Det egna kapitalet uppgick vid utgången av året till 27,3 (20,4) Mkr, vilket ger en soliditet på 89,1 (66,4) procent.

Exponering risker
Genom försäljningen av ILS har MediRox ett avtal om tilläggsköpeskilling som per 2005-12-31 uppgår till 1 817 Tkr. Fordran är upptagen med avdrag
för kalkylränta om 10 procent som speglar bedömd risk.

Redogörelse för styrelsearbetet
Styrelsen har sammanträtt vid sju tillfällen sedan ordinarie bolagsstämman 2005. Styrelsens arbete har omfattat allt från övergripande strategiska frå-
gor till löpande uppföljning av resultatutfall. En fråga som tagit stort utrymme under året har gällt MediRox framtida kapitalisering som en följd av för-
säljningen av ILS i början av året. Styrelsen har låtit utvärderat resultatet av sitt eget arbete. Styrelsen består av; Stephane Pleijel, ordförande, 56 år, jurist,
invald i styrelsen 2003. Bland andra uppdrag nämns Vallourec Norden AB. Robert Löfvenmark, ledamot, 37 år, anställd inom Boule Medical AB, invald i
styrelsen 2004. Inga andra uppdrag. Christina Lönnbeck, ledamot, 57 år, kemiingenjör, invald i styrelsen 2005. Inga övriga uppdrag. Lars Olsson, ledamot,
57 år, VD i MediRox, invald i styrelsen 1998. Inga övriga uppdrag.

Övrigt
MediRox tillämpar i sin redovisning de av EU godkända International Financial Reporting Standards (IFRS) sedan 1 januari 2005.

MediRox har ett aktiekapital om 1 000 000 kronor fördelat på 1 000 000 aktier. Avtal har träffats med aktieägare om nedsättning av 11 000 aktier
utan återbetalning. Ärendet är hos Bolagsverket och kräver beslut av Tingsrätten. MediRox förväntar sig att nedsättningen fullföljs och räknar därför
med att bolaget har 989 000 aktier.

Ekonomisk översikt
Koncernen 2005-12-31 2004-12-31
Förändring omsättning, % –67 –5
Resultat per aktie, kr 07:04 –1:58
Resultat per aktie efter utspädning, kr 07:04 –1:58
Soliditet, % 89 66

Disposition av företagets vinst eller förlust
Till bolagsstämmans, i moderbolaget MediRox AB, förfogande står 20 791 Tkr.
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:

Till aktieägarna utdelas 10:00 kr per aktie 9 890
I ny räkning överförs 10 901

20 791

Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning
MediRox styrelse har konstaterat att MediRox är kapitaliserat för två verksamheter. I och med avyttringen av ILS Laboratories AB har koncernen bli-
vit överkapitaliserat med i storleksordningen 15 Mkr. Under 2005 har styrelsen noga övervägt de alternativ som finns för att bibehålla en god finan-
siell ställning, men också beakta möjligheterna att ge god avkastning på eget kapital. Styrelsen föreslår en vinstutdelning om 9 890 Tkr, motsvarande
10 kr/aktie. Föreslagen avstämningsdag är den 4 april 2006.VPC räknar med att kunna sända utdelningen till aktieägarna den 7 april 2006. Styrelsen
anser att utdelningen är försvarlig med hänsyn till försiktighetsregeln, både ur moderbolags- och koncernnivå. Efter utdelningen behåller MediRox en
mycket hög soliditet och god likviditet. Det finns inget som tyder på att bolaget inte skulle kunna fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt.Vid
fastställandet av storleken på utdelningen togs hänsyn till bedömt framtida kassaflöde, inklusive hänsyn till investeringsbehov.

Årsredovisning
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Koncernen

Not 2005 2004

Nettoomsättning 13 181 39 441
Övriga rörelseintäkter 2 266 205

13 447 39 646
Rörelsens kostnader
Varukostnad 3 –2 189 –16 200
Övriga externa kostnader 4, 5 –4 614 –9 080
Personalkostnader 1 –5 037 –10 324
Realisationsresultat vid försäljning av dotterbolag 6 6 201 0
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar 7 –983 –5 682
Övriga rörelsekostnader –12 –43
Rörelseresultat 6 813 –1 683

Resultat från andelar i intresseföretag 18 0 –120
Ränteintäkter och liknande resultatposter 8 459 82
Räntekostnader och liknande resultatposter 9 –48 –92
Resultat efter finansiella poster 7 224 –1 813

Aktuell skatt 0 –31
Uppskjuten skatt (latent) 11 –265 284
Årets resultat 6 959 –1 560

