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Välkommen till 
MEDIVIRS ÅRSSTÄMMA 
Måndagen den 6 maj 2013 



Dagordning  

1. Val av ordförande vid stämman  
2. Upprättande och godkännande av röstlängd  
3. Godkännande av dagordning  
4. Val av två justeringspersoner att underteckna protokollet  
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad  
6. Anförande av styrelsens ordförande Göran Pettersson rörande arbetet i styrelsen, styrelsens utskott och 

valberedningen. Anförande av verkställande direktören Maris Hartmanis. 
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och 

koncernrevisionsberättelsen. 
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och 

koncernbalansräkningen. 
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen   
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter   
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor   
13. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor   
14. Valberedningens förslag avseende valberedning   
15. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare  
16. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande  
17. Styrelsens förslag till beslut om (a) långsiktigt incitamentsprogram och (b) säkringsåtgärder i anledning 

därav   

 



Ett dynamiskt och samverkande  
läkemedelsbolag med ett  

F&U-fokus på infektionssjukdomar 

och en ledande ställning inom 

hepatit C. 
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Ett integrerat läkemedelsbolag 
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Forskning  

Utveckling  

F&U 

Egna 
produkter 

Parallell-
import 

Försäljning 
och 

marknads-
föring 



Våra läkemedel  

–  15 receptbelagda produkter 
–  3 mest sålda - Mollipect, Citodon och Lithionit 
–  165 miljoner kronor - egna produkter 
–  384 miljoner kronor  - parallellimport 
–  555 miljoner kronor - koncernens      

nettoomsättning 2012 
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Koncernens resultaträkning i sammandrag 
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(MKr) 2013 

Jan-Mar 

2012 

Jan-Mar 

2012  

Jan-Dec 

Netto-

omsättning 282.6 137.9 555.0 

Brutto-

resultat 171.3 40.9 152.3 

EBITDA 84.7 -29.9 -151.0 

EBIT 83.0 -38.3 -185.8 

Resultat före 

skatt 
83.0 -37.5 -192.9 

Resultat 

efter skatt 
77.6 -37.7 -219.1 



Fördelning av nettoomsättning 
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(Mkr) 2013 

Jan-Mar 

2012 

Jan-Mar 

2012  

Jan-Dec 

Utlicensierings- och samarbetsavtal, 

engångsbetalningar  126.8 - 4.4 

Läkemedelsförsäljning 51.3 46.3 164.9 

Parallellimport 104.5 91.6 384.4 

Övriga tjänster 0.0 0.0 1.3 

Summa  282.6 137.9 555.0 



Simeprevir (TMC435)  

– Potent proteashämmare för behandling av hepatit C 
– Partnerskap med  Janssen 
– Positiva data från tre pivotala fas III-studier 

• God effekt  
• Säker och väl tolererad behandling  
• Kortare behandlingstid 
 

                         Globala registerings-   
          ansökningar inlämnade 
          för simeprevir i    
          kombination med ribavirin 
          och pegylerat interferon 
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Simeprevir i ekonomiska termer 

– 15 miljoner euro erhållna från Janssen  
 vid registreringsansökan  
– 15 miljoner euro från Janssen  
 vid godkännande 
– Medivir äger de nordiska rättigheterna 
– Janssen äger marknadsrättigheter på övriga marknader och 

Medivir får royalty på försäljningen 
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Hepatit C – mycket vanligare än HIV 

 

– Tre till fyra miljoner människor 
infekteras varje år  

– Cirka 170 miljoner människor i världen 
är kroniskt infekterade  

– Cirka 125 000 personer i Norden  

– Omkring 70 procent utvecklar en 
kronisk leversjukdom 

– Ungefär var femte person som drabbas 
får skrumplever 

– Närmare 20 år innan insjuknande 
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Simeprevir i vården av hepatit C 

 
Stort behov av  
effektivare behandling  
mot hepatit C   
med färre biverkningar 
och kortare  
behandlingstid 
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Kapselform, 150 mg 

En gång om dagen 

Hämmar hepatit C-virusets proteas 

Blockerar virusets förökning  



Simeprevir - en viktig hörnsten  
i framtida hepatit C-behandling 

–  Sex olika genotyper 

–  Genotyp 1 vanligast = mest svårbehandlad 

–  Simeprevir har visat god effekt i patienter     
 med genotyp 1  

–  Målet är att utveckla en oral behandling  

      helt fri från ribavirin och pegylerat interferon  
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  Medivir firar 25 år med  
 starkt fokus på utveckling av  
polymeras- och proteashämmare,  
främst inom infektionssjukdomar. 

1988 grundades Medivir som en 
avknoppning av dåvarande Astras antivirala 
forskningsenhet.  
 
1996 börsnoterades Medivir på  
Nasdaq OMX, Stockholmsbörsen. 

Medivir 25 år 



Medivir idag 

Ett integrerat läkemedelsföretag: 
 Verksamheten sträcker sig från tidig forskning till marknadsföring 

och försäljning av receptbelagda läkemedel 
 
Produktportfölj: 
 15 receptbelagda läkemedel inom olika terapiområden  
 De mest kända produkterna är Mollipect, Citodon och Lithionit  
 
Projektportfölj: 
 Åtta läkemedelsprojekt, varav fem drivs med partners 
 Sju projekt fokuserar på virushämmande läkemedel, fyra av dem är 

inom hepatit C-området 
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Forsknings- och utvecklingsportföljen 
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Affärsidé och affärsmodell 

Affärsidé: 
Utveckla läkemedel för global 
försäljning, främst inom 
området infektionssjukdomar, 
samt kommersialisera 
läkemedel på den nordiska 
marknaden.   

 

Affärsmodell: 
 
 
 
 
 
 
 
   Vi är samarbetsvilliga och ser många fördelar med 

 partnerskap. 
   Intäktsgenerering, minskade kostnader, risk-

 reducering och ökad kompetensförsörjning. 
   Attraktiv samarbetspartner för stora läkemedels-

 bolag med global närvaro. 
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F&U Försäljning  

Samarbete 

Förvärv 

Utlicensiering Förvärv 

Läkemedel 

Finansiering 



Värdeord för en stark företagskultur 

.  
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Vår 
kompass 

Fokuserade 

Samarbets-
villiga 

Kompro-
misslösa 

Passionerade Snabbrörliga 

Modiga 

Kreativa 



Strategi 

THE emerging European pharma company 
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Vidareutveckling av vår forskning och utveckling 

Etablering av nya partnerskap och samarbeten 

Fortsatt expansion av den kommersiella verksamheten 



Fem viktigaste målen 

1. Vi ska fortsätta fokusera på forskning och utveckling inom 
infektionssjukdomar. 

2. Vi ska vara en given partner i valet för såväl inlicensiering av nya 
läkemedel som för kliniska utvecklingsprogram.  

3. Vi ska adressera nya terapeutiska områden baserat på vår 
kärnkompetens inom enzymklasserna polymeras och proteas.  

4. Vi ska expandera vår produktportfölj, inklusive simeprevir och andra 
egenutvecklade läkemedel.  

5. Vi ska ha en bredare, mer riskbalanserad pipeline i vår projektportfölj.  

Ett lönsamt och snabbväxande nordiskt läkemedelsföretag: 
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