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KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i MediRox AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 28 april 2010, klockan 15:00 på
restaurang Horsvik i Studsvik.

Deltagande på stämman
Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken torsdagen den 22 april 2010, dels till MediRox anmäla sin avsikt att delta i stämman senast fredagen
den 23 april 2010 klockan 16:00. Anmälan till MediRox kan ske per post MediRox AB, 611 82 Nyköping, per mail
info@medirox.se eller per fax 0155- 26 30 11 och innehålla namn, aktieinnehav, person- eller
organisationsnummer, och eventuell uppgift om biträde och eventuell fullmakt. Aktieägare som önskar företrädas
av ombud kan erhålla fullmaktsformulär genom bolaget. Den som företräder juridisk person skall uppvisa kopia av
registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i
eget namn för att äga rätt att deltaga i stämman. Aktieägare måste därför underrätta sin förvaltare i god tid före
den 22 april 2010, då sådan omregistrering måste vara verkställd.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av protokollsekreterare
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. VDs tal och föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut:
 a. Om fastställande av resultaträkning och balansräkning,
 b. Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 c. Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
9. Redogörelse för valberedningens arbete
10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
11. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer samt eventuella suppleanter
12. Beslut om ersättningsprinciper för VD och ledande befattningshavare
13. Ändring av bolagsordningen avseende kallelse till årsstämma
14. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Valberedningens förslag (punkt 1, 10, 11)
- Till ordförande för årsstämman föreslås Marie Åström.
- Arvode till styrelsens ordförande föreslås till 2,5 prisbasbelopp och till ledamöter 1,5 prisbasbelopp, 0,75
prisbasbelopp för styrelsearbete till av företaget, ordinarie, anställd samt inget arvode för styrelsearbete till av
företaget anställd chefsperson enligt lagen om allmän försäkring.
- Att styrelsen ska bestå av tre ledamöter och en suppleant.
- Valberedningen föreslår omval av Marie Åström och Kent Svensson samt nyval av Elin Bergkvist. Till suppleant
föreslås Robert Löfvenmark. Till styrelseordförande föreslås Marie Åström.
Elin Bergkvist (f.1981) är ekonomiansvarig på MediRox sedan 2006 och har i grunden en internationell ekonomie
magisterexamen från Växjö universitet.
- Nuvarande revisors, SET Revisionsbyrå AB, mandatperiod går ut. Valberedningen föreslår att avtalet med SET
Revisionsbyrå AB förlängs med ett år och arvoderas enligt lämnad offert (92 tusen kronor).
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Styrelsens förslag
8b. Styrelsen föreslår utdelning 0:25 kronor per aktie för 2009. Avstämningsdag föreslås bli 3 maj 2010. Om
årsstämman beslutar enligt förslaget beräknas utdelningen bli utsänd från Euroclear Sweden AB 6 maj 2010.

12. Styrelsen föreslår att riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare ska ändras.
Alla anställda på MediRox har gemensam grund för ersättning, bestående av lön, mållön och bonus. Under året har
det internt diskuterats olika förändringar och styrelsen och verkställande direktör har kommit fram till följande
förslag: Då mållönen ej avspeglat individuell, utan en kollektiv och stabil prestation baserad på produktion, föreslås
att den avskaffas och ersättningen från och med 2010 endast består av indexreglerad lön samt bonus.  Innevarande
år föreslås därför att respektive anställds lön justeras med tillägg av den genomsnittlige mållönen per person de två
senaste åren. Bonusen föreslås kvarstå, men bygger på att omsättningen är över 15 Mkr samt att vinstmarginalen
före skatt är minst 15 procent istället för som tidigare i relation till intern budget. Bonusen kan fortfarande ge
maximalt en månadslön, vilket innebär att det numera finns ett bonustak för de anställdas rörliga ersättning.
Bonusen är inte pensionsgrundande och kriteriet för bonusen föreslås vara förhandlingsbar till individbasis som ett
första steg mot individuell prestationsbonus.

13. För att möjliggöra en snabb och smidig implementering av de mer kostnadseffektiva regler för kallelse till
årsstämma,  som  förväntas  träda  i  kraft  under  2010,  föreslår  styrelsen  att  sättet  för  kallelse  enligt  §  8  i
bolagsordningen ändras. Första stycket i bolagsordningen § 8 föreslås därför få följande lydelse: ”Kallelse till
bolagsstämma skall ske genom brev eller genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida
tidigast sex (6) och senast fyra (4) veckor före stämman. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska dagbladet.”

Förslaget skulle medföra ändring av bolagsordningen, vilket innebär att förslaget genomförs om det får stöd av 2/3-
delar av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Styrelsen föreslår vidare att stämmans
beslut om ändring av bolagsordningen enligt ovan skall vara villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till
årsstämma i Aktiebolagslagen (SFS 2005:551 kap.6 §56) har trätt i kraft och att den ovan föreslagna lydelsen av
bolagsordningen är förenlig med den nya lydelsen av aktiebolagslagen.

Aktier och röster
MediRox AB aktiekapital uppgår till 1 978 000kr och är fördelat på 5 934 000 aktier, varav 2 637 000 A-aktier och 3
297 000 B-aktier. Samtliga aktier har lika rätt till utdelning. En A-aktie har en röst och en B-aktie har 1/10-dels röst.

Årsredovisning, övriga stämmohandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga senast onsdagen den 15 april
2010 på MediRox kontor och hemsida www.medirox.se.

Studsvik i mars 2010

Styrelsen

http://www.medirox.se.

