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Miris tillhandahåller instrument och kompletterande 
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Årsstämma 
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VD har ordet 
 

Årets omsättning var det bästa hittills, där tredje kvartalet hade den högsta omsättningen. Under året har antalet 

distributörer utökats till 23 stycken. De flesta distributörerna tillkom i slutet på året. För en genomsnittsdistributör tar det  

ca. 12-18 månader innan marknadsbearbetningar resulterar i försäljningar. På marknaden för instrument för analys av 

ko/buffelmjölk är det framför allt i Indien och Kina där försäljningar skett. På marknaden för instrument av bröstmjölk är 

det till sjukhuskunder i Europa där flest försäljningar genomförts. Under året har försäljningarna inom respektive 

produktområde varit lika stora. 

 

Genom förvärvet av LOSAB i slutet av 2009 samt genom ny kringutrustning och nya förbrukningsprodukter kan Miris 

idag erbjuda en hel produktfamilj. Det innebär att förbrukningsprodukter har blivit en allt viktigare del av omsättningen. 

 

Produktfamiljens huvudprodukt, är ett egenutvecklat och patenterat analysinstrument, som bygger på Mid-Infraröd 

spektroskopi. Miris står för Mid Infra Red Intelligent System som kan analysera en mängd olika vätskor. Till 

kringutrustningen finns hjälpmedel för provhantering som är en mycket viktig del i analysarbetet. Inom dotterbolaget 

Losab finns även verktyg för att konvertera fasta produkter till flytande som därefter kan analyseras med  Mid IR 

baserade instrument.  

 

Ett mindre kapitaltillskott har genom en riktad emission genomförts i slutet av året vilket möjliggjort att Miris kunna 

starta aktiviteter för en etablering på den Indiska marknaden samt påbörande av en FDA certifiering för  introduktion av 

instrumentet  på den amerikanska marknaden. 

 

Utsikter 

 

Under 2011 bedömer jag att flertalet av de nya distributörerna  har bearbetat respektive marknader för att att starta  

försäljning. Ytterligare ett tiotal distributörersavtal är under förhandling vilket kommer förstärka 

försäljningsmöjligheterna. Genom det nyligen slutna avtalet med Arla Foods förväntas omsättningsökningen i Losab bli 

en betydande del för det kommande året. Avtalet innebär att ytterligare mejerier eller mejerikoncerner kan börja 

bearbetas med Arla Foods som  referens. Ytterligare förbrukningsprodukter samt provberedningshjälpmedel inom 

referensvätskeområdet bedöms kunna introduceras under året.  

 

Kraftiga satsningar i Indien och USA gör att kapitaltillskott  blir nödvändiga för att tillfredställa behovet från de olika 

marknaderna. Miris planerar att under året starta upp ett lokalt försäljningskontor i Indien och i USA kommer efter 

avslutad  FDA certifiering distributionskanaler att byggas upp. 

 

Uppsala i mars 2010 

Tony Malmström 

VD Miris Holding AB 
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Förvaltningsberättelse 

 

Styrelsen och verkställande direktören för Miris Holding AB (publ. med org.nr. 556694-4798) avger härmed 

årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2010, bolagets och Miriskoncernens fjärde  

verksamhetsår. Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor, uppgifter inom parentes avser 

föregående år. 

 

Verksamhet 

 

Miris utvecklar, producerar, överför kompetens, marknadsför och säljer (genom distributörer och direkt) 

analysinstrument, kringutrustning och förbrukningsartiklar inom områdena bröstmjölk och ko/buffelmjölk  

så att sjukhus (neonatalkliniker), vårdcentraler, mjölkbanker, mjölkinsamlingscentraler och mejerier kan leverera 

högkvalitativ mjölk till vuxna och barn. 

 

Instrumenten bygger på en innovativ uppfinning baserad på mid-infraröd spektroskopi, som är  

patentskyddad i EU, USA och Indien. Den främsta konkurrensfördelen för Miris är pris/prestanda.  