Resultat per aktie 7:04 –1:58
Resultat per aktie efter utspädning 7:04 –1:58
Resultat per aktie för avyttrande verksamheter – 2:05

Resultaträkning (Tkr)
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Not 2005-12-31 2004-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter 12 4 663 5 181
Koncessioner, patent och likn. rättigheter 13 546 624
Goodwill 14 0 302

5 209 6 107
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och tekniska anläggningar 15 1 928 1 481
Inventarier, verktyg och installationer 16 0 277

1 928 1 758
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag 18 180 180
Andra långfristiga värdepappersinnehav 19 5 5
Uppskjuten skattefordran 11 880 1 217
Andra långfristiga fordringar 20 1 583 471

2 648 1 873

Summa anläggningstillgångar 9 785 9 738

Omsättningstillgångar
Varulager 3 082 5 342

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 2 178 7 869
Skattefordringar 438 617
Övriga fordringar 1 064 555
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 300 466

3 980 9 507

Kassa och bank 13 838 6 088

Summa omsättningstillgångar 20 900 20 937

SUMMA TILLGÅNGAR 30 685 30 675

Koncernen

Balansräkning (Tkr)
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Not 2005-12-31 2004-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital 1 000 1 000
Övrigt tillskjutet kapital 22 156 22 156
Reserver 0 0
Balanserat resultat inklusive årets resultat 4 179 –2 779

Summa eget kapital 27 335 20 377

Skulder
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 22 335 1 000
Uppskjuten skatt 11 51 123

386 1 123
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 22 308 400
Leverantörsskulder 1 526 3 534
Övriga kortfristiga skulder 230 1 977
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 900 3 264

2 964 9 175

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 30 685 30 675

Övrigt Balanserade
Aktie- tillskjutet vinstmedel inkl

Förändring eget kapital kapital kapital Reserver årets resultat

Ingående eget kapital 2004-01-01 1 000 22 156 0 –1 219
Årets resultat –1 560
Utgående eget kapital 2004-12-31 1 000 22 156 0 –2 779
Ingående eget kapital 2005-01-01 1 000 22 156 0 –2 779
Årets resultat 6 959
Utgående eget kapital 2005-12-31 1 000 22 156 0 4 179

Koncernen

Balansräkning (Tkr)
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Koncernen

Not 2005 2004
Den löpande verksamheten 25
Resultat efter finansiella poster 7 224 –1 813
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m. –5 284 5 845

1 940 4 032

Betald skatt 0 2
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital 1 940 4 034

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (–), minskning (+) av varulager –885 –610
Ökning (–), minskning (+) av rörelsefordringar –1 940 –979
Ökning (–), minskning (+) av rörelseskulder 7 381 248
Kassaflöde från den löpande verksamheten 6 496 2 693

Investeringsverksamheten
Försäljning av dotterföretag 1 376 0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar –832 –640
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 0 –2
Minskning av långfristig fordran 0 438
Avyttring av finansiella anläggningstillgångar 67 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten 611 –204

Finansieringsverksamheten
Amortering av låneskuld, netto 643 –400
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 643 –400

Årets kassaflöde 7 750 2 089
Likvida medel vid årets början 6 088 3 999
Likvida medel vid årets slut 13 838 6 088

Tilläggsupplysningar till koncernens kassaflödesanalys

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Kassa och bank 13 838 6 088

Kassaflödesanalys (Tkr)
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Moderbolaget

Not 2005 2004
Nettoomsättning 13 181 0
Övriga rörelseintäkter 2 266 144

13 447 144
Rörelsens kostnader
Varukostnad 3 –2 189 0
Övriga externa kostnader 4, 5 –4 898 –1 480
Personalkostnader 1 –5 037 0
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar 7 –679 –78
Övriga rörelsekostnader –17 0
Rörelseresultat 627 –1 414

Resultat från andelar i koncernföretag 6 4 134 –5 614
Resultat från andelar i intressebolag 17 –80
Ränteintäkter och liknande resultatposter 8 458 62
Räntekostnader och liknande resultatposter 9 –8 –5
Resultat efter finansiella poster 5 211 –7 051

Bokslutsdispositioner 10 441 20
Årets resultat 5 652 –7 031

2005 2004
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 5 211 –7 051
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m. –3 519 5 772

1 692 –1 279

Aktuell skatt 0 0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital 1 692 –1 279

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (–), minskning (+) av varulager –631 –2 196
Ökning (–), minskning (+) av rörelsefordringar 2 366 7 240
Ökning (–), minskning (+) av rörelseskulder 1 502 300
Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 929 4 065

