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MediRox AB (publ) 556552-4054. Aktietorget: MROX A, MROX B 
 

KOMMUNIKÉ FRÅN MEDIROX ÅRSSTÄMMA 

 
Årsstämman den 3 maj 2012 fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 0:50 kronor per aktie 
plus en extraordinär utdelning om 0:50 kronor per aktie, oavsett aktieslag. Avstämningsdag för 
utdelningen är den 8 maj 2012, vilket innebär att handel från fredag den 4 maj 2012 sker med aktier 
utan rätt till utdelning. Utdelningen beräknas att sändas ut den 11 maj 2012. 
 
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2011 och fastställde resultaträkning och balansräkning.  
 
Stämman beslöt att styrelsen skall bestå av fyra ledamöter för tiden till och med nästa stämma. Till 
styrelseordförande utsågs Gunnar Hörnsten genom omval. Marie Danielsson och Tomas Lindahl 
valdes om som styrelseledamöter. Bill Tunbrant utsågs till styrelseledamot genom nyval. 
 
Årsstämman fastställde styrelsearvodet till totalt 9,5 prisbasbelopp.  
 
Mazars SET Revisionsbyrå AB med huvudansvarig revisor Mikael Fredstrand valdes för ytterligare ett 
år.  
 
Stämman fastställde följande ägardirektiv; 
MediRox bör styras så att det är möjligt att årligen dela ut minst 10 % av nettoomsättningen till 
ägarna. 
 
MediRox skall genom samverkan, inom och utom Norden, utveckla och prioritera sin 
reagens/kontroll-verksamhet till livskraftiga diagnostiska produktlinjer. 
 
Särskild gratifikation 

Utöver ovan avtalad lön äger styrelsen rätt att, mot slutet av räkenskapsår med framgångsrik 
verksamhet, utbetala en gratifikation, lika belopp för alla, till alla heltidsverksamma medarbetare i 
företaget, och en i proportion till tiden reducerad samma gratifikation till deltidsverksamma som är 
minst halvtidsverksamma, en gratifikation som inte får kosta företaget mer än ett (1) vid var tid 
gällande prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, till envar medarbetare. 
Bedömningsgrund för om räkenskapsårets verksamhet har varit framgångsrikt eller ej ska vara från 
tid till annan gällande ägardirektiv, där uppfyllande av sådana ägardirektiv är ett starkt kriterium på 
framgång. 
 
Alla beslut var enhälliga. 
 
För ytterligare information kontakta VD Robert Löfvenmark på email robert.lofvenmark@medirox.se 
eller telefon 0155-45 44 10. 
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MediRox är främst verksamt inom diagnostikområdet koagulation (hemostas). Slutanvändarna finns framför allt på 

medicinska laboratorier på sjukhus- och primärvårdslaboratorier, inom forskning samt på djursjukhus och inom 

intensivvården. MediRox utvecklar, producerar och marknadsför produkter för rutinmässig diagnostisering, efterkontroll 

och kvalitetssäkring i samband med cirkulationssjukdomar, s.k. reagenser och kontroller. MediRox har även instrument, 

förbrukningsartiklar och reagenser baserade på den patenterade mättekniken FOR-Instrumenten mäter viskositet, 

elasticitet och koagulationstid. Reologiska mätningar är intressanta inom en rad olika branscher. MediRox ReoRox-

program är i första hand utvecklat för att tillgodose behovet av reologiska mätningar inom sjukvården. Bolagets aktier är 

noterade på Aktietorget. 


