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Täckningsgrad

Rörelsemarginal

Vinstmarginal

Soliditet

Skuldsättningsgrad

Kassalikviditet

Avkastning på eget kapital

Avkastning på sysselsatt kapital

Avkastning på totalt kapital

Anställda i medeltal

Nettoomsättning minus varukostnad i procent av
nettoomsättningen.

Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av
intäkterna.

Resultat efter finansnetto i förhållande till totala
intäkter.

Synligt eget kapital i procent av balansomslutningen.

Skulder i förhållande till synligt eget kapital.

Omsättningstillgångar exklusive varulager i procent
av kortfristiga skulder.

Resultat efter finansiella poster minus full skatt i
procent av genomsnittligt eget kapital.

Resultat efter finansiella poster plus finansiella
kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt
kapital.

Resultat efter finansiella poster plus finansiella
kostnader i procent av genomsnittlig balans-
omslutning.

Genomsnittligt antal årsanställda under perioden.

Resultat per aktie

Resultat per aktie efter utspädning

Kassaflöde per aktie efter investeringar

Kassaflöde per aktie efter finansieringsverksamhet

Eget kapital per aktie

Substansvärde per aktie

Genomsnittligt antal aktier

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning

Årets resultat dividerat med genomsnittligt antal
aktier under perioden.

Årets resultat dividerat med genomsnittligt antal
aktier efter utspädning under perioden.

Kassaflöde efter investeringar dividerat med
genomsnittligt antal aktier.

Kassaflöde efter finansieringsverksamheten
dividerat medgenomsnittligt antal aktier.

Eget kapital per balansdagen dividerat med antal
aktierpå balansdagen.

Eget kapital per balansdagen dividerat med antal
aktier på balansdagen.

Det genomsnittligt vägda antalet aktier under året
med hänsyn tagen till utnyttjade optioner,
fondemissionselementen och apportemission
genomförda under året samt under senare år.

Det genomsnittligt vägda antalet aktier under året
med hänsyn tagen till utnyttjande optioner,
fondemissionselementen och apportemission
genomförda under året samt under senare år.
Hänsyn har även tagits till utestående optionsrätters
utspädningseffekt.

Definitioner



KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

UTDELNING

RAPPORTERING

LÄSANVISNINGAR

Aktieägarna i MediRox AB (publ), org.nr. 556552-4054, kallas till årsstämma onsdagen den 29 april 2009, klockan 15:00 på
restaurang Horsvik i Studsvik. Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman ska dels vara införda i den av Euroclear
Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken torsdagen den 23 april 2009, dels till MediRox anmäla sin avsikt att delta i
stämman senast fredagen den 24 april 2009 klockan 16:00.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att utdelning lämnas med 0:30 kr per aktie, vilket innebär en total utbetalning
om 0,9 Mkr. Föreslagen avstämningsdag är den 5 maj 2009. Euroclear Sweden AB räknar med att kunna sända utdelningen till
aktieägarna den 8 maj 2009.

Årsstämma 29 april 2009
Delårsrapport I 29 april 2009
Delårsrapport II 10 augusti 2009
Delårsrapport III 26 oktober 2009
Bokslutskommuniké 22 februari 2010

I årsredovisningen benämns MediRox-koncernen med MediRox. Sifferuppgifterna inom parentes avser, om inte annat
anges, 2007 års verksamhet. Svenska kronor (SEK) används genomgående. Tusen kronor förkortas Tkr och miljoner kronor
förkortas Mkr. I årsredovisningen redovisade uppgifter avseende marknader, konkurrenter och framtidsinriktad information
är MediRox bedömningar främst baserade på internt framtaget material. Notera att historiken i diagrammen i regel är
proforma, d.v.s. att den numera avyttrade distributionsverksamhetens bedömda andel har exkluderats.
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Av hänsyn till natur och miljö publiceras denna
årsredovisning enbart på nätet och kan laddas ner
från www.medirox.se. Tryckt upplaga kan beställas
från MediRox AB.

MediRox AB
SE-61182 Nyköping
Tel: 0155-45 44 10
Fax: 0155-26 30 11
email: info@medirox.se
web: www.medirox.se
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“..den omsättningsökning på
22 procent vi har på våra
reagenser i år motsvarar
egentligen en betydligt högre
volymtillväxt.”

Mitt fösta år som VD på MediRox är snart
till ända, och det har varit ett oerhört
roligt, intensivt och lärorikt år.

Jag kan tacksamt notera att MediRox kärn-
verksamhet, produktion av reagens och kontroller
för koagulationsdiagnostik, har sålt bättre 2008 än
2007 och MediRox bibehåller sin roll som en
ledande leverantör till den nordiska marknaden.

MediRox viktiga reagensförsäljning ökade med hela
22 procent 2008, och detta trots att försäljning
flyttas från slutkundsled till distributörer.
Omsättningsökningen motsvarar egentligen en
betydligt högre volymtillväxt. Bäst går vårt nya D-
Dimer reagens som ökade med 26 procent. Även
försäljningen av kontroller ökade volymmässigt,
men förändringarna i försäljningskanalerna gör att
omsättning i stort ligger i fas med 2007.

Samtidigt har 2008 varit ett tungt år. Finanskrisen
har satt sina spår även på MediRox aktiekurs, och
man kan anta att NGM Equity´s indragna
handelslicens påverkade förtroendet för aktien
ytterligare. Samtidigt har inte MediRox lyckats nå de
lönsamhetsmål man hoppats på.

Finanskris och konjunkturnedgång är dock faktorer
som gynnar MediRox. Behoven av koagulations-
tester och reagens på sjukhus är relativt
konjunkturokänsligt och en ovilja från svenska
landsting att investera i nya utrustningar bromsar
den övergång från slutkunder till återförsäljare vi
förutspått, vilket är ekonomiskt fördelaktigt för
Bolaget.

MediRox har länge arbetat med att försöka öka
försäljningen av reagens och kontroller utanför
Norden, och flera av våra internationella OEM-
produkter har börjat sälja bra under 2008. Men våra
egna nordiska framgångsprodukter, PT-reagens och
Multikontroller, är baserade på svensk koagulations-
kultur och svenska innovationer, och vi har en del
anpassningsarbeten som måste göras för att passa
in på en internationell marknad. Det är ett arbete
som har påbörjats och som jag hoppas ska vara i mål
under 2009.

MediRox stärker även utbudet av reologi-
instrument år 2009. ReoRox-instrumenten baseras
på den patenterade FOR-tekniken, och som
marknadsförare av instrument har jag länge varit
imponerad av teknikens möjligheter, men brydd
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över de svårigheter produkten har haft att hitta sin
marknad. En av mina första åtgärder som
tillträdande VD var därför en översyn av FOR-
satsningen. Resultatet blev den helt nya modellen
ReoRox G som visades upp som konceptstudie på

Medicamässan i höstas. Intresset var stort bland
både användare, återförsäljare och konkurrenter
och planen är att modellen ska stå försäljningsklar
redan efter sommaren 2009.

För att utveckla den nya ReoRox G har ett nytt

utvecklingsteam satts samman. Den nya produkten
är designad med ett modernare utseende och
fokuseras mot tromboelastografi, en marknad
tidigare modeller inte riktigt kunnat nå. Många
initierade i branschen - och även publicerade
studier - visar att FOR-tekniken har flera viktiga
fördelar mot t.ex. Rotem® och TEG® som är
marknadsledande inom tromboelastografi.
Tillverkaren av TEG Hemoscope Corp såldes 2007
till Haemonetics Corporation som uppskattar
världsmarknaden för produkten till 250 miljoner
US$, vilket tydligt belyser potentialen i ReoRox G .

2008 har också varit ett år där vi har sett över vår
marknadsföring. Såväl MediRox grafiska profil som
marknadsmaterial har stöpts om och en helt ny
hemsida har lanserats. Avsikten har varit att skapa
en mer modern, internationell och ren profil.

Trots en mulen börs och ett sämre resultat än
förväntat, så är framtiden ljus för MediRox. Bolaget
är lönsamt och efterfrågan på våra nyckelprodukter
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Ny marknadsföring

MediRox framtid
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ökar. Genom de kostnadsbesparande projekt som
initierats under året får Bolaget en kostym som
bättre passar dess storlek, och med lägre kostnader
kommer vi att kunna ha investeringar i utveckling,
produktion och samtidigt nå en god vinstnivå.

Medirox är i dag ett helt annat bolag än vad det var
vid bildandet 1998. Från att ha varit en förlusttyngd
koncern med underlydande utvecklingsbolag,
distributionsbolag och agenturverksamhet är det nu
renodlat med fokus på egen tillverkning av reagens,
kontroller samt FOR-instrument. Både reagenser
och kontroller har en god omsättning, en bra
lönsamhet, och är en solid verksamhet att stå på.
Denna solida bas ger Bolaget möjligheten att göra
FOR-instrumenten till en verklig konkurrent i
branschen. Dels ger reagensförsäljningen viktigt
andrum under utvecklingsfasen, men desto
viktigare är att vi med vår reagenskompetens och
nära samarbete med svenska universitetssjukhus
kan utveckla FOR-instrumenten så mycket längre än
vad som annars varit möjligt.

Jag vill tacka Medirox personal och andra
medarbetare för det här första året. Ett speciellt tack
till det nya utvecklingsteamet bakom ReoRox G och

alla som tog min entusiasm på allvar och
förverkligade något som när det presenterades så
sent som i augusti verkade omöjligt. Det kommer
onekligen att bli en intressant tid framöver och jag
hoppas att ni alla ska känna er lika tillfreds som jag
om MediRox framtid.

MediRox AB

Robert Löfvenmark
Verkställande Direktör
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Verksamhetsbeskrivning

MediRox är verksamt inom två användnings-
områden av koagulationsdiagnostik; Dels
Reagens&Kontroller för rutindiagnostik, och dels
FOR-instrument för mer avancerad helblods-
koagulation. FOR-instrumenten omfattar inte bara
instrument utan även en del reagens.

REAGENS OCH KONTROLLER
Reagens och kontroller för rutinanalyser inom
koagulationsdiagnostik är grunden i MediRox
verksamhet och står för en majoritet av Bolagets
omsättning. Koagulationsdiagnostik är ett av de
största analysområdena inom vården och de
främsta analyserna som görs är Protrombinkomplex
(oftast kallat PK eller PT) och D-Dimer; två av
MediRox storsäljare.

MediRox PK-reagens lanserades i slutet av 1990-
talet och har genom åren blivit känt som ett av
marknadens bästa. Reagenset är i dag en av
marknadsledarna på den Nordiska marknaden.
Analys av PK görs rutinmässigt vid tecken på
koagulationsrubbning hos en patient. Typexempel
på detta är tromboser och stroke men även inom
annan koagulationsproblematik är PK-test vanligt
förekommande och runt om i Sverige finns många
mottagningar enbart för anti-koagulantbehandling.
Vid stroke och tromboser görs PK-analys såväl
vid diagnostillfället som vid den regelbundna

PK-reagens

uppföljningen av behandling. Patienter med
trombosproblematik ordineras normalt blod-
förtunnande medel, en medicinering som oftast är
livslång med regelbundna återkontroller.

MediRox lanserade för ett antal år sedan sitt första
D-Dimer reagens och har i dag god marknadsandel i
Norden samt en bra försäljning i Europa. År 2008
omstrukturerades produktionen så att Bolaget nu
gör en större del av tillverkningsprocessen. 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.

Koagulation är ett brett område och många andra
blodparametrar analyseras parallellt med PK och D-
Dimer. MediRox vision har varit att utveckla fler av
de mer vanligen förekommande reagenserna och
2007 lanserades Antitrombin och APTT. Dessa
marknadsförs primärt mot exportmarknader och
OEM-kunder utanför Norden.

Laboratorier för rutindiagnostik omges även av
rigorösa kontrollfunktioner och mycket specifika
kontrollprover analyseras ofta flera gånger om
dagen för att kvalitetssäkra patientanalyserna.

D-Dimer reagens

Övriga reagens

Kontroller
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“Många initierade i
branschen framhåller
sedan länge de
fördelar FOR har att
erbjuda gentemot de
nuvarande teknikerna
på marknaden.”

Nya ReoRox . Planerad lansering under 2009G2

MediRox Multikontroller har sedan många år varit
framstående i Norden för dess förmåga att i en och
samma flaska innehålla substans för de flesta
rutinmässiga analyserna och produkten är i dag en av
marknadsledarna. År 2008 lanserades den nya
Multikontroll PLUS som innehåller ytterligare två
parametrar, protein C och S. MediRox är i dagsläget
ensamma i världen om att tillverka dessa kontroller.