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar –155 –1 481
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 0 –2 825
Minskning av långfristiga fordringar 0 438
Förvärv/avyttring av finansiella tillgångar 6 148 –200
Kassaflöde från investeringsverksamheten 5 993 –4 068

Finansieringsverksamheten
Erhållen utdelning 2 387 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 387 0

Årets kassaflöde 13 309 –3
Likvida medel vid årets början 394 397
Likvida medel vid årets slut 13 703 394

Tilläggsupplysningar till moderföretagets kassaflödesanalys

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Kassa och bank 13 703 394

Resultaträkning (Tkr)

Kassaflödesanalys (Tkr)
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TILLGÅNGAR Not 2005-12-31 2004-12-31
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter 10 2 544 2 826
Koncessioner, patent och liknande rättigheter 11 546 624

3 090 3 450
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg 13 1 319 1 481

1 319 1 481
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 15 9 373 14 373
Andelar i intresseföretag 17 120 120
Andra långfristiga fordringar 20 1 583 464

11 076 14 957
Summa anläggningstillgångar 15 485 19 888

Omsättningstillgångar
Varulager 2 828 2 197

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 2 178 414
Fordringar hos koncernföretag 0 5 870
Skattefordringar 390 390
Övriga fordringar 1 063 5
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 343 158

3 974 6 837
Kassa och bank 13 703 394
Summa omsättningstillgångar 20 505 9 428
SUMMA TILLGÅNGAR 35 990 29 316

Not 2005-12-31 2004-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 24
Bundet eget kapital
Aktiekapital 1 000 1 000
Överkursfond – 22 156
Reservfond 2 356 200

3 356 23 356
Fritt eget kapital
Fria reserver 15 139 3 479
Årets resultat 5 652 –7 031

20 791 –3 552

Summa eget kapital 24 147 19 804

Skulder
Obeskattade reserver 21
Periodiseringsfonder 0 441

0 441
Långfristiga skulder
Skulder till koncernföretag 59 59

59 59
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 526 148
Skulder till koncernföretag 9 138 8 130
Övriga kortfristiga skulder 230 185
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 890 549

11 784 9 012

Summa eget kapital och skulder 35 990 29 316

Balanserade
Aktie- Överkurs- Reserv- vinstmedel inkl.

Förändring eget kapital kapital fond fond årets resultat
Ingående eget kapital 2004-01-01 1 000 22 156 194 2 150
Årets resultat, inkl. koncernbidrag 1 335 Tkr 6 –5 702
Utgående eget kapital 2004-12-31 1 000 22 156 200 –3 552
Ingående eget kapital 2005-01-01 1 000 22 156 200 –3 552
Nedsättning av överkursfond till fritt eget kapital –20 000 20 000
Överföring överkursfond till reservfond –2 156 2 156
Årets resultat 5 652
Utgående eget kapital 2005-12-31 1 000 – 2 356 20 791

Moderbolaget

Balansräkning (Tkr)
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Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Allmänna redovisningsprinciper
Koncernredovisningen för MediRox AB (moderbolaget) för det räkenskapsår som slutade den 31 december 2005 har godkänts av styrelsen och verkställande
direktören för publicering och kommer att föreläggas årsstämman 2006 för fastställande. Moderbolaget är ett svenskt aktiebolag (publ), med säte i Linköping,
Sverige.

Grunder för redovisningen
MediRox räkenskaper har från och med räkenskapsåret 2005 upprättats enligt de av EU antagna IFRS-standarderna och tolkningar av dessa (IFRIC).Vidare har
koncernredovisningen upprättats i enlighet med svensk lag genom tillämpning av Redovisningsrådets rekommendation RR 30 (kompletterande redovisnings-
regler för koncerner).

Alla belopp är i tusen svenska kronor (Tkr) om inget annat anges, och avser perioden 1 januari–31 december 2005 för resultatrelaterade poster respektive
31 december 2005 för balansräkningsrelaterade poster.

Kritiska bedömningar
För att kunna upprätta redovisningen i enlighet med IFRS och god redovisningssed krävs att det görs bedömningar och antaganden som påverkar i bokslutet
redovisade tillgångar, skulder, intäkter och kostnader samt övrig information. Dessa bedömningar baseras på historiska erfarenheter samt andra faktorer som
bedöms vara rimliga under rådande omständigheter. Faktiskt utfall kan skilja sig från dessa bedömningar om andra antaganden görs eller andra förutsättningar
föreligger.

Klassificering
Anläggningstillgångar och långfristiga skulder i moderbolaget och koncernen består i all väsentlighet enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter
mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder i moderbolaget och koncernen består i all väsentlighet enbart av
belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen.

