


VI LEVER LÄNGRE ÄN NÅGONSIN TIDIGARE
– MEN FÅ FÖRBLIR FRISKA HELA LIVET.

MediRätt har utvecklat den patenterade digitala läke-
medelsautomaten Dosell som tillsammans med en 
rad applikationer fungerar som hemmets digitala 

hälsoterminal. Vårt mål är att ge människor möjlig-
het att leva ett fullvärdigt liv hemma, minska lidandet 
för patienter och anhöriga samt avlasta sjukvården. 

De senaste 25 åren har läkemedelsanvändningen 
ökat påtagligt bland äldre, och med det antalet  

läkemedelsskador till följd av felaktig medicinering.  
Varje dag dör i genomsnitt fem äldre människor på 

grund av felmedicinering av receptbelagd medicin och 
ytterligare 300 läggs in på sjukhus. 

MediRätt är ett medicinteknikbolag som utvecklar 
digitala lösningar för en bättre och tryggare läke- 

medelshantering i hemmet. 

MediRätt grundades 2008 och är börsnoterat på 
Nasdaq First North sedan 2016, samt Nasdaq First 

North Premier sedan januari 2018.
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4OM VERKSAMHETEN

M ediRätt är ett medicinteknikbolag som utvecklar digi-
tala lösningar för en bättre och säkrare läkemedels-
hantering i hemmet. Våra produkter minskar risken för 

felmedicinering, ökar tryggheten för familj och anhöriga och 
avlastar den offentliga vården. Tillsammans utgör MediRätts 
produkter ett helhetskoncept som ger den som behandlas i 
hemmet bättre förutsättningar för ett fullvärdigt och tryggt liv. 

OM VERKSAMHETEN

Ledning och styrelse

OMSÄTTNING: 
0 TSEK (4 TSEK) 

RESULTAT EFTER SKATT: 
-2 737 TSEK (-502 TSEK)

RESULTAT PER AKTIE FÖRE 
UTSPÄDNING: 
-0,2 SEK (-0,0 SEK)

ANTAL AKTIER PER 31 MARS:  
12 567 028  (10 772 028)  

FÖRSTA KVARTALET 
I SAMMANDRAG
– KONCERNEN

DOSELL 
Hemmets digitala hälsoterminal

Dosell är en patenterad digital läkemedelsautomat placerad i 
hemmet som säkerställer att användaren får rätt läkemedel vid 
rätt tillfälle. Enkelt beskrivet är Dosell en uppkopplad behållare 
som portionerar ut tabletter i dospåsar vid önskad tidpunkt. 
Produkten är försedd med ljud- och ljussignaler som påminner 
användaren när det är dags för medicinintag. Då Dosell är upp-
kopplad mot nätet kan den fjärrstyras av vårdpersonal eller 
anhöriga, och även larma vid behov. E-hälsa och uppkopplad 
vård är ett snabbt växande område på marknaden och en rad 

digitala applikationer, som exempelvis kan 
mäta vikt, puls eller fysisk aktivitet, ska på 
sikt kunna kopplas till Dosell. På så sätt 
kan användaren fortsätta bo hemma 
samtidigt som det frigör resurser för vård-
centraler och sjukhus. 

Dosell är under utveckling och beräknas 
lanseras under fjärde kvartalet 2018. 
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Carl Johan Merner, VD MediRätt

Ä nnu en gång har vi rivstartat ett 
nytt år med ett spännande första 
kvartal. Den allra största interna 

förändringen har skett inom styrelsen, 
där vi knutit till oss ytterligare tre mycket 
kompetenta nya ledamöter. Helena Gille 
besitter bred erfarenhet från distributörs-
sidan och spetskompetens inom dos-
påsar från sitt arbete med Apotekets 
doslösning Apodos. Viveca Gyberg är 
forskande ST-läkare som brinner för folk-
hälsa och sjukdomsprevention både på 
individ- och samhällsnivå. Charlotte W 
Wiebe är HR-direktör på TUI Group och 
har förutom ett mycket brett kontaktnät 
även stor erfarenhet av personalansvar 
såväl operativt som på styrelsenivå. Till-
sammans bidrar de tre nya styrelseleda-
möterna med mycket värdefull kunskap 
och erfarenhet i det viktiga skede vi är 
inne i med vår digitala läkemedelsauto-
mat Dosell.