Koagulation analyseras även i andra sammanhang än
ovan beskrivna marknad för rutindiagnostik. Inom
exempelvis kirurgi, intensivvård och forskning finns
behov av mer avancerade koagulationsanalyser. Det
är en marknad med helt andra behov, och där passar
MediRox FOR-teknik väl in.

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-
tekniken har att erbjuda gentemot de nuvarande
teknikerna på marknaden. Utvecklingen av FOR sker
inom produkten ReoRox, och hittills har de flesta

FOR- INSTRUMENT

kunder varit forskningsprojekt och special-
applikationer där alternativen varit få och FOR-
teknikens enorma bredd givit möjligheter andra
inte kan erbjuda.

Men just bredden har samtidigt gjort att ReoRox-
produkterna aldrig riktigt fått fäste inom trombo-
elastografi, den troligtvis enskilt största och mest
avancerade applikationen för tekniken inom
koagulationsanalys. Tromboelastografi används
ofta inom thoraxkirurgi och intensivvård där man
eftersöker användarvänliga och färdiganpassade
systemlösningar snarare än den bredd av
möjligheter som ReoRox erbjuder.

G

Under 2008 påbörjades därför utvecklingen av den
nya ReoRox G som fått en helt annorlunda stöpning

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. Precis som huvudkonkurrenterna

En ny marknad för FOR-tekniken

Nya ReoRox 2

2
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“..marknadsledaren Haemonetics Corporation uppskattar
tromboelastografimarknaden till 250 miljoner US$..”

ReoRox -1. Primärt avsedd för portabelt industriellt bruk.G2

Rotem® och TEG® tar vi fram systemet med ett antal
dedikerade reagenser för just de tester som används
i dessa miljöer.

Inom industrisektorn har existerande modellerna
ReoRox 4 och ReoRox Jr haft bättre framgång. Även
här hävdar initierade i branschen att tekniken är
exceptionellt noggrann, och som exempel har såväl
Arla Foods som Christian Hansen, båda stora
internationella aktörerna inom mejeri, beslutat sig
för att använda tekniken som global referens för
kvalitetstestning av vissa ostprodukter. För den
industriella sektorn kommer de existerande
modellerna att finnas kvar, samtidigt som en ny en-
kanalig mer portabel G enhet lanseras.

Att använda tromboelastografi blir alltmer vanligt
vid kirurgi och intensivvård. Interna marknads-

Industriapplikationer

Marknadsuppskattning

2

uppskattningar visar att marknaden borde bestå av
ett par tusen enheter per år globalt. Industrisektorn
uppskattas vara minst lika stor. Detta är dock en
marknad som MediRox i dagsläget inte verkar aktivt
på och därför kommer nya samarbetspartners i detta
område sökas under 2009.

Som en jämförelse såldes marknadsledaren
Hemoscope Corporation år 2007 för 44 miljoner
US$. Hemoscope tillverkar systemet TEG® vilket är
något av ett referenssystem inom branschen för
såväl tromboelastografi som industri. Bolaget
omsätter 16 miljoner US$ och köparen Haemonetics
Corporation uppskattar världsmarknaden till 250
miljoner US$.*

FÖRSÄLJNINGSKANALER
MediRox produkter är baserade på nordisk
laborationskultur och företaget har sedan länge haft
en stark direktförsäljning av i synnerhet PK-reagens

*Ref Nyhetsarkiv 2007 på www.haemonetics.com
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och Kontroller till svenska landsting. Sedan ILS
Laboratories avyttrades ur koncernen 2005 saluför
Bolaget inte längre instrumentering mot den
svenska marknaden. MediRox strategi är istället att
teckna återförsäljarkontrakt med distributörer av
dessa utrustningar, då det oftast är vid
instrumentbyte som reagensleverantörer byts.
Medirox slipper därigenom kostnaden för en svensk
säljkår och kan samtidigt välja att arbeta mot flera
återförsäljande partners. I gengäld innebär det att
kundbasen kontinuerligt byts ut från slutkunder till
återförsäljare, vilket innebär en negativ påverkan
på omsättning och lönsamhet. I Norden saluförs
MediRox PK-reagens och Multikontroller av både
Siemens och ILS Laboratories och tillsammans
dominerar dessa två aktörer marknaden för
rutinkoagulation. MediRox får därigenom anses
vara väl representerat på den nordiska marknaden.

Mot den övriga världen arbetar MediRox
uteslutande via distributörer. Visst samarbete sker
även med Siemens i Tyskland och Österrike, men
företaget har även god försäljning via andra aktörer
till Tjeckien, Japan, Indonesien och Tyskland.

MediRox uppgraderar just nu sin marknadsprofil.
Intentionen är att bättre profilera Bolaget som en
internationell seriös producent av kvalitetsreagens
för koagulation. En helt ny grafisk profil har tagits
fram 2008 med ny hemsida, nya brochyrer och
annan teknisk dokumentation som har lanserats.
Utvecklingen kommer att fortsätta under 2009 med
framtagande av utbildningsmateriel och kurser för
återförsäljare.

MARKNADSFÖRING

Samtidigt utökar MediRox sin
internationella närvaro och avser att delta som
utställare på flera internationella mässor och
konferenser inom koagulation.

Exempel på MediRox nya marknadsprofil 2008
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Frystorkning

Kvalitetskontroll

Biologiska produkter måste frystorkas efter
beredande produktion och buteljering. Olika
produkter kräver olika frystorkningsprocesser,
allt från några timmar till flera dagar. Bolagets
frystorkningsanläggning ligger direkt i
anslutning till fyllnadslinjen och upp till 7 500
vialer kan frystorkas samtidigt.

Kvalitetskontroll och åsättande av parameter-
värden på kontroller är ofta en stor del i
produkternas värde. I vissa fall kan 50 procent
eller mer av tillverkningskostnaden ligga på
kliniska analyser och kvalitetstestning av den
färdiga produkten.

PRODUKTION
Att producera MediRox Reagens och Kontroller
baserade på biologiska råmateriel är snarast att ses
som ett genuint hantverk och är ett av de verkliga
kärnvärdena i MediRox. MediRox produktions-
personal har spetskompetens inom området och
mångårig erfarenhet, där fingertoppskänsla och
personligt omdöme ofta är skillnaden mellan
godkänd och icke godkänd vara.

Den avancerade produktionsprocessen är till stor
del manuell och kan kortfattat delas in i följande
faser;

Många av MediRox produkter kräver en flera
dagar lång beredningsprocess. Denna process
består ofta av centrifugering eller annan
separering där enskilda komponenter skiljs ut
ur ett biologiskt materiel. Dessa komponenter
behandlas sedan kemiskt i flera steg där en
slutprodukt renas fram.

När den biologiska slutprodukten är färdig
buteljeras den omgående i glasvialer. Detta
sker vid Bolagets fyllningslinje som klarar att
buteljera upp till 3 000 vialer per timme.

Beredande produktion

Buteljering

Fyllnadslinjen i Studsvik kan fylla upp till 3 000 vialer per timme.

MediRox Kvalitets- och miljöarbete

MediRox produkter används i kritiska processer och
kvalitetsarbetet sker därför med största noggrannhet.
Utgångspunkten för allt kvalitetsarbete är ISO 9001:2000
och MediRox är ISO9001 certifierat av DNV.

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 finns alla MediRox arbetsrutiner dokumenterade i
Bolagets kvalitetshandbok.

MediRox Kvalitets- och miljöarbete

MediRox produkter används i kritiska processer och
kvalitetsarbetet sker därför med största noggrannhet.
Utgångspunkten för allt kvalitetsarbete är ISO 9001:2000
och MediRox är ISO9001 certifierat av DNV.

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 finns alla MediRox arbetsrutiner dokumenterade i
Bolagets kvalitetshandbok.
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FÖRSÄLJNINGEN 2008
2008 har varit ett intensivt år med ökade
produktionsvolymer och flera förändringar i
produktutbudet. Totalt omsatte MediRox 16,3 Mkr
(15,3). Bolagets viktigaste produktområde Reagens
och Kontroller fortsätter att öka i omsättning och
steg totalt med 10 procent 2008. Omsättningen av
dessa var 15,5 Mkr (14,1). Den reella efterfrågan av
dessa produkter är dock betydligt högre än så, men
på grund av de förändrade försäljningskanaler som
beskrivs närmare i Verksamhetsbeskrivningen
märks inte detta i omsättningen.

Reagensprodukterna ökade mest i omsättning 2008
med 22 proc och den enskilda
produkt som hade störst tillväxt var det nya
förbättrade D-dimer reagens som lanserats under
året, vilket steg med hela 26 procent till 3,9 Mkr
(3,1). Även MediRox övriga reagens APTT och

ent till 9,2 Mkr (7,5)

Antitrombin som lanserades 2007 börjar nu få en
kundbas på exportsidan, och övrig OEM-tillverkning
till kunder som Teco, Rolf Greiner BioChemica m.fl.
ökar i volymer.

Försäljningen av Koagulationskontroller

Antalet sålda FOR-instrument var 18 st (25) och
totalt såldes ReoRox-produkter för 0,8 Mkr (1,3).
Skillnaden består till stor del på en enskild order av
engångskaraktär år 2007.

MediRox har sedan länge haft en stark svensk
direktförsäljning till slutkunder men kundbasen
byts kontinuerligt ut till återförsäljare och å

9,7
Mkr (8,0). Till slutkunder levererades varor för 6,6
Mkr (7,3) och förväntningen är att volymerna
kommer att fortsätta att stiga i Norden, men att
omsättningen inte påverkas i samma grad. Totalt

FÖRSÄLJNINGSKANALER 2008

ökade med
6 procent i volym även om en lätt omsättnings-
minskning till 6,3 Mkr

.
(6,5) kan noteras p.g.a. de

ändrade försäljningskanalerna

r 2008
var inget undantag då återförsäljare stod för totalt
61 (58) procent av Bolagets omsättning, eller

Fem år i översikt
2004 2005 2006 2007 2008

Fördelning per marknad

Nettoomsättning i Mkr 12,5 13,4 15,5 15,3 16,3
Rörelseresultat i Mkr -0,1 6,8 2,0 0,1 0,3
Rörelsemarginal -1% 51% 13% 1% 2%

Sverige 77% 65% 65% 58% 60%
Övriga Norden 14% 21% 19% 21% 17%
Övriga Europa 9% 12% 14% 18% 20%
Övriga världen 0% 2% 2% 3% 3%
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Rörelsemarginal -1% 51% 13% 1% 2%

Sverige 77% 65% 65% 58% 60%
Övriga Norden 14% 21% 19% 21% 17%
Övriga Europa 9% 12% 14% 18% 20%
Övriga världen 0% 2% 2% 3% 3%

Verksamhetsåret 2008Verksamhetsåret 2008

Fig 3. Efter ett negativt trendbrott 2007 fortsätter MediRox omsättning att stiga 2008.
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Omsättningsutveckling per produktområde
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Reagens och kontroller FOR-instrument

Fig 1. MediRox reagens och kontrollprodukter har haft en positiv utveckling
över en lång tid, medan FOR-tekniken legat på en stadigt låg nivå.

Fig 2. Allt mer försäljning går via återförsäljare. År 2007 steg återförsäljar-
delen över 50 procent för första gången.

Fig 3. Med undantag av 2007 har MediRox omsättning stigit stabilt sedan
Bolagets start 1998, och fortsätter att öka även år 2008.
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omsatte Bolaget i Norden 12,2 Mkr (12,2) och 49
(47) procent av denna försäljningen gick via
återförsäljare.

Mot den internationella marknaden arbetar
MediRox enbart mot återförsäljare och OEM-
kunder. I dagsläget har Bola
runt om i världen. E

På den internationella marknaden finns
Bolagets ReoRox försäljning 2008 och under året har
instrument i huvudsak levererats till Tyskland, Japan
och Indonesien.

G2

g
tt flertal nya samarbeten har

initierats vilka förväntas att kunna ge resultat inom
ett till två år.

et 27 (23) distributörer

Förväntningen är att trenderna består, d.v.s. att
försäljningen till den nordiska marknaden ökar i
volym men ligger relativt stabil omsättningsmässigt
då slutkunder byts mot återförsäljare. Den
internationella marknaden förväntas fortsätta växa
när Bolagets reagenser och kontroller blir mer
anpassade till dessa marknader, och då den nya
ReoRox lanseras.