Ändrade redovisningsprinciper
Koncernredovisningen för år 2005 är den första som upprättats med full tillämpning av de av EU godkända redovisningsprinciperna IFRS (International Financial
Reporting). Ett stort antal nya och reviderade standarder har tillämpats. IFRS 1 (första gången IFRS tillämpas) anger övergångsregler för förstagångstillämpare.
En form av övergång har för MediRox gradvis redan skett under ett antal år genom införandet av Redovisningsrådets rekommendationer som grundas på IFRS,
dock kvarstår ett antal skillnader. För flera av de rekommendationer som implementeras genom övergången till IFRS kommer effekten att vara obefintlig eller
begränsad avseende bolagets redovisning. De områden där IFRS medför skillnader jämfört med tidigare redovisning för MediRox är värdering av goodwill och
andra immateriella tillgångar (IFRS 1, IFRS 3, IAS 36 och IAS 38).

Enligt IFRS delas immateriella tillgångar in i sådana som har en bestämbar nyttjandeperiod och sådana som har en obestämbar nyttjandeperiod. MediRox har
i enlighet med övergångsbestämmelserna i IFRS 1 genomfört nedskrivningstester.Testerna medförde att MediRox tog beslut om nedskrivning av immateriella
tillgångar om 3,1 Mkr i bokslutet 2004.Vidare har MediRox konstaterat att kvarvarande nyttjandeperioden för resterande immateriella tillgångar bedömts till
10 år. Dessa immateriella tillgångar bedöms avskrivas med cirka 0,6 Mkr per år framöver.Vad gäller MediRox goodwill var den hänförbar till dotterbolaget ILS
som avyttrades den 1 januari 2005. Med anledning därav har MediRox inte beaktat den. Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärdemetoden
enligt IAS 16.

Skatt
Koncernen tillämpar Redovisningsrådets rekommendation IAS 12 Inkomstskatter.Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i
resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt 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 koncernredovisningen 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 med-
föra lägre skatteutbetalningar i framtiden.

Intäkter
Intäkter för försäljning av varor redovisas i resultaträkningen när väsentliga risker och förmåner som är förknippade med varornas ägande har överförts till
köparen.

Utländsk valuta
För utländsk valuta används balansdagens kurs.

Varulager
Varulagret, värderat enligt Redovisningsrådets rekommendationer, IAS 2, är upptagna till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt först in- först ut-principen, respek-
tive verkligt värde. Därvid har inkuransrisk beaktats. I egentillverkade halv- och helfabrikat består anskaffningsvärdet 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 beräknade ekonomiska livslängden. Avskrivningstiden för immateriella tillgångar är fastställd till 10 år från
2005-01-01.Avskrivningstiden är fastställt utifrån aktuell och framtida marknadsbedömning. Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till
innehavstiden för under året förvärvade och avyttrade tillgångar.

Immateriella anläggningstillgångar Koncernen Moderbolaget
– Balanserade utgifter för FoU och liknande 10–12,5% 10–12,5%
– Koncessioner, patent o liknande rättigheter 10% 10%
Materiella anläggningstillgångar
– Maskiner och andra tekniska anläggningar 10% 10%
– Inventarier, verktyg och installationer 7–33% 7–33%

Leasing – leasetagare
IAS 17 om redovisning av leasingavtal tillämpas. I moderbolaget redovisas samtliga leasingavtal enligt reglerna för operationell leasing.

Koncernredovisning
Koncernredovisning har upprättats i enlighet med IAS 27. Koncernredovisningen omfattar de företag i vilka moderbolaget direkt eller genom dotterföretag inne-
har 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 koncernredovisningen och det inte är väsentligt för koncernen.

Koncernuppgifter
Av moderbolagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 0 (0) % av inköpen och 0 (0) % av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp
som bolaget tillhör.
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Not 1 Anställda och personalkostnader
2005-01-01 2004-01-01

Medelantalet anställda 2005-12-31 2004-12-31
Moderbolaget
Män 2 0
Kvinnor 5 0
Totalt i moderbolaget 7 0

Dotterbolaget
Män 0 7
Kvinnor 0 9
Totalt i dotterbolaget 0 16

Koncernen totalt 7 16

2005-12-31 2004-12-31
Andel Andel

Könsfördelning kvinnor kvinnor
Moderbolaget
Styrelsen 25% 0%
Företagsledningen 33% 0%

Koncernen
Företagsledningen 33% 33%

2005-01-01 2004-01-01
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2005-12-31 2004-12-31
Moderbolaget
Styrelse och VD 1 497 216
Övriga anställda 1 596 0
Summa 3 093 216
Sociala kostnader 1 777 71
(varav pensionskostnader) 743 0

Koncernen
Styrelse och VD 1 497 1 568
Övriga anställda 1 596 5 511
Summa 3 093 7 079
Sociala kostnader 1 777 3 273
(varav pensionskostnader) 743 974

Av moderbolagets pensionskostnader avser 201 (föreg år 0) gruppen styrelse och VD. Av koncernens pensionskostnader
avser 201 (föreg år 200) gruppen styrelse och VD.