KOMMUNERNA TAR 
EMOT OSS VÄL, OCH 

MED STORT INTRESSE 
TAR DE DEL AV  

DOSELL-SYSTEMET

VD HAR ORDET
– JAG ÄR STOLT ÖVER HUR LÅNGT VI HAR KOMMIT

Vi tackade under kvartalet också av Torgny Ander, Barbro Sjö-
nell samt medgrundaren Sten Röing som vid sin pensionering 
valde att lämna styrelsen. Tillsammans har de varit med och 
tagit MediRätt från idéstadie hela vägen till vad det är idag, och 
vi ser med glädje fram emot att bära vidare deras mission om 
att skapa en bättre hemsjukvård och förbättra hälsan hos 
befolkningen med hjälp av Dosell. 

Efter periodens utgång tecknade vi även avtal med European 
Select Growth Opportunities Fund, en global institutionell inves-
terare som delar vår syn på Dosells potential. Avtalet gäller 
finansiering genom utgivning av konvertibler till ett värde om 
högst 50 miljoner SEK över 18 månader. Att vi dessutom skjutit 
till dryga tre miljoner SEK till kassan efter periodens utgång har 
gjort att vi långsiktigt tryggat kapitalbehovet för verksamheten 
inför lansering av Dosell. Då utvecklingen av Dosell går framåt 
enligt plan har vi också med gott självförtroende inlett säljpro-
cessen mot kommuner. Vårt säljteam lett av Klas Arvidson 
besöker nu 25 prioriterade svenska kommuner och förmedlar de 
fördelar som Dosell innebär, dels i form av friskare patienter i hem-
sjukvården och dels i form av lägre kostnader. Samtidigt har vi 
också anlitat en extern samarbetspartner för en försäljnings-
insats i Region Skåne, vilket gör att vi kan nå ut ännu bredare i 
marknadsföringen inför Dosells planerade lansering under 
fjärde kvartalet i år.

Kommunerna tar emot oss väl, och med stort intresse tar de del 
av Dosell-systemet. Vårt uppsatta mål är att sätta igång ett 
pilot-projekt med en eller flera kommuner innan den stora lan-
seringen under fjärde kvartalet 2018. Tanken är att pilotprojek-
tet sedan omformas till ett större ramavtal när man utvärderat 
och ser att Dosell-systemet fyller en viktig funktion samt sparar 

VD HAR ORDET

tid och pengar. Pilot-projekten ska också 
användas som referens mot andra poten-
tiella köpare. 

Året började med en rivstart och ser ut 
att fortsätta i samma anda. I början av 
maj tecknade vi avtal med en svensk till-
verkare för storskalig produktion av Dosell, 
och vi ser fram emot att lägga första 
beställningen när Dosell är helt färdig-
ställd och första kontraktet med en kom-
mun är på plats.  Jag är mycket stolt över 
hur långt vi kommit i vår resa, och med 
förstärkt styrelse och ett starkt säljteam 
står vi väl rustade att upprätthålla ett 
högt tempo.
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Parallellt med produktutvecklingen av Dosell arbetar Medi-
Rätt med att bearbeta de potentiella köparna av Dosell – 
kommuner, landsting och privata vårdgivare som vill ge sin 
hemtjänst och sina patienter bättre verktyg för medicinering. 
I april inleddes en roadshow till 25 kommuner som identifierats 
som särskilt relevanta. Nedan berättar MediRätts försälj-
ningschef Klas Arvidson mer om det pågående försäljnings-
arbetet.

I ett första skede riktar ni er mot kunder inom offentlig sektor. 
Vad innebär det för försäljningsinsatserna?
- Att vi riktar oss mot offentliga kunder har stor påverkan på hur 
vi arbetar. Försäljning mot offentlig sektor är ofta en mer omfat-
tande process än att jobba mot privata aktörer; beslut måste 
förankras på fler nivåer i organisationen och säljcykeln är i regel 
lång. Det är väldigt viktigt att bygga relationer på alla nivåer i 
organisationen eftersom implementationen av en upphandlad 
vara eller tjänst är minst lika viktig som själva avtalet om den-
samma.

Hur ser försäljningsprocessen för Dosell ut i praktiken, från 
första kontakt med kommunen till ett eventuellt beslut om 
inköp?
- Försäljningsarbetet inleddes på allvar under Q1 2018. I första 
hand riktar vi oss mot svenska kommuner. Dessa kommer att 
bearbetas i faser, där första fasen innefattar cirka 100 kommuner  
i Svealand, Götaland och södra Norrland. Målet är att ha 25 
möten inbokade fram till slutet av Q2. Därefter fortsätter mark-
nadsbearbetningen av Sveriges övriga kommuner region för 
region under hösten 2018.