Totalt förutspås en genomsnittlig årlig försäljnings-
utveckling med ökande volymer runt 20 procent.
Med rådande marknadssituation uppskattas detta
ge en omsättningsökning runt 10 till 15 procent. RESULTAT 2008

MediRox rörelseresultat uppgick år 2008 till 0,3 (0,1)
Mkr, vilket är lägre än förväntat. Det lägre resultatet
beror främst på att den internationella försäljningen
inte nått upp till önskad nivå, men det belastas även
med cirka 0,5 Mkr i kostnader för produktions-
störningar samt en nedskrivning om 0,3 Mkr av
äldre lagervaror.

Under 2008 har fokus även lagts på att se över
Bolagets kostnadsmassa, och flera besparings-
åtgärder har verkställts vilka totalt uppskattas ge
besparingar på 1,4 Mkr på sikt.

En översyn av Bolagets materielinköp har
påbörjats och målet är att sänka varu-
kostnaderna med 10 procent på sikt.
(Besparing 0,5 Mkr)

En genomlysning av Bolagets externa
kostnader har genomförts och dessa
uppskattas minska från 2.2 Mkr till 1.4 Mkr
2009. (Besparing 0,8 Mkr)

I samband med NGM Equitys indragna
handelslicens valde styrelsen att flytta
MediRox till en lista med lägre kostnader.
(Besparing 0,1 Mkr)

Besparingsprogram

�

�

�

Fig 4. Reagens och Kontroller har alltid varit stommen i MediRox och 2008
ökar resultatet för denna produktgrupp.

Fig 5. Från att ha varit en förlusttyngd koncern är MediRox sedan 2005 ett
bolag med positivt resultat. 2008 initierades ett besparingsprogram för att
reducera kostnadsmassan ytterligare.
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“..flera besparingsåtgärder har verkställts vilka
totalt uppskattas ge besparingar på 1,4 Mkr.”

Resultatutveckling per produktområde
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PRODUKTIONSVERKSAMHETEN 2008
Under 2008 har fem personer arbetat med
produktion, kvalitetstestning och distribution av
MediRox produkter.

Under 2008 utökades produktionen till att även
gälla fyllning och förpackning av reagenset D-Dimer,
vilket tidigare köptes färdigt från en under-
leverantör. Sortimentet har även utökats med Quick
PT - den variant av PK-test som används mest
internationellt - samt diverse tillbehör.

Under året har produktionspersonalen varit
inblandade i flera utvärderingsarbeten av del-
komponenter från alternativa leverantörer, ett
arbete som är en del i det besparingsprogram som

har initierats under året. Personalen har även tagit
stort ansvar runt verifieringar och andra delmoment
i utvecklingen av nya reagens.

Belastningen på produktionen ligger på en sådan
nivå att kompletteringar på personalsidan kan bli
aktuella under 2009.

Bedömningen är att nuvarande maskinpark klarar
en ökad produktionsvolym, men tekniska problem
med tillverkningsutrustning orsakade 2008 drifts-
stopp och en kassationskostnad om cirka 200 Tkr.
Åtgärder har vidtagits för att lösa problemen, men
vid en fortsatt volymökning kan utrustningen
behöva att kompletteras.

Maskinparken

12

En av de första designstudierna för den nya ReoRox G , då under

arbetsnamnet NeoRox.
2

UTVECKLINGSVERKSAMHETEN 2008
MediRox utvecklingsverksamhet befinner sig i en
intensiv fas inom såväl reagens och kontroller som
instrument. Utvecklingen drivs i projektform där
olika projekt har varierande prioritet. Under 2008
har ett 10-tal projekt legat under bearbetning.

Reagensutveckling
-Vid Linköpings Universitetssjukhus utvecklas de
nya reagens-kit som ska bli stommen i ReoRox G .

Huvudelen av arbetet fokuseras kring reagenserna
Trap6, ACT, Hepscreen samt Fibscreen, vilka skall
lanseras med ReoRox G .

-Lokalt i Studsvik vidareutvecklas kontinuerligt
befintliga reagens och kontrollprodukter. Här
vidareutvecklas även nya tillverkningsmetoder runt
reagens och kontroller, samt underhåll av kvalitets-
och marknadsdokument.

Prioriterade utvecklingsprojekt under året har varit
Zafena SSPT, ATIII antitrombin, hållbarhetsstudier
av kontroller, samt anpassning av OEM-
applikationer.

2

2

Instrumentutveckling
Utvecklingen av FOR-tekniken sker i Studsvik och har
förändrats en hel del under året. Under våren
handplockades ett nytt design- och konstruktörs
team för att färdigställa den nya ReoRox G . Teamet

består av egen personal i Studsvik i form av teknisk
och marknadsexpertis, samt reagensutvecklingings-
resurser i Linköping. Dessutom har teamet
kompletterats med elektronikkonstruktion,
programmering och designkompetens via externa
konsulter baserade runt om i Mälardalen.

2
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PERSONALFÖRÄNDRINGAR 2008
Under 2008 har Robert Löfvenmark tillträtt som VD.
Tidigare VD Lars Olsson har under året varit den nye
VD:n behjälplig samt arbetat med utveckling av
mjukvara och applikationer till ReoRox . Visst av

detta arbete fortgår under 2009 men Lars Olsson
kommer att arbeta allt mindre för Bolaget i och med
att ReoRox blir lanseringsklar. Den stigande

produktionsvolymen av reagens och kontroller kan
komma att kräva förstärkning av produktions-
personal under 2009.

G

G

I oktober 2008 fick NGM Equity sitt tillstånd att
bedriva aktiehandel indraget av Finans-
inspektionen. Händelsen påverkade inte MediRox
verksamhet direkt, men det skapade oro för många
av våra aktieägare. Efter att i två månader ha
avvaktat utvecklingen av vad som verkade bli ett
bestående dödläge beslutade MediRox styrelse i
december 2008 att flytta Bolaget till AktieTorget.
AktieTorget står under Finansinspektionens
övervakning men är formellt inte en Börs och lyder
därmed inte under den mer strikta koden för
börshandel. Medirox har dock för avsikt att fortsätta
att agera enligt koden och redovisa enligt IFRS.
Genom bytet kan dock flera externa kostnader
undvikas vilket innebär en besparing på cirka 100
Tkr per år.

2

2

BYTE AV AKTIEHANDELSPLATS

RISKER
MediRox ser ständigt över riskerna i Bolaget och
försöker att på ett rimligt sätt verka för att minska
dessa. Det sker genom t.ex. försäkringsprogram för
de egendoms- och ansvarsrisker som MediRox är
exponerad för.

MediRox enskilt största risk är förändringar
i omvärlden, såväl politiska som tera-
peutiska. Förändringar inom vårdens regel-
system eller behandlingmetoder kan få
stor effekt på enskilda marknader.

Bolaget har idag flera anställda med
nyckelkompetens och plötsliga personal-
förändringar skulle kunna påverka bolaget
negativt. För att motverka detta utbildas
produktionspersonal till att kunna ersätta
varandras funktioner i Bolaget. Det bedrivs
ett kontinuerligt arbete för att minimera
riskerna för produktionsstörningar.

FOR-tekniken är skyddad av patent i den
utsträckning Bolaget funnit lämpligt. På
kort sikt är det svårt att se någon kringgå
patentskyddet, men det kan inte uteslutas.

Bolaget är som all affärsdrivande
verksamhet utsatt för finansiella risker
såsom valutarisker, råvaruprisrisker,
ränterisker och kredit- och motpartrisker. I
nuläget är dessa av relativt liten ekonomisk
betydelse. Av MediRox försäljning är
majoriteten i SEK, även om försäljning sker i
Euro samt i US$, bolaget har inga lån och
kreditförlusterna är små.

�

�

�

�
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Bolagsstruktur och organisationBolagsstruktur och organisation

HISTORIK

MediRox AB bildades 1998 genom en sammanslagning av ILS Laboratories AB (ILS) och Global Hemostasis institute AB (GHI).
ILS var då en ledande distributör av analysutrustningar till sjukhus i Sverige, och GHI - som var ett antal forskare aktiva vid
Linköpings universitetssjukhus - arbetade med utvecklingen av det som är grunden till bolagets nuvarande kontroller och PK-
reagens samtidigt som man arbetade med att utveckla den första generationen FOR-instrument. Genom åren har ett antal
förvärv av verksamheter och patent skett, och bland annat tog man över Chromogenix tillverkningsenhet i Studsvik
för att i större skala kunna producera och utveckla egna produkter.

I och med det började också processen som skulle leda till den stora förändringen 2005 då dotterbolaget ILS avyttrades ur
verksamheten. Anledningen till försäljningen var främst strategisk. ILS agenturverksamhet befann sig i en nedåtgående
konjunktur och samtidigt riskerade flera av de i Studsvik nyutvecklade produkterna att konkurrera med agenturer som fanns
representerade i ILS. Genom att avyttra distributionsdelen i verksamheten kunde MediRox fortsätta fokusera på
vidareutveckling och marknadsföring av de egna produkterna.

I dag ligger hela företaget i Studsvik och veksamheten fokuseras helt på de egna produkterna Reagens, Kontroller samt FOR-
instrument, för vilka man ser en god framtid. En fortsatt god marknadsnärvaro har tryggats i Norden genom
återförsäljaravtal med flera distributörer i Norden, samtidigt som Bolaget försöker expandera internationellt genom
etablering av nya distributörer och OEM-kunder.

år 2000

bild hus
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Affärsidé

Strategi

Vision

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

För den svenska marknaden är strategin att vidareutveckla den nordiska koagulationstraditionen och komplettera
befintliga produkter med nya för att också nå ut internationellt. Beträffande instrumentering så är strategin att
utveckla instrument och applikationer baserade på Bolagets patenterade FOR-teknik för, i huvudsak, den medicinska
marknaden. För de internationella marknaderna skall egenutvecklade produkter i regel säljas genom distributörer
eller agenter.

Att bli ett framgångsrikt medicintekniskt bolag med reagens, instrument och applikationer bl.a. baserade på vår
patenterade FOR-teknologi. Att vidareutveckla och sprida den nordiska koagulationstraditionen till flera marknader
samt att komplettera dessa produkter med nya för att på så sätt erbjuda distributörer, agenter och kunder ett
intressant produktutbud och på så vis få en stark internationell förankring inom dessa marknadsområden.

Affärsidé

Strategi

Vision

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

För den svenska marknaden är strategin att vidareutveckla den nordiska koagulationstraditionen och komplettera
befintliga produkter med nya för att också nå ut internationellt. Beträffande instrumentering så är strategin att
utveckla instrument och applikationer baserade på Bolagets patenterade FOR-teknik för, i huvudsak, den medicinska
marknaden. För de internationella marknaderna skall egenutvecklade produkter i regel säljas genom distributörer
eller agenter.

Att bli ett framgångsrikt medicintekniskt bolag med reagens, instrument och applikationer bl.a. baserade på vår
patenterade FOR-teknologi. Att vidareutveckla och sprida den nordiska koagulationstraditionen till flera marknader
samt att komplettera dessa produkter med nya för att på så sätt erbjuda distributörer, agenter och kunder ett
intressant produktutbud och på så vis få en stark internationell förankring inom dessa marknadsområden.
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STYRELSEN
Stephane Pleijel, styrelsens ordförande, 60 år.

Gunnar Pohl, ledamot, 55 år.

Hans Wagenius, ledamot, 66 år.

Advokat, invald i styrelsen 2003.
Övriga väsentliga uppdrag: Vallourec Norden AB, A4
Text & Form AB, Institutet Skatter och Rättssäkerhet,
Advokatfirman NOVA AB och Advokatfirman
Stephane Pleijel AB.

Docent i medicinsk kemi. Iinvald i styrelsen 2007.
Verkställande Direktör Nordic Biomarker AB.
Övriga väsentliga uppdrag: Agrisera AB och Umeå
BIO. Äger ej aktier i MediRox.

Civilingenjör. Invald i styrelsen 2007.
Inga övriga väsentliga uppdrag.

Äger ej aktier i MediRox.

Äger ej aktier i
MediRox.

Inga övriga väsentliga uppdrag. Äger ej aktier i
MediRox.

Marie Åström, ledamot, 42 år.

Märit Östling. Östling, 46 år,

Civilekonom. Invald i styrelsen 2008.
Konsult inom ekonomi- och verksamhetsutveckling.

Fil Lic. Analytisk Kemi.
Anställd på AstraZeneca.

Inga övriga väsentliga uppdrag. Äger ej aktier i
MediRox.

