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Sammanfattning av perioden jan - juni 2015

01.01.2015 - 06.30. 2015 01.01.2014 - 06.30. 2014

Koncernen                                                 6 månader 6 månader

Resultat efter finansiella poster 

(SEK)
-1 537 514 -1 733 165

Resultat per aktie (SEK) -0,19 -0,23

Balansomslutning (SEK) 14 009 574 16 014 450

Soliditet (%) 69,0% 63,5%

Definitioner

Soliditet: JEK/balansomslutning.

Resultat per aktie: Beräknat på 8 199 528 aktier.

MediRätt/bolaget: MediRätt AB (publ), med organisationsnummer 556762-3391.

Kommande finansiella rapporter

2015-11-13 Kvartalsredogörelse juli – september 2015

2016-02-19 Bokslutskommuniké för 2015

Perioden januari–juni 2015

"Det känns mycket tillfredsställande att styrelsen och andra optionsinnehavare har gått 

in med ytterligare pengar i bolaget genom inlösen av optionerna TO3B, hittills överstigande 

3,6 MSEK för att trygga driften och återbetala dyra lån."

Carl Johan Merner, VD i MediRätt AB

Väsentliga händelser under perioden

- Inlösen av optioner TO3B  har gett bolaget hittills 3,6 msek

- PRV lovar att inkomma med beslut avseende Medcheckpatentet efter sommaren

- Projektgrupp bildas för att skapa ett trygghetspaket åt äldre där Dosell ingår

- Medcheck Home börjar utvecklas i en app som skall testas på anhöriga till äldre

- Patenträttegången skall äga rum i mars 2016. Kallelse skickas ut under hösten

- Nytt optionsprogram klubbas under sommaren för att trygga finansieringen



Om verksamheten 
  

I genomsnitt dör 8 gamla människor och 500 läggs in på sjukhus varje dag på grund av läkemedelsbiverkningar, 

trots att det finns en lösning på problemet. 

 

 

 

 

 

 

 

MediRätt AB, som har lösningen på ovanstående problem, grundades år 2008 av allmänläkaren och TV4-

doktorn Göran Sjönell och industrimannen Sten Röing. 

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. 

 

 

 

  

  

  

  

Dosell, den kommande revolutionen inom global hemsjukvård 

 

    

  

  

  

  

  

  

  

 

VD har ordet 

 Det känns nästan förmätet att inleda detta VD-ord med att konstatera att allt tar mycket längre tid än man från 

början tror men jag gör det ändå. Det är nämligen där vi befinner oss just nu, i väntans tider gällande en rad 

beslut rörande våra tre ben, Dosell, Medcheck och patenttvisterna. Det vi under tiden kan göra är att fördjupa 

våra kontakter med potentiella partners och framtida kunder, se till att den långsiktiga finansieringen av bolaget 

sköts samt helt enkelt ha is i magen. 

 



 

 

Jag vill tacka er aktieägare för era frågor och glada tillrop och jag försöker i möjligaste mån att svara på frågor 

och funderingar. Ni är ryggraden i vår verksamhet och den bästa kanalen för spridandet av vår mission, att 

lidande och död på grund av brister i hantering av läkemedel skall bekämpas och elimineras. Vi måste värna 

våra gamla hjältar, våra nära och kära. 

Det känns mycket tillfredsställande att styrelsen och andra optionsinnehavare har gått in med ytterligare pengar i 

bolaget genom inlösen av optionerna TO3B, hittills överstigande 3,6 MSEK för att trygga driften och återbetala 

dyra lån. I början av mars hölls ett sammanträde på Patentverket avseende invändningar mot Medcheckpatentet 

och bolaget väntar fortfarande på ett beslut. Dock har PRV försäkrat att beslut kommer inom kort. Vi har 

meddelat att vi önskar detta utlåtande innan vi går upp i huvudförhandlingarna i Tingsrätten, vilka kommer att ske 

i början av mars 2016. Vi väntar på formell kallelse till denna rättegång. 

 

Under sommaren har ytterligare ett optionsprogram TO4B initierats som klubbades på en extra stämma i juli. 

3 000 000 optioner har skapats med ett lösenpris på 5 SEK med en löptid på tre år. De kan, som tidigare 

optioner löpande lösas in och på så sätt trygga bolagets ekonomi. De har erbjudits till styrelse och 

nyckelpersoner i bolaget enligt tidigare pressreleaser. 

Statusen på våra tre ben ser ut som följer: 

 

Dosell går sakta framåt och vi har haft möten mellan det uppvaktade bolagets och vår styrelseordförande och 

beslutat att vi ska gå samman och skapa ett projekt, att utveckla ett trygghetskoncept för äldre. Det bolag vi 

uppvaktat är en stark och kunnig aktör på området och därför en mycket passande framtida partner. En 

projektgrupp mellan tre inblandade parter är bildad för att se hur detta skall utformas. Känner parterna att 

samarbetet är fruktsamt kommer avtal att skrivas under hösten. 