- Rent praktiskt inleds arbetet med en kartläggning av respek-
tive kommun, landsting eller vårdorganisation, som går ut på 
att identifiera nyckelpersoner som har drivkraft, mandat, bud-
getansvar eller andra incitament att ha nytta av Dosell. Vi träffar 

DET PÅGÅENDE FÖRSÄLJNINGSARBETET 
– INTERVJU MED KLAS ARVIDSON

beslutsfattare i kommunerna, och i första 
mötet presenterar vi Dosell och Medirätt. 
Beroende på kommunens behov och 
önskemål föreslår vi därefter ett pilotpro-
jekt i syfte att visa nyttan med fjärröver-
vakad läkemedelsdispensering, alterna-
tivt en workshop för att räkna på vad just 
den specifika kommunen vi besöker 
skulle kunna spara i tid, pengar och 
lidande genom användning av Dosell. 
Förhoppningen är att dessa aktiviteter 
skall leda till avtal under Q4 2018 och 
framåt. Säljcyklerna mot offentlig sektor 
är som sagt långa, och vi räknar därför 
med att många avtal kan komma att 
tecknas först längre fram. Framsteg som 
rör vårt försäljningsarbete och pågående 
road-show kommer att kommuniceras 
brett till marknaden när de nås.

Och därefter planerar ni att närma er 
landsting och privatpersoner?
- Precis. Bearbetning av landsting kom-
mer att inledas efter att ett antal kommu-
ner har kontrakterats. Ordningsföljden 
kommer att bestämmas av vilka kommu-
ner vi har verksamhet i. I vissa fall där 
region och kommun har nära samarbeten 
kommer vi jobba agilt mot båda huvud-
männen, alltså kommun och landsting. 
Marknaden för privatkonsumenter kom-
mer att bearbetas från och med hösten 
2018, och då främst genom sociala 
medier, riktad digital annonsering samt 
via intresseföreningar.

Vilken respons får ni från kommunerna 
när ni är ute och presenterar Dosell?
- Vi märker att vårdfrågan är het ute i lan-
det, det är tydligt att det finns ett stort 
behov av hjälpmedel som kan effektivi-
sera vårdsystemet och minska de kom-
munala vårdkostnaderna. I princip alla 
kommuner kommer ju inom de närmaste 
åren att ställas inför utmaningar relate-
rade till den åldrande befolkningen, och 
allt fler kommer att vårdas hemma. 
Många kommuner har digitalisering högt 
på agendan och ser digitala verktyg som 
ett kostnadseffektivt sätt att klara stan-
darden i vården när befolkningen växer. 
Där är min uppfattning att vi gör ett bra 
arbete i att förklara fördelarna med Dosell.

INTERVJU MED KLAS ARVIDSON
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER
Q1 2018

• MediRätt anlitar extern samarbetspart-
ner inför försäljningssatsning i Region 
Skåne

• MediRätt når ny milstolpe – kontrakterar 
tillverkare för storskalig produktion av 
Dosell

• MediRätt och European Select Growth 
Opportunities Fund tecknar avtal om 
finansiering genom utgivning av kon-
vertibler till ett värde om högst 50 miljo-
ner SEK över 18 månader. Kapitaltill-
skottet kommer att användas till 
utveckling och lansering av den digitala 
läkemedelsautomaten Dosell.

• Medtechbolaget MediRätt listas på Nasdaq First North  
Premier. Övergången är ett viktigt led i ambitionen att noteras 
på börsens huvudlista. Handeln med MediRätts aktie på  
Nasdaq First North Premier inleds tisdagen den 2 januari 2018. 

• I samband med att produktutvecklingen av Dosell intensifieras 
och lanseringsfasen närmar sig får Klas Arvidson rollen som 
vice VD och försäljningschef på MediRätt. 

• MediRätt och Apoteket AB avslutar befintligt samarbete för 
att undvika att göra Dosell låst till en leverantör av dospåsar. 
Dosell kommer även fortsättningsvis att vara kompatibel med 
Apodos och samarbetet med Apoteket fortsätter inom flera 
områden, men inte på exklusiv basis. 

