
MediRox är ett företag primärt verksamt på den nordiska marknaden för koagulationsdiagnostik. Dels med reagens och kontroller för
rutindiagnostik, dels med instrument och reagens för mer avancerad koagulationanalys. Dessa två marknadssegment är till stor del skilda åt
även om vissa beröringspunkter finns. För rutindiagnostik utvecklas, produceras och marknadsförs reagens och kontroller för diagnos,
efterkontroll och kvalitetssäkring i samband med koagulationsanalyser. Till marknaden för avancerad koagulationsanalys har bolaget ett
utvecklat system baserat på den patenterade mättekniken FOR. Detta mätsystem utför reologiska mätningar som är av intresse inom en rad
olika marknader och brancher förutom koagulation.
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KVARTAL 1 2010

Nettoomsättningen ökade med 22 procent till 6,3 Mkr (5,2).
Rörelseresultatet uppgick till 1,9 Mkr (1,1).
Vinstmarginalen var 30 procent (22).
Resultat efter skatt blev 1,4 Mkr (0,8).
Resultat per aktie blev 0:24 kr (0:14).
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OMSÄTTNING
Nettoomsättningen under första kvartalet 2010 ökade
med 22 procent jämfört med föregående år och uppgick
till 6,3 Mkr (5,2).  Därmed slår första kvartalet åter
rekord i omsättning för ett enskilt kvartal. Den höga
omsättningen beror på att MediRox idag har ett bredare
produktsortiment och större volymer än tidigare, men
påverkas även av periodiseringar, genomförda
prisjusteringar och valutakursförändringar.

Försäljningsutvecklingen är i linje med prognoserna där
distributörsförsäljningens andel av omsättningen
kontinuerligt ökar. Av försäljningen under första
kvartalet gick 73 procent (70) via distributörer och 27
procent (30) var direktförsäljning. Exportförsäljningen
visade en tillväxt på 32 procent och dess andel uppgick
till 53 procent (49), vilket till stor del är en effekt av nya
distributörer och lanseringen av ReoRox G2.

Kontroller och reagens stod för 93 procent (97) av den
totala omsättningen det första kvartalet. Under
perioden har försäljningen av ReoRox G2 kommit igång
och fem stycken instrument har sålts.

RESULTAT
Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 1,9
Mkr (1,1). Det goda resultatet beror till stor del på att
Bolaget lyckats bibehålla den höga täckningsgraden på
71  procent,  vilket  i  sin  tur  är  en  effekt  av  allt  större
inköpsvolymer samt att nya underleverantörer använts.
I övrigt har både försäljnings- och volymökning
genomförts utan att belasta omkostnaderna i form av
personal och övriga kostnader.

MediRox rörelseresultat om 1,9 Mkr (1,1) kan fördelas
med  2,4  Mkr  (1,6)  för  produktområdet  Reagens  och
kontroller, -0,4 Mkr (-0,3) för FOR-instrument samt -0,1
Mkr (-0,2) i ofördelade poster.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 1,9 Mkr
(1,1) och vinstmarginalen till 30 procent (22). Då
Bolaget har få men stora kunder som beställer för långa
förbrukningsperioder är vinstutvecklingen för enskilda
kvartal och år svårbedömd. Resultat efter skatt blev 1,4
Mkr (0,8), vilket motsvarar 0:24 kr (0:14) per aktie.

INVESTERINGAR OCH KASSAFLÖDE
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick
under perioden till 1,5 Mkr (1,1). Kassaflödet från
investeringsverksamheten uppgick till -0,1 Mkr (-0,4).
Under första kvartalet har 0,1 Mkr (0,2) aktiverats för
produktutveckling av ReoRox instrument, programvara
och applikationer.

Per 31 mars 2010 uppgick likviditeten till  5,4 Mkr (1,6)
och utöver det har MediRox en avtalad checkkredit om
2 Mkr.

FINANSIELL STÄLLNING
MediRox finansiella ställning är tillfredsställande.
Soliditeten var vid periodens utgång 83 procent (85)
och skuldsättningsgraden var 21 procent (17).
Finansnettot under perioden blev 0,0 Mkr (0,0).

Eget kapital per aktie uppgick till 2:77 kr, att jämföra
med 2:53 kr vid räkenskapsårets början. En utdelning
har föreslagits årsstämman motsvarande 0:25 kr per
aktie. MediRox ambition är att årligen dela ut minst 50
procent av årets kassaflöde.