Invald i styrelsen 2008.

I MediRox-koncernen ingår utöver moderbolaget MediRox de två helägda dotterbolagen
. Dessa är i princip vilande, men i bolagen ligger koncernens patenträttigheter.

Under början av 2009 beslutade Medirox styrelse att fusionera bolagen och överföra rättigheterna till moderbolaget.
Fusionen bedöms inte få någon väsentlig påverkan på resultat- och balansräkning, men på

Bolaget är även minoritetsägare i två andra bolag; - mynnar i att MediRox en gång önskade
att få tillgång till produktion och utveckling av kompletterande reagenser inom hematologiområdet. MediRox har därefter
fokuserat sin verksamhet på koagulationsdiagnostik varför betydelsen av delägandet minskat. MediRox verkar i nuläget för
en avveckling av bolaget. - är ett utvecklingsbolag som MediRox samarbetar med för att vidareutveckla
den patenterade SPR-tekniken.

Global Hemostasis Institute MGR
AB och Global Hemostasis International AB

Malmfältens ArticLab AB (MAL)

Spring Systems AB

sikt kommer detta att minska
kostnaderna. Arbetet beräknas att vara avslutat före utgången av 2009.

MediRox AB
(publ)

MediRox AB
(publ)

Global Hemostasis
Institute MGR AB

(100%)

Global Hemostasis
Institute MGR AB

(100%)

Global Hemostasis
International AB

(100%)

Global Hemostasis
International AB

(100%)

Malmfältens
ArticLab AB

(43%)

Malmfältens
ArticLab AB

(43%)

Spring
Systems AB

(2%)

Spring
Systems AB

(2%)

Styrelsens arbete
Bolagsstyrningen inom MediRox utgår från svensk
lagstiftning, noteringsavtal med AktieTorget samt
de regler och rekommendationer som ges ut av
relevanta organisationer. MediRox omfattades
under 2008 av Koden för bolagsstyrning. Efter det
konstituerande mötet i samband med ordinarie
bolagsstämma 2008 har styrelsen sammanträtt vid
åtta tillfällen under kalenderåret 2008.

MediRox styrelse ansvarar för den övergripande
förvaltningen av koncernen. Vidare ansvarar
styrelsen för att det för de risker som inryms
i koncernens verksamhet fastställs skriftliga
instruktioner för styrning och intern information. En
gång per år fastställer styrelsen sin arbetsordning,
samt instruktioner till verkställande direktören.
Styrelsens arbete har omfattat allt från över-
gripande strategiska frågor till löpande uppföljning
av resultatutfall. 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, instruktioner och policies följs
och samtliga styrelseledamöter kan vända sig till för
att få underlag för sitt styrelsearbete.

Ersättningar till styrelse, verkställande direktör och
ledningsgrupp framgår av not 2.
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PERSONAL
Bolagets verksamhet bedrivs sedan 2007 i Studsvik
utanför Nyköping där alla anställda har sin
arbetsplats. I april 2008 tillträdde Robert
Löfvenmark som VD efter Lars Olsson då han valt att
gå i pension. En person har tidigare varit sjukskriven
till 75 procent men har under året gått upp till att
arbeta halvtid. Detta innebär att MediRox under
2008 har haft åtta anställda, varav sex kvinnor och
två män. Genomsnittlig ålder är 48 år och de
anställda har gedigen erfarenhet från arbetsgivare
som Kabi Diagnostica, Chromogenix och Astra
Zeneca, med i snitt cirka 20 år i branschen.

Nuvarande personal har varit anställd i genomsnitt
4,4 år (4,3) i Medirox. Personalen har under året haft
en genomsnittlig sjukfrånvaro på 10 procent som
huvudsakligen är hänförbar till en halvtids-
sjukskrivning. Hälsorisken i verksamheten är låg och
det har inte varit några incidenter under året. För att
främja motion och hälsa erbjuder Medirox
friskvårdsbidrag till sina anställda. Personalen har
en utbildning och erfarenhet som mycket väl svarar
mot de arbetsuppgifter de har och vid behov sker
kontinuerlig vidareutbildning. Under 2008 har
utbildningen bestått av internt arbete avseende
produkternas användande, vilket medfört att
kostnaden för kompetensutveckling varit marginell
och främst bestått i förlorad arbetstid.

Personalens arbetsuppgifter består huvudsakligen i
produktion vilket normalt innebär beredning,
frystorkning, etikettering, förpackning och kvalitets-
kontroll. Andra exempel på arbetsuppgifter är
arbeten runt utvecklingsverksamheten, hantering
av lager, ordermottagning, leveranser och allmän
administration, samt ekonomifunktionen som från
och med 2008 hanteras internt. VD ansvarar för
försäljning samt alla processer inom personal-
området såsom rekrytering och kompetens-
utveckling. MediRox eftersträvar en verksamhet
som drivs med gemensamma värderingar socialt
och miljömässigt, samt styrs av gemensamma
riktlinjer.

Företagets målsättning är att så mycket som möjligt
av verksamheten skall skötas av de anställda och att
externa kostnader skall minimeras. MediRox har
dock sedan många år knutit till sig spetskompetens
inom flera områden via konsulter där Bolagets
storlek inte motiverar anställning och dessa anlitas
löpande vid behov. Exempel på sådana
konsultationer är expertis inom koagulation,
industriell design, programmering, elektronik-
utveckling och corporate finance.

Ledningsbeslut fattas av Robert Löfvenmark, VD,
Christina Lönnbeck, Christer Hultman och Elin
Bergkvist.

Konsulter

Ledningsgruppen

MediRox personal.
Från vänster; Elin Bergkvist, Linda Östling, Christer Hultman, Susanne Svensson, Robert Löfvenmark, Bitte Hedlund och Britta Carlsson.
Frånvarande Christina Lönnbäck
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Patent

M patent
runt två uppfinningar. Det mest vitala patenten ligger runt FOR-tekniken och är grunden till systemets unika precision.
Dessutom har Bolaget patent runt SPR-tekniken som är licensierat till ett utvecklingsbolag med spetskompetens inom
området.

ediRox eftersträvar att uppehålla rimliga patentskydd på lämpliga marknader för sina produkter. Bolaget har i dag

FOR-tekniken

Patentskydd

FOR-teknikens grund - att genom att försätta en
vätska i självsvängning kunna mäta dess viskositet
och elasticitet - är en unik teknik. MediRox äger
grundpatentet för FOR- teknikens användning inom
koagulation och patentet avser själva tekniken.
Dessutom finns patent för den friktionslösa
magnetlagringen i mäthuvudet som är en kritisk del
för att uppnå precision i mättekniken.

-Free Oscillation Reometri (FOR)
Avser marknaden i USA, Japan och Europa.

-Magnetlagring
Avser marknaden i Europa, Kina samt OAPI.

SPR vid koagulation

Patentskydd

SPR representerar en för Bolaget intressant metod
att mäta viskositet via belysning av en yta. Tekniken
är under utveckling och patentet har licensierats till
Spring Systems AB som har spetskompetens inom
området.

-SPR vid koagulation
Avser marknaden i USA.

17
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Finansiell informationFinansiell information

FINANSIELLA MÅLSÄTTNINGAR

Finansiell ställning

Tillväxten har de senaste två åren inte nått upp till
förväntningarna, vilket bl.a. berott på försenade
utvecklingsprojekt och omstrukturering inom
företaget. Men MediRox befinner sig i en expansiv
fas och med anledning av hur Bolagets produkter
uppskattas av slutkunder och distributörer, samt de
pågående utvecklingsprojekten, finns goda
förutsättningar för en stark omsättnings-tillväxt
framöver.

MediRox finansiella ställning är tillfredsställande
med en soliditet på 88 procent (87) vid periodens
utgång och en skuldsättningsgrad på 14 procent
(15).

Under 2008 har likviditeten påverkats positivt då
MediRox har erhållit 667 Tkr tilläggs-köpeskilling
från ILS-försäljningen år 2005. Per 31 december
2008 kvarstår revers om 166,5 Tkr, varav 133,2 Tkr är
kortfristigt. Vid årskiftet uppgick MediRox likviditet
till 869 Tkr. Utöver detta har Bolaget en outnyttjad
checkkredit på 1 Mkr.

MediRox står därmed starkt inför den väntande
tillväxten, och det finns resurser för oförutsedda
händelser samt affärsmöjligheter.

MediRox finansiella mål 2009-2013

Framtidsutsikter

�

�

�

�

�

MediRox omsättningsförändringar är
svårprognostiserade p.g.a. av den komplexa
marknadssituationen där direktförsäljning
byts ut mot försäljning till distributörer.
Företagets bedömning är i dagsläget att
omsättningstillväxten kommer att ligga på
minst 10-15 procent vilket skall uppnås genom
volymökningar och ett breddat utbud av
produkter.

Målet är att vinsten skall vara 15 procent eller
mer före finansiella kostnader, vilket skall nås i
och med ökad försäljning samt genom det
besparingsprogram som har initierats under
2008.

För att bibehålla hög kompetens och
konkurrenskraft bör MediRox på lång sikt
investera motsvarande cirka 10 procent av
omsättningen på utveckling av nya produkter.

För att MediRox utifrån ett långsiktigt
perspektiv ska bibehålla marknadsnärvaro
och öka sin konkurrenskraft bör cirka 5
procent av omsättningen investeras i
marknadsföring.

Eget kassaflöde ska finansiera löpande
investeringar och möjliggöra en stabil
utdelningstillväxt.

Efterfrågan på Bolagets produkter ökar varje år och
en fortsatt volymökning på 20 procent eller mer på
reagenser är inte orimlig. Dock flyttas försäljning
från slutkunder till distributörer vilket har en negativ
effekt på omsättningsökningen.

En lyckad lansering av den nya ReoRox G och dess

applikationer är viktiga för att instrument-
försäljningen ska nå en god tillväxt. På sikt är
målsättningen att instrumentförsäljning ska svara
för en allt större del av Bolagets omsättning och att
varje sålt instrument skall inbringa ytterligare
försäljning av egna produktdedikerade reagens,
kontroller och tillbehör.

2
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Skuldsättningsgrad Soliditet

Fig 6. Från att ha varit en skuldtyngd koncern är MediRox i dag finansiellt
starkt med en soliditet på 88 procent och s skuldsättningsgrad.14 procent
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EKONOMISK ÖVERSIKT

Nyckeltal 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Data per aktie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Koncernens intäkter, Tkr 36 890 42 897 48 304 42 128 39 646 13 447 15 498 15 316 16 343
Täckningsgrad, % 51 48 46 54 59 83 77 70 67
Rörelseresultat, Tkr 334 -2 252 -4 099 1 686 -1 683 6 813 2 012 115 286
Rörelsemarginal, % 1 -5 -8 4 -4 51 13 1 2
Resultat efter finansiella poster, Tkr 429 -2 038 -4 197 1 723 -1 813 7 224 2 104 250 347
Vinstmarginal, % 1 -5 -9 4 -5 54 14 2 2
Årets resultat, Tkr -135 -1 766 -2 235 1 089 -1 560 6 959 1 438 103 175
Soliditet, % 71 58 55 67 66 89 85 87 88
Skuldsättningsgrad, % 41 73 82 48 51 12 18 15 14
Kassalikviditet, % 145 111 95 141 170 599 258 249 233
Eget kapital, Tkr 24 067 22 301 20 847 21 937 20 377 27 335 18 883 16 908 15 007
Avkastning på eget kapital, % 0 -9 -19 6 -6 22 7 1 2
Avkastning på sysselsatt kapital, % 2 -8 -16 8 -8 29 9 1 2
Avkastning på totalt kapital, % 2 -5 -10 5 -5 24 8 1 2

Resultat per aktie, kr -0:05 -0:61 -0:77 0:37 -0:52 2:35 0:48 0:03 0:06
Resultat per aktie efter
utspädning, kr -0:05 -0:56 -0:71 0:37 -0:52 2:35 0:48 0:03 0:06
Kassaflöde per aktie efter
investeringar, kr -0:87 -1:61 0:46 0:37 0:84 2:40 0:01 0:42
Kassaflöde per aktie efter
finansieringsverksamheten, kr -0:11 -0:86 0:24 0:04 0:70 2:61 -3:43 0:37
Eget kapital per aktie, kr 8:27 7:66 7:16 7:31 6:87 9:21 6:36 5:70 5:06
Eget kapital per aktie efter
full utspädning, kr 8:87 8:31 7:85 7:31 6:87 9:21 6:36 5:70 5:06
Substansvärde per aktie efter
full utspädning 8:87 8:31 7:85 7:31 6:87 9:21 6:36 5:70 5:06
Genomsnittligt antal aktier, Tst 2 870 2 910 2 910 2 977 2 973 2 967 2 967 2 967 2 967
Genomsnittligt antal aktier efter
utspädning, Tst 2 952 3 135 3 135 2 977 2 973 2 967 2 967 2 967 2 967
Antal aktier vid periodens
utgång, Tst 2 910 2 910 2 910 3 000 2 967 2 967 2 967 2 967 2 967
Utdelning per aktie, kr 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 3:33 0:70 0:70 0:30
Aktiekurs vid årsslut, kr 9:67 15:00 6:00 5:30 5:50 13:30 23:50 16:00 5:40
Aktieomsättning, Tst 547 210 152 76 226 924 1 041 608

Anställda i medeltal, st 16 20 18 15 16 7 7 7 8

1

1

1

1

1

2

2

1

1

3

3

1

2

3

Justerat för fondemissionselement, apportemission och split.
Justerat för fondemissionselement, apportemission och split. Bolaget har inte några utestående optioner.
Förslag.