• MediRätts styrelse och ledning påbörjar utnyttjande av teck-
ningsoptioner TO5B, vilket tillför kapital till verksamheten inför 
produktutvecklingen av Dosell. 

• MediRätt lämnar in en ny patentansökan för att bredda 
patentportföljen kring Dosell. Ansökan gäller ett globalt 
patent för en laddnings- och förpackningsanordning, special-
anpassad för MediRätts digitala läkemedelsautomat Dosell. 

• MediRätts ansökan till EU:s innovationsfond Horizon 2020 
SME Instrument phase 2 registreras. 

• Dosell uppnår ny milstolpe i utvecklingen. Detta innebär att 
Dosells slutliga funktion och de applicerbara standarder som 
måste följas för att uppfylla kraven för CE-märkning som 
medicinteknisk produkt enligt Klass 1 fastställs. 

• Gunilla Arhén, ledamot i MediRätts valberedning och grundare 
av chefsnätverket Ruter Dam, presenterar två erfarna kvinnor 
till styrelsen inför MediRätts årsstämma den 11 april. Kandi-
daterna är Helena Gille, tidigare affärsområdeschef för Apo-
dos-verksamheten på Apoteket AB, samt Viveca Gyberg, 
TV-profil, läkare och forskare vid institutionen för medicin vid 
Karolinska Sjukhuset i Solna. Styrelsen kommer att bestå av 
50% kvinnor. 

• Inför MediRätts årsstämma den 11 april föreslås ytterligare 
en ordinarie ledamot till styrelsen: Charlotte W Wiebe; HR- 
direktör på TUI Group och styrelseledamot för TUIFly Nordic 
AB. 

• MediRätts VD Carl Johan Merner förvärvar alla 150 000 
A-aktier från Sten Röing, en av bolagets medgrundare och 
nuvarande styrelseledamot. Sten Röing meddelar samtidigt 
att han går i pension och därmed även kommer att lämna 
MediRätts styrelse efter årsstämman den 11 april. 

• MediRätts roadshow för införsäljning av Dosell-systemet till 
25 prioriterade svenska kommuner påbörjas i april.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

EFTER PERIODENS SLUTUNDER PERIODEN   JAN–MAR
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OMSÄTTNING OCH RESULTAT
Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 0 TSEK 
(4). Intäkterna för jämförelseåret hänförs till intäkter för 
användande av appen Medikoll, en produkt som inte 
längre ingår i portföljen. För helåret 2017 redovisade 
bolaget dels intäkter från appen Medikoll men även 
intäkter hänförliga till pilotprojekt. För helåret 2017 
redovisade bolaget övriga rörelseintäkter om 500 
TSEK hänförliga till bidrag från Sveriges innovations-
myndighet. 

Övriga externa kostnader för kvartalet uppgick till  
2 090 TSEK (241). Ökningen kan framförallt hänföras  
till konsultarvoden förknippade med utveckling av 
produkten Dosell som beräknas att lanseras under 
fjärde kvartalet 2018. 

Personalkostnader för kvartalet uppgick till 539 
TSEK (151). Posten är i sin helhet hänförlig till kost-
nader för bolagets VD. 

Avskrivningar av immateriella tillgångar uppgick till 
104 TSEK (105) och är hänförliga till avskrivningar av 
patent. 

Resultat före skatt uppgick till -2 737 TSEK (-502). 

FINANSIELL STÄLLNING, KASSAFLÖDE OCH  
LIKVIDITET
Kassaflödet från den löpande verksamheten för kvar-
talet uppgick till -1 594 TSEK (-805) och kan hänföras 
till begränsad intäktsgenerering och stort fokus på 
utveckling och kommersialisering av produkten 
Dosell. Kassaflödet från investeringsverksamheten 
uppgick till -1 604 TSEK (-1 929) och avser utveck-
lingskostnader för produkten Dosell. Kassaflödet 
från finansieringsverksamheten uppgick till -248 
TSEK (425) och hänförs dels till emissionskostnader 
om 248 TSEK, inlösen av teckningsoptioner om 50 
TSEK samt amortering av långfristiga lån om 50 
TSEK. Likvida medel vid periodens slut uppgick till 
138 TSEK (1 254). Bolaget finansieras löpande 
genom inlösen av teckningsoptioner. 

