
 

      
  

 
ÄGARANVISNING FÖR APOTEKET AB 
 
 
§ 1 Bolagets uppdrag 
 
Apoteket AB, nedan Bolaget, ska 
 
a)  överföra nödvändig konsumentinformation till andra öppenvårdsapotek som vunnit 

upphandlingar avseende dosdispenserade läkemedel (med konsumentinformation avses leverans- 
och faktureringsinformation). Denna skyldighet gäller fram till dess att överföringen är slutförd; 

 
b) infria dels de pensionsutfästelser som grundar sig på bestämmelser som före utgången av år 1970 

utfärdats av Kungl. Maj:t och som avser apoteksinnehavare och apoteksanställda samt deras 
efterlevande, dels statens pensionsåtagande enligt överenskommelsen den 17 september 1969 
mellan staten och Apotekarsocieteten; 

 
c) till och med den 30 juni 2016 behålla befintliga apoteksombud i den utsträckning som behövs för 

att upprätthålla en god läkemedelsförsörjning på den ort ombudet är verksamt. Mellan Bolaget 
och apoteksombud ska upprättas en skriftlig överenskommelse för att säkerställa en säker 
förvaring och tillhandahållande av läkemedel samt att konsumentens integritetsskydd bibehålls 
vid hantering av läkemedel. Bolaget ansvarar för att varje apoteksombuds försäljningsställe 
inspekteras minst en gång per år. När ombud tillhandahåller receptbelagda läkemedel som 
färdigställts på apotek ska kontaktuppgifter till apotek bifogas konsumentens läkemedel. Bolaget 
ska samråda med den lokala sjukvården när Bolaget väljer det sortiment receptfria läkemedel som 
ska tillhandahållas apoteksombuden. 

 
 
§ 2 Finansiering och redovisning 
 
Bolaget mottar inte någon ersättning från ägaren för de uppdrag som omfattas av denna ägaranvisning. 
Ägaren är medveten om att dessa särskilda uppdrag kan komma att belasta Bolagets resultat. 
Bolaget ska på begäran lämna ägaren, eller den ägaren anvisar, de upplysningar och handlingar som 
behövs för att ägaren ska kunna följa och bedöma Bolagets efterlevnad av § 1 ovan. Bolaget ska vidare 
ge ägaren, eller den ägaren anvisar, möjlighet till insyn i Bolagets redovisning och 
redovisningsprinciper samt ska på begäran tillhandahålla den information och statistik som behövs för 
uppföljning och utvärdering av omregleringen av apoteksmarknaden. 
 
 
§ 3 Giltighet 
 
Denna ägaranvisning ersätter den ägaranvisning som antogs på stämma i Bolaget den 10 april 2014. 
Ägaranvisningen gäller till dess bolagsstämma meddelar annat. 
 

___________________ 
 
 

Beslutad vid Apoteket AB:s årsstämma den 13 april 2015 