 

Medcheck Arbetet med ”Medcheck Home” har återupptagits och utvecklingen av denna app är i full gång. Den 

riktar sig till konsumenter och kommer att testas bland anhöriga till multimedicinerande patienter tillhörande en 

vårdcentral i Stockholms län. I övrigt söker vi pilot-projekt inom kretsen av landsting som använder COSMIC men 

beslutsfattandet tar lång tid. Genom att förse allmänheten med Medcheck-verktyget för enkel kontroll av 

läkemedel via en smartphone hoppas vi att trycket på läkare och vårdcentraler att börja använda kontrollsystem 

kommer att öka. 

 

Patenttvisterna går mot huvudförhandling i mars 2016. Vi har under en längre sökt en förlikning i syfte att göra 

alla partner till vinnare, framförallt patienterna. Efter mötet på Patentverket i mars är bedömningen att en rättslig 

lösning som den bästa för bolaget och vi avvaktar besked från PRV i ärendet. De har i skrivande stund  lovat att 

återkomma med ett beslut i ärendet nu efter semestrarna.  

 

Aktien 

B-aktien i MediRätt AB (publ) listades den 4 april 2011 på AktieTorget, ett värdepappersbolag under 

Finansinspektionens tillsyn, som driver en handelsplattform benämnd MTF (Multilateral Trading Facility). I 

samband med listningen på AktieTorget uppgick antalet aktier till 3 705 000, varav 300 000 är A-aktier, som inte 

är listade. A-aktien har röstvärde 10 och B-aktien har röstvärde 1. Antalet aktier idag är 8 199 528, varav 

600 000 A-aktier.  

  



  

Redovisningsprinciper 

Delårsrapporten är upprättad enligt samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som bolagets senaste 

årsredovisning. 

  

Granskning av revisor 

Delårsrapporten har inte granskats av MediRätts revisor.  

  



Resultaträkning i sammandrag - moderbolag

2015-01-01 2014-01-01

(SEK) 2015-06-30 2014-06-30

Nettoomsättning -110 910 --

Rörelsens intäkter -110 910 0

Övriga externa kostnader -115 269 -334 158

Personalkostnader -585 -766

Avskrivningar -196 007 -196 008

Rörelseresultat -422 771 -530 932

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter  10 9

Räntekostnader  -80 431 -60 085

S:a Resultat från finansiella investeringar -80 421 -60 076

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -503 192 -591 008

Skatt -- --

Periodens resultat -503 192 -591 008



Balansräkning i sammandrag - moderbolag

(SEK) 2015-06-30 2014-06-30

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 3 379 129 3 734 420

Materiella anläggningstillgångar -- --

Finansiella anläggningstilllgångar 5 000 000 5 000 000

S:a Anläggningstillgångar 8 379 129 8 734 420

Omsättningstillgångar 1 004 508 173 771

Kassa och bank 322 800 223 214

S:a Omsättningstillgångar 1 327 308 396 985

S:a Tillgångar 9 706 437 9 131 405

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Aktiekapital 8 199 528 7 410 000

Inbetalat ej registrerat aktiekapital 500 000

Bundet eget kapital 6 134 292 4 950 000

Fritt eget kapital -6 673 412 -5 546 199

  

Periodens resultat -503 192 -591 008

S:a Eget kapital 7 657 216 6 222 793

Långfristiga skulder 1 454 200 1 812 800

S:a långfristiga skulder 1 454 200 1 812 800

Kortfristiga skulder 595 021 1 095 812

S:a kortfristiga skulder 595 021 1 095 812

Eget kapital och skulder 9 706 437 9 131 405



Resultaträkning i sammandrag - koncernen

2015-01-01 2014-01-01

(SEK) 2015-06-30 2014-06-30

Nettoomsättning 0 0

Rörelsens intäkter 0 0

Övriga externa kostnader -260 506 -475 839

Personalkostnader -585 -766

Avskrivningar -1 196 007 -1 196 008

Rörelseresultat -1 457 098 -1 672 613

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter  15 11

Räntekostnader  -80 431 -60 563

S:a Resultat från finansiella investeringar -80 416 -60 552

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -1 537 514 -1 733 165

Skatt 219 070 219 070

Periodens resultat -1 318 444 -1 514 095



Balansräkning i sammandrag - koncernen

(SEK) 2015-06-30 2014-06-30

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 13 379 129 15 734 420

Materiella anläggningstillgångar 0 0

Finansiella anläggningstillgångar 0 0

S:a Anläggningstillgångar 13 379 129 15 734 420

Omsättningstillgångar 257 311 22 051

Kassa och bank 373 134 257 979

S:a Omsättningstillgångar 630 445 280 030

S:a Tillgångar 14 009 574 16 014 450

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Aktiekapital 8 199 528 7 410 000

Bundet eget kapital 9 436 442 9 305 550

Fritt eget kapital -6 644 955 -5 027 486

  

Periodens resultat -1 318 444 -1 514 095

S:a Eget kapital 9 672 571 10 173 969

Uppskjuten skatt 2 186 499 2 624 639

Avsättningar 2 186 499 2 624 639

Långfristiga skulder 1 454 200 1 812 800

S:a långfristiga skulder 1 454 200 1 812 800

Kortfristiga skulder 696 304 1 403 042

S:a kortfristiga skulder 696 304 1 403 042

Eget kapital och skulder 14 009 574 16 014 450