FRAMTIDSUTSIKTER 2010
MediRox fortsätter med ännu ett lyckosamt kvartal och
2010 börjar lika starkt som 2009. 2009 var ett starkt år
med flera stora upphandlingar och även om 2010 inte
per automatik kan antas nå samma goda tillväxt ser vi
en långsiktig tillväxt och nya användare.

2010/11 har av sakkunniga inom koagulation
förutspåtts att bli året då PK-mätning i Sverige når sin
kulmen då flera trombinhämmande läkemedel lanseras
vilka förutses minska behovet av PK-mätning. I och med
att MediRox nu har en betydligt bredare portfölj av
reagens än för bara några år sedan är dock ledningens
övertygelse att bolaget står starkt även vid ett
avtagande PK-användande.

I  januari  2010  har  de  första  ReoRox  G2-systemen
levererats  och  ledningen tror  att  ReoRox  G2 ska kunna
nå god framgång och målet är att inom 3 år ha 100 G2-
system på marknaden. Även om FOR-tekniken innebär
fördelar mot traditionell rotationsreometri, är en viktig
fråga hur tekniken kommer att mottas i en relativt
konservativ bransch som thoraxkirurgi och
akutsjukvård. MediRox arbetar därför aktivt med att
understödja studier och publikationer och för
närvarande finns samarbete om att inkludera Reorox G2

i  studier  i  såväl  Sverige,  Tyskland,  Danmark  som
Brasilien.

Samarbetet med koagulationslab vid Linköpings
universitetssjukhus har intensifierats och två
koagulationsspecialister är nu aktiva vid sjukhuset för
MediRox räkning. Dessa personer fokuserar i dagsläget
på utbildning, utveckling och utprovning av ReoRox G2,
men i och med att produktionstrycket ökar på
produktionsanläggningen i Studsvik kommer mer av
MediRox ordinarie reagensutveckling att flyttas till
Linköping. Lanseringen av ReoRox G2 inklusive
tillhörande reagens och applikationer medför
fortfarande en del kostnader, men innebär samtidigt en
möjlighet till nya intäkter och att nå nya marknader,
vilket därmed långsiktigt kommer att stärka
lönsamheten.

http://www.medirox.se
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VERKSAMHETSBESKRIVNING
MediRox är verksamt inom två produktområden för
koagulationsdiagnostik, reagens och kontroller för
rutindiagnostik samt FOR-instrument, vilket är
instrument och reagens för mer avancerad
koagulationsanalys.

REAGENS OCH KONTROLLER
Reagens och kontroller för rutinanalyser inom
koagulationsdiagnostik är grunden i MediRox
verksamhet och står för majoriteten av bolagets
omsättning. Koagulationsdiagnostik är ett av de största
analysområdena inom vården, och de främsta enskilda
grupperna av analyser är Protrombinkomplex (PK eller
PT) och D-Dimer, båda två MediRox storsäljare.

PK-reagens
Genom  åren  har  MediRox  PK  blivit  känt  som  ett  av
marknadens bästa. Analys av PK görs rutinmässigt vid
tecken på koagulationsrubbningar. Typexempel på
detta tillstånd är tromboser, stroke eller annan
koagulationsproblematik som t.ex. ökad blödnings-
benägenhet.

PK-analys görs såväl vid diagnostillfället som vid den
regelbundna uppföljningen av patienter. Patienter med
trombosproblematik ordineras normalt blod-
förtunnande medel, en medicinering som ofta är
livslång. Patienten måste då regelbundet kontrollera sin
dosering varvid PK mäts. Runt om i Sverige finns
speciella mottagningar enbart för antikoagulant-
behandling.

D-Dimer
D-Dimer är en restprodukt som finns i blodet efter
nedbrytningen av blodkoagel, och testet används i
synnerhet för att diagnostisera DVT, Deep Vein
Trombosis. MediRox lanserade för några år sedan sitt
första D-Dimer och har i dag en god marknadsandel i
Sverige.

Övriga Reagens
Koagulation är ett brett område och många andra
blodparametrar analyseras i samma maskiner som PK
och D-Dimer. MediRox vision har därför varit att
utveckla fler av de mer vanligen förekommande
reagenserna. Exempel på dessa är Antitrombin och
APTT, vilka primärt marknadsförs mot export och OEM-
marknaden.