 

Marknad 

 

Ko- och buffelmjölk 

 

Världens största marknad för mjök finns i Indien. I Indien finns en  lång tradition av att analysera mjölk på 

mjölkinsamlingsstationer sk. Milk Collecting Centers och Chilling Centers. Under året har en välrenomerad kund  köpt 

utrustning av Miris och testat produkten i full skala med gott resultat. Miris har även levererat speciellt anpassade 

prototypinstrument för Collecting Centers. Dessa instrument måste funktionsmässigt och prismässigt vara attraktiva för 

denna massmarknad. I Indien finns 100 000 Milk Collecting Centers och Chilling Centers som varje  

dag är ska  mäta innehållet i ko- resp. buffelmjölk för både betalningsändamål och kvalitetskontroll. I kvalitetskontrollen 

ingår att konstatera att inga främmande produkter blandats i mjölken. Detta är speciellt viktigt då fusk i olika delar av 

mjölkinsamlingskedjan är vanligt. Miris instrument mäter alla nödvändiga parametrar i mjölken som fett, protein, laktos, 

torrsubstans samt SNF (Solid Non Fat).  

 

Andra stora marknader för analys av ko/buffelmjölk är övriga asien, främst Kina samt sydamerika. 

 

Bröstmjölk 

 

Individuell nutrition”har blivit ett begrepp som fler och fler Neonatal kliniker använder sig av för att optimera att  de 

förtidigt födda barnen får rätt näringssammansättning.  Under året har ytterligare en artikel publicerats där nyttan av 

Mirsi instrument för individuell nutrition framgår  se pressrelease den 29 september 2010. Ett annat närliggande 

område, där Miris instrument används  för att klassificera bröstmjölken med avseende på dess innehåll, är de större 

sjukhusens mjölkbanker. 
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Övrigt 

 

Miris har under året utökat sina distributionskanaler och har idag totalt 23 stycken distributörer spidda över de flesta 

kontinenterna.  

Miris breddade produktsortimentet innebär  att fler kunder är intresserade av produktportföljen. Provberedningen är är 

ett för bolaget mycket viktigt område för att förbättra kvaliteten på reultaten vid mjölkanalys. Miris har utvecklat en ny 

produkt inom området som på sikt är tillämpbar på marknader även långt utanför Miris traditionella kundsegment. 

 

LOSStandard är en produkt med stor potential, som möjliggör det går att säkerställa nivån på de instrument som 

mejerierna använder. Avtalet med  Arla Foods från  februari 2011 innebar också en industriell validering av produkten. 

 

Försäljningen av LOSAB’s förbrukningsprodukterför ostanalys  till framförallt mejerier har legat på en  

jämn nivå under året. 

 

Utsikter  

 

Miris ger ingen prognos om försäljningsutveckling då bolaget är i en lanseringsfas. De aktiviteter som kan förutses 

inträffa men inte garanteras  inträffa under 2011 är:  

 en marknadsetablering i Indien genom partnerskap  

 certifiering av instrumentet för USA marknaden  

 ytterligare marknadsetableringar av LOSStandard  

 utveckling av standardprov för bröstmjölk  

 uppskalning av produktionen av instrument  

 

 

Finansiering 

 

Styrelsen för Miris Holding AB (publ) erhöll vid årsstämman den 25 mars 2010  ett bemyndigande  att genomföra en 

riktad emission av 5 miljoner aktier. Aktierna emitterades till en kurs om 0,90 kr och tecknas av ett 15-tal intressenter, 

däribland Sten K Johnson via Tibia Konsult AB som tecknat 2.250.000 aktier, samt Maxus AB som tecknat 800.000 

aktier. Genom emissionen har Miris tillförts ett kapital om 4,5 Mkr före emissionskostnader och antalet aktier uppgår 

efter emissionen till totalt 27.247.264 st.  

 

Den sista emissionen registrerades av Bolagsverket den 20 december 2010. 

 

Fullständig information finns tillgängligt på www.miris.se under investor relations, rapporter, prospekt  

och som kan rekvireras från bolaget.  

 

http://www.miris.se/
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Styrelsens arbete under verksamhetsåret 

 

Vid årsstämman i mars valdes 6 personer till styrelsen. Stämman beslutade att välja Tomas Matsson (omval), Ingemar 

Kihlström (omval), Christer Sjölin (omval), Lars-Ove Sjaunja (omval), Hans Åkerblom (omval)  

och Finn Bitsch-Björklund. Stämman beslutade utse Tomas Matsson till styrelsens ordförande. Styrelsens ledamöter 

presenteras på sidorna 34-37. Styrelsen har under verksamhetsåret haft 11 protokollförda sammanträden.  

