Ahead Global Investment Ltd:s
budpliktserbjudande till aktieägarna i MediRox
AB
i enlighet med reglerna om budplikt i Kollegiets för svensk bolagsstyrning regler rörande
offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på
vissa handelsplattformar

Ahead Global Investment Ltd:s (”Ahead Global”) budpliktserbjudande, lämnat till aktieägarna i MediRox AB
(”MediRox” eller ”Bolaget”), om förvärv av samtliga utestående aktier i MediRox i enlighet med de villkor
som anges i denna erbjudandehandling (”Erbjudandet”), liksom de avtal som ingås mellan Ahead Global och
aktieägarna i Bolaget till följd av Erbjudandet, skall regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag. Tvist
rörande Erbjudandet skall avgöras av svensk domstol exklusivt varvid Stockholms tingsrätt skall utgöra första
instans. Kollegiets för svensk bolagsstyrning regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i
svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar gäller för Erbjudandet. Svensk rätt är
tillämplig på Erbjudandet. Tvist rörande Erbjudandet skall avgöras av svensk domstol exklusivt, varvid
Stockholms tingsrätt skall utgöra första instans. Erbjudandehandlingen har inte godkänts eller registrerats av
Finansinspektionen eller annan myndighet. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter att
ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad
som krävs enligt svensk rätt. Denna erbjudandehandling kommer inte att spridas och får inte postas eller på
annat sätt distribueras i eller sändas till något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder
företas eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar. Ahead Global kommer inte att tillåta
eller godkänna någon sådan distribution.
Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada,
Nya Zeeland eller Sydafrika genom post, något kommunikationsmedel som används vid nationell eller
internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats eller genom något annat
kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i USA,
Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant
sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland
eller Sydafrika. Varken denna erbjudandehandling eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer
att eller får postas eller spridas på annat sätt i eller till Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya
Zeeland eller Sydafrika. Ahead Global kommer inte att redovisa någon likvid enligt Erbjudandet i eller till USA,
Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.
Informationen i erbjudandehandlingen avses vara korrekt, om än inte fullständig, endast per dagen för
Erbjudandehandlingens offentliggörande. Det lämnas ingen försäkran om att den har varit eller kommer att vara
korrekt vid någon annan tidpunkt. Informationen i erbjudandehandlingen lämnas endast med anledning av
Erbjudandet och får inte användas i något annat syfte.
Informationen om MediRox på sidorna 12 – 22 är baserad på information som offentliggjorts av MediRox.
Ahead Global garanterar därför inte att informationen häri avseende MediRox är korrekt eller fullständig och tar
inget ansvar för att sådan information är korrekt eller fullständig. Med undantag för där det uttryckligen anges
att så har skett har ingen information i erbjudandehandlingen granskats eller reviderats av MediRox eller Ahead
Globals revisorer.
Vissa siffror i erbjudandehandling kan ha avrundats. Detta medför att vissa tabeller till synes inte summerar
korrekt.
Framtidsinriktad information
Information i erbjudandehandlingen som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information
om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör
framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller orden
”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker
och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i
framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den
framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Ahead
Globals och MediRox kontroll. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas
och MediRox har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan
information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom vad som krävs enligt
gällande lagar och bestämmelser.

2

Innehållsförteckning
Erbjudande till aktieägarna i MediRox ................................................................................................... 4
Bakgrund och motiv till Erbjudandet ...................................................................................................... 6
Villkor och anvisningar........................................................................................................................... 8
Information om Ahead Global, finansiering av Erbjudandet och aktieägande i MediRox ................... 11
Information om MediRox ..................................................................................................................... 12
Historisk finansiell information i sammandrag ..................................................................................... 15
Aktiekapital och ägarstruktur ................................................................................................................ 17
MediRox styrelse, ledning och revisor ................................................................................................. 19
MediRox bolagsordning........................................................................................................................ 21
MediRox delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2016 .............................................................. 23
Redogörelse från styrelsen för MediRox .............................................................................................. 34
Skattefrågor i Sverige ........................................................................................................................... 35
Adresser ................................................................................................................................................ 37
Erbjudandet i sammandrag
Pris per A- och B-aktie:
Preliminär acceptperiod:
Beräknad dag för utbetalning av vederlag:

13,00 kronor kontant för varje aktie i MediRox
27 oktober 2016 – 30 november 2016
7 december 2016

3

Erbjudande till aktieägarna i MediRox
Den 19 oktober 2016 offentliggjorde Ahead Global ett kontant budpliktserbjudande (“Erbjudandet”) till
aktieägarna i MediRox AB (“MediRox” eller “Bolaget”). Aktierna i MediRox är upptagna till handel på
AktieTorget.
Ahead Global erbjuder 13,00 kronor kontant för varje aktie, oavsett aktieslag, i MediRox.1 Courtage kommer
inte att utgå i samband med Erbjudandet.
Erbjudandet innebär en premie om:


cirka -12 procent respektive ca +/- 0 procent i förhållande till betalkursen för MediRox A-aktier
respektive B-aktier om 14,80 SEK respektive 12,95 SEK på AktieTorget den 18:e oktober 2016 (vilket
var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet);



cirka 20 procent respektive 18 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen för
MediRox A-aktier och B-aktier om 10,85 SEK respektive 11,03 SEK på AktieTorget under de senaste
trettio handelsdagarna fram till och med den 22:a september 2016 (vilket var den sista handelsdagen
före offentliggörande av att Ahead Global passerat budpliktsgränsen om 30 procent av rösterna i
MediRox);



cirka 13 procent respektive 11 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen för
MediRox A-aktier och B-aktier om 11,52 SEK respektive 11,77 SEK på AktieTorget under de senaste
sex månaderna fram till och med den 22:a september 2016 (vilket var den sista handelsdagen före
offentliggörande av att Ahead Global passerat budpliktsgränsen om 30 procent av rösterna i MediRox).