Sjukfrånvaro
Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid var 1 (0) %.

Ersättningar till verkställande direktören, ledningsgruppen och övrig personal
Ersättningar och förmåner till verkställande direktören beslutas av ordföranden. För övriga anställda fattas beslut om ersätt-
ning och förmåner av styrelsen. Någon särskild ersättningskommitté har således inte förekommit. Ersättningar och förmå-
ner utgörs av grundlön, bonus och pension. Ledningsgruppen bestod under året av Lars Olsson (VD), Christina Lönnbeck
och Åke Åkerlind. Utöver ledningsgruppen hade bolaget fyra anställda. En mindre bonus utbetalas till samtliga anställda base-
rat på tillverkningsvolym. Under 2005 uppgick denna bonus till totalt 116 750 kronor. Vidare har samtliga anställda möjlig-
het till en bonus baserad på en intern budget för första respektive andra halvåret, vilket maximalt kan komma att ge varje
anställd en (1) extra månadslön. Ingen sådan bonus utbetalades 2005.

Koncernen har förmånsbestämd pensionsplan, frivillig ITP i SPP. Då tillräckliga uppgifter saknas redovisas den som avgifts-
bestämd i enlighet med URA 45. Pensionskostnad avser den kostnad som påverkat årets resultat. Pensionsåldern för verk-
ställande direktören och övriga i ledningsgruppen är 65 år. Som pensionsgrundande lön avses grundlön och bonus.

För verkställande direktören gäller 12 månaders uppsägningstid från företagets sida, medan verkställande direktören har
6 månaders uppsägningstid. Verkställande direktören har inte rätt till något avgångsvederlag. Mellan bolaget och de övriga i
ledningsgruppen gäller en ömsesidig uppsägningstid om 3 månader. Inget avgångsvederlag betalas.

Ersättningar till styrelsen och ledningsgruppen
Till ordförande Pleijel och ledamot Löfvenmark utgår styrelsearvode enligt bolagsstämmans beslut, medan ledamöterna
Lönnbäck och Olsson inte erhåller styrelsearvode.

Grund- Pensions-
lön Bonus kostnad Summa

Pleijel, styrelsens ordförande 99 0 0 99
Löfvenmark, ledamot 59 0 0 59
Olsson, ledamot och verkställande direktör 869 18 210 1 097
Övriga i ledningsgruppen (2 st) 848 50 164 1 062
Summa 1 875 68 374 2 317

Relationer med närstående
Till advokatfirman Fylgia, styrelseordförandes arbetsgivare, har 19 Tkr betalats för juridiska insatser.

Caritas Corporate Finance AB har anlitas som ekonomisk rådgivare och styrelsens sekreterare. Arvodet under 2005 upp-
gick till 40 Tkr. Därtill betalades 285 Tkr för tjänster i samband med försäljningen av dotterbolaget ILS. Moderbolaget har ej
haft närståendetransaktioner utöver vad som här nämnts.

Noter
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Not 2 Övriga rörelseintäkter 2005 2004
Koncernen
Försäljning försäljningsrättigheter 151 128
Försäkringsersättningar 34 16
Övrigt 81 61
Summa 266 205

Moderbolaget
Försäljning försäljningsrättigheter 151 128
Försäkringsersättningar 34 0
Övrigt 81 15
Summa 266 143

Not 3 Varukostnad
Någon uppdelning av varukostnaden på råvaror och handelsvaror har inte gjorts.

Not 4  Leasing 2005-01-01 2004-01-01
Koncernen 2005-12-31 2004-12-31
Räkenskapsårets betalda leasingavgifter 0 1 486
Avtalade framtida leasingavgifter 0 1 882
Tillgångarnas värde 0 5 308

Moderbolaget
Räkenskapsårets betalda leasingavgifter 267 0
Avtalade framtida leasingavgifter 682 0
Tillgångarnas värde 931 0

Moderbolaget, avtalade framtida leasingavgifter
Inom 1 år 337 0
1–5 år 345 0

Not 5 Ersättning till revisorer Koncernen Moderföretag
KPMG
Revisionsuppdrag 275 275
Andra uppdrag 131 131
Summa 406 406
All revision faktureras moderbolaget.