Kontroller
Laboratorier för rutindiagnostik omges av rigorösa
kontrollfunktioner och specifika kontrollprover
analyseras dagligen för att kvalitetssäkra koagulations-
analyserna.

MediRox Multikontroll för koagulation har sedan många
år varit framstående i Norden just för dess förmåga att i
en och samma flaska innehålla kontrollsubstans för de
flesta rutinmässiga analyserna. Sedan 2009
marknadsförs även Multikontroll PLUS som innehåller
ytterligare två parametrar, protein C och S.

Försäljningskanaler
Användare av MediRox reagenser och kontroller har
uteslutande analysutrustningar levererade från bolag
specialiserade just på instrument för koagulations-
diagnostik, produkter som MediRox inte saluför själva.
Då  en  stor  del  av  införsäljningen  av  reagens  sker  i
samband med instrumentbyten har MediRox istället
som strategi valt att teckna återförsäljarkontrakt med
ILS Scandinavia och Siemens. Dessa uppskattas
gemensamt ha en majoritet av den nordiska
marknaden.

http://www.medirox.se
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FOR-INSTRUMENT
Koagulation analyseras även i andra sammanhang än
tidigare beskrivna marknad för rutindiagnostik. Inom
kirurgi, intensivvård och forskning finns behov av andra
mer avancerade koagulationsanalyser. Detta är en
marknad med helt andra behov och här passar MediRox
FOR-teknik.

FOR-tekniken  -  Free  Oscillation  Rheometry  -  är  en
patenterad teknik att mäta viskositet och elasticitet
genom fri oscillation. Många initierade i branschen
framhåller sedan länge de fördelar som FOR har att
erbjuda gentemot de nuvarande teknikerna på
marknaden.

Utvecklingen av FOR sker inom produkten ReoRox, och
har hittills varit styrd att försöka täcka en så stor bredd
av FOR-teknikens möjligheter som möjligt. De flesta
kunder har därigenom varit forskningsprojekt och
applikationer där alternativen är få och just ReoRox
bredd ger en möjlighet få kan erbjuda.

Den bredden har samtidigt gjort att produkten aldrig
riktigt fått fäste inom tromboelastografi, den troligtvis
enskilt största och mest avancerade applikationen för
FOR-tekniken inom koagulationsdiagnostik. Trombo-
elastografi används ofta inom thoraxkirurgi och
intensivvård där man eftersöker en användarvänlig och
färdiganpassad systemlösning med applikationer och
reagenskit snarare än stor bredd av applikationer och
möjligheter.

Nya ReoRox G2

Under 2008 påbörjades därför utvecklingen av ReoRox
G2 som fått en helt nytt utformande än sina
föregångare. Med en mer modern och högteknologisk
design tar MediRox sikte på marknaden för
tromboelastografi och med direkt inriktning på
thoraxkirurgi, avancerad koagulation och intensivvård.
Systemet har utvecklats av ett nytt handplockat
designteam, och utvecklingen sker i nära samarbete
med Linköpings universitetssjukhus.  Precis som
huvudkonkurrenterna Rotem® och TEG® tar MediRox
fram systemet med ett antal dedikerade reagenser för
de tester som används i dessa miljöer.

Marknadsuppskattning
Att använda tromboelastografi blir alltmer vanligt vid
kirurgi och intensivvård. Interna marknads-
uppskattningar visar att marknaden borde bestå av ett
par tusen enheter per år globalt. Som jämförelse såldes
marknadsledaren Hemoscope Corporation (TEG®) så
sent  som  2007  till  Haemonetics  Corp  för  44  miljoner
US$. MediRox FOR-teknik är känd för att ha en bättre
känslighet än TEG®-systemet, vilket har noterats vid
flera publikationer sedan det första FOR-instrumentet
ReoRox 4 lanserades för ett antal år sedan.
Färdigställandet och utprövningar av ReoRox G2 är nu
pågående. Leveranser av det nya systemet har
påbörjats i januari 2010.

http://www.medirox.se
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ÖVRIG INFORMATION
Redovisning
I juli 2009 fusionerades MediRox med sina dotterbolag
och den rapporterade enheten är nu det tidigare
moderbolaget som juridisk person. De finansiella
rapporterna upprättas med tillämpning av
Årsredovisningslagen och RFR 2.2 Redovisning för
juridiska personer. Det innebär att International
Financial Reporting Standards, IFRS, samt uttalanden
från IFRIC, så som de godkänts av EU, har tillämpats så
långt som det är möjligt inom ramen för
Årsredovisningslagen och med hänsyn till svenska
skatteregler.