Det totala värdet av Erbjudandet baserat på 2 637 000 utestående A-aktier och 3 297 000 utestående B-aktier i
MediRox uppgår till cirka 77,1 miljoner kronor.
Acceptfristen för Erbjudandet inleds den 27 oktober 2016 och avslutas den 30 november 2016. Ahead Global
förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden för Erbjudandet. Ahead Global kommer att offentliggöra en
eventuell förlängning av acceptperioden för Erbjudandet genom ett pressmeddelande i enlighet med tillämpliga
lagar och föreskrifter. En förlängning av acceptfristen för Erbjudandet kommer inte att försena utbetalningar
avseende aktieägare som accepterar Erbjudandet under acceptfristen.
Styrelsen för MediRox avser att offentliggöra sitt uttalande avseende Erbjudandet, inklusive en fairness opinion
avseende Erbjudandet två veckor innan acceptperiodens utgång.
Offentliggörande av MediRox delårsrapport för det tredje kvartalet 2016 avses offentliggöras den 8 november
2016 och Ahead Global kommer i anledning därav att offentliggöra ett tillägg till erbjudandehandlingen den 9
november 2016.
Villkor för Erbjudandet
Erbjudandet är inte föremål för några villkor.
Finansiering
Erbjudandet finansieras med tillgängliga medel inom Ahead Global-koncernen. Erbjudandet är inte föremål för
några finansieringsvillkor.
Ahead Globals aktieägande i MediRox
Ahead Global gjorde i slutet av juni 2014 sin initiala investering i MediRox till ett pris understigande det pris
som erbjuds i Erbjudandet. Genom denna investering förvärvades 21,6 procent av aktierna och 27,3 procent av
rösterna i MediRox.
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Baserat på 2 637 000 utestående A-aktier och 3 297 000 utestående B-aktier.
4

Den 23 september 2016 offentliggjorde Ahead Global att bolaget förvärvat aktier motsvarande cirka 31,0
procent av det totala antalet aktier och cirka 38,7 procent av det totala antalet röster i MediRox. Genom
förvärven passerade Ahead Global budpliktsgränsen om 30 procent av rösterna i MediRox.
Ahead Global offentliggjorde därför ett kontant budpliktsbud till övriga aktieägare i MediRox den 19 oktober
2016.
I linje härmed är även Erbjudandet det högsta pris Ahead Global har betalat under den senaste sexmånadersperioden innan Erbjudandet offentliggjordes.
I det fall MediRox skulle betala någon utdelning eller genomföra någon annan värdetransferering innan
slutförande av Erbjudandet kommer priset per aktie i Erbjudandet reduceras med motsvarande belopp.
Vissa närståendeförhållanden och intressekonflikter
Bill Tunbrant, Senior Advisor till Ahead Global, är även styrelseledamot i MediRox. Enligt Takeover-reglerna
för vissa handelsplattformar", som utfärdats den 1 februari 2015 av Kollegiet för svensk bolagsstyrning
(”Takeover-reglerna”) får närstående parter inte delta i MediRox handläggning av Erbjudandet. Av detta
följer att närståendereglerna i Avsnitt IV av Takeover-reglerna är tillämpliga, vilket medför att MediRox ska
inhämta och offentliggöra ett värderingsutlåtande (en så kallad fairness opinion) från oberoende expertis
avseende Erbjudandet senast två veckor före acceptperiodens utgång.
Avnotering och eventuell tvångsinlösen
I den mån legala och andra förutsättningar föreligger, avser Ahead Global att verka för att MediRox aktier
avnoteras från AktieTorget. De aktieägare som väljer att inte anta Erbjudandet utan kvarstår som aktieägare i
MediRox, bör mot bakgrund av det ovanstående uppmärksamma att det efter en eventuell avnotering inte
längre kommer att finnas någon fungerande marknad för handel i MediRox aktie. I det fall Ahead Global
förvärvat aktier representerande mer än 90 procent av aktierna i MediRox, har Ahead Global möjlighet att
eventuellt inkomma med begäran om tvångsinlösen av resterande aktier i MediRox i enlighet med
aktiebolagslagen.
Tillämplig lag och tvister
Svensk lag är tillämplig på Erbjudandet. För Erbjudandet gäller även Takeover-reglerna och
Aktiemarknadsnämndens besked om tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna samt god sed på
aktiemarknaden i övrigt. Tvist rörande Erbjudandet skall avgöras av svensk domstol exklusivt med Stockholms
tingsrätt som första instans.
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Bakgrund och motiv till Erbjudandet
Redan innan förvärvet som föranledde att Ahead Global passerade budpliktsgränsen om 30 procent av rösterna
i MediRox var Ahead Global huvudägare i MediRox. Ahead Global har i denna sin position kunnat konstatera
att marknaden för produkter som MediRox reagens ökar långsamt på de europeiska marknaderna medan
tillväxten är högre i Asien. Marknaden i stort domineras av ett antal stora internationella företag, som erbjuder
såväl instrument som egen-producerad reagens, samt ett antal medelstora företag, som också erbjuder
instrument men med OEM-reagens (d.v.s. reagens inköpta från andra företag men sålda under eget varumärke)
med en ganska bred geografisk täckning samt ett antal mindre företag som bara erbjuder reagens med mer lokal
prägel. MediRox är ett sådant lokalt företag med en stark position i Skandinavien. MediRox har som mål att
öka sin försäljning i Europa, som idag står för endast 20 procent av försäljningen medan Skandinavien
fortfarande står för 60 procent av försäljningen. Asien med Kina som huvudmarknad står för 20 procent av
försäljningen.
Såvitt Ahead Global kan bedöma finns i princip två möjligheter för MediRox att växa med dagens produkter,
dels genom att söka samarbete med olika tillverkare av koagulationsinstrument, dels genom att etablera flera
lokala/regionala återförsäljare. Ahead Global bedömer med sin kunskap om MediRox att för att bli aktuell som
samarbetspartner krävs att man har ett komplett produktsortiment av reagens.
Ahead Global bedömer att MediRox har möjligheter att bli en fullvärdig spelare på den internationella
marknaden genom ett antal åtgärder. På den Skandinaviska marknaden gäller det att behålla sina
marknadsandelar och utvecklas från stödproduktsleverantör till fullsortimentsleverantör och detta i konkurrens
med några av de största internationella förtagen som redan idag finns här med sina instrument och några av sina
reagens.
På såväl den Europeiska som Asiatiska marknaden krävs ett fullsortimentsprogram vilket kräver utveckling av
nya produkter, ökad marknadsbearbetning och säljkraft för att nå ut till alla potentiella samarbetspartners.
Ahead Global bedömer således att det krävs ökade resurser på FoU för att snabbt ta fram de produkter som
krävs för den Skandinaviska, Europeiska och Asiatiska marknaden. Till detta tillkommer att MediRox måste ta
fram s.k. applikationer, teknisk dokumentation för att kunna tillämpa MediRox reagens på respektive kunds
mätinstrument.
Ahead Global är av uppfattningen att MediRox möjligheter att bli en framgångsrik internationell spelare är
större i onoterad miljö. Ahead Global skulle därvid bl.a. kunna bidra med:


Ett starkt strategiskt samarbete med närliggande verksamheter inom Ahead Global såsom Nordic
Biomarker i Sverige och Biochem i Kina. Idag är Nordic Biomarker, som ägs till 100 procent av Ahead
Global, den största enskilda leverantören av OEM-produkter till MediRox och Biochem är MediRox
exklusiva distributör i Kina. Dessa samarbeten hämmas idag av den spridda ägarbilden i MediRox.