INVESTERINGAR OCH UTVECKLINGSUTGIFTER
Investeringar för kvartalet uppgick till 1 604 TSEK  
(1 929) och avser balanserade utvecklingsutgifter 
för produkten Dosell. Balanserade utvecklingsutgifter 
avser i sin helhet utgifter avseende underleverantö-
rer. Produkten är under utveckling och därav har 
ingen avskrivning ännu skett utan nedskrivnings-
prövning sker istället löpande. Avskrivning av 
utvecklingsutgifter planeras att ske från och med 
kvartal fyra 2018 då produkten beräknas vara färdig-
utvecklad. 

FINANSIELL ÖVERSIKT
KONCERNEN

FINANSIELL ÖVERSIKT
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(TSEK) Q1 2018 Q1 2017 Helår 2017

Omsättning 0 4 155
Rörelseresultat (EBIT)1 -2 733 -493 -4 238
Resultat efter finansiella poster (EBT) -2 737 -502 -4 269
Resultat per aktie före/efter utspädning, kr 2 -0,2 0,0 -0,4
Eget kapital per aktie kr 3 0,66 0,50 0,94
Soliditet % 4 67,5% 72,6% 81,6%
Aktiekurs på balansdagen, kr 6,2 5,6 11,9
Antal aktier vid periodens slut 12 567 028 10 772 028 11 917 028

Genomsnittligt antal utestående aktier före utspädning 12 239 250 10 714 250 11 319 439

Genomsnittligt antal anställda 5 1 1 1
Antal anställda, vid periodens slut 1 1 1

NYCKELTAL 
KONCERNEN

1. RÖRELSERESULTAT (EBIT)
Resultat före finansnetto

2. RESULTAT PER AKTIE FÖRE/EFTER  
UTSPÄDNING
Resultat per aktie före/efter utspädning beräk-
nas genom att dividera resultat hänförligt till 
moderbolagets aktieägare med det vägda 
genomsnittligt antal utestående stamaktier 
under perioden. Någon utspädningseffekt före-
ligger inte så länge koncernens resultat är nega-
tivt.

3. EGET KAPITAL PER AKTIE
Eget kapital vid periodens slut dividerat med 
antal aktier vid periodens slut. 

4. SOLIDITET
Eget kapital i procent av balansomslutningen.

5. GENOMSNITTLIGT ANTAL 
ANSTÄLLDA
Genomsnitt av antal anställda under perioden 
omräknat till heltidstjänster. 

NYCKELTAL
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(TSEK) Q1 2018 Q1 2017 Helår 2017

Nettoomsättning 0 4 155
Övriga rörelseintäkter 0 0 500
Summa intäkter 0 4 655

Övriga externa kostnader  -2 090 -241 -3 364
Personalkostnader  -539 -151 -1 111
Avskrivningar av immateriella tillgångar  -104 -105 -418
Summa kostnader -2 733 -497 -4 893

Rörelseresultat -2 733 -493 -4 238

Finansnetto -4 -9 -31

Resultat efter finansiella poster -2 737 -502 -4 269

Resultat före skatt -2 737 -502 -4 269

Skatt på periodens resultat 0 0 0

Periodens resultat -2 737 -502 -4 269

Resultat per aktie före utspädning (kr) -0,2 0,0 -0,4

Periodens resultat överensstämmer med summa 
totalresultat

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG 
KONCERNEN

FINANSIELLA RAPPORTER
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(TSEK) 2018-03-31 2017-03-31 2017-12-31

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 10 970 5 740 9 470
Finansiella anläggningstilllgångar 28 0 28

Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångar 1 084 462 632
Likvida medel 138 1 254 3 584

SUMMA TILLGÅNGAR 12 220 7 456 13 714

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital 12 567 10 772 11 917
Övrigt tillskjutet kapital 16 684 9 139 17 532
Balanserat resultat inkl. periodens resultat -20 999 -14 496 -18 262
Summa Eget kapital 8 252 5 415 11 187

Långfristiga skulder
Räntebärande skulder 325 600 375

Kortfristiga skulder
Räntebärande skulder 300 300 300
Leverantörsskulder 3 158 917 796
Övriga kortfristiga skulder 185 224 1 056
Summa skulder 3 968 2 041 2 527

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 12 220 7 456 13 714

FINANSIELL STÄLLNING I SAMMANDRAG 
KONCERNEN

FINANSIELLA RAPPORTER
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FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 
KONCERNEN