Jämförelsesiffrorna som avser koncernen har upprättats
med tillämpning av IFRS samt uttalanden från IFRIC.

Utgifter för utveckling kostnadsförs löpande såvida de
inte uppfyller kriterierna för aktivering. Kriterierna är att
det ska vara tekniskt och ekonomiskt möjligt att
färdigställa tillgången, avsikt och förutsättning ska finnas
att sälja eller använda tillgången, det ska vara sannolikt
att framtida ekonomiska fördelar tillfaller bolaget och
möjligt att beräkna tillgångens anskaffningsvärde på ett
tillförlitligt sätt.

Fusion
Då de helägda dotterbolagen Global Hemostasis
Institute MGR AB och GHI Global Hemostasis
International AB har varit i det närmaste vilande i flera
år, beslutade MediRox styrelse 2008 att fusionera
företagen med moderbolaget. Vid fusion av helägt
dotterbolag tillämpas BFNAR 1999:1. Fusionen
verkställdes den 2 juli 2009. Till följd av fusionen har
eget kapital i moderbolaget påverkats positivt med 4,6
Mkr, varav 3,2 Mkr var övervärden i koncernen. Genom
fusionen upphör koncernredovisning och kostnaderna
bedöms därför minska något på årsbasis. I
kvartalsrapporten är jämförelsetalen hämtade från
koncernen 2009, då dessa är mest jämförbara med
årets siffror.

Anställda och VD
Genomsnittligt antal medarbetare uppgick under
perioden till 8 (8) varav en är halvtidsanställd vid
Linköpings Universitetssjukhus.

MediRox-aktien
MediRox  aktie  är  noterad  sedan  1998  och  från  den  10
december 2008 handlas den hos AktieTorget. Fr.o.m. 7
december 2009 har AktieTorget ett nytt handelssystem,
vilket innebär att handelsposten är en enda aktie.

Per  2010-03-31  uppgick  antalet  A-aktier  till  2  637  000
och antalet B-aktier till 3 297 000, vilket betyder att
MediRox har totalt 5 934 000 aktier. Fr.o.m. 2 juli 2009

är även B-aktien listad hos AktieTorget enligt beslut på
årsstämman.

Aktiekursen (senaste betalkursen) 31 mars 2010 var 4,17
kronor  för  A-aktien  och  3,80  kronor  för  B-aktien,  vilket
ger ett börsvärde på 23,5 Mkr (14,7). Antalet aktieägare
uppgick till 370 stycken (359).

Insynspersoners aktieinnehav
Per 2010-03-31 uppgick aktieinnehavet till följande:

Bertil Lindkvist 462 900 st A-aktier
1 122 900 st B-aktier

Mats Rånby 757 045 st A-aktier
545 045 st B-aktier

Lars Olsson 206 420 st A-aktier
206 420 st B-aktier

Dan Prytz 142 045 st A-aktier
142 045 st B-aktier

Marie Åström 2 000 st A-aktier
2 000 st B-aktier

Risker och friskrivning
I MediRox årsredovisning för 2009 (sid 13) redovisas de
olika risker bolaget är utsatt för. De viktigaste riskerna
bedöms vara politiska, konkurrenssituationen,
produktionsstörningar, intrång i patentskyddet och
valutaförändringar. Några generella förändringar i
denna riskbild förekommer inte.

Denna rapport innehåller uttalanden om framtiden i
form av uppskattningar. Framtidsbedömningar gäller
endast per det datum de görs. Alla
framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet. Med
tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika
betydligt från det som skrivs i denna rapport.

Revisorernas granskning
Delårsrapporten har inte varit föremål för revisorernas
granskning.