 

Styrelsens arbete under verksamhetsåret har dominerats av prioriteringar dels av koncernens knappa personella och 

ekonomiska resurser, dels av finansieringsfrågor. Fokus har dessutom legat på ökade marknadsförings- och 

supportinsatser.   

  

Översikt över resultat och ställning 

 

Årets omsättning uppgick till 5 530 tkr (3 383 tkr), som är den högsta någonsin. Losab bidrog med försäljningintäkter 

från förbrukningsprodukten LOSSolver under året.  

 

Årets resultat blev – 6 603 tkr (– 7 516 tkr). Kostnader har ökat, framförallt på försäljningsområdet där 

personalkostnaderna ökat. För att anpassa Miris produkter till indiska förhållanden har vissa kostnader ökat. 

 

När det gäller likviditeten påverkas den av amorteringar till Almi samt amorteringar till banken på befintliga krediter. 

 

Koncernens personalkostnader uppgick till  3753 tkr (2593 tkr) och beskrivs närmare i redovisningsnot 5. De fast 

anställda vid periodens slut var VD, vVD och tre supporttekniker/säljstöd, en säljare, samt en person för Miris 

kemiproduktion (förbrukningsprodukter).  

 

Inköpen för utvecklingsarbeten (investeringarna) uppgick till 2134 tkr (2351tkr) under året. Avskrivningen för goodwill 

uppgick till 634 tkr (106 tkr) relaterat till övervärdet på Losab. Avskrivningstiden för dessa kostnader är 5 år. Totalt 

uppgick årets avskrivningar inkl avskrivningar för inventarier till 2099 tkr (1188 tkr).  

 

Koncernens resultatutveckling och ekonomiska ställning under verksamhetsåret framgår av bifogade 

resultat- och balansräkningar.  
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Forskning & Utveckling 

 

Miris har i USA, EU och Indien patentsökt (PCT-patent) en viktig applikation som används i analysinstrumenten. 

Patentet godkändes i EU 2010. Sedan tidigare är patentet godkänt i USA 2006 och i Indien 2009. 

 

Utvecklingsarbetet i koncernen har under året fokuserats på att slutföra arbetet  med ett instrument med 

kringutrustning anpassat för den indiska marknaden. 

 

Väsentliga riskfaktorer 

Väsentliga riskfaktorer framgår av not 2. 

 

 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 

 

Miris har via sitt dotterbolag LOSAB ingått ett treårs licensavtal med Arla Foods för användning av 

förbrukningsprodukten LOSStandard.  Licensavtalet förväntas medföra ett betydande tillskott i LOSAB’s kassaflöde. 
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Moderbolaget 

 

Moderbolagets verksamhet består främst av att äga och förvalta aktier i dotterbolagen samt att svara för 

koncernövergripande funktioner. Koncernen har ett helägt dotterbolag, Miris AB, i vilket den rörelsedrivande 

verksamheten huvudsakligen sker. Moderbolaget och dotterbolaget har identiska styrelser.  

Moderbolagets omsättning uppgick till 302 tkr (600 tkr föregående år), vilket helt bestod av internt sålda 

tjänster. Moderbolaget har belastats med kostnader för ledande befattningshavare, 1069  tkr (998 tkr 

föregående period), samt övriga externa kostnader, 754 tkr (2 441 tkr). Resultatet före skatt uppgick till  

-1 530 tkr före skatt (-3 497 tkr).  

 

Investeringarna i dotterbolagen under året består dels av slutreglering för Losab om 2 000 tkr, dels av 

aktieägartillskott till Miris AB om 4 500 tkr. 

 

Förslag till resultatdisposition 

 

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: 

 

Överkursfond                    14 997 270 

Balanserat resultat        -6 506 864 

Årets resultat                     -1 492 504 

kronor                                   6 997 902 

 

Styrelsen föreslår att de ansamlade vinstmedlen om totalt 6.997.902 kr överförs i ny räkning Styrelsen föreslår 

vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret.    
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Aktiekapital och aktiekapitalets utveckling 
 
Aktiekapital 
 

 Registrerat aktiekapital är 21 797 811 kronor efter 2010 års emissioner.  