Ovan samarbete skulle även ge MediRox bättre förutsättningar att öka sin konkurrenskraft på
marknaden. I dagsläget är MediRox ”inklämt” mellan Nordic Biomarker som står för en stor del av
företagets resultat, och sin exklusiva distributör i Kina. Detta är företag i vilka Ahead Global och dess
ägare har stora ägarintressen och i onoterad miljö bedömer Ahead Global att de ägarmässiga
synergierna kan effektiviseras väsentligt.



De utvecklingsinsatser som behöver genomföras i MediRox kräver ägare med finansiell styrka,
internationell kunskap inom koagulation och uthållighet då dessa insatser kommer att påverka resultat
och möjlighet till utdelning negativt under de kommande åren. Ahead Global avser att tillhandahålla
såväl finansiella och internationella resurser för att realisera de insatser som krävs för MediRox. Dessa
inkluderar men är inte begränsade till:
o

Investeringar i FoU, vidareutveckling av befintliga produkter och nyutveckling av nya
produkter.
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o

Nyutvecklingen av nya reagens, vilket är särskilt viktigt då det de senaste åren kommit fram
alternativa läkemedel, NOAC (Novel Oral AntiCoagulants) som hämmar blodkoagulationen på
andra sätt än de läkemedel som är vanliga idag, och som kräver enbart begränsad övervakning
jämfört med dagens metoder. Detta utgör ett hot mot en av MediRox största produkter och
företaget måste därför lägga ner avsevärda resurser att utveckla nya reagens inom detta
område.

o

Tillhandahållande av resurser för ökade aktiviteter för att finna nya samarbetspartners och nya
lokala/regionala återförsäljare.

Därutöver är aktieägarstrukturen i MediRox jämförelsevis koncentrerad och de 10 största ägarna ägde per den
30:e september 2016 cirka 71,8 procent av kapitalet och cirka 82,6 procent av rösterna i MediRox. Dessutom
karaktäriseras handeln i MediRox av låg likviditet. Erbjudandet innebär en möjlighet för aktieägarna att sälja
sina aktier under kontrollerade former utan att behöva betala courtage.
Om Ahead Global uppnår en tillräcklig ägarnivå avser Ahead Global, i den mån legala och andra
förutsättningar föreligger, verka för att MediRox avnoteras från AktieTorget. Vid en lägre anslutningsgrad till
Erbjudandet kommer Ahead Global att ta ställning till sitt engagemang och sin strategi beroende på den
ägarnivå som uppnås.
Ahead Global sätter stort värde på MediRox ledning och medarbetare och förutser att Erbjudandet skapar
tillväxt och positiva effekter för såväl bolagets medarbetare som övriga intressenter. Ahead Global förutser inte
några negativa effekter av Erbjudandet genomförande för bolagets medarbetare, inklusive anställningsvillkor,
eller de platser där MediRox har kontor.
I övrigt hänvisas till den information som finns i denna erbjudandehandling, vilken har upprättats av Ahead
Global med anledning av Erbjudandet. Informationen avseende MediRox på sidorna 12–22 i denna
erbjudandehandling har, i enlighet med uttalandet på sidan 23, granskats av MediRox styrelse. Styrelsen i
Ahead Global försäkrar att, såvitt styrelsen vet, de uppgifter avseende Ahead Global som förekommer i
erbjudandehandlingen överensstämmer med de faktiska förhållandena.
Stockholm, 26 oktober 2016
Ahead Global Investment Ltd
Styrelsen
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Villkor och anvisningar
Erbjudande
Ahead Global erbjuder 13,00 kronor kontant för varje aktie i MediRox, oavsett aktieslag.2
Erbjudandet innebär en premie om:


cirka -12 procent respektive ca +/- 0 procent i förhållande till betalkursen för MediRox A-aktier
respektive B-aktier om 14,80 SEK respektive 12,95 SEK på AktieTorget den 18:e oktober 2016 (vilket
var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet);



cirka 20 procent respektive 18 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen för
MediRox A-aktier och B-aktier om 10,85 SEK respektive 11,03 SEK på AktieTorget under de senaste
trettio handelsdagarna fram till och med den 22:a september 2016 (vilket var den sista handelsdagen
före offentliggörande av att Ahead Global passerat budpliktsgränsen om 30 procent av rösterna i
MediRox);



cirka 13 procent respektive 11 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen för
MediRox A-aktier och B-aktier om 11,52 SEK respektive 11,77 SEK på AktieTorget under de senaste
sex månaderna fram till och med den 22:a september 2016 (vilket var den sista handelsdagen före
offentliggörande av att Ahead Global passerat budpliktsgränsen om 30 procent av rösterna i MediRox).

Det totala värdet av Erbjudandet baserat på 2 637 000 utestående A-aktier och 3 297 000 utestående B-aktier
uppgår till cirka 77,1 miljoner kronor.
Courtage kommer inte att utgå i samband med Erbjudandet.
Villkor för Erbjudandet
Erbjudandet är inte föremål för några villkor.
Acceptfristen för Erbjudandet inledas den 27 oktober 2016 och avslutas den 30 november 2016. Ahead Global
förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden för Erbjudandet. Ahead Global kommer att offentliggöra en
eventuell förlängning av acceptperioden för Erbjudandet genom ett pressmeddelande i enlighet med tillämpliga
lagar och föreskrifter. En förlängning av acceptfristen för Erbjudandet kommer inte att försena utbetalningar
avseende aktieägare som accepterar Erbjudandet under acceptfristen.
Accept
Aktieägare i MediRox vars aktier är direktregistrerade hos Euroclear Sweden AB (”Euroclear Sweden”) och
som önskar acceptera Erbjudandet ska under perioden från och med den 27 oktober 2016 till och med den 30
november 2016 underteckna och lämna in korrekt ifylld anmälningssedel enligt fastställt formulär till:
SEB Emissioner
RB6
10640 Stockholm
Anmälningssedeln måste skickas, gärna i bifogat svarskuvert, i god tid före sista dagen av acceptfristen
för att kunna vara SEB tillhanda senast klockan 17.00 den 30 november 2016.
Anmälningssedel kan även lämnas till bankkontor eller andra värdepappersinstitut i Sverige för vidarebefordran
till SEB.
2