Kommande informationstillfälle
Årsstämma i Studsvik 28 april 2010
Delårsrapport II 23 augusti 2010
Delårsrapport III 25 oktober 2010
Bokslutskommuniké 21 februari 2011

Kontaktuppgifter
För frågor med anledning av denna delårsrapport
hänvisas till MediRox VD Robert Löfvenmark på telefon
0155-45 44 10 eller e-mail:
robert.lofvenmark@medirox.se.

http://www.medirox.se
mailto:robert.lofvenmark@medirox.se
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Styrelsens och verkställande direktörens intygande
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av MediRox AB:s
verksamhet, ställning och resultat per den 31 mars 2010, samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som
bolaget står inför.

Studsvik den 28 april 2010

MediRox AB (publ)
Org.nr. 556552-4054

Marie Åström Märit Östling
Ordförande Ledamot

Lars Olsson Kent Svensson
Ledamot Ledamot

Robert Löfvenmark
Verkställande direktör

http://www.medirox.se
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RESULTATRÄKNING

januari - mars januari-december
Mkr 2010 2009  2009
Nettoomsättning 6,3 5,2  18,7

Varukostnad -1,8 -1,5  -5,4
Personalkostnader -1,4 -1,3  -6,0
Övriga kostnader -0,8 -0,9  -3,3
Avskrivningar -0,4 -0,4  -1,9
Rörelseresultat 1,9 1,1  2,1
Finansiella poster 0,0 0,0  -0,3

Resultat efter
finansiella poster 1,9 1,1  1,8
Bedömd skatt -0,5 -0,3  -0,9
Årets resultat 1,4 0,8  0,9

Vinst per aktie 0:24 0:14  0:15
Antal aktier, Tst 5 934 2 967 5 934

OMSÄTTNINGENS FÖRDELNING (produktgrupp), flerårssiffror (helår)

Omsättning, Tkr 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Reagens o Kontroller 18 468 15 506 14 054 14 903 12 241 11 841 9 719 8 049 6 491
Tillväxt +19% +10% -6% +22% +3% +22% +21% +24% +21%

FOR-instrument 241 837 1 262 595 939 697 1 080 1 179 192
Tillväxt -71% -34% +112% -37% +35% -36% -8% +514% +44%

SEGMENTRAPPORTERING, Tkr *

Reagens och kontroller FOR-instrument Ofördelat
3 mån 3 mån Helår 3 mån 3 mån Helår 3 mån 3 mån Helår
2010 2009

+/-
2009 2010 2009

+/-
2009 2010 2009

+/-
2009

Försäljning 5 840 5 013 16% 18 468 455 144 216% 241 0 0 -- 0
Sverige 2 796 2 587 8% 10 550 143 34 319% 56 0 0 -- 0
Norden 1 004 1 313 -24% 3 366 95 94 1% 114 0 0 -- 0
Europa 2 044 1 113 84% 4 395 141 14 907% 40 0 0 -- 0
Övr. världen -4 0 -- 157 76 2 3700% 31 0 0 -- 0
Rörelse-
resultat 2 442 1 647 -- 4 751 -416 -336 -- -2 130 -109 -165 -- -514

Tillgångar 8 830 8 582 -- 9 054 4 927 5 074 -- 4 515 6 154 4 956 -- 4 500
Skulder 1 366 1 661 -- 1 533 609 222 -- 333 1 484 624 -- 1 183
Investeringar 0 175 -- 270 110 159 -- 632 0 0 -- 0
Avskrivningar 228 242 -- 992 153 94 -- 795 22 22 -- 89

*Jämförelseåret avser koncernen.

http://www.medirox.se
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BALANSRÄKNING

Koncernen 31 mars 31 mars 31 dec
Mkr 2010 2009 2009

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 6,2 7,0 6,3
Materiella anläggningstillgångar 1,3 1,7 1,5
Finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,3 0,0
Summa anläggningstillgångar 7,5 9,0 7,8

Omsättningstillgångar
Varulager 3,5 3,5 4,1
Kundfordringar 2,9 3,4 1,6
Övriga fordringar 0,1 0,6 0,3
Förutbetalda kostnader, uppl. intäkter 0,5 0,5 0,3
Kassa och bank 5,4 1,6 4,0
Summa omsättningstillgångar 12,4 9,6 10,3

Summa tillgångar 19,9 18,6 18,1

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 16,4 15,8 15,0

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld 0,4 0,1 0,4

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1,2 1,3 1,0
Övriga kortfristiga skulder 0,7 0,3 0,4
Upplupna kostnader, förutbet. intäkter 1,2 1,1 1,3
Summa kortfristiga skulder 3,1 2,7 2,7