0:15

-0:57

142
Andel aktier omsatta i förhållande
till genomsnitt antal aktier, % 19 7 5 3 8 31 35 20 5
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AKTIEN OCH ÄGARSTRUKTUR

Aktiehandeln

Aktiekapitalet

Handeln med MediRox A-aktie flyttades den 10
december 2008 från till AktieTorget.
Aktiekursen har under året minskat med -66
(-32) och den 31 december 2008 var den 5:40 kr,
vilket ger ett börsvärde på 16 Mkr. Högsta betalkurs
under året var 19:50 kr (12 maj 2008) och lägsta var
5:05 kr (9 december 2008). Antalet omsatta aktier
under 2008 var 141 720 st (608 047), motsvarande 5

(20) av aktiestocken. En handelspost
motsvarar 200 aktier. Antalet aktieägare har minskat
till 350 (384) st.

NGM Equity
procent

procent

Aktiekapitalet i MediRox uppgår till 989 000 kronor
och är fördelat på 2 967 000 aktier, varav 2 637 000
A-aktier och 330 000 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. Utvecklingen i
antal utestående aktier framgår av tabellen nedan.

20

Aktiehistorik
Nominellt Förändring av Totalt Antal Antal Totalt antal

Antal Andel av Andel av

Summa 10 största ägarna 2 399 392 81,0 78,6

År/månad Transaktion värde/aktie (kr) aktiekapitalet aktiekapital A-aktier B-aktier aktier

Ägarstruktur 2008-12-31 aktier kapital % röster %

Totalt antal aktier 2 967 000 100,0 100,0

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
2006-03 Omstämpling B till A 1 –11 000 989 000 879 000 110 000 989 000

Bertil Lindkvist 792 900 26,7 18,6
Mats Rånby 604 245 20,4 22,6
Jan Petersen 241 682 8,2 9,0
Lars Olsson 206 420 7,0 7,7
Zafena AB 152 800 5,1 5,7
Dan Prytz 142 045 4,8 5,3
Ribbskottet AB 132 000 4,5 4,9
Ulf Källåker 62 900 2,1 2,4
Jan-Olof Olsson 32 400 1,1 1,2

2006-05 Split 3:1 0,3 0 989 000 2 637 000 330 000 2 967 000

Lars-Erik Sandberg 32 000 1,1 1,2

Övriga 340 ägare 567 608 19,0 21,4

MediRox Aktiekurs 040101-090330
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Utdelningspolicy
Den framtida utdelningen kommer att anpassas till MediRox resultatnivå, finansiella ställning och framtida
utvecklingsmöjligheter. Styrelsens målsättning är att utdelningstillväxten ska vara stabil och att utdelningen långsiktigt ska
utgöra minst halva årets resultat.

Fig 8. MediRox börsvärde steg markant i och med utförsäljningen av ILS
Laboratories 2005 och den extraordinära aktieutdelningen 2006.

Fig 7. MediRox aktiekurs sjönk under 2008 med 66 procent.
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Styrelsen och verkställande direktören för MediRox AB (publ), organisationsnummer 556552-4054, avger härmed följande årsredovisning samt koncernredovisning för räkenskapsåret 2008-01-
01 - 2008-12-31.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Verksamheten

Försäljning

Resultat

Produktutveckling

Kapitalbindning

Finansiell ställning

Risker

Personal

Miljöpolicy

Framtida utveckling

Aktiens överlåtbarhet samt väsentliga avtal som påverkas av en ägarförändring

Redogörelse för styrelsearbetet

Övrigt

Ekonomisk översikt

Disposition av företagets vinst eller förlust

Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning

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

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. Bolagets aktier är upptagna till handel på Aktietorget sedan december 2008.

Koncernens nettoomsättning för helåret uppgick till 16,3 (15,3) Mkr, vilket var en ökning med 7 procent. Exportförsäljningens andel var 40 (41) procent och av omsättningen var 61 (58) procent
genom distributörer. Täckningsgraden uppgick till 67 (70) procent. Moderbolagets omsättning uppgick till 16,3 (15,3) Mkr.

Koncernens rörelseresultat uppgick till 0,3 (0,1) Mkr. Resultat efter finansiella poster uppgick till 0,3 (0,2) Mkr. Resultat per aktie 0:06 (0:03) kr. MediRox ambition är att kontinuerligt uppvisa positivt
resultat efter finansiella poster trots att bolaget i stor utsträckning bedriver utveckling. Moderbolagets resultat efter skatt uppgick till 0,5 (0,2) Mkr.

MediRox arbetar kontinuerligt med att uppgradera och utveckla nya produkter. En rad nya produkter kommer att fortsätta lanseras under 2009 däribland nya ReoRox G . Kostnaderna för

produktutveckling uppgick till cirka 1,3 (1,5) Mkr, varav 0,9 (1,0) Mkr har aktiverats. Det som inte aktiverats avser grundforskning.

Varulagret uppgick till 3,4 (3,6) Mkr motsvarande en omsättningshastighet om 1,4 (1,3) ggr. Kundfordringarna uppgick till 2,7 (2,2) Mkr vilket motsvarar 0,2 (0,1) ggr årsförsäljningen. Avkastningen på
sysselsatta kapitalet var 2 (1) procent.

MediRox-koncernens kassalikviditet uppgick till 233 (249) procent. Koncernens kassaflöde efter investeringar uppgick till 0,5 (1,2) Mkr. Det egna kapitalet uppgick vid utgången av året till 15,0 (16,9)
Mkr, vilket ger en soliditet på 88 (87) procent.

Koncernens och moderbolagets väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer består i politiska beslut, att merparten av produkterna är konkurrensutsatta, produktionsstörningar, personalförändringar
och i viss mån valutarisker. Se vidare not 21.

Antalet anställda blev i medeltal åtta, varav sex kvinnor och två män. Genomsnittlig ålder är 48 år och de har i genomsnitt varit anställda i 4,4 år. Personalen har en utbildning och erfarenhet som
mycket väl svarar mot de arbetsuppgifter de har. Vidareutbildning sker vid behov. Koncernens ledande befattningshavare inklusive VD, totalt fyra personer, har idag avtal om rörlig ersättning utöver
fast lön. Rörlig ersättning består dels av en försäljningsbonus som ger ledningsgruppen cirka 75 000 kronor per år, dels en resultatbonus som maximalt kan ge vardera en månadslön. Avtal om pension
träffas individuellt och kostnaden uppgår maximalt till 30 procent av den fasta lönen. Styrelsen föreslår att dessa principer kvarstår 2009. För mer informations se not 2.

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

År 2009 väntas omsättningstillväxt inom reagens och kontroller trots att trenden med allt mindre direktförsäljning består. MediRox resultat bedöms utvecklas positivt.

Av MediRox totalt 2 967 000 st aktier är 2 637 000 st A-aktier och 330 000 st B-aktier. MediRox A-aktie berättigar till 1 röst och B-aktien till 1/10-dels röst. Kvotvärdet är 33,3 öre/aktie. Bolagets aktier är
sedan 10 december 2008 noterade på Aktietorget, tidigare var de noterade på NGM Equity. Såvitt bolaget känner till finns det ingen överenskommelse mellan bolagets aktieägare, eller annat
förhållande, som begränsar rätten att överlåta aktier i MediRox. Bolaget har inte ingått några avtal som innehåller villkor som upphör om ägarkontrollen förändras.

Styrelsen har sammanträtt vid nio tillfällen under verksamhetsåret. Styrelsens arbete har omfattat allt från övergripande strategiska frågor till löpande uppföljning av resultatutfall. Under 2008 har
särskilt fokus ägnats åt Bolagets kostnadsmassa. Styrelsen har låtit utvärdera resultatet av styrelsens arbete. Styrelsen består av; Stephane Pleijel, ordförande, 60 år, advokat, invald i styrelsen 2003.
Bland andra uppdrag nämns Vallourec Norden AB. Gunnar Pohl, ledamot, 55 år, docent i medicinsk kemi vid Umeå universitet. Hans Wagenius, 66 år, civilingenjör i Medicinsk teknik vid Tekniska
Högskolan i Stockholm. Marie Åström, ledamot, 42 år, civilekonom. Märit Östling, ledamot, 47 år, Fil Lic. analytisk kemi, director, Disease Area Strategy Process. Till styrelsen har VD Robert
Löfvenmark och finansiell rådgivare Fredrik Tibell varit adjungerade. Valberedningen föreslår årsstämman att styrelsearvodet skall uppgå till 7 basbelopp.

Koncernen tillämpar i sin redovisning de av EU godkända International Financial Reporting Standards (IFRS) sedan 1 januari 2005. MediRox har ett aktiekapital om 989 000 kronor fördelat på 2 967
000 aktier.

Resultat per aktie, kr 0:06 0:03 0:48
Resultat per aktie efter utspädning, kr 0:06 0:03 0:48
Soliditet, % 88 87 85
Förändring omsättning, % 7 -1 18

Till bolagsstämmans, i moderbolaget MediRox AB, förfogande står 9 678 461 kr. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:
Till aktieägarna utdelas 0:30 kr per aktie 890 100
I ny räkning överförs

9 678 461

MediRox styrelse har konstaterat att MediRox väntas visa hög vinsttillväxt de närmaste åren. Långsiktigt är ambitionen att dela ut minst 50 procent av årets resultat. Styrelsen föreslår årsstämman en
utdelning på 0,9 Mkr vilket motsvarar 0:30 kr per aktie. Föreslagen avstämningsdag är den 5 maj 2009. Euroclear Sweden AB räknar med att kunna sända utdelningen till aktieägarna den 8 maj 2009.
Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt bolagets
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Styrelsen har i sitt förslag till utdelning beaktat de investeringar, de försäljningar och den avveckling som planeras.

