
 

 

Kvartalsredogörelse januari - mars 2015 
 
Första kvartalet 2015 i sammandrag – koncernen 
 
Omsättning: -- SEK (-- SEK) 

Resultat efter finansiella poster:  -847 008 SEK (-892 773 SEK) 

Antal utestående aktier:  7 620 000  (7 410 000)  

Om verksamheten 
MediRätts affärsidé är att utveckla och marknadsföra produkter som bidrar till en mer kvalitativ och 

säker sjukvård i hemmet på såväl den svenska som den internationella marknaden. Företaget har 

utvecklat de båda produkterna Medcheck och Dosell, vilka tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept 

för att säkerställa att de äldre får en tillförlitlig och säker medicinering. 

Väsentliga händelser under perioden 
Första kvartalet har präglats av optimism. Styrelsen och andra optionsinnehavare går in med 

ytterligare pengar i bolaget genom förtidsinlösen av optioner överstigande 1 MSEK för att trygga 

driften och återbetala dyra lån. I början av mars hölls ett sammanträde på Patentverket avseende 

invändningar mot Medcheckpatentet. Patentverket kommer att presentera ett utlåtande under våren. 

Vi har meddelat att vi önskar detta utlåtande innan vi går upp i huvudförhandling i Tingsrätten. 

Dosell går sakta framåt och vi avvaktar möte mellan det uppvaktade bolagets och vår 

styrelseordförande för att slutligt avgöra om vi ska gå samman i projektet. En testmiljö för färdig 

produkt har även identifierats och denna verksamhet är även en potentiell finansiär. 

Medcheck väntar på uppdaterad integrering i COSMIC. Samtal förs löpande med personal och 

beslutsfattare i Jönköping och andra landsting som använder COSMIC. Installationen i Nässjö låter 

vänta på sig men de vill fortfarande ha en pilot-installation. Beslut har tagits i styrelsen att arbetet med 

”Medcheck Home” skall återupptas. Mer information om detta kommer senare under våren. 

Patenttvisterna går mot huvudförhandling. Samtalen med SLL går dock trögt med politiker som inte 

vill eller vågar ta beslut. Det känns i nuläget bättre att ta det hela i rätten. Vi har under en längre tid 

sökt en förlikning i syfte att göra alla parter till vinnare, framförallt patienterna. Efter mötet på 

Patentverket är bedömningen att en rättslig prövning är det bästa för bolaget. 

Granskning av revisor  

Kvartalsredogörelsen har inte granskats av MediRätts revisor. 

 

Kommande finansiella rapporter 
2015-08-28 Halvårsrapport januari – juni 2015 

2015-11-13 Kvartalsredogörelse juli – september 2015 

 

Lidingö 17 april 2015 

Carl Johan Merner 
VD 