FINANSIELLA RAPPORTER

(TSEK) Q1 2018 Q1 2017 Helår 2017

Ingående eget kapital 11 187 5 417 5 417

Periodens resultat -2 737 -502 -4 269

Transaktioner med ägare

Pågående nyemission  0 500 3 375
Nyemission med avdrag för emissionskostnader -248 0 5 418
Inlösen teckningsoptioner 50 0 1 246
Utgående eget kapital 8 252 5 415 11 187
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(TSEK) Q1 2018 Q1 2017 Helår 2017

Resultat efter finansiella poster -2 737 -502 -4 269

Avskrivningar 104 105 418
Betald skatt 0 0 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital -2 633 -397 -3 851

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet 1 039 -408 134

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 594 -805 -3 717
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 604 -1 929 -6 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -248 425 9 738

Periodens kassaflöde -3 446 -2 309 21
Likvida medel vid periodens början 3 584 3 563 3 563
Likvida medel vid periodens slut 138 1 254 3 584

KASSAFLÖDESANALYSER
KONCERNEN

FINANSIELLA RAPPORTER
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(TSEK) Q1 2018 Q1 2017 Helår 2017

Nettoomsättning 0 4 155
Övriga rörelseintäkter 0 0 500
Summa intäkter 0 4 655

Övriga externa kostnader  -2 090 -241 -3 366
Personalkostnader  -539 -151 -1 111
Avskrivningar av immateriella tillgångar  -104 -105 -418
Summa kostnader -2 733 -497 -4 895

Rörelseresultat -2 733 -493 -4 240

Finansnetto -4 -9 -31

Resultat efter finansiella poster -2 737 -502 -4 271

Resultat före skatt -2 737 -502 -4 269

Skatt på periodens resultat 0 0 0

PERIODENS RESULTAT -2 737 -502 -4 271

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG 
MODERBOLAGET

FINANSIELLA RAPPORTER
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(TSEK) 2018-03-31 2017-03-31 2017-12-31

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 10 970 5 740 9 470
Finansiella anläggningstilllgångar 28 0 28

Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångar 1 084 462 632
Likvida medel 134 1 254 3579

SUMMA TILLGÅNGAR 12 216 7 456 13 709

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Bundet eget kapital
Aktiekapital 12 567 10 772 11 917
Ej registrerat aktiekapital/pågående nyemission 87 400 3 375
Fond för balanserade utvecklingsutgifter 10 517 4 870 8 913

Fond för utvecklingsutgifter
Överkursfond 14 924 7 066 12 484
Balanserat resultat inkl. årets resultat -29 872 -17 725 -25 531
Summa Eget kapital 8 223 5 383 11 158

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 325 600 375

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 300 300 300
Leverantörsskulder 3 158 917 796
Övriga kortfristiga skulder 210 256 1 080
Summa skulder 3 993 2 073 2 551

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 12 216 7 456 13 709

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG 
MODERBOLAGET

FINANSIELLA RAPPORTER
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NOT 1. FÖRETAGSINFORMATION
MediRätts huvudsakliga verksamhet innefattar utveckling 
och marknadsföring av produkter som bidrar till en mer 
kvalitativ och säker sjukvård i hemmet på såväl den 
svenska som den internationella marknaden. Koncernen 
utvecklar de båda produkterna Dosell och Medicinkollen, 
båda med syftet att främja tillförlitlig och säker medicinering. 

Koncernens moderföretag, MediRätt AB (org.nr 556762- 
3391), är ett publikt aktiebolag med säte i Stockholm, Sverige. 
Bolagets B-aktier är noterade på Nasdaq First North Premier. 
Dotterbolaget Medcheck AB (org.nr 556898-3018), bedriver 
ingen verksamhet. Koncernen driver enbart ett rörelsesegment. 

NOT 2. PRINCIPER FÖR DELÅRSRAPPORTENS  
UPPRÄTTANDE

Koncernen tillämpar årsredovisningslagen och International 
Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av 
EU samt RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för kon-
cerner vid upprättande av finansiella rapporter. Moderbola-
get tillämpar årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning 
för juridiska personer vid upprättande av finansiella rapporter.

Från och med 1 januari 2018 tillämpas IFRS 9 Finansiella 
instrument samt IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder. I 
övrigt överensstämmer tillämpade redovisningsprinciper 
med vad som framgår av årsredovisningen 2017.

Denna kvartalsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 
Delårsrapportering. Nya och ändrade standarder som anta-
gits från och med 2018 har inte haft någon betydande påver-
kan på koncernens finansiella ställning.