2

Koncernen 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31

8 788 361

Årsredovisning

21

Årsredovisning 2008Årsredovisning 2008



RESULTATRÄKNING KONCERNEN (not 1) 2008-01-01 2007-01-01

Rörelsens kostnader

Rörelseresultat 286 115

Resultat efter finansiella poster 347 250

Årets resultat 175 103

Not 2008-12-31 2007-12-31

Nettoomsättning 16 343 15 316

Varukostnad -5 334 -4 558
Övriga externa kostnader 3, 4 -4 108 -4 052
Personalkostnader 2 -5 113 -4 777
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar 5 -1 502 -1 782
Övriga rörelsekostnader

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 6 74 156
Räntekostnader och liknande resultatposter 7

Årets skatt -42 0
Uppskjuten skatt 8

Resultat per aktie 20 0,06 0,03

0 -32

-13 -21

-130 -147

22

Årsredovisning 2008Årsredovisning 2008



BALANSRÄKNING KONCERNEN (not 1)

Anläggningstillgångar

7 116 7 132

1 661 2 042

326 353

Summa anläggningstillgångar 9 103 9 543

Omsättningstillgångar

3 777 3 708

Summa omsättningstillgångar 8 011 9 882

SUMMA TILLGÅNGAR 17 114 19 425

Balanserade utgifter 9 6 047 5 756
Koncessioner, patent och liknande rättigheter 10

Maskiner, inventarier och tekniska anläggningar 11 1 430 1 734
Förbättringsutgifter på annans fastighet 12

Andelar i intresseföretag 14 180 180
Andra långfristiga värdepappersinnehav 15 7 7
Andra långfristiga fordringar 16

Uppskjuten skattefordran 8 0 16

Varulager 25 3 365 3 606

Kundfordringar 24 2 684 2 209
Skattefordringar 348 390
Övriga fordringar 420 850
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Likvida medel 26 869 2 568

Tillgångar Not 2008-12-31 2007-12-31

Immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Kortfristiga fordringar

1 069 1 376

231 308

139 166

325 259
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BALANSRÄKNING KONCERNEN (not 1)

Summa eget kapital 15 007 16 908

114 0

1 993 2 517

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 17 114 19 425

Poster inom linjen

Övrigt Balanserade
Aktie- tillskjutet resultat inkl

Utgående eget kapital 2008-12-31 989 12 277 1 741

19
Aktiekapital 989 989
Övrigt tillskjutet kapital 12 277 12 277
Balanserat resultat inklusive årets resultat

Skulder till kreditinstitut 17 0 0
Uppskjuten skatt 8

Skulder till kreditinstitut 17 0 69
Leverantörsskulder 984 1 438
Övriga kortfristiga skulder 307 244
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18

Ställda säkerheter 22 1 100 1 185
Ansvarsförbindelser Inga Inga

Ingående eget kapital 2007-01-01 989 12 277 5 617
Utdelning -2 078
Årets resultat 103
Utgående eget kapital 2007-12-31 989 12 277 3 642
Ingående eget kapital 2008-01-01 989 12 277 3 642
Utdelning -2 076

EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2008-12-31 2007-12-31

Förändring eget kapital (not 19) kapital kapital årets resultat

Eget kapital

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

1 741 3 642

114 0

702 766

Årets resultat 175

24

Årsredovisning 2008Årsredovisning 2008



KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN (not 1)
2008-01-01 2007-01-01

2 006 2 146

Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 006 2 194
före förändringar i rörelsekapitalet

Kassaflöde från den löpande verksamheten 757 2 440

Kassaflöde från investeringsverksamheten -310 -1 194

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2 146 -2 343

Årets kassaflöde -1 699 -1 097

Likvida medel vid årets utgång 869 2 568

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys - koncernen

Resultat efter finansnetto 347 250
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet: 1 659 1 896

Aktuell skatt

Ökning (-) / Minskning (+) av varulager -35 -367
Ökning (-) / Minskning (+) av rörelsefordringar -765 1 291
Ökning (+) / Minskning (-) av kortfristiga rörelseskulder

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -132 -936
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 794 748
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

Förändring låneskuld -69 -266
Utdelning

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Kassa och bank 869 2 568

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet består av av- och nedskrivningar 1 777 Tkr samt orealiserade
kursdifferenser -118 Tkr. För betalda ränteintäkter och kostnader hänvisas till not 6 och 7.

Not 2008-12-31 2007-12-31

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet:

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0 48

-449 -678

-972 -1 006

-2 077 -2 077

Likvida medel vid årets ingång 2 568 3 665
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RESULTATRÄKNING MODERBOLAGET (not 1) 2008-01-01 2007-01-01

Rörelseresultat 578 203

Resultat efter finansiella poster 642 347

Årets resultat 453 239

Not 2008-12-31 2007-12-31

Nettoomsättning 16 343 15 316

Varukostnad -5 249 -4 473
Övriga externa kostnader 3, 4 -4 204 -4 352
Personalkostnader 2 -5 113 -4 777
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar 5 -1 199 -1 479
Övriga rörelsekostnader

Ränteintäkter och liknande resultatposter 6 74 154
Räntekostnader och liknande resultatposter 7

Skatt 8

Rörelsens kostnader

Resultat från finansiella poster

0 -32

-10 -10

-189 -108
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BALANSRÄKNING MODERBOLAG (not 1)

Anläggningstillgångar

5 703 5 484

1 255 1 569

9 632 9 659

Summa anläggningstillgångar 16 590 16 712

3 777 3 730

umma omsättningstillgångar 8 011 9 820

SUMMA TILLGÅNGAR 24 601 26 532

Balanserade utgifter 9 4 634 4 108
Koncessioner, patent och liknande rättigheter 10

Maskiner, inventarier och tekniska anläggningar 11 1 024 1 261
Förbättringsutgifter på annans fastighet 12

Andelar i koncernbolag 13 9 373 9 373
Andelar i intresseföretag 14 120 120
Andra långfristiga fordringar 16

Varulager 25 3 365 3 522

Kundfordringar 24 2 684 2 209
Skattefordringar 348 390
Övriga fordringar 420 849
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Likvida medel 26 869 2 568

S

TILLGÅNGAR Not 2008-12-31 2007-12-31

Immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

1 069 1 376

231 308

139 166

325 282
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BALANSRÄKNING MODERBOLAG (not 1)

3 356 3 356

6 745 8 748

Summa eget kapital 10 101 12 104

329 58

14 171 14 370

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 24 601 26 532

Poster inom linjen

Balanserade
Aktie- Reserv- vinstmedel inkl

Utgående eget kapital 2008-12-31 989 2 367 6 745

EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2008-12-31 2007-12-31

Förändring eget kapital kapital fond årets resultat

Eget kapital

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

19
Bundet eget kapital
Aktiekapital 989 989
Reservfond

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 6 292 8 509
Årets resultat

Skulder till koncernbolag

Leverantörsskulder 984 1 438
Skulder till koncernbolag 12 179 11 922
Övriga kortfristiga skulder 306 244
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Ställda säkerheter 22 1 000 1 000
Ansvarsförbindelser Inga Inga

Ingående eget kapital 2007-01-01 989 2 367 10 865
Utdelning -2 077
Lämnat koncernbidrag -387
Skatteeffekt på koncernbidrag 108
Årets resultat 239
Utgående eget kapital 2007-12-31 989 2 367 8 748
Ingående eget kapital 2008-01-01 989 2 367 8 748
Utdelning -2 077
Lämnat koncernbidrag -527
Skatteeffekt på koncernbidrag 148

2 367 2 367

453 239

329 58

702 766

Årets resultat 453
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KASSAFLÖDESANALYS MODERBOLAGET (not 1)

2008-01-01 2007-01-01

1 999 1 853

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 999 1 853
före förändringar i rörelsekapitalet

Kassaflöde från den löpande verksamheten 690 2 222

Kassaflöde från investeringsverksamheten -311 -1 195

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2 077 -2 077

Årets kassaflöde -1 698 -1 050

Likvida medel vid årets utgång 869 2 567

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys - moderbolag

2008-12-31 2007-12-31
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet:

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Resultat efter finansnetto 642 347
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet: 1 357 1 506

Aktuell skatt

Ökning (-) / Minskning (+) av varulager -119 -367
Ökning (-) / Minskning (+) av rörelsefordringar -741 1 311
Ökning (+) / Minskning (-) av kortfristiga rörelseskulder

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -132 -936
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -973 -1 006
Förvärv/avyttring av finansiella anläggningstillgångar

Betald utdelning

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Kassa och bank 869 2 567

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet består av av- och nedskrivningar på 1 475 Tkr samt
orealiserade kursdifferenser på -118 Tkr. För betalda ränteintäkter och kostnader hänvisas till not 6 och 7.

0 0

-449 -575

794 747

-2 077 -2 077

Likvida medel vid årets ingång 2 567 3 617
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NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER

Grunder för redovisningen

Kritiska bedömningar

Klassificering

Koncernredovisning

Skatt

Avsättningar

Finansiella instrumen

Intäkter

Utländsk valuta

Koncernredovisningen för MediRox AB (moderbolaget) för det räkenskapsår som slutade den 31 december 2008 har godkänts av styrelsen och verkställande direktören för publicering den 8 april
2008 och kommer att föreläggas årsstämman 2009 för fastställande. Moderbolaget är ett svenskt aktiebolag (publ), med säte i Nyköping, Sverige.

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 RFR 1.1 (kompletterande redovisningsregler för koncerner).
De IFRS-standarder och tolkningar som publicerats, men inte trätt i kraft per den 31 december 2008, bedöms inte få någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter 2009. Alla belopp är
i tusen svenska kronor (Tkr) om inget annat anges, och avser perioden 1 januari – 31 december 2008 för resultatrelaterade poster respektive 31 december 2008 för balansräkningsrelaterade poster.

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. Bedömningar och antaganden som bär en betydande risk är balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och
bedömd nyttjandeperiod för immateriella anläggningstillgångar.

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.

I koncernredovisningen ingår dotterföretag i vilka moderbolaget, vid räkenskapsårets utgång, direkt eller indirekt, har mer än 50 procent av röstetalet eller på annat sätt har ett bestämmande
inflytande över. Förvärvade bolag ingår i koncernen från förvärvstidpunkten och avyttrade bolag ingår i koncernen till och med tidpunkten för avyttringen. Endast den del av dotterföretagets kapital
som intjänats efter förvärvet ingår i koncernens eget kapital. Anskaffningskostnaden för ett förvärv utgörs av verkligt värde på tillgången som lämnats som ersättning och uppkomna eller övertagna
skulder per överlåtelsedagen, plus kostnader som är direkt hänförbara till förvärvet. Eventuellt positiv skillnader mellan anskaffningskostnaden för aktierna och koncernens andel av det
koncernmässiga anskaffningsvärdet redovisas som koncernmässig goodwill. Är skillnaden negativ redovisas den direkt i resultaträkningen. Koncerninterna transaktioner och balansposter samt
orealiserade vinster på transaktioner mellan koncernföretag elimineras. I koncernredovisningen har redovisningsprinciperna för dotterföretag, i förekommande fall, anpassats
för att uppnå en konsekvent tillämpning av koncernens principer.

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 moderbolaget redovisas
obeskattade 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 medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden.

Som avsättning redovisas legala eller informella förpliktelser som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men
ovissa till belopp eller den tidpunkt då de ska infrias.

t
Koncernen klassificerar sina finansiella instrument i följande kategorier. Klassificeringen är beroende av för vilket syfte instrumentet förvärvats.

Denna klass av finansiella tillgångar utgörs av finansiella tillgångar som innehas för handel, d v s kortfristiga innehav. Derivatinstrument ingår alltid i denna klass utom i det fall derivatet utgör en del i
en säkringstransaktion.

Finansiella tillgångar i kategorin som hålls till förfall är anskaffade med avsikt och finansiell förmåga att behållas till förfallotidpunkten. Dessa finansiella instrument värderas till upplupet
anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.

I denna klass återfinns finansiella tillgångar som kan säljas och som inte är derivat. Finansiella instrument i denna kategori värderas till verkligt värde och värdeförändringen redovisas över eget
kapital.

Lånefordringar och kundfordringar har fastställda betalningar och innehas utan handelssyfte. Värdering sker till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med
eventuell reservering för värdeminskning.

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.

Köp och försäljningar av finansiella instrument redovisas på affärsdagen, d.v.s. den dag då bindande avtal ingås. Samtliga finansiella instrument vilka inte värderas till verkligt värde, värderas
inledningsvis till anskaffningskostnad plus transaktionskostnader. Per 2008-12-31 klassificeras i princip alla MediRox fordringar och skulder i kategorin låne- och kundfordringar samt låne- och
leverantörsskulder.

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

För utländsk valuta används balansdagens kurs. I princip all exportförsäljning sker i euro, men försäljning i us-dollar förekommer tills pecifika kunder.

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen

Finansiella tillgångar som hålles till förfall

Finansiella tillgångar som kan säljas

Lånefordringar och kundfordringar

Låneskulder och leverantörsskulder

Noter
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Varulager

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Balanserade utgifter

Nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

Leasing - leasetagare

Koncernbidrag

Koncernuppgifter

Segmentsrapportering

Kassaflödesanalys

Moderbolagets redovisningsprinciper

Varulagret är upptagna till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt först in- först ut- principen, respektive verkligt värde. Därvid har inkuransrisk beaktats. I egentillverkade
halv- och helfabrikat består anskaffningsvärdet av direkta materialkostnader samt schablon om 3 procent för hemtagningskostnader.

Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Utgifter för förbättring av tillgångarnas
prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångarnas redovisade värde. Avskrivningarna baseras på anskaffningsvärden vilka, efter avdrag för eventuella restvärden,
fördelas överuppskattad nyttjandeperiod. Egenutvecklade tillgångar skrivs av från och med den tidpunkt då det kan säljas eller tas i bruk. Nyttjandeperiod och restvärde
prövas varje balansdag och justeras vid behov. Följande avskrivningsprocent har tillämpats:

Koncernen Moderbolaget

-Balanserade utgifter 7-10% 10-12,5%
-Koncessioner, patent o liknande rättigheter 14% 14%

-Maskiner och andra tekniska anläggningar 10% 10%
-Inventarier, verktyg och installationer 7-33% 7-33%

Immateriella tillgångar som inte skrivs av prövas årligen eller så snart indikation finns på värdenedgång, för att identifiera eventuellt nedskrivningsbehov. Redovisning sker
till anskaffningsvärdet minskat med eventuella ackumulerade nedskrivningar. Balanserade utgifter för koncernen skrivs av med 10 %, men övervärdet har en avskrivningstid
på 15 år dvs. 7 %. Patentet löper till 2013 och förvärvades slutligen 2007 varför den skrivs av på 7 år.

