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Bolagsstyrningsrapport 2010
för Medirox AB

Fastställd 2010-08-20

1   Inledning

Stockholmsbörsen  införde  2005  Svensk  kod  för  bolagsstyrning  (Koden)  i  sina  regler  för
noterade bolag. Kodens regler omfattar bolagsstämman, tillsättning av styrelse och revisor,
styrelse, bolagsledning och information om bolagsstyrning. Koden är ett led i självregleringen
inom det svenska näringslivet och bygger på principen ”följ eller förklara”. Det innebär att
ett företag som tillämpar koden kan avvika från enskilda regler men ska då avge förklaringar
där skälen till varje avvikelse redovisas.

Denna bolagsstyrningsrapport följer av Kodens regler och tillämpningsanvisningar. MediRox
beslutade 2008 att följa Koden men efter bytet av marknadsplats i december 2008 finns inte
längre kravet att följa Koden. MediRox AB avser emellertid att i allt väsentligt följa Koden
och redovisar i det nedanstående kända avvikelser.

2   Aktieägarna

MediRox AB hade per 30 juni 2010 362 st aktieägare. Information om aktien samt
ägarstruktur finns på sid 20 i MediRox årsredovisning 2009.

3   Lagstiftning och bolagsordning

MediRox AB har att i första hand tillämpa svensk aktiebolagslag och de regler som följer av
att  aktien  är  noterad  på  Aktietorget.  MediRox  ska  samtidigt  i  sin  verksamhet  följa  de
bestämmelser som finns angivna i MediRox bolagsordning.

4   Bolagsstämma

Kallelse till årsstämma utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelsen
innehåller information om anmälan och om rätt att delta i och rösta på stämman, numrerad
dagordning med de ärenden som ska behandlas, information om föreslagen utdelning och
det huvudsakliga innehållet i övriga förslag. Aktieägare eller ombud kan rösta för fulla
antalet ägda eller företrädda aktier.

Kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om bolagsordningen ska behandlas, ska utfärdas
tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra
bolagsstämma utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Förslag till stämman bör adresseras till styrelsen och insändas i god tid innan kallelsen
utfärdas.
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Årsstämman 2010 hölls på svenska och det material som presenterades var på svenska.
Justeringsmän för årsstämmoprotokollet var Mats Rånby och Karl-Henrik Liminga
(Aktiespararna). Det var inte möjligt att följa eller delta i stämman från annan ort med hjälp
av kommunikationsteknik. Någon förändring i det avseendet är heller inte planerad för
årsstämman 2011.

5   Valberedning

Vid årsstämman 2006 beslutades att inrätta en valberedning som ska bestå av en
representant för var och en av bolagets röstmässigt tre största ägare per den 30 september
varje  år.  Om  någon  av  de  tre  största,  tillfrågade  aktieägarna  tackar  nej  till  att  delta  i
valberedningens arbete, går frågan vidare till nästa aktieägare i fallande storleksordning.
Inför årsstämman 2010 bestod valberedningen av Mats Rånby (sammankallande), Lars
Olsson och Dan Prytz. Valberedningen har till uppgift att lämna förslag avseende val av
styrelseledamöter, styrelsens ordförande och styrelsearvode, samt i förekommande fall, val
av revisor och revisionsarvoden. Valberedningens förslag presenteras i kallelsen till
årsstämman och på hemsidan.

6   Styrelsens sammansättning

Styrelsens ledamöter väljs årligen av årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma
hållits. Någon regel om längsta tid som ledamot kan ingå i styrelsen finns inte.

Årsstämman 2010 omvalde styrelseledamöterna Marie Åström (omval som ordförande) och
Kent Svensson. Som ny ledamot invaldes Elin Bergkvist samt som suppleant Robert
Löfvenmark. (Information om styrelsens ledamöter finns i valberedningens förslag till ny
styrelse inför årsstämman 2010 på bolagets hemsida.) Bolagets ekonomichef Elin Bergkvist
är tillika föredragande på uppdrag av VD, t ex vad gäller bolagets ekonomiska frågor.

Ingen av ledamöterna anses ha anknytning eller uppdrag för någon av MediRox större
aktieägare. Elin Bergkvist är heltidsanställd och tillhör MediRox ledningsgrupp. Utifrån
Kodens definition är emellertid majoriteten av styrelseledamöterna oberoende i förhållande
till bolaget och dess aktieägare. (Koden kräver att en majoritet av de stämmovalda
ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.)

7   Styrelsens arbete

Styrelsen har 6 inplanerade möten (inkl konstituerande möte) mellan årsstämman 2010 och
nästa årsstämma 2011. Styrelsen följer en årsplan innehållande uppdateringar av bolagets
föreskrifter och anvisningar, kvartalsredovisningar, budgetarbete mm. Genom att följa en
fast årsplan över styrelsepunkter säkras efterlevnaden av Kodens olika regler samtidigt som
styrelsen får all erforderlig information om bolagets såväl finansiella ställning som utveckling
av produkter och affärer. Genom att varje år granska och vid behov uppdatera de styrande
dokumenten (t.ex. Styrelsens arbetsordning inklusive rapporteringsinstruktion, Instruktion
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för verkställande direktören samt Bolagsstyrningsrapport) erhåller nya styrelseledamöter
samtidigt introduktionsutbildning i bolagets styrelsearbete, enligt Kodens föreskrift 6.3.