Summa eget kapital och skulder 19,9 18,6 18,1

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL (moderbolag)
Övrigt Balanserade

Aktie- tillskjutet resultat inkl.
Mkr kapital kapital årets resultat
Ingående eget kapital 2009-01-01 1,0 2,3 6,8
Periodens resultat 0,8
Utgående eget kapital 2009-03-31 1,0 2,3 7,6
Utdelning -0,9
Fondemission 1,0 -1,0
Fusionsresultat 4,9
Årets resultat 0,1
Utgående eget kapital 2009-12-31 2,0 6,2 6,8
Ingående eget kapital 2010-01-01 2,0 6,2 6,8
Periodens resultat 1,4
Utgående eget kapital 2010-03-31 2,0 6,2 8,2

http://www.medirox.se


www.medirox.se
- 9 -

KASSAFLÖDESANALYS

januari - mars Helår
Mkr 2010 2009 2009
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 1,9 1,1 1,8
Justeringar 0,5 0,4 2,5
Betald skatt -0,1 0,0 0,0

2,3 1,5 4,3

Förändring av varulager 0,5 -0,1 -1,1
Förändring av rörelsefordringar -1,3 -0,6 1,1
Förändring av skulder 0,0 0,3 0,4
Kassaflöde från den löpande 1,5 1,1 4,7
verksamheten

Investeringsverksamheten
Avyttring av finansiella tillgångar 0,0 0,0 0,2
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -0,1 -0,2 -0,6
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0,0 -0,2 -0,3
Kassaflöde från -0,1 -0,4 -0,7
investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Amortering av skulder, netto 0,0 0,0 0,0
Utdelning 0,0 0,0 -0,9
Kassaflöde från 0,0 0,0 -0,9
finansieringsverksamheten

Periodens kassaflöde 1,4 0,7 3,1
Likvida medel vid periodens början 4,0 0,9 0,9
Likvida medel vid periodens slut 5,4 1,6  4,0

NYCKELTAL

januari - mars
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009 2010

Intäkter, Mkr 39,6 13,4 15,5 15,3 16,3 18,7 5,2 6,3
Täckningsgrad, % 59 84 77 70 67 71 71 71
Rörelseresultat, Mkr -1,7 6,8 2,0 0,1 0,3 2,1 1,1 1,9
Rörelsemarginal, % -4 51 13 1 2 11 22 30
Res. efter fin.poster, Mkr -1,8 7,2 2,1 0,2 0,3 1,8 1,1 1,9
Vinstmarginal, % -5 54 14 2 2 9 22 30
Soliditet, % 66 89 85 87 88 83 85 83
Skuldsättningsgrad, % 51 12 18 15 14 20 17 21
Kassalikviditet, % 170 601 258 249 233 232 229 288
Avkastning på eget kapital, % -9 22 7 1 2 6 22 36
Avkastning på sysselsatt kapital, % -7 29 9 1 2 10 26 30
Avkastning på totalt kapital, % -5 24 8 1 2 10 26 30
Medelantal anställda, st 16 7 7 7 8 8 8 8
Antal aktier, Tst 989 989 2 967 2 967 2 967 5 934 2 967 5 934
Vinst per aktie, kr -0:26 1:17 0:24 0:02 0:03 0:15 0:14 0:24
Substans/aktie, kr 3:43 4:61 3:18 2:85 2:53 2:53 2:67 2:77
EK per aktie, kr 3:43 4:61 3:18 2:85 2:53 2:53 2:67 2:77

Notera att nyckeltalen före 1 januari 2005 inkluderar distributionsverksamhet, samt att nyckeltalen 2005 påverkas positivt med
reavinst om 6,2 Mkr när den verksamheten avyttrades. Nyckeltalen per aktie har justerats historiskt med anledning av split 3:1
(2006) samt fondemission 1:1 (2009).  För definitioner hänvisas till MediRox årsredovisning 2009. För att underlätta jämförelse
mellan åren har nyckeltalen för 2008 och tidigare år beräknats på koncernens siffror. Koncernen upphörde 2009 i och med att
dotterbolagen fusionerades med moderbolaget.

http://www.medirox.se