Utvecklingskotnader för produkter som anses utgöra standardprodukter aktiveras i balansräkningen som immateriella anläggningstillgångar. Utvecklingskostnader
redovisas som en immateriell tillgång när följande kriterier är uppfyllda:

* Det är tekniskt möjligt för företaget att färdigställa produkten så att den kan säljas.
* Företagets avsikt är att färdigställa produkten så att den kan användas eller säljas.
* Företaget har förutsättningar att använda eller sälja den immateriella tillgången.
* Den immateriella tillgången medför att framtida ekonomiska fördelar för företaget sannolikt ökar.
* Det finns erforderliga och adekvata tekniska, finansiella och andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för att använda eller sälja den immateriella tillgången.
* Företaget kan på ett tillförlitligt sätt beräkna de utgifter som kan hänföras till den immateriella tillgången.

Balanserade utgifter för utvecklingsarbetet aktiveras till självkostnadspris. Nedskrivningsprövning sker minst en gång per år samt så snart indikation finns om att
nedskrivning skulle kunna krävas. Utgiften för forskning belastar alltid resultatet när de uppkommer.

Vid varje rapporttillfälle görs en bedömning om det föreligger någon indikation på en värdeminskning avseende koncernens tillgångar. Om det föreligger någon indikation
på att en tillgång har minskat i värde sker en beräkning av tillgångens återvinningsvärde. En nedskrivning redovisas i resultaträkningen. Gjorda nedskrivningar återförs om
förändring skett i de antaganden som ledde fram till den ursprungliga nedskrivningen. Återföring av gjord nedskrivning görs inte så att det redovisade värdet överstiger vad
som skulle ha redovisats, efter avdrag för planenliga avskrivningar, om någon nedskrivning inte gjorts. En återföring av gjorda nedskrivningar redovisas i resultaträkningen.

Leasing av anläggningstillgångar där leasetagaren i allt väsentligt står för samma risker och förmåner som vid direkt ägande klassificeras som finansiell leasing. Leasing av
tillgångar där leasegivaren i allt väsentligt kvarstår som ägare av tillgången klassificeras som operationell leasing. Leasingavgiften kostnadsföres linjärt över leasingperioden.

Företaget redovisar koncernbidrag i enlighet med uttalandet från Redovisningsrådets Akutgrupp. Koncernbidrag redovisas enligt ekonomisk innebörd. Det innebär att
koncernbidrag lämnas i syfte att minimera koncernens skatt och redovisas direkt mot balanserade vinstmedel efter avdrag för dess aktuella skatteeffekt.

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.

Operativt är verksamheten i koncernen primärt indelat produktgruppsorienterat. Sekundärt är verksamheten geografiskt indelad efter marknader. Se vidare not 23.

Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden. Det innebär att kassaflödet har justerats för transaktioner som inte medfört in- eller utbetalningar under
perioden. I likvida medel ingår kassa och banktillgodohavanden.

Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer RFR 2.1 Redovisning för juridisk person. Det innebär
att moderbolaget i årsredovisningen för den juridiska personen skall tillämpa samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för
årsredovisningslagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. All leasing klassificeras som operationell.

Immateriella anläggningstillgångar:

Materiella anläggningstillgångar:
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NOT 2 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER
2008-01-01 2007-01-01

Totalt i Moderbolaget 8 7

Totalt i dotterbolag 0 0

Koncernen totalt 8 7

Könsfördelning i företagsledningen 2008-12-31 2007-12-31
Andel Andel

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2008-01-01 2007-01-01

Summa 3 831 3 499

Summa 3 831 3 499

Sjukfrånvaro

Ersättningar till verkställande direktören, ledningsgruppen och övrig personal

Ersättningar till styrelsen

Pensions-

Summa 2 353 75 308 2 736

Transaktioner med närstående

Män 2 2
Kvinnor

Män 0 0
Kvinnor

Styrelsen 40% 20%
Företagsledningen 50% 50%

Företagsledningen 50% 50%

Styrelse och VD 1 423 1 173
Övriga anställda

Sociala kostnader 1 736 1 523
(varav pensionskostnader) 419 334

Styrelse och VD 1 423 1 173
Övriga anställda

Sociala kostnader 1 736 1 523
(varav pensionskostnader) 419 334

Av Moderbolagets pensionskostnader avser 225 (föreg år 180) VD. Av koncernens pensionskostnader avser 225 (föreg år 180) VD.

Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid var 10 (17)%.

Ersättningar och förmåner till verkställande direktören beslutas av ordföranden. För övriga anställda fattas beslut om ersättning och förmåner av styrelsen. Någon särskild
ersättningskommitté har således inte förekommit. Ersättningar och förmåner utgörs av grundlön, bonus och pension. Ledningsgruppen bestod under året av Lars
Olsson/ Robert Löfvenmark (VD), Christina Lönnbeck, Christer Hultman och Elin Bergkvist. Utöver ledningsgruppen hade bolaget i snitt fyra anställda. En mindre bonus
utbetalas till samtliga anställda baserat på tillverkningsvolym. Under 2008 uppgick denna bonus till totalt 166 500 kronor. Vidare har samtliga anställda möjlighet 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 2008. Principerna för ersättning till ledningen har varit likadan de senaste tre åren. De föreslås kvarstå oförändrade även 2008.
Koncernen har förmånsbestämd pensionsplan, frivillig ITP i SPP. Den redovisas som avgiftsbestämd i enlighet med URA 42. Pensionskostnad avser den kostnad som påverkat
årets resultat. Pensionsåldern för verkställande direktören och övriga i ledningsgruppen är 65 år. Som pensionsgrundande lön avses grundlön och bonus. För verkställande
direktören gäller 12 månaders uppsägningstid från Bolagets 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.

Till ordförande Stephane Pleijel och styrelseledamöterna Gunnar Pohl, Hans Wagenius, Marie Åström och
Märit Östling utgår styrelsearvode enligt bolagsstämmans beslut.

Pleijel, styrelsens ordförande 103 0 0 103
Ledamöter (4 st) 246 0 0 246
Löfvenmark, verkställande direktör 1 023 22 225 1 270

Advokatfirman Nova AB, där styrelseordförande Pleijel är verksam, har anlitats för juridisk konsultation mot arvode 24 Tkr. AiMedia, som har släktband med VD Löfvenmark,
har anlitats för hemsideuppbyggnad och reklamtjänster motsvarande 83 Tkr. Aktieägare Zafena AB och Zafena närstående Mats Rånby är större aktieägare i MediRox.
Zafena AB har under 2008 köpt produkter från MediRox för totalt 533 Tkr. Alla dessa transaktioner har skett till marknadsmässiga priser.
Moderbolaget har ej haft närståendetransaktioner utöver vad som här nämnts.

Medelantalet anställda 2008-12-31 2007-12-31

kvinnor kvinnor

2008-12-31 2007-12-31

Grundlön Bonus kostnad Summa

6 5

0 0

2 408 2 326

2 408 2 326

Övriga i ledningsgruppen (3 st) 981 53 83 1 117

Moderbolaget

Dotterbolag

Moderbolaget

Koncernen

Moderbolaget

Koncernen
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NOT 3 LEASING

NOT 4 ERSÄTTNING TILL REVISORER Koncernen Moderbolaget

148 148

NOT 5 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR AV MATERIELLA OCH IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

1 502 1 782

1 199 1 479

NOT 6 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE

NOT 7 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

NOT 8 SKATT

114 16

-130 147

28% 172 28% 147

189 108

Räkenskapsårets betalda leasingavgifter 0 0
Avtalade framtida leasingavgifter 0 0
Tillgångarnas värde 0 0

Räkenskapsårets betalda leasingavgifter 90 328
Avtalade framtida leasingavgifter 0 70
Tillgångarnas värde 0 85

Moderbolaget, avtalade framtida leasingavgifter
Inom ett år

0 70
1-5 år 0 0

SET
Revisionsuppdrag 148 148
Andra uppdrag

All revision faktureras moderbolaget.

Immateriella anläggningstillgångar 988 1 158
Maskiner och andra tekniska anläggningar

Immateriella anläggningstillgångar 753 923
Maskiner och andra tekniska anläggningar

Ränteintäkter, övriga 74 156

Ränteintäkter, övriga 74 154

Erhållna ränteintäkter uppgick 2008 till 74 Tkr i både koncern och i moderbolag.

Räntekostnader, övriga 13 21

Räntekostnader, övriga 10 11

Betalada räntekostnader uppgick 2008 till 13 Tkr i koncern och till 10 Tkr i moderbolag.

Underskottsavdrag 0 148
Temporära skillnader

Temporära skillnader 18 37
Förändring aktiverat underskottsavdrag

Resultat före skatt 347 28% 97 28% 70
Ej skattepliktiga intäkter -8 28% -2 28% -2
Ej avdragsgilla kostnader 43 28% 12 28% 13
Övrigt 235

Resultat före skatt 642 28% 179 28% 97
Ej skattepliktiga intäkter 8 28% -2 28% -2
Ej avdragsgilla kostnader 43

Årets skatt att betala uppgår till 42 Tkr.

2008-01-01 2007-01-01

2008-01-01 2007-01-01

2008-01-01 2007-01-01

2008-01-01 2007-01-01

Koncernen

Moderbolaget

Moderbolaget

Moderbolaget

Moderbolaget

Uppskjuten skatteskuld

Uppskjuten skattekostnad

Effektiv skatt - Koncernen

Effektiv skatt - Moderbolaget

2008-12-31 2007-12-31

2008-12-31 2007-12-31

2008-12-31 2007-12-31

2008 2007

0 0

514 624

446 556

114 -132

-148 110

28% 65 28% 66

28% 12 28% 13

Koncernen

Koncernen

Koncernen

2008-12-31 2007-12-31

2008-12-31 2007-12-31

2008-12-31 2007-12-31
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NOT 9 BALANSERADE UTGIFTER
Koncernen Moderbolaget

23 122 6 042

-17 075 -1 408

6 047 4 634

NOT 10 KONCESSIONER, PATENT OCH LIKNANDE RÄTTIGHETER
Koncernen Moderbolaget

3 106 2 380

-2 037 -1 311

1 069 1 069

NOT 11 MASKINER, INVENTARIER OCH TEKNISKA ANLÄGGNINGAR
Koncernen Moderbolaget

4 369 2 438

-2 939 -1 414

1 430 1 024

NOT 12 FÖRBÄTTRINGSUTGIFTER PÅ ANNANS FASTIGHET

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ackumulerade av- och nedskrivningar

Redovisade värden

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ackumulerade av- och nedskrivningar

Redovisade värde

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ackumulerade av- och nedskrivningar

Redovisade värden

2007-01-01 21 144 4 064
Nyanskaffningar 1 006 1 006
2007-12-31 22 150 5 070

2008-01-01 22 150 5 070
Nyanskaffningar 972 972
2008-12-31

2007-01-01 -15 776 -580
Årets avskrivningar -618 -382
2007-12-31 -16 394 -962

2008-01-01 -16 394 -962
Årets avskrivningar -681 -446
2008-12-31

2007-12-31 5 756 4 108
2008-12-31

2007-01-01 3 106 2 380
2007-12-31 3 106 2 380

2008-01-01 3 106 2 380
2008-12-31

2007-01-01 -1 189 -463
Årets avskrivningar -541 -541
2007-12-31 -1 730 -1 004

2008-01-01 -1 730 -1 004
Årets avskrivningar -307 -307
2008-12-31

2007-12-31 1 376 1 376
2008-12-31

2007-01-01 3 807 1 876
Nyanskaffningar 550 550
Utrangeringar -120 -120
2007-12-31 4 237 2 306

2008-01-01 4 237 2 306
Nyanskaffningar 132 132
Utrangeringar 0 0
2008-12-31

2007-01-01 -2 045 -655
Utrangeringar 89 89
Årets avskrivningar -547 -479
2007-12-31 -2 503 -1 045

2008-01-01 -2 503 -1 045
Utrangeringar 0 0
Årets avskrivningar -436 -369
2008-12-31

2007-12-31 1 734 1 393
2008-12-31

Under 2007 investerades 385 Tkr i förbättringsutgifter på annans fastighet. Investeringen skrivs av under hyresavtalets löptid, t.o.m. 2011. År 2008 var avskrivningen
77 Tkr.