Baserat på 2 637 000 utestående A-aktier och 3 297 000 utestående B-aktier. I det fall MediRox skulle betala
någon utdelning eller genomföra någon annan värdetransferering innan slutförande av Erbjudandet kommer
priset per aktie i Erbjudandet reduceras med motsvarande belopp.
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Erbjudandehandlingen och anmälningssedel sänds till aktieägare vars innehav i MediRox är direktregistrerat
hos Euroclear Sweden den 26 oktober 2016. VP-konto och aktuellt innehav av aktier i MediRox framgår av den
förtryckta anmälningssedeln. Aktieägare bör själva kontrollera att de förtryckta uppgifterna på
anmälningssedeln är korrekta.
Vänligen notera att ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan komma att lämnas utan
avseende.
Ytterligare anmälningssedlar tillhandahålls av SEB, se sidan 37 för kontaktuppgifter. Information och
anmälningssedlar finns även tillgängliga på SEBs hemsida (www.sebgroup.com/prospectuses) och Ahead
Globals hemsida (www.aheadglobal.se).
Aktieägare i MediRox som accepterar Erbjudandet bemyndigar och uppdrar åt SEB att leverera deras aktier i
MediRox till Ahead Global enligt villkoren för Erbjudandet.
Förvaltarregistrerade innehav
Aktieägare i MediRox vars innehav är förvaltarregistrerat kommer inte att erhålla erbjudandehandlingen eller
en förtryckt anmälningssedel. Sådana aktieägare ska istället kontakta sin förvaltare för att erhålla en kopia av
erbjudandehandlingen. Accept ska istället ske i enlighet med instruktioner från förvaltaren.
Pantsatta innehav
Om aktier som avses lämnas in i Erbjudandet är pantsatta måste även panthavaren fylla i och underteckna
anmälningssedeln.
Bekräftelse av accept
Efter det att korrekt ifylld anmälningssedel har mottagits och registrerats kommer aktierna att överföras till ett
nyöppnat, spärrat VP-konto (apportkonto) i ägarens namn. I samband därmed skickar Euroclear Sweden en avi
(”VP-avi”) som visar antalet aktier i MediRox som utbokats från det ursprungliga VP-kontot samt en VP-avi
som utvisar det antal aktier i MediRox som inbokats på det nyöppnade spärrade kontot.
Rätt till återkallelse av accept
Angiven accept är bindande och kan inte återkallas.
Utbetalning av vederlag
Utbetalning av likvid beräknas kunna påbörjas omkring den 7 december 2016 för de som har accepterat
Erbjudandet senast klockan 17:00 den 30 november 2016. Redovisning sker genom att de som accepterat
Erbjudandet tillsänds en avräkningsnota. Om innehavet är förvaltarregistrerat sker redovisning genom
respektive förvaltare.
Likvidbeloppet utbetalas till det avkastningskonto som är anslutet till innehavarens VP-konto. Innehavare som
inte har något avkastningskonto knutet till sitt VP-konto eller vars avkastningskonto är ett bankgiro eller
plusgirokonto, erhåller likvid enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota. I samband med utbetalning av likvid
utbokas aktierna i MediRox från det spärrade apportkontot som därmed avslutas. VP-avi som redovisar
utbokningen från det spärrade VP-kontot skickas inte ut.
Observera att även om aktierna i MediRox är pantsatta sker utbetalning till avkastningskontot eller enligt
anvisningar på utsänd avräkningsnota.
Rätt till förlängning av Erbjudandet etc.
Ahead Global förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden för Erbjudandet. Ahead Global kommer att
offentliggöra en eventuell förlängning av acceptperioden för Erbjudandet genom ett pressmeddelande i enlighet
med tillämpliga lagar och föreskrifter. En förlängning av acceptfristen för Erbjudandet kommer inte att försena
utbetalningar avseende aktieägare som accepterar Erbjudandet under acceptfristen
9

