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Bolagsstyrningsrapport 2015 

 

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 bolagsstyrningsinformation 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 nedanstående kända och möjliga avvikelser. 

AKTIEÄGARNA 

MediRox AB hade per 31 december 2015, 562 st aktieägare. Information om aktien samt 

ägarstruktur finns på sid 13-14 i MediRox årsredovisning 2015. Av MediRox totalt 562 

aktieägare fanns per 2015-12-31 tre stycken med mer än 10 procents innehav av bolagets 

totala antal aktier (5 934 000 st). 

Namn   Antal aktier Andel i % 

Ahead Global Investment Ltd 1 282 090 st 21,6 

Jan Petersen  775 043 st  13,1 

Ribbskottet AB  625 000 st  10,5 

LAGSTIFTNING OCH BOLAGSORDNING 

MediRox AB ska tillämpa svensk aktiebolagslag samt de regler som följer av att aktien är 

listad på AktieTorget. MediRox ska samtidigt i sin verksamhet följa de bestämmelser som 

finns angivna i MediRox bolagsordning. 

ÅRSSTÄMMA 

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 och 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 i god tid innan kallelsen utfärdas. 

Årsstämman 2015 hölls på svenska och det material som presenterades var på svenska. 

Justeringsmän för årsstämmoprotokollet var Robert Löfvenmark och Per Carlsson 

(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 2016. 
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VALBEREDNING 

Vid årsstämman 2006 beslutades följande: 

MediRox skall ha en valberedning bestående av en representant för envar av de tre till 

röstetalet största aktieägarna. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från denna rätt 

att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare har 

det största aktieinnehavet. Namnen på de tre ledamöterna och namnen på de aktieägare de 

företräder skall årligen offentliggöras i bolagets delårsrapport för perioden januari – 

september och baseras på de kända röstetalen omedelbart före offentliggörandet. 

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. 

Lämnar ledamot valberedningen innan dess att arbete är slutfört skall, om så bedöms 

erforderligt, ersättare utses av samma aktieägare som utsett den avgångne ledamoten eller, 

om denna aktieägare inte längre tillhör de tre röstmässigt största aktieägarna, av den 

aktieägare som tillhör denna grupp. Den ledamot som representerar den till röstetalet 

största aktieägaren skall vara ordförande i valberedningen om inte ledamöterna enas om 

annat. Valberedningens ledamöter skall inte uppbära arvode. Eventuella omkostnader som 

uppstår i samband med valberedningens arbete skall ersättas av bolaget. Valberedningen 

ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut: 

 Ordförande vid årsstämman 

 Ordförande och övriga ledamöter i styrelsen 

 Styrelsearvode 

 Arvodering av revisor 

 I förekommande fall, val av revisor 

Valberedningen har bestått av Bill Tunbrant (ordförande) som representant för Ahead 

Global Investment Ltd, Jan Petersen som representerar sitt eget aktieinnehav och Anders 

Bladh som representant för Ribbskottet AB. 

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 

Styrelsens ledamöter väljs årligen av årsstämman. De är enligt Kodens III:4:7 inte tillsatta 

på längre tid än till kommande årsstämma. Någon regel om längsta tid som en ledamot kan 

ingå i styrelsen finns inte.  

Årsstämman 2015 valde styrelseledamöterna Marie Åström (omval som ordförande), 

Tomas Lindahl (omval som ledamot), Elvar Theodorsson (omval som ledamot), Bill 

Tunbrant (omval som ledamot) och Peter Schmid (omval som ledamot).  

Styrelsens sammansättning är enligt Kodens III:4. Fyra ledamöter, Marie Åström, Peter 

Schmid, Tomas Lindahl och Elvar Theodorsson, vilket utgör en majoritet i styrelsen, är 

oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning, samt oberoende i förhållande till 

bolagets större aktieägare. Tomas Lindahl uppbär ersättning för tekniskt konsultarbete via 

bolaget Diapensia AB men då omfattningen är begränsad anses detta inte påverka Tomas 

ställning som oberoende i förhållande till bolaget. Elvar Theodorsson uppbär ersättning för 

konsultarbete via bolaget BioData men då omfattningen är begränsad anses detta inte 

påverka Elvars ställning som oberoende i förhållande till bolaget. Bill Tunbrant är i 

egenskap av representant för Ahead Global Investment Ltd, som är en av bolagets större 

ägare, inte oberoende i förhållande till bolaget. Kodens I:1 framhåller en positiv syn på att 

större ägare aktivt deltar i bolagets förvaltning från styrelseposition. 
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STYRELSENS ARBETE 

Styrelsens arbete har omfattat allt från övergripande strategiska frågor till löpande 

uppföljning av resultatutfall. Under 2015 har fokus legat på långsiktigt strategiarbete, 

affärsplanering, organisationsutveckling samt utveckling av nya produkter anpassade för 

den internationella marknaden. Till styrelsen har VD Robert Löfvenmark och ekonomichef 

Anna Gimlander varit adjungerad. 

Styrelsen har haft 6 inplanerade möten (exkl. konstituerande möte) mellan årsstämman 

2015 och nästa årsstämma 2016. Styrelsen följer en årsplan innehållande uppdateringar av 

bolagets föreskrifter och anvisningar, kvartalsredovisningar, budgetarbete m.m. 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 för verkställande direktören samt 

Bolagsstyrningsinformation) erhåller nya styrelseledamöter 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 resultat från 2015 års 

utvärdering. 

Statistiska uppgifter och information 

Styrelsen har under året haft 6 sammanträden exklusive konstituerande möten. (5 

ordinarie, 1 extra) 

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN 

Styrelsen har delegerat det operativa ansvaret för bolagets förvaltning till bolagets VD. En 

instruktion avseende arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD beslutas årligen av 

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

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 www.medirox.se. Årsstämman 2015 beslutade 

att styrelsearvode ska utgå med 3,5 basbelopp till ordförande och 2,0 basbelopp till 

ledamot. Arvodet till revisorer ska utgå enligt offert. 

REVISION 

På årsstämman 2015 fick Mazars SET och Mikael Fredstrand förnyat uppdrag under 1 år. 

MediRox styrelse har 2011 beslutat att inrätta ett revisionsutskott enligt Kodens riktlinjer. 

Det ingår 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 2015 till revisionsutskottet i 

samband med ett ordinarie styrelsemöte. 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 har 

inte gjorts, vilket är en avvikelse gentemot Koden 7.6. 
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Revisionsutskott 

MediRox styrelse beslutade 2011 om att inrätta ett revisionsutskott som består av styrelsens 

samtliga ordinarie ledamöter. Detta för att förstärka fokus på revisionsfrågor i bolaget. 

Under verksamhetsåret 2015 har revisionsutskottet arbete skett inom ramen för ordinarie 

styrelsemöten. 

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. Den interna kontrollen av bolagets finansiella rapportering omfattas av 

bolagets interna revisionsutskott samt VD-instruktion § 5.1 och 5.2. 

MediRox finansiella rapportering följer Rapporteringsinstruktionen och de krav som gäller 

för bolag som är listade på AktieTorget samt Årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 

Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Förutom externa regler finns en 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. 

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 

13485:2003 

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). All officiell ägarrelaterad information skall även 

tillsändas samtliga styrelseledamöter vid publicering. Enligt Koden (6.3) är 

styrelseordförande ansvarig för kontakt med ägare i ägarfrågor samt för att förmedla 

synpunkter från ägarna till styrelsen. 
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