Tjänstemän i bolaget kan, på VD:s uppdrag, kallas in som föredragande.

Styrelsen genomför årligen en utvärdering av styrelsearbetet i syfte att ytterligare
effektivisera arbetet och valberedningen kommer att informeras om resultatet från 2010 års
utvärdering.

8   Utskottsarbete på uppdrag av styrelsen

På konstituerande möte efter årsstämman 2009 beslutade styrelsen att tillsätta ett
Produktstrategiutskott (PSU) med uppgift att förtydliga bolagets framtida strategiska
utveckling på befintliga och nya produkter. Utskottet beslöts att kvarstå längst till
årsstämman 2010. För 2010 är i dagsläget inga utskott utsedda.

9   Verkställande direktören

Styrelsen har delegerat det operativa ansvaret för bolagets förvaltning till bolagets VD. En
instruktion avseende arbetsfördelningen mellan styrelse och VD beslutas årligen av
styrelsen.

Det finns en ledningsgrupp etablerad i bolaget som står till VD:s förfogande.

10   Ersättningar

Ersättning till de anställda beslutas av VD utifrån de riktlinjer och den budget som fastslås av
styrelsen. För ersättning till VD och ledande befattningshavare föreligger sedan årsstämman
2010 ett direktiv som reglerar detta. Riktlinjerna för ersättning till VD och övriga ledande
befattningshavare hittas på MediRox hemsida.

Årsstämman 2010 beslutade att styrelsearvode ska utgå med 2,5 basbelopp till ordförande,
1,5 basbelopp till ledamot, 0,75 basbelopp till av företaget ordinarie anställd samt inget
extra arvode till av företaget anställd chefsperson. Arvodet till revisorer ska utgå enligt
offert.

11   Revision

SET Revisionsbyrå har varit MediRox revisor sedan 2006, med auktoriserad revisor Mikael
Fredstrand som huvudansvarig för revisionen. På årsstämman 2010 fick SET Revisionsbyrå
och Mikael Fredstrand förnyat uppdrag under 1 år.

Revision av interna rutiner och kontrollsystem genomförs under kvartal 2 alt. 3 och
granskning och revision av årsbokslut och årsredovisning görs under januari-februari.
Granskning av MediRox delårsrapporter görs inte, vilket är en avvikelse gentemot Koden 7.6.
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MediRox har inte inrättat något särskilt revisionsutskott (avsteg från Kodens riktlinjer) utan
hela styrelsen ansvarar för revisionsfrågor. Det ingår också i revisionsuppdraget att
styrelsens ledamöter årligen av revisorn ska få en redogörelse för om bolagets organisation
är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i
övrigt kan kontrolleras på ett betryggande sätt. Revisorn avrapporterade under hösten 2009
till VD och styrelseordförande på särskilt möte.

MediRox har inte anlitat SET Revisionsbyrå utöver revisionsuppdraget.

12   Intern kontroll

Styrelsen ska årligen avrapportera hur den interna kontrollen avseende den finansiella
rapporteringen är organiserad. Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen i enlighet med
aktiebolagslagen och den interna konstrollen av finansiella rapporteringen omfattas av
rapporteringsinstruktionen till VD (Instruktion till verkställande direktören § 5.1 och 5.2).

MediRox finansiella rapportering följer alla krav som gäller för notering på Aktietorget och
därutöver dessutom IFRS regler. Förutom  externa  regler  finns  intern  roll-  och
ansvarsfördelning som syftar till god intern kontroll i den finansiella rapporteringen.
Finansiella rapporter upprättas kvartalsvis och månadsvisa kontroller av resultat- och
balansräkning görs däremellan. I samband med rapporteringen görs prognoser, analyser och
kommentarer som även dessa syftar till att säkerställa en korrekt finansiell rapportering.
Ekonomifunktionen ligger sedan kvartal 2 2009 helt och hållet inom bolaget.

MediRox interna kontrollarbete syftar till att säkerställa att bolaget lever upp till sina mål för
den finansiella rapporteringen, nämligen att den externa rapporteringen skall:

vara korrekt och fullständig samt följa tillämpliga lagar, regler och rekommendationer
ge en rättvisande beskrivning av företagets verksamhet
stödja en rationell och initierad värdering av verksamheten

Intern finansiell rapportering ska utöver dessa tre mål ge stöd till korrekta affärsbeslut.

MediRox bedriver ett aktivt kvalitetsarbete och innehar en kvalitetscertifiering genom ISO
9001:2000.

13   Investor relations

MediRox information till aktieägarna och andra intressenter ges via årsredovisningen,
boksluts- och delårsrapporter samt pressmeddelanden på Aktietorget (www.aktietorget.se)
och MediRox hemsida (www.medirox.se). Enligt Koden (6.3) är styrelseordförande dessutom
ansvarig för kontakt med ägare i ägarfrågor samt för att förmedla synpunkter från ägarna till
styrelsen.

Styrelsen för MediRox har på styrelsesammanträde den 20 augusti 2010 godkänt denna
bolagsstyrningsrapport.  Bolagsstyrningsrapporten har inte granskats av bolagets revisor.

http://www.aktietorget.se
http://www.medirox.se).
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Ordförande Ledamot
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Ledamot VD


