
Tal - Apoteket AB årsstämman 10 april 2014 

Tack för ordet! 

Ett viktigt område som ägaren lyft fram de senaste åren är de statliga bolagens arbete inom hållbart 

företagande. Med grund i att ägaren 2013 ställde krav på styrelsen att fastställa strategiska, 

uppföljningsbara, och tydliga hållbarhetsmål har Apoteket byggt vidare på sitt hållbarhetsarbete och 

under året beslutat om ett antal hållbarhetsmål. Bolaget har redan ett gott anseende inom hållbart 

företagande och vi ser med förväntan fram emot att bolaget ytterligare profilerar sig som det 

ledande bolaget inom sektorn. 

 

Ett annat viktigt område är ekonomiska mål för de statliga bolagen. På årsstämman för ett år sedan 

beslutades om nya ekonomiska mål för Apoteket. Grunden till detta var bl.a. ägarens initiativ till att 

se över processen för hur vi fastställer och följer upp ekonomiska mål för de statliga bolagen. En 

annan viktigt anledning till justering av målen i Apoteket var de stora förändringar som skett i bolaget 

och sektorn de senaste åren.  

 

Vi beslutade om de ekonomiska målen med en gemensam insikt i att det skulle bli utmanande för 

Apoteket att uppnå lönsamhets- samt kapitalstrukturmål första verksamhetsåren, eftersom resan 

framåt skulle innebära fortsatt omställning från omregleringen; framförallt att Apoteket till följd av 

konkurrensutsättning tappar landstingsavtal till andra aktörer på vårdmarknaden. När vi nu ser 

tillbaka på 2013 kan vi glädjande konstatera att Apoteket betydligt förbättrat sitt rörelseresultat 

jämfört med året innan och med en EBIT-marginal som nu är på god väg i riktning mot målet. Vidare 

har bolaget minskat skuldsättningen snabbare än förväntat. Ägaren är dock medveten om att 

utmaningar fortfarande kvarstår för bolaget.  

 

Vi skulle även vilja kommentera de förändringar som nu sker i Apotekets ägaranvisning. Apotekets 

ägaranvisning har innehållit ett antal kvarvarande uppdrag/begränsningar som kompletterat 

bolagsordningen, statens ägarpolicy och de ekonomiska målen. Syftet har varit att säkerställa en väl 

fungerande marknad och läkemedelsförsörjning fram till att marknadslösningar för dessa uppdrag 

finns. Vi kan nu konstatera att marknaden har utvecklats väl och andra aktörer har stärkt sina 

positioner på marknaden. På vårdmarknaden har alla landsting genomfört upphandlingar inom såväl 

tjänster, läkemedelsförsörjning som dosleveranser och Apoteket har lämnat över ett stort antal avtal 

till andra aktörer. Med detta sagt så ser vi med tillfredställelse på att Apoteket nu verkar på en 

marknad med full konkurrens från såväl större som mindre aktörer, samt att fler aktörer är 

verksamma inom både konsument- och vårdmarknaden. Begränsningen gällande marknadsföring av 

receptexpediering mot hemgående patienter i ägaranvisningen tas således bort för att inte skapa en 

konkurrenssnedvridning men också för att öka den totala patientservicen. Vidare löper 

begränsningen gällande nyetablering och marknadsandelsbegränsning enligt plan ut den 30 april 

2014. Ingen förlängning av denna begränsning anses kunna motiveras. En långsiktig målsättning med 

ägaranvisningen har från början också varit att Apoteket ska kunna verka på konkurrensneutrala 

villkor där alla aktörer tar ansvar för en väl fungerande apoteksmarknad i Sverige.  



Ägaren anser det vara av stor vikt att Apoteket AB fortsätter att agera på ett ansvarsfullt sätt 

gällande nyetableringar där fokus på en hållbar tillväxt och god lönsamhet bör vara viktiga ledord. Vi 

är övertygade om att bolaget även fortsättningsvis kommer att arbeta hårt för att vårda sitt starka 

varumärke och framgångsrikt kombinera ett ansvarsfullt agerande med en långsiktigt god lönsamhet. 

 

Avslutningsvis vill jag uttrycka att Apoteket på ett mycket förtjänstfullt sätt har uppfyllt sina 

åtaganden vad gäller såväl uppdrag, ägaranvisningar, nya ekonomiska mål som att upprätthålla 

allmänhetens goda förtroende för bolaget. Ägaren ser fram emot att följa detta uppskattade bolag 

och se att det tillsammans med apoteksmarknaden kan utvecklas på ett sätt som fortsätter öka 

nyttan för såväl konsumenterna som staten som ägare.  

 

Tack! 

 