Ahead Global förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen för Erbjudandet, liksom att senarelägga
tidpunkten för utbetalning av vederlag.
Förvärv av aktier utanför erbjudandet
Ahead Global kan, från tid till annan, komma att förvärva, eller vidta åtgärder för att förvärva, aktier utanför
Erbjudandet under perioden från och med att Erbjudandet offentliggörs till och med utgången av acceptfristen
för Erbjudandet, inklusive genom förvärv på aktiemarknaden till rådande aktiekurser eller genom förhandlade
affärer, i samtliga fall utanför USA och i enlighet med tillämpliga svenska lagar och regleringar. Inga sådana
förvärv kommer att göras till priser överstigande priset i Erbjudandet om inte priset i Erbjudandet höjs till
motsvarande nivå. Samtliga framtida förvärv kommer att göras i enlighet med tillämpliga lagar, regler och
förordningar. Information om sådana förvärv kommer att offentliggöras enligt tillämpliga svenska regler och,
som sådant offentliggörande sker, även i USA.
Frågor rörande Erbjudandet
Vid frågor rörande Erbjudandet vänligen kontakta SEB på telefon +46 (0)8 639 27 50. Information finns även
tillgänglig på SEBs hemsida www.sebgroup.com/prospectuses och Ahead Globals hemsida
www.aheadglobal.se.
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Information om Ahead Global, finansiering av Erbjudandet och
aktieägande i MediRox
Information om Ahead Global
Ahead Global är ett investmentbolag som investerar inom området medicinteknisk utrustning Ahead Global
innehar bl.a. 100 procent av aktierna i Nordic Biomarker som är en ledande internationell OEM-leverantör av
latex reagens för koagulationsinstrument och bl.a. har MediRox som en stor kund.
Ahead Global är helägt av Wilson Yao, som även har stora ägarintressen i Biochem i Kina som är MediRox
exklusiva distributör i Kina.
Ahead Global är ett bolag registrerat på Brittiska Jungfruöarna vars adress är: Ahead Global Investment Ltd,
OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
Finansiering av Erbjudandet
Erbjudandet finansieras med tillgängliga medel inom Ahead Global-koncernen. Erbjudandet är inte föremål för
några finansieringsvillkor.
Aktieägande in MediRox
Ahead Global gjorde i slutet av juni 2014 sin initiala investering i MediRox till ett pris understigande det pris
som erbjuds i Erbjudandet. Genom denna investering förvärvades 21,6 procent av aktierna och 27,3 procent av
rösterna i MediRox.
Den 23 september 2016 offentliggjorde Ahead Global att bolaget förvärvat aktier motsvarande cirka 31,0
procent av det totala antalet aktier och cirka 38,7 procent av det totala antalet röster i MediRox. Genom
förvärven passerade Ahead Global budpliktsgränsen om 30 procent av rösterna i MediRox.
Ahead Global offentliggjorde därför ett kontant budpliktsbud till övriga aktieägare i MediRox den 19 oktober
2016.
I linje härmed är även Erbjudandet det högsta pris Ahead Global har betalat under den senaste sexmånadersperioden innan Erbjudandet offentliggjordes.
I det fall MediRox skulle betala någon utdelning eller genomföra någon annan värdetransferering innan
slutförande av Erbjudandet kommer priset per aktie i Erbjudandet reduceras med motsvarande belopp.
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Information om MediRox
Informationen om MediRox på sidorna 12 - 22 i denna erbjudandehandling är baserad på MediRox
årsredovisning för 2015 och MediRox webbplats, om inget annat anges.
Verksamheten I korthet
Reagens och kontroller för rutinanalyser inom koagulationsdiagnostik är grunden i MediRox verksamhet. De
främsta enskilda grupperna av analyser som görs på denna marknad är protrombinkomplex och D-dimer.
PT-reagens
Analys av PT (i Sverige ofta benämnt PK) görs rutinmässigt vid tecken på koagulationsrubbning. Typexempel
på detta tillstånd är tromboser, stroke eller annan koagulationsproblematik som till exempel ökad
blödningsbenägenhet.
PT-analys görs såväl vid diagnostillfället som vid den regelbundna uppföljningen av patienter. Patienter med
trombosproblematik (den vanligaste orsaken är förmaksflimmer) ordineras normalt blodförtunnande medel
(antikoagulantia). Medicineringen är oftast livslång och doseringsnivån kontrolleras i genomsnitt var tredje
vecka genom analys av PT-värdet.
I Norden används Owrens mätmetod som är en förbättrad version av den internationellt dominerande PT Quick.
MediRox Owren´s PT har blivit känt som ett av de bästa reagensen på den nordiska marknaden.
D-Dimer
D-dimer är en restprodukt som finns i blodet efter bland annat trombos, djup ventrombos (DVT) eller stroke.
MediRox har i dag kommit att vara marknadsledande i Sverige med cirka 32 procent av de svenska sjukhusen
som användare.
Övriga reagens
Kontroller
Koagulationslaboratorier omges av rigorösa kontrollfunktioner och specifika kontrollprover analyseras
dagligen för att kvalitetssäkra verksamheten. MediRox kontroller har sedan många år varit marknadsledande i
Norden. I dag använder 8 av 9 svenska universitetssjukhus MediRox kontroller för sitt rutinbruk, och interna
uppskattningar visar på cirka 70–80 procents marknadsandel av den svenska sjukhusmarknaden totalt.
Marknadsfördelning
MediRox strategi har varit att gå från en helt Nordendominerad försäljning till att ha nått ut internationellt på en
större marknad. Fördelningen var 2015:
 Norden 60 %
 EU 20 %
 Asien 20 %
Försäljningskanaler
Användare av MediRox produkter är leverantörer av analysutrustningar för koagulationsdiagnostik, produkter
som MediRox inte saluför. Försäljningen sker därför i huvudsak till tre kategorier av kunder:
 Återförsäljare som köper och säljer produkter med MediRox varumärken.
 Private-label, där MediRox tillverkar och förpackar i annans namn.
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 OEM-partner, där produkten är en råvara köparen själv förpackar och säljer under eget varumärke, med
regulatoriskt ansvar.
Direktförsäljning till svenska sjukhus och landsting sker, men allt fler inköp sker även som
systemupphandlingar. MediRox har därför som strategi att samarbeta med instrumentleverantörer i Sverige. I
dagsläget finns avtal med ACC Scandinavia, Siemens och Alere. Dessa tre täcker gemensamt en majoritet av de
nordiska kunderna.
Koagulation är ett brett område, och många andra parametrar analyseras i samma instrument som används vid
analyser av PT och D-dimer. MediRox vision har varit att utveckla de mer vanligen förekommande reagens och
bolaget har i dag en allt mer komplett uppsättning reagens. De nya reagens anses öka Bolagets möjligheter till
internationell framgång markant och börjar lanseras under 2016.
Produktion
Att producera MediRox Reagens och Kontroller baserade på biologiska råmaterial är ett genuint hantverk och
är ett av kärnvärdena i MediRox. MediRox produktionspersonal har spetskompetens inom området och
mångårig erfarenhet av produktionen, där fingertoppskänsla och personligt omdöme ofta är skillnaden mellan
godkänd och icke godkänd produkt. Den avancerade produktionsprocessen är till stor del manuell och kan
kortfattat delas in i nedan faser.
Beredande produktion
Många av MediRox produkter kräver en flera dagar lång beredningsprocess. Denna process består ofta av
centrifugering eller annan separering av materialet där enskilda komponenter skiljs ut ur ett biologiskt material.
Dessa komponenter behandlas sedan kemiskt i flera steg där en slutprodukt renas fram.
Fyllnadslinjen
När slutprodukten är färdig fylls den omgående i glasvialer. Detta sker vid Bolagets fyllnadslinje.
Frystorkning
Många biologiska produkter måste frystorkas omedelbart efter fyllning. Frystorkning sker därför i direkt
anslutning till beredning och fyllnadslinje. Olika produkter kräver olika frystorkningsprocesser, allt från några
timmar till flera dygn.
Kvalitetskontroll
Kvalitetskontroll och åsättande av parametervärden på kontroller är ofta en stor del av produkternas värde. 50
procent eller mer av tillverkningskostnaden kan i vissa fall ligga på kliniska analyser och kvalitetstestning av
den färdiga produkten.
Affärsidé
MediRox ska globalt via samarbetspartners erbjuda koagulationslaboratorier ett brett konkurrenskraftigt
produktprogram reagens och kontroller i premiumsegmentet för rutin hemostasdiagnostik.
Vision
Att gå från att erbjuda enstaka stödprodukter till en komplett uppsättning egenutvecklade och egentillverkade
rutinkoagulationsreagens anpassat till olika regioners krav; dvs ökat produktprogram och minskat beroendet av
tredje part (OEM).
Finansiella mål
Tillväxtmål
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MediRox bedömning är att omsättningstillväxten kommer att ligga på 10-15 procent, vilket uppnås genom
volymökningar och breddat utbud av produkter.
Vinstmål
Vinstmålet är att vinstmarginalen på lång sikt ska vara minst 15 procent.
Utdelningsmål
Den framtida utdelningen kommer att anpassas till Bolagets resultatnivå, finansiella ställning och framtida
utvecklingsmöjligheter.
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Historisk finansiell information i sammandrag
Den finansiella informationen har upprättats med tillämpning av Årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
MediRox reviderade årsredovisningar finns tillgängliga på Bolagets webbplats www.medirox.se. Delårsrapport
för perioden 1 januari 2016 – 30 juni 2016, som återges på sidorna 23–33 i denna erbjudandehandling, har inte
granskats av Bolagets revisorer.
För fullständiga uppgifter om Bolagets resultatutveckling och dess finansiella ställning hänvisas till
årsredovisningarna för 2013-2015 samt den oreviderade och ogranskade för perioden 1 januari– 30 juni 2016.
Beloppen nedan har i vissa fall avrundats vilket kan medföra att vissa sammanställningar till synes inte
summerar korrekt.
Bolagets resultaträkning i sammandrag
Resultaträkning, Mkr
Rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Varukostnad
Personalkostnader
Övriga kostnader
Rörelseresultat
Resultat efter finansiella poster
Rörelsens kostnader
Avsättning till periodiseringsfond
Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Årets resultat