Not 6  Avvecklad verksamhet
Under 2004 bedrevs den i moderbolaget kvarvarande verksamheten tillsammans med den sålda verksamheten varför den
sålda verksamheten inte särredovisats. Nedanstående beräkning är en genomarbetad uppskattning.

2004-01-01
Mkr 2004-12-31
Intäkter 26,9
Kostnad sålda varor –13,8
Personalkostnader –6,5
Övriga kostnader –4,6
Avskrivningar –0,1
Finansiella kostnader 0,0
Resultat före skatt 1,9
Skatt 0,1
Resultat efter skatt men före resultat från omvärdering och avyttring av avvecklad verksamhet 2,0
Realisationsvinsten i koncernen 2005 om 6 201 Tkr är helt hänförbar till försäljningen av dotterbolag. I Moderbolaget blev
realisationsvinsten 4 134 Tkr. I Moderbolaget var det en nedskrivning av dotterbolag 2004 om 5 614 Tkr.

Not 7 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 2005 2004
Koncernen
Immateriella anläggningstillgångar 597 5 337
Maskiner och andra tekniska anläggningar 386 278
Inventarier, verktyg och installationer 0 67
Summa 983 5 682

Moderbolaget
Immateriella anläggningstillgångar 361 78
Maskiner och andra tekniska anläggningar 318 0
Summa 679 78
Nedskrivning ingår föregående år i koncernen med 3 097 på immateriella.

Not 8 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2005-01-01 2004-01-01
Koncernen 2005-12-31 2004-12-31
Ränteintäkter, övriga 459 82
Summa 459 82

Moderbolaget
Ränteintäkter, övriga 458 62
Summa 458 62
I ränteintäkter ingår diskonteringseffekt av tilläggsköpeskillingen med 254 Tkr som hänför sig till försäljningen av ILS.

Noter
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Not 9 Räntekostnader och liknande resultatposter 2005-01-01 2004-01-01
Koncernen 2005-12-31 2004-12-31
Räntekostnader, övriga 48 92
Summa 48 92

Moderbolaget
Räntekostnader, övriga 8 5
Summa 8 5

Not 10  Bokslutsdispositioner 2005-12-31 2004-12-31
Förändring periodiseringsfonder 441 20

Not 11  Skatt 2005-12-31 2004-12-31
Uppskjuten skattefordran
Underskottsavdrag 879 1 217
Temporära skillnader 1 0

880 1 217
Uppskjuten skatteskuld
Temporära skillnader 51 0
Periodiseringsfonder 0 123

51 123
Uppskjuten skattekostnad
Temporära skillnader 50 0
Förändring aktiverat underskottsavdrag 338 –152
Förändring obeskattade reserver –123 –132

265 –284
Effektiv skatt – Koncernen
Resultat före skatt 28% 2 023 28% –508
Ej skattepliktiga intäkter 28% –1 808 28% 0
Ej avdragsgilla kostnader 28% 9 28% 35
Schablonränta periodiseringsfond 28% 4 28% 0
Övrigt 28% 37 28% 220

28% 265 28% –253
Effektiv skatt – Moderbolaget
Resultat före skatt 28% 1 583 28% –1 969
Ej skattepliktiga intäkter 28% –1 229 28% 0
Ej avdragsgilla kostnader 28% 9 28% 1 595
Schablonränta periodiseringsfond 28% 4 28% 0
Koncernbidrag 28% –366 28% 374
Underskottsavdrag 28% 0 28% 0

28% 0 28% 0

Not 12  Balanserade utgifter för FOU m.m. Koncernen Moderbolaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
2004-01-01 23 069 0
Nyanskaffningar 0 2 826
2004-12-31 23 069 2 826

2005-01-01 23 069 2 826
2005-12-31 23 069 2 826

Ackumulerade av- och nedskrivningar
2004-01-01 –12 923 0
Årets nedskrivningar –2 975 0
Årets avskrivningar –1 990 0
2004-12-31 –17 888 0

2005-01-01 –17 888 0
Årets avskrivningar –518 –282
2005-12-31 –18 406 –282

Redovisade värden
2004-12-31 5 181 2 826
2005-12-31 4 663 2 544

Not 13  Koncessioner, patent, licenser, varumärken Koncernen Moderbolaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
2004-01-01 1 506 780
2004-12-31 1 506 780

2005-01-01 1 506 780
2005-12-31 1 506 780

Ackumulerade av- och nedskrivningar
2004-01-01 –609 –78
Årets nedskrivningar –122 0
Årets avskrivningar –151 –78
2004-12-31 –882 –156