34

Årsredovisning 2008Årsredovisning 2008



NOT 13 ANDELAR I KONCERNBOLAG 2008-12-31 2007-12-31

9 373 9 373
Specifikation av Moderbolaget innehav av aktier och andelar i koncernbolag

Antal

9 373
NOT 14 ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG

Redovisade värden 180 120

Specifikation av koncernens innehav av aktier och andelar i intresseföretag

Justerat EK/ Andelar/ Andelens värde Bokfört värde

Malmfältens ArticLab AB 2008 2007

NOT 15 ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV Koncernen Moderbolaget

7 0

NOT 16 ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR
Koncernen Moderbolaget

2008 2007
Koncernen Moderbolaget Koncernen Moderbolaget

NOT 17 SKULDER TILL KREDITINSTITUT

0 0 69 0

NOT 18 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 2008 2007
Koncernen Moderbolaget Koncernen Moderbolaget

702 702 766 766

NOT 19 EGET KAPITAL

Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början 9 373 9 373
-Försäljning

Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.

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

Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början 300 200

Ackumulerade nedskrivningar
-Vid årets början

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 eget kapital inklusive eget kapitaldelen i obeskattade reserver. Med årets resultat avses ägarandelen av företagets resultat efter skatt inklusive eget
kapitalandelen i årets förändring av obeskattade reserver. Bolagets resultatandel ingår inte i koncernens resultat enligt kapitalandelsmetoden.

Malmfältens ArticLab AB -100 3 000 180 120
556521-8426, Gällivare -132 42,86

Tillgångar 16 167
Skulder 116 180
Intäkter 0 0
Kostnader 132 65

Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början 7 0
-Årets anskaffning

Specifikation av värdepapper (Koncernen) Bokfört värde Marknadsvärde
Spring Systems AB 7 -

-Vid årets början 166 166
-Tillkommande fordringar 0 0
-Avgående fordringar -27 -27
Utgående bokfört värde 139 139

Lånet amorteras kvartalsvis och löper med 5 procent ränta. Slutamorterat 31 december 2010.

Förfallotidpunkt, inom ett år från balansdagen 0 0 69 0
Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen

Personalrelaterade kostnader 503 503 631 631
Övriga poster

Övrigt tillskjutet kapital avser eget kapital som är tillskjutet från ägarna.

Antalet aktier uppgår till 2 967 000 stycken varav 2 637 000 stycken A-aktier och 330 000 stycken B-aktier.
Kvotvärdet är 0,33. MediRox innehar inga egna aktier.

0 0

556349-7444, Linköping 1 000 100 135

-120 -80

0 0

0 0 0 0

199 199 135 135

Dotterbolag / Org nr / Säte andelar % Bokfört värde

Intresseföretag / org nr, säte årets resultat antal i % i koncernen hos Moderbolaget

Koncernen Moderbolaget

Ackumulerade anskaffningsvärden

Koncernen

Antal aktier
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NOT 20 RESULTAT PER AKTIE

NOT 21 FINANSIELLA RISKER OCH FINANSPOLICIES SAMT ÖVRIGA RISKER

Valutarisk

Ränterisk

Prisrisk

Kreditrisk

Likviditetsrisk

Hantering av kapitalrisk

NOT 22 STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Resultat per aktie är beräknat enligt följande; årets resultat i koncernen 175 Tkr (103) dividerat i genomsnittligt antal aktier (2 967 000 st). Inga utestående värdepapper kan
medföra utspädning.

Koncernens enskilt största risk är den politiska, där förändringar inom vården eller regelsystem kan få stora effekter på enskilda marknader. MediRox som är ett litet bolag på
få marknader är särskilt känsligt för detta. Personalen är en av de viktigaste resurserna i MediRox eftersom var och en har en betydande roll. Vid personalförändringar kan
det därför vara svårt att hitta motsvarande kompetens inom snar framtid. Även konkurrenssituiationen samt produktionsstörningar är risker som bolaget regelbundet
arbetar för att minimera. Koncernen utsätts genom sin verksamhet även för olika finansiella risker så som marknadsrisk (inkl. valutarisk, ränterisk och prisrisk), kreditrisk och
likviditetsrisk. Koncernens övergripande riskhanteringspolicy, vilken fastställts av styrelsen, är att eftersträva minimala ogynnsamma effekter på finansiellt resultat och
ställning. Koncernens finansiella tillgångar är samtliga klassificerade inomkategorin lånefordringar och kundfordringar. Koncernens finansiella skulder är klassificerade i
kategorin låneskulder och leverantörsskulder. De finansiella tillgångarna består av balansposterna andra långfristiga värdepappersinnehav, andra långfristiga fordringar,
kundfordringar, övriga fordringar, upplupna intäkter och likvida medel. Koncernens finansiella skulder består av balansposterna skulder till kreditinstitut,
leverantörsskulder, övriga kortfrisiga skulder samt upplupna kostnader.

Koncernen verkar internationellt och utsätts för valutarisker då i huvudsak all exportförsäljning sker i EUR. Valutarisk uppstår genom framtida affärstransaktioner,
redovisade tillgångar och skulder samt nettoinvesteringar i utlandsverksamhet. För närvarande är nettoexponeringen i respektive valuta begränsad. Koncernen har därför
inte som policy att säkra exponeringen. Under perioden har valutakursförändringar endast haft marginell påverkan på resultatet. Det finns vidare en exponering för
valutarisk avseende kundfordringar och leverantörsskulder. Om samtliga valutor skulle ha varit 5 procent högre/lägre skulle koncernens och moderbolagets resultat på
grund av exponeringen ha påverkats med cirka +/- 25 Tkr baserat på exponeringen per balansdagen. Andelen skulder i utländsk valuta per 31 december 2008 är mindre än
en procent och finansiella tillgångar är noll procent.

Ränterisk är risken att värdet på finansiella instrument varierar på grund av förändringar i marknadsräntor. Några räntebärande finansiella skulder finns inte. Koncernen har
endast finansiella tillgångar som är räntebärande och då är räntan fast, varför en ränteförändring inte påverkar resultatet. MediRox finanspolicies är att inte spekulera med
likvida medel eller på annat sätt riskera värdeminskning på överskottslikviditet. MediRox ränterisk är noll. MediRox har upptagit en checkkredit om 1 000 Tkr som inte
utnyttjas, men för att säkra upp för oförutsedda händelser.

Koncernen är endast i mindre utsträckning exponerad för prisrisk avseende aktier klassificerade som finansiella instrument. Aktierna i de två intressebolagen är totalt
bokade till 187 Tkr i koncernen och 120 Tkr i Moderbolaget.

Kreditrisken är risken att en part i en transaktion med ett finansiellt instrument inte kan fullgöra sitt åtagande. Vi bedömer att kreditrisken består av förfallna kundfordringar,
vars belopp framgår av not 24. I övrigt föreligger inte någon betydande koncentration av kreditrisker, geografiskt eller till ett visst kundsegment.

Försiktighet i hanteringen av likviditetsrisk innebär att inneha tillräckliga likvida medel alternativt avtalade kreditmöjligheter för att kunna stänga marknadspositioner.
Likviditetsrisken bedöms i nuläget vara rimligt låg. Alla bolagets finansiella skulder förfaller till betalning inom ett år.

Koncernens mål avseende kapitalstruktur är att trygga koncernens förmåga att fortsätta sin verksamhet för att kunna genererar avkastning till aktieägarna och nytta till
andra intressenter samt att kapitalstrukturen är optimal med hänsyn till kostnaden för kapitalet. Utdelning till aktieägarna, inlösen av aktier, utfärdande av nya
aktier eller försäljning av tillgångar är exempel på åtgärder som koncernen kan använda sig av för att justera kapitalstrukturen. Det är styrelsens uppfattning att
kapitalstrukturen i nuläget är för stark och att de utdelningar som föreslagits senaste åren bidrar positivt till att nå en mer normal och optimal kapitalstruktur.
Under 2008 förstärktes soliditeten ytterligare till 88 procent (87).

Företagsinteckningar 1 100 1 100
Leasade tillgångar 0 85

Företagsinteckningar 1 000 1 000
Ansvarsförbindelser Inga Inga

Panter och säkerheter för egna skulder 2008-12-31 2007-12-31
Koncernen

Moderbolaget
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NOT 23 SEGMENTRAPPORTERING Nettoomsättning Rörelseresultat

16 343 15 316 286 115

Reagens och kontroller FOR-instrumet

15 506 14 054 837 1 263

Reagens och kontroller FOR-instrument

Not 24 Kundfordringar

Koncernen Moderbolaget

Not 25 Varulager

Not 26 Likvida medel

Reagens och kontroller 15 506 14 054 2 770 2 401
FOR-instrument 837 1 262 -1 802 -1 723
Ofördelat
Totalt koncernen

Sverige 9 688 8 887 54 181
Övriga Norden 2 837 2 665 20 472
Övriga Europa 2 979 2 499 235 127
Övriga världen
Totalt koncernen

Tillgångar 8 118 9 406 4 624 5 272
Skulder 1 039 1 859 418 481
Investeringar 135 1 256 934 300
Avskrivningar 1 038 1 045 386 660

Sekundärt segment är geografiskt och har inte fördelats då alla tillgångar och skulder finns på samma geografiska plats. IFRS 14, Rörelsesegment, som träder ikraft
2009-01-01 bedöms inte påverka denna uppställning då dessa segment används operativt av företagsledningen för att styra bolaget.

Under 2008 uppgick kreditförlusterna till 9 Tkr (86). Per 31 december 2008 var kundfordringar om 70 Tkr (306) förfallna inom moderbolaget och koncernen utan att
något nedskrivningsbehov bedöms föreligga. Dessa kundfordringar är huvudsakligen mot kunder som tidigare inte har haft några betalningssvårigheter.
Åldersanalysen avseende dessa kundfordringar framgår nedan:

Mindre än 3 månader 70 221 70 221
3 till 6 månader 0 0 0 0
6 till 12 månader 0 9 0 9
Längre än 12 månader 0 76 0 76

Varulagret har under 2008 belastats med en nedskrivning på 276 Tkr (0) av gammal instrumentserie.

MediRox har upptagit en checkkredit om 1 000 Tkr som inte utnyttjas, men för att säkra upp för oförutsedda händelser.

Undertecknade försäkrar att koncernredovisningen respektive årsredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS, sådana de
antagits av EU, respektive god redovisningssed och ger en rättvisande bild av koncernens och moderbolagets ställning och resultat samt att förvaltningsberättelsen ger en
rättvisande översikt över koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och
de företag som ingår i koncernen står inför.

Studsvik 2009-03-31

Stephane Pleijel Robert Löfvenmark
Styrelseordförande Verkställande direktör

Märit Östling Marie Åström
Styrelseledamot Styrelseledamot

Gunnar Pohl Hans Wagenius
Styrelseledamot Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den 31 mars 2009

SET Revisionsbyrå AB
Mikael Fredstrand
Auktoriserad revisor

Fördelning per produktområde, koncernen

Geografisk fördelning, koncernen

Övriga upplysningar, koncernen

2008 2007 2008 2007

2008 2007 2008 2007

2008 2007 2008 2007 2008 2007

Förfallna kundfordringar 2008 2007 2008 2007

0 0 -682 -563

2 3 528 483

Ofördelat

4 372 4 748
649 177

35 385
77 77
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REVISIONSBERÄTTELSE

Till årsstämman i

MediRox AB (publ)

org nr: 556552-4054

Stockholm den 31 mars 2009
SET Revisionsbyrå AB

Mikael Fredstrand
Auktoriserad revisor

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning i MediRox AB (publ) för år 2008. Bolagets årsredovisning
och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 21-37. Det
är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och för-
valtningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen samt
för att internationella redovisningsstandarder IFRS sådana 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 koncernredovisningen 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 redovisningsprinciperna och
styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla
uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovis-
ningen och koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovis-
ningen och koncernredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även
granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i
strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision
ger oss rimlig grund för våra 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 sådana de antagits av EU och årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av
koncernens resultat och ställning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
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.

Revisionsberättelse (omfattar sidorna 21-37)Revisionsberättelse (omfattar sidorna 21-37)
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