Jan–dec
2015
34,7

2014
31,6

2013
29,2

Jan-juni
2016
18,2

2015
17,3

-11,6
-10,0
-6,2
6,9
6,9

-10,8
-8,9
-5,7
6,3
6,3

-10,2
-7,9
-5,1
6,1
6,1

-6,1
-6,3
-3,9
1,9
1,9

-5,5
-4,6
-3,2
4,0
4,0

-1,7
5,2
-1,2
4,1

-1,6
4,7
-1,1
3,6

-1,6
4,5
-1,1
3,5

0,0
1,9
-0,4
1,5

0,0
4,0
0,9
3,1

30 juni,
2016
4,8
19,3
24,1
12,3
3,4
24,1

2015
3,8
19,7
23,5
11,3
5,5
23,5

Jan-juni
2016
0,25

2015
0,52

3,18

2,79

Bolagets balansräkning i sammandrag
Balansräkning, Mkr
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

31 dec,
2015
4,4
21,4
25,8
12,3
5,1
25,8

31 dec,
2014
3,6
16,0
19,7
9,7
3,3
19,7

31 dec,
2013
3,4
16,8
20,2
12,0
3,0
20,2

Data per aktie
Data per aktie
Resultat per aktie, kr3
Resultat per aktie efter utspädning, kr4
Kassaflöde per aktie efter investeringar, kr5
Eget kapital per aktie, kr6

Jan–dec
2015
0,69
0,69
0,68
3,18

2014
0,61
0,61
0,56
2,52

2013
0,59
0,59
0,67
2,69

3

Justerat för fondemissionselement, apportemission och split.
Justerat för fondemissionselement, apportemission och split.
5
Justerat för fondemissionselement, apportemission och split.
6
Justerat för fondemissionselement, apportemission och split.
4
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Genomsnittligt antal aktier, Tst7
Utdelning per aktie, kr
Aktieomsättning, Tst

5 934
0,25
2 390

5 934
0,25
1 269

5 934
1,0
698

Jan–dec
2015
67
20
73
307
13

2014
66
20
76
354
12

2013
65
21
80
407
11

5 934

5 934

Jan-juni
2016
66
11
78
395
15

2015
68
23
71
263
12

Nyckeltal
Nyckeltal
Täckningsgrad, %
Rörelsemarginal, %
Soliditet, %
Kassalikviditet, %
Anställda i medeltal, st

Finansiella definitioner
Omsättning

Bolagets totala inkomster inklusive egna aktiveringar,
valutajusteringar och annan extraordinär intäkt.

Nettoomsättning

Bolagets inkomster från ordinarie försäljningsverksamhet.

Täckningsgrad

Nettoomsättning minus varukostnad i procent av nettoomsättning.

Rörelsemarginal

Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av intäkterna.

Soliditet

Synligt eget kapital i procent av balansomslutningen.

Kassalikviditet

Omsättningstillgångar exklusive varulager i procent av
kortfristiga skulder.

Anställda i medeltal

Genomsnittligt antal årsanställda under perioden.

Resultat per aktie

Årets resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under
perioden.

Eget kapital per aktie

Eget kapital per balansdagen dividerat med antal aktier på
balansdagen.

Genomsnittligt antal aktier

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

7

Justerat för fondemissionselement, apportemission och split.
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Aktiekapital och ägarstruktur
Aktien
MediRox A- och B-aktier är noterade på AktieTorget under ticker symbolen MROX A respektive MROX B,
med ISIN-nummer SE000068096 respektive SE0000680977. Per dagen för denna erbjudandehandling finns det
inga utestående teckningsoptioner eller konvertibler vilka berättigar innehavaren till aktier i Bolaget.
Aktiekapitalets utveckling
Aktiekapitalet uppgår per dagen för denna erbjudandehandling till 1 978 000 kronor, fördelat på 2 637 000 Aaktier och 3 297 000 B-aktier med ett kvotvärde om 0,33 kronor per aktie (oavsett aktieslag). Varje A-aktie ger
rätt till en (1) röst varje B-aktie ger rätt till en tiondels (1/10) röst. Såväl A-som B-aktierna medför samma rätt
till andel i Bolagets tillgångar och vinst.
Av totalt 5 934 000 utestående aktier äger Ahead Global per dagen för denna erbjudandehandling 1 069 258 Aaktier och 774 445 B-aktier.
Per den 30 september 2016 uppgick antalet aktieägare i MediRox till cirka 5478. De tio största aktieägarna per
den 30 september 2016 (om inte annat explicit anges) listas nedan.
Ägarandel, % av
aktiekapital

Ägarandel, % av
antalet röster

31,0

38,7

Jan Pedersen, inklusive företag

15,1

19,8

Ribbskottet AB

10,5

7,4

Dan Prytz med familj

4,8

5,3

Niklas Johansson

3,0

6,0

David Lindström

3,0

1,8

Lars-Erik Sandberg

1,9

2,1

Joakim Ström

1,0

0,6

Arvid Fredenberg

0,7

0,8

Fredrik Isberg

0,7

0,1

Övriga

28,3

17,4

Summa

100

100

Aktieägare
Ahead Global Investment Ltd

9

Källa: Euroclear Sweden

Utdelningspolicy
Styrelsen i MediRox har inte antagit någon utdelningspolicy utan den framtida utdelningen kommer att
anpassas till Bolagets resultatnivå, finansiella ställning och framtida utvecklingsmöjligheter.