Finansiella tillgångar
Koncernen klassificerar och värderar sina finansiella till-
gångar utifrån den affärsmodell som hanterar tillgångens 
kontrakterade kassaflöden samt karaktären på tillgången. 
De finansiella tillgångarna klassificeras i någon av följande 
kategorier: finansiella tillgångar som värderas till upplupet 
anskaffningsvärde, finansiella tillgångar värderade till verk-
ligt värde över övrigt totalresultat samt finansiella tillgångar 
som värderas till verkligt värde över resultaträkningen.

För närvarande har koncernen endast finansiella tillgångar 
som normalt inte säljs utanför koncernen och där syftet med 
innehavet är att erhålla kontraktsenliga kassaflöden. Samt-
liga finansiella tillgångar klassificeras som finansiella till-
gångar som värderas till upplupet anskaffningsvärde. 

Finansiella skulder
Koncernen har endast finansiella skulder som klassificeras 
och värderas till upplupet anskaffningsvärde med tillämp-
ning av effektivräntemetoden. Redovisning sker inlednings-
vis till verkligt värde, netto efter transaktionskostnader.

Intäkter från avtal med kunder
Intäkter från avtal med kunder redovisas när prestationså-
tagandet uppfyllts genom att en vara eller en tjänst överförts 
till kunden. Koncernen har för närvarande endast intäkter 

hänförliga till pilotprojekt där intäkterna redovisas i takt med 
att tjänsterna tillhandahålls kunden. 

Finansiella instrument
Koncernen har för närvarande inga finansiella instrument 
som värderas till verkligt värde utan samtliga finansiella till-
gångar och skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. 
Det bedöms inte finnas några väsentliga skillnader mellan 
verkligt värde och bokfört värde avseende de finansiella till-
gångarna och skulderna. Redovisat värde på finansiella till-
gångar uppgår per balansdagen till 166 tkr (1 254 tkr).

Dessa finansiella tillgångar ingår i omsättningstillgångar 
med undantag för poster med förfallodag mer än 12 måna-
der efter rapportperiodens slut, vilka klassificeras som 
anläggningstillgångar. Värdering sker till upplupet anskaff-
ningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. En 
reserv för värdeminskning görs för kreditförluster som kan 
uppstå inom de närmaste 12 månaderna. I det fall kreditris-
kerna ökat väsentligt reserveras för de kreditförluster som 
förväntas inträffa under tillgångens hela löptid.

En nedskrivning redovisas i resultaträkningen som en övrig 
extern kostnad.

NOT 3. TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Koncernen har inte gjort några affärer med närstående under 
rapportperioden utöver sedvanliga löner och ersättningar till 
styrelsen och företagsledningen.

NOT 4. FINANSIELLA RISKER 
MediRätt utsätts genom sin verksamhet för ett antal olika 
finansiella risker, till exempel marknadsrisk, kreditrisk, 
valutarisk och likviditetsrisk. Koncernens ledning och sty-
relse arbetar aktivt för att minimera dessa risker. 

NOT 5. VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETS- 
FAKTORER
MediRätt är ett utvecklingsbolag. Under fjärde kvartalet 
2018 beräknar bolagets att lansera sin första kommersi-
ella produkt Dosell. Historiskt har bolaget haft mycket 
begränsade intäkter. Det går därmed ännu inte att dra 
några långtgående slutsatser om marknadens acceptans 
av produkten eller se några trender för försäljnings- och 
resultatutveckling. Bolaget är vidare beroende av immate-
riella rättigheter som är svåra att skydda genom registre-
ring.

Ingen väsentlig förändring av risker och osäkerhetsfaktorer 
har skett under perioden.

NOT 6. MEDIRÄTT-AKTIEN
MediRätt har gett ut aktier i två aktieslag, A-aktier och 
B-aktier. B-aktien handlas sedan den 2 januari 2018 på 
NASDAQ First North Premier.

REDOVISNINGSPRINCIPER, RISKER OCH 
ÖVRIG INFORMATION
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Aktiekapitalet uppgick per den 31 mars 2018 till 12 567 028 
SEK fördelat på 12 567 028 aktier, med ett kvotvärde om  
1 SEK per aktie.