Noter



2005-01-01 –882 –156
Årets avskrivningar –78 –78
2005-12-31 –960 –234

Redovisade värden
2004-12-31 624 624
2005-12-31 546 546

Not 14  Goodwill Koncernen Moderbolaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
2004-01-01 1 152 0
2004-12-31 1 152 0

2005-01-01 1 152 0
Avyttringar –1 152 0
2005-12-31 0 0

Ackumulerade av- och nedskrivningar
2004-01-01 –750 0
Årets avskrivningar –100 0
2004-12-31 –850 0

2005-01-01 –850 0
Årets avskrivningar 850 0
2005-12-31 0 0

Redovisade värden
2004-12-31 302 0
2005-12-31 0 0

Not 15  Maskiner och andra tekniska anläggningar Koncernen Moderbolaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
2004-01-01 2 157 0
Nyanskaffningar 518 1 481
Avyttringar 0 0
Omklassificeringar 59 0
2004-12-31 2 734 1 481

2005-01-01 2 734 1 481
Nyanskaffningar 833 155
Avyttringar 0 0
2005-12-31 3 567 1 636

Ackumulerade av- och nedskrivningar
2004-01-01 –949 0
Omklassificeringar –26 0
Årets avskrivningar –278 0
2004-12-31 –1 253 0

2005-01-01 –1 253 0
Årets avskrivningar –386 –317
2005-12-31 –1 639 –317

Redovisade värden
2004-12-31 1 481 1 481
2005-12-31 1 928 1 319

Not 16  Inventarier, verktyg och installationer Koncernen Moderbolaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
2004-01-01 731 0
Nyanskaffningar 122 0
Avyttringar –172 0
Omklassificeringar –59 0
2004-12-31 622 0

2005-01-01 622 0
Avyttringar –622 0
2005-12-31 0 0

Ackumulerade av- och nedskrivningar
2004-01-01 –434 0
Avyttringar 129 0
Omklassificeringar 26 0
Årets avskrivningar –66 0
2004-12-31 –345 0

2005-01-01 –345 0
Avyttringar 345 0
2005-12-31 0 0
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Redovisade värden
2004-12-31 277 0
2005-12-31 0 0

Not 17 Andelar i koncernföretag 2005-12-31 2004-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
– Vid årets början 14 373 19 987
– Försäljning –5 000 0
– Nedskrivning 0 –5 614
Utgående bokfört värde 9 373 14 373

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
Global Hemostasis Institute MGR AB,
556481-3888, Linköping 1 000 100 9 238
GHI, Global Hemostasis International AB,
556349-7444, Linköping 1 000 100 135

Not 18 Andelar i intresseföretag Koncernen Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
– Vid årets början 300 200
Ackumulerade nedskrivningar:
– Vid årets början –120 –80
Redovisade värden 180 120

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 reser-
ver. 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 2004-08-31.

Andelens
Justerat EK/ Andelar/ värde i Bokf. värde

Intresseföretag/Org.nr/Säte Årets resultat antal i % koncernen hos modern
Malmfältens ArtciLab AB, 440 3 000 180 120
556521-8426, Gällivare –132 42,86

Not 19 Andra långfristiga värdepappersinnehav Koncernen Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
– Vid årets början 5 0
Utgående bokfört värde 5 0

Specifikation av värdepapper (Koncernen) Bokfört värde Marknadsvärde
Spring Systems AB 5 –

Not 20 Andra långfristiga fordringar Koncernen Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
– Vid årets början 471 464
– Tillkommande fordringar 1 583 1 583
– Avgående fordringar –471 –464
Utgående bokfört värde 1 583 1 583

Not 21 Obeskattade reserver 2005-12-31 2004-12-31
Periodiseringsfonder:
– Avsatt vid tax 00 0 80
– Avsatt vid tax 01 0 361
Summa 0 441

Not 22  Skulder till kreditinstitut Koncernen Moderbolaget
Förfallotidpunkt, inom ett år från balansdagen 308 0
Förfallotidpunkt, 1–5 år från balansdagen 335 0

643 0

Not 23 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Personalrelaterade kostnader 610 610
Övriga poster 290 280

900 890
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Noter

Not 24  Eget kapital
Koncernen
Övrigt tillskjutet kapital avser eget kapital som är tillskjutet från ägarna. Här ingår överkursfonder som förts över till reserv-
fond per den 31 december 2005.

Moderbolaget
Överkursfonden har uppstått för att aktier emitteras till överkurs. Under 2005 överfördes 20 000 Tkr från överkursfond
till fritt eget kapital. Syftet med reservfonden är att spara en del av nettovinsten, som inte går åt för täckning av balanserad
förlust. Balanserat resultat utgörs av föregående års fria egna kapital. Utgör tillsammans med årets resultat verkligt värde
summa fritt eget kapital, det vill säga det belopp som finns tillgängligt för utdelning till aktieägarna. Styrelsen och verkstäl-
lande direktören föreslår en utdelning om 9 890 Tkr, 10 kr/aktie.