8

9

Enligt uppgift från Bolaget.
Per dagen för denna erbjudandehandling.
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Bemyndiganden att besluta om förvärv av egna aktier
Några bemyndiganden att besluta om förvärv av egna aktier finns inte.
Aktieägaravtal
Enligt MediRox årsredovisning för räkenskapsåret 2015 är Bolaget inte medvetet om några befintliga avtal
mellan större aktieägare i MediRox eller mellan större aktieägare och MediRox.
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MediRox styrelse, ledning och revisor
Styrelse10
Peter Schmid
Position: Styrelseordförande
Invald: Augusti 2014
Född: 1958
Huvudsaklig sysselsättning: Industriell rådgivare
Andra styrelseuppdrag: Velcora Holding AB, Petra Wester AB
Innehav i MediRox: 0 aktier
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Ja
Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare: Ja
Tomas Lindahl
Position: Styrelseledamot
Invald: April 2011
Född: 1954
Huvudsaklig sysselsättning: Professor och överläkare
Andra styrelseuppdrag: Nordic Haemostasis (ordf), delägare i Diapensia HB
Innehav i MediRox: 0 aktier
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Ja
Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare: Ja
Elvar Theodorsson
Position: Styrelseledamot
Invald: April 2013
Född: 1953
Huvudsaklig sysselsättning: Professor och överläkare. Driver den enskilda
firman BioData sedan 1985
Andra styrelseuppdrag: Inga
Innehav i MediRox: 0 aktier
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Ja
Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare: Ja
Bill Tunbrant
Position: Styrelseledamot
Invald: Augusti 2014
Född: 1950
Huvudsaklig sysselsättning: VD i eget bolag
Andra styrelseuppdrag: Bio-Yao AB, Sinoreagens AB,
Timcon AB, Nordic Coag Invest AB och Nordic Biomarker AB
Innehav i MediRox: 100 B-aktier
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Nej
Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare: Nej

10

Aktieinnehav i MediRox är per den 30 september 2016 (om inte annat anges) och inkluderar eventuella
innehav av närstående fysiska eller juridiska personer.
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Ledande befattningshavare11
Robert Löfvenmark
Position: CEO/VD
Anställd: 2008-04-01
Innehav i MediRox: 10 000 B-aktier

Anna Gimlander
Position: CFO
Anställd: 2014-04-01
Innehav i MediRox: 1 500 B-aktier

Linda Östling
Position: QA/Kvalitetschef
Anställd: 2005-08-08
Innehav i MediRox: 0 aktier

Harald Rach
Position: Platschef Studsvik
Anställd: Nej, konsultavtal
Innehav i MediRox: 0 aktier

Roine Lindeborg
Position: Produktionsansvarig
Anställd: 2012-10-10
Innehav i MediRox: 0 aktier

Elvar Theodorsson
Se ovan.

Revisor
På årsstämman som hölls den 21 april 2016 valdes revisionsbyrån Mazars SET Revisionsbyrå AB till revisor
för perioden fram till slutet av årsstämman 2017. Auktoriserad revisor Mikael Fredstrand är huvudansvarig
revisor.

11

Aktieinnehav i MediRox är per den 30 september 2016 (om inte annat anges) och inkluderar eventuella
innehav av närstående fysiska eller juridiska personer.
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MediRox bolagsordning
§ 1. Firma
Bolagets firma är MediRox Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).
§ 2. Säte
Styrelsen har sitt säte i Linköpings kommun, E.
§ 3. Verksamhet
Bolaget skall, direkt eller genom dotterbolag, bedriva forskning, utveckling, tillverkning och försäljning av
diagnostiska och terapeutiska produkter, handel med laboratorieutrustning, handel med värdepapper samt
därmed förenlig verksamhet
§ 4. Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 930 000 SEK och högst 3 720 000 SEK.
§ 5. Aktier
Antalet aktier skall vara lägst 750 000 och högst 3 000 000.
Aktierna kan vara dels av serie A, dels av serie B. Aktier av vardera serien kan utges till ett antal av
motsvarande det totala antalet aktier i bolaget. I fråga om akties röstvärde skall gälla att ägare av aktie av serie
A äger för varje sådan aktie en (1) röst samt ägare av aktier av serie B för varje sådan aktie en tiondels (1/10)
röst.
Beslutar Bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B,
skall ägaren av aktier av serie A och av serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i
förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med
primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda
erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan
tecknarna i förhållande till det totala antal aktier de förut äger i bolaget och i den mån detta inte kan ske, genom
lottning.
Beslutar bolaget genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast ett av de ovan nämnda
aktieslagen skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller B, äga företrädesrätt att teckna
nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.
Beslutar Bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler
har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma
att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen
gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.
Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheterna att fatta beslut om kontantemission
eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till
det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av vissa aktieslag medföra
företrädesrätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagt skall inte innebära någon inskränkning i
möjligheten att genom fondemission, eller erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.
§ 6. Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst fem suppleanter. Ledamöter och
suppleanter väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma hållits.
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§ 7. Revisor
Bolaget skall ha en eller två auktoriserade revisorer med högst två suppleanter. Till revisor kan även ett
registrerat revisionsbolag väljas.
§ 8. Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev eller genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt
Svenska dagbladet, tidigast sex (6) och senast fyra (4) veckor före stämman. För extra bolagsstämma där
ändring av bolagsordning ej skall behandlas är kallelsetiden, tidigast sex (6) och senast två (2) veckor före
stämman. För att få deltaga i bolagstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast klockan 16.00 den
dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag,
midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte dagen före stämman.
§ 9. Ärenden
Årsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång, i Linköping, Nyköping eller
Stockholm, på vilken följande ärenden skall förekomma till behandling:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