NOT 7. TECKNINGSOPTIONER
På extra bolagsstämma den 22 juli 2015 beslutades om 
TO4B – en emission av 3 miljoner teckningsoptioner som 
berättigar till teckning av 3 miljoner aktier av serie B till en 
kurs om 5 kronor per aktie. Teckning av aktier med stöd av 
teckningsoptionerna kan ske löpande under perioden 25 juli 
2015 till 8 juni 2018. Teckningsoptionerna emitterades mot 
betalning om 0,08 kronor per option och med avvikande 
från aktieägarnas företrädesrätt. Bolagets aktiekapital kan 
med dessa teckningsoptioner ökas med högst 3 miljoner 
kronor.

På extra bolagsstämma den 19 oktober 2016 beslutades 
om TO5B - en emission av 1,8 miljoner teckningsoptioner 
som berättigar till teckning av 1,8 miljoner aktier av serie B 
till en kurs om 15 kronor per aktie. Teckning av aktier med 
stöd av teckningsoptionerna kan ske löpande under perio-

MEDIRÄTTS REDOVISNINGSPRINCIPER

Koncernen

2018-03-31 2017-03-31 2017-12-31
Ställda säkerheter 1500 1500 1500
Eventualförpliktelser Inga Inga Inga

Moderbolaget

2018-03-31 2017-03-31 2017-12-31
Ställda säkerheter 1500 1500 1500
Eventualförpliktelser Inga Inga Inga

NOT 8. STÄLLDA SÄKERHETER & ANSVARSFÖRBINDELSER

den 30 november 2016 till 30 november 2018. Teck-
ningsoptionerna emitterades mot betalning om 0,10 kro-
nor per option och med avvikande från aktieägarnas 
företrädesrätt. Bolagets aktiekapital kan med dessa teck-
ningsoptioner ökas med högst 1,8 miljoner kronor.

På extra bolagsstämma den 19 oktober 2016 beslutades 
även om en emission av ytterligare 1,2 miljoner teck-
ningsop¬tioner i TO5B, som berättigar till teckning av 1,2 
miljoner aktier av serie B till en kurs om 15 kronor per aktie. 
Teckning av aktier med stöd av tecknings-optionerna kan 
ske löpande under perioden 31 januari 2017 till 31 januari 
2019. Teck-ningsoptionerna emitterades mot betalning om 
0,10 kronor per option och med avvikande från aktie- 
ägarnas företrädesrätt. Bolagets aktiekapital kan med 
dessa teckningsoptioner ökas med högst 1,2 miljoner kronor.

Utöver ovan nämnda teckningsoptionsprogram finns det 
för närvarande inga andra utestående teckningsoptioner, 
konvertibler eller liknande finansiella instrument som kan 
berättiga till teckning av nya aktier eller på annat sätt 
påverka aktiekapitalet i bolaget.



Lidingö den 24 maj 2018
MediRätt AB (publ) 

MEDIRÄTT AB (556762-3391) har den 24 maj 2018 UC BRONS (KREDITVÄRDIG)
UC BRONS indikerar att MEDIRÄTT AB är en trygg och solid partner att göra affärer med. Kreditbetyget 
baseras på UC Risk Företag som är marknadens säkraste modell för kreditbedömning. UC Risk uppdateras 
dagligen och bedömer sannolikheten för ett företag att hamna på obestånd inom ett år.

VIKTIG INFORMATION 
Denna information är sådan information som MediRätt är skyldigt 
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och 
lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades 
för offentliggörande den 24 maj 2018 kl. 08.30 CET.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av MediRätts 
revisor.

CERTIFIED ADVISER
Erik Penser Bank
Apelbergsgatan 27
SE-111 37 Stockholm

CERTIFIED ADVISER & KONTAKT 18

Carl Johan Merner    VD

Anders Säfwenberg   Styrelseordförande

Göran Sjönell   Styrelseledamot 

Helena Gille   Styrelseledamot

Mikael Stolt    Styrelseledamot

Charlotte W Wiebe    Styrelseledamot

Viveca Gyberg   Styrelseledamot

KOMMANDE FINANSIELLA RAPPORTER
2018-08-29 Delårsrapport Q2 2018
2018-10-24 Delårsrapport Q3 2018

FÖRSÄKRAN 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrap-
porten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och  
koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver 
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget 
och de företag som ingår i koncernen står inför. 

KONTAKT
MediRätt AB
Stockholmsvägen 33
SE-181 33 Lidingö 

info@mediratt.com 

08-765 66 33

www.mediratt.com
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