Not 25  Resultat per aktie
Resultat per aktie är beräknad enligt följande; årets resultat i koncernen 6 959 Tkr dividerat i genomsnittligt antal aktier
(989 000 st). Antalet aktier har inte förändrats under året och inga utestående värdepapper kan medföra utspädning.

Not 26  Finansiella risker och finanspolicies
MediRox finansiella ställning har under året varit mycket stark, men bolagets finanspolicies är att inte spekulera med lik-
vida medel eller på annat sätt riskera värdeminskning, varför likvida medel är placerade på bankkonto. Bolaget skall även i
övrigt vara ytterst restriktiv och i möjligaste mån – och på sätt som är ekonomiskt försvarbart i förhållande till risken –
skydda sig mot finansiella risker.Några betydande finansiella risker har inte bedömts föreligga.De räntebärande skulder bola-
get har avser leasing. All exportförsäljning, som svarar för 36 (23) procent av koncernens försäljning, är i Euro. Någon valu-
tasäkring sker inte. Bokförda värden på finansiella tillgångar och skulder motsvarar även dess verkliga värde.

Not 27  Kassaflöde från avyttring dotterbolag
Avyttrade tillgångar och skulder – koncernen 2005-12-31 2004-12-31
Immateriella anläggningstillgångar 305
Materiella anläggningstillgångar 277
Varulager 3 145
Rörelsefordringar 8 497
Likvida medel 3 182
Summa tillgångar 15 406

Långfristiga räntebärande skulder 1 000
Kortfristiga rörelseskulder 13 861
Summa avsättningar och skulder 14 861

Försäljningspris 6 746
Säljarrevers 666
Tilläggsköpeskilling 1 522
Erhållen köpeskilling 4 558

Avgår: Likvida medel i den avyttrade verksamheten 3 182
Påverkan på likvida medel 1 376

Not 28  Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Panter och säkerheter för egna skulder 2005-12-31 2004-12-31
Koncernen
Företagsinteckningar 100 3 200
Leasade tillgångar 863 Inga

Moderbolaget
Företagsinteckningar Inga Inga
Ansvarsförbindelser Inga Inga

Not 29  Segmentsredovisning
Av kommunikationsskäl kan MediRox ibland talas om två affärsområden, men de är på många sätt integrerade i varandra
såväl affärsmässigt som vad gäller tillgångar och skulder. Någon skillnad mellan verksamheter görs inte heller i bokföringen,
varför någon segmentsredovisning inte görs.

Studsvik den 10 mars 2006

Stephane Pleijel Lars Olsson
Styrelseordförande Verkställande direktör

Christina Lönnbäck Robert Löfvenmark

Vår revisionsberättelse har lämnats den 14 mars 2006

KPMG Bohlins AB

Anders Skeppstedt
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse (Omfattar sidorna 18–31)

Till årsstämman i MediRox AB (publ), org.nr 556552-4054

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning i MediRox AB (publ) för år 2005. Det är styrelsen och verkställande direktören som
har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upp-
rättandet av årsredovisningen samt för att internationella redovisningsstandarder IFRS såsom de antagits av
EU och årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av koncernredovisningen. 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 genomfört
revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredo-
visningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för
belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisnings-
principerna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelse-
fulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och
koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovis-
ningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och för-
hållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersätt-
ningsskyldig 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 uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets
resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Koncernredovisningen har upprättats i
enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS såsom de antagits av EU och årsredovisningslagen
och ger en rättvisande bild av koncernens resultat och ställning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med års-
redovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker att årsstämman 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 den 14 mars 2006

KPMG Bohlins AB

Anders Skeppstedt
Auktoriserad revisor
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Täckningsgrad
Nettoomsättning minus varukostnad i procent av netto-
omsättningen.

Rörelsemarginal
Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av intäk-
terna.

Vinstmarginal
Resultat efter finansnetto i förhållande till totala intäkter

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 pro-
cent av genomsnittligt eget kapital.

Avkastning på sysselsatt kapital
Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostna-
der i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.

Avkastning på totalt kapital
Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostna-
der i procent avgenomsnittlig 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 genom-
snittligt 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, fondemissions-
elementen 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, fondemissions-
elementen och apportemission genomförda under året
samt under senare år. Hänsyn har även tagits till ute-
stående optionsrätters utspädningseffekt.

Definitioner
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