Val av ordförande vid bolagsstämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Godkännande av dagordning
Val av protokollsekreterare
Val av en eller två justeringsmän
Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
Föredragning av framlagd årsredovisning och revisorsberättelse samt i förekommande fall
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelsen;
Beslut:
a) Om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
b) Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
c) Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer
Val av styrelse och i förekommande fall revisorer samt eventuella suppleanter;
Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10. Verksamhetsår
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.
§ 11.
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lag (1998:1479) om kontoföring av
finansiella instrument.
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Redogörelse från styrelsen för MediRox
Redogörelsen för MediRox sidorna 12 – 22 i denna erbjudandehandling har granskats av MediRox styrelse. Det
är styrelsens uppfattning att denna kortfattade beskrivning av MediRox ger en korrekt och rättvis, om än inte
fullständig, bild av MediRox..

Studsvik, 26 oktober 2016
MediRox AB
Styrelsen
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Skattefrågor i Sverige
Nedan sammanfattas vissa svenska skattefrågor som aktualiseras med anledning av Erbjudandet för aktieägare i
MediRox som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, om inte annat anges. Sammanfattningen är baserad på nu
gällande lagstiftning och är avsedd endast som generell information.
Sammanfattningen behandlar inte:


situationer då aktier innehas som lagertillgång i näringsverksamhet,



situationer då aktier innehas av kommandit- eller handelsbolag,



situationer då aktier förvaras på ett investeringssparkonto,



de särskilda regler om skattefri kapitalvinst (inklusive avdragsförbud vid kapitalförlust) och utdelning i
bolagssektorn som kan bli tillämpliga då investeraren innehar aktier i MediRox som anses vara
näringsbetingade (skattemässigt),



de särskilda regler som kan bli tillämpliga för fysiska personer som gör eller återför investeraravdrag,



utländska företag som bedriver verksamhet från fast driftställe i Sverige, eller



utländska företag som har varit svenska företag.

Särskilda skatteregler gäller vidare för vissa företagskategorier. Den skattemässiga behandlingen av varje
enskild aktieägare beror delvis på dennes speciella situation. Varje aktieägare bör rådfråga oberoende
skatterådgivare om de skattekonsekvenser som Erbjudandet kan medföra för dennes del, inklusive
tillämpligheten och effekten av utländska regler och dubbelbeskattningsavtal.
Beskattning I Sverige vid avyttring av aktier i MediRox
För aktieägare i MediRox som accepterar Erbjudandet och avyttrar sina aktier i MediRox aktualiseras
kapitalvinstbeskattning. Kapitalvinst respektive kapitalförlust beräknas som skillnaden mellan
försäljningsersättningen, efter avdrag för försäljningsutgifter, och omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet
för samtliga aktier av samma slag och sort läggs samman och beräknas gemensamt med tillämpning av
genomsnittsmetoden. Vid försäljning av marknadsnoterade aktier, såsom aktier i MediRox, får alternativt
schablonmetoden användas. Denna metod innebär att omkostnadsbeloppet får bestämmas till 20 procent av
försäljningsersättningen efter avdrag för försäljningsutgifter.
Fysiska personer
För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige beskattas kapitalinkomster såsom räntor,
utdelningar och kapitalvinster i inkomstslaget kapital. Skattesatsen i inkomstslaget kapital är 30 procent.
Kapitalförlust på marknadsnoterade aktier, såsom aktier i MediRox, får dras av fullt ut mot skattepliktiga
kapitalvinster som uppkommer samma år dels på aktier, dels på marknadsnoterade värdepapper som beskattas
som aktier (dock inte andelar i värdepappersfonder eller specialfonder som innehåller endast svenska
fordringsrätter, så kallade räntefonder). Av kapitalförlust som inte dragits av genom nu nämnda
kvittningsmöjlighet medges avdrag i inkomstslaget kapital med 70 procent av förlusten. Uppkommer
underskott i inkomstslaget kapital medges reduktion av skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet
samt fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. Skattereduktionen är 30 procent av den del av underskottet
som inte överstiger 100,000 kronor och 21 procent av det återstående underskottet. Underskott kan inte sparas
till senare beskattningsår.
Aktiebolag
För aktiebolag beskattas all inkomst, inklusive skattepliktiga kapitalvinster och skattepliktiga utdelningar, i
inkomstslaget näringsverksamhet med 22 procents skatt. Avdrag för avdragsgill kapitalförlust på aktier medges
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endast mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra värdepapper som beskattas som aktier.
Kapitalförlust på aktier som inte har kunnat utnyttjas ett visst år, får sparas (hos det aktiebolag som haft
förlusten) och dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra värdepapper som beskattas som
aktier under efterföljande beskattningsår utan begränsning i tiden. Om en kapitalförlust inte kan dras av hos det
företag som gjort förlusten, får den dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra värdepapper
som beskattas som aktier hos ett annat företag i samma koncern, om det föreligger koncernbidragsrätt mellan
företagen och båda företagen begär det för ett beskattningsår som har samma deklarationstidpunkt (eller som
skulle ha haft det om inte något av företagens bokföringsskyldighet upphör). Särskilda skatteregler kan vara
tillämpliga på vissa företagskategorier eller vissa juridiska personer, exempelvis investmentföretag.
Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige
Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige – och som inte bedriver verksamhet från fast driftställe i
Sverige – kapitalvinstbeskattas normalt inte i Sverige vid avyttring av aktier. Aktieägare kan emellertid bli
föremål för beskattning i sin hemviststat. Enligt en särskild regel är dock fysiska personer som är begränsat
skattskyldiga i Sverige föremål för kapitalvinstbeskattning i Sverige vid avyttring av aktier i MediRox, om de
vid något tillfälle under det kalenderår då avyttringen sker eller under de föregående tio kalenderåren har varit
bosatta i Sverige eller stadigvarande vistats i Sverige. Tillämpligheten av regeln är dock i flera fall begränsad
genom dubbelbeskattningsavtal.
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Adresser
Ahead Global Investment Ltd
OMC Chambers, Wickhams Cay 1,
Road Town, Tortola,
British Virgin Islands
Baker & McKenzie Advokatbyrå KB
Box 180
SE-101 23 Stockholm
MediRox AB
Studsvik
611 82 Nyköping
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