
 
 
 

 

Ordförandes anförande vid Medivirs bolagstämma 8 maj 2014 

Bästa aktieägare, medarbetare och gäster 

Det känns lite extra speciellt att tala till Er aktieägare vid årets bolagsstämma! 

Dels kommer jag efter sex år att lämna styrelsen, dels har bolaget – efter 25 år – kommit till en viktig, 

ny milstolpe i sin utveckling att bli ett växande, forskningsbaserat läkemedelsbolag med uthållig 

lönsamhet. 

Bolaget står nu inför nya utmaningar och nya spännande möjligheter. Vi har idag publicerat vår 

delårsrapport för första kvartalet 2014, vilken skiljer sig väsentligt i sin karaktär jämfört med tidigare 

rapporter - vi börjar erhålla royaltyintäkter från de två produkter vi utvecklat till marknaden, Xerclear 

men framför allt simeprevir. Under mina år som ledamot, och under de senaste åren som 

ordförande, i Medivirs styrelse har den situationen varit efterlängtad - att kunna ta projekt till 

produkter och marknadslansering och få en hälsosam intäktsström. Resan har varit lång och 

stundtals mödosam, men nu har vi nått ett viktigt delmål. Vi är naturligtvis mycket tacksamma för det 

stöd vi fått genom åren från Er som aktieägare. Ett stöd som förblir viktig för oss också framgent då vi 

ska skapa ett svenskbaserat läkemedelsbolag med egen stark nordisk närvaro.    

Vi ser med tillförsikt fram emot fortsatta intäktsflöden från ZoviDou för behandling av munsår – som 

marknadsförs som en egenvårdsprodukt av GlaxoSmithKliene - respektive från simeprevir 

(naturligtvis), för behandling av hepatit C där Johnson & Jonhsons marknadsför produkten utanför 

Norden. Johnson & Jonhsons försäljning av simeprevir och deras fortsatta kliniska utveckling i det 

interferon- och ribavirinfria landskapet kommer att spela en avgörande roll för hur stora våra 

framtida intäkter kommer att bli samt hur snabbt och uthålligt vi kan bygga ytterligare 

aktieägarvärden. Dessutom vet jag att många aktieägare också förväntar sig årliga utdelningar, en 

fråga som ligger -och kommer att ligga - på styrelsens bord. I den frågan får styrelsen återkomma så 

snart man säkrare kan bedöma uthålligheten i Medivirs intjäning. 

Kommande intäkter ska också lägga grunden för att utveckla Medivir i olika dimensioner, allt i 

ambitionen att uppnå en varaktig lönsamhet och en hög marknadsvärdering. Det kommer givetvis att 

innebära nya utmaningar för styrelsen och bolagets ledning.   

Styrelsens huvudfokus har varit att skapa ett så bra ramverk som möjligt för att utvecklingen mot att 

bli ”det forskningsbaserade och lönsamma läkemedelsbolaget” ska lyckas. Det har varit ett antal 

viktiga milstolpar som uppnåtts de senaste åren. Vi har bland annat tagit två egenutvecklade 

produkter till marknaden samt förvärvat BioPhausia. Det förvärvet gjordes för att säkerställa både ett 

underliggande stabilt kassaflöde samtidigt som vi snabbt tillförde bolaget en bra infrastruktur för den 

marknadsorganisation som ska hantera nya produktlanseringar i Norden.  

 

 



 
 
 

 
På agendan ligger nu att fortsatt förstärka vår egen produktportfölj, likväl som att leverara 

partnerskap eller joint ventures i olika former för våra internt drivna forsknings- och 

utvecklingsprojekt för att bredda basen i Medivir, minska riskerna och öka intäkterna.  I ljuset av 

detta har - och kommer styrelsen att - ställas inför viktiga principiella och affärsmässiga beslut. Allt 

ifrån att ta ställning till utdelningspolicys till andra frågor som är relevanta för att i framtiden kunna 

skapa förutsättningar för en positiv och stabil värdeutveckling för Medivir.  

Vår nuvarande plattform är en mycket bra startpunkt förfortsatt utveckling av bolaget. Ett starkt 

engagemang är vad som krävs och jag är övertygad om att det finns både hos våra medarbetare, hos 

vår ledning och i den nya styrelsen som nu föreslås ta över stafettpinnen – en styrelse som i mitt 

tycke är mycket väl ”kompetensmässigt avvägd” för de utmaningar och möjligheter bolaget nu har.  

Det brukar vara min uppgift vid bolagsstämmorna att föredra och kommentera styrelsens arbete.  

Det ska jag även göra i år men mycket summariskt då den fullständiga redovisningen återfinns i 

Bolagsstyrningsrapporten, med början på sidan 43 i årsredovisningen. 

Styrelsearbetet i Medivir följer naturligtvis koden för bolagsstyrning och sker, som ni känner till, 

förutom i styrelserummet även i olika utskott för att på ett effektivt och kunskapsmässigt relevant 

sätt praktiskt hantera olika frågor.  

I bolaget har vi haft ett Ersättningsutskott, ett Revisionsutskott och ett F&U-utskott som har 

förberett olika frågor och förelagt styrelsen sin rekommendation till beslut. 

- Anna Malm-Bernsten har varit ordförande i Ersättningsutskottet 

- Björn Andersson har varit ordförande i Revisionsutskottet och i  

- Ingemar Kihlström varit ordförande i F&U-utskottet   

Det har som vanligt varit ett händelserikt år – på många sätt!  Det har vi nu lagt bakom oss. Framför 

oss har vi massor av utmaningar, men också stora möjligheter.  

Jag ser personligen mycket positivt på bolagets framtid som jag från och med den här årsstämman 

noga kommer att följa men nu enbart som aktieägare. 

Tack!  Och därmed lämnar jag över ordet till Medivirs VD, Maris Hartmanis 

 