 Antalet aktier är 27 247 264 efter 2010 års emissioner.  

 Kvotvärdet är 0,80 kronor.  

 Aktierna har emitterats enligt Aktiebolagslagen och är utgivna i svenska kronor.  

 Det finns endast ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat samt 

berättigar till en röst på bolagsstämman. Varje aktie har en röst.  

 Aktierna i Miris Holding AB är registrerade i ett datoriserat kontobaserat system för registrering av aktier, som 

administreras av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”).  

 Bolaget har emitterat 878 969 teckningsoptioner före omräkning, 906 356 efter, som har tecknats av Miris AB 

och vidareöverlåtits dels till styrelseledamöter, dels till deltagare i bolagets incitamentsprogram.  

 Bemyndiganden om 5 Mkr har utnyttjats. 

 

 

 
 
1. Apportemission i samband med förvärvet av Miris AB, emissionskurs 0,80 kronor aktie. 
2. Emissionskurs 2,61 kronor/aktie. Emissionen riktades till allmänheten i samband med listningen av Miris Holding ABs aktier på Aktietorget. 
3. Emissionskurs 4,35 kronor/aktie. Emissionen riktades till befintliga aktieägare och allmänheten med förtur för befintliga aktieägare. 
4. Emissionskurs 6,00 kronor/aktie. 
5. Emissionskurs 2,50 kronor/aktie. 
6. Emissionskurs 2,40 kronor/aktie. 
7. Emissionskurs 1,00 kronor/aktie. 
8. Emissionskurs 1,00 kronor/aktie. 
9. Apportemission i samband med förvärvet av Lars-Ove Sjaunja AB (LOSAB), emissionskurs 1.11 kronor aktie. 
10. Emissionskurs 0,90 kronor/aktie 
 
 
Regelverk 
 
Bolaget avser följa all lagstiftning, författningar och rekommendationer som är tillämpliga på publika bolag som 
är noterade på Aktietorget. Bl.a. följande regelverk är tillämpliga; Aktiebolagslagen och Lagen om handel med 
finansiella instrument. 
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Miris aktien 
 

 

Graferna ovan är hämtade från www.avanza.se och beskriver Miris-aktiens utveckling (blå kurva)   

från 2010-01-01 till 2010-12-31 i jämförelse med OMXSPI (brun kurva). 

 

Miris Holding AB:s aktier noterades på Aktietorget den 22 juni 2006. En handelspost omfattar 1 aktie. ISIN-

kod är: SE0001717323. Före noteringen på Aktietorget fanns det inte någon officiell marknadsplats för 

bolagets aktier. Miris Holding AB har i syfte att säkerställa att aktieägare och övriga aktörer på marknaden 

erhåller korrekt, omedelbar och samtidig information om bolagets utveckling träffat ett avtal med Aktietorget 

om informationsgivning. Allmänheten kan kostnadsfritt prenumerera på bolagets pressmeddelanden och 

rapporter genom att anmäla intresse för detta på Aktietorgets hemsida www.AktieTorget.se. Aktietorget 

tillhandahåller ett effektivt, rikstäckande system för handel med aktier i de bolag som är noterade på 

Aktietorgets lista.  

http://www.aktietorget.se/
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Ägarförhållanden 

2010-12-31 fanns 27 247 264 aktier i Miris. Antalet aktieägare: 537 förvaltarregistrerade, 305 direktregistrerade, varav              

fyra ägare innehar mer än 5% av aktierna i bolaget. 

Insynspersoner med aktieinnehav i Miris är: 
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Styrelseaktieägarprogrammen  
2008/2015, 2009/2016, 2010/2017 

 

Tre styrelseaktieägarprogram finns för 2008, 2009 samt 2010. Programmen syftar till ett långsiktigt engagemang  

för styrelsens ledamöter utan att belasta bolagets likviditet, men ändå ge möjlighet för styrelseledamöterna att ha ett 

ekonomiskt intresse i Miris jämförligt med aktieägarnas, är avsikten att underlätta för styrelseledamöter att erhålla hela 

styrelsearvodet i form av Styrelseaktieägarprogrammet. Detta program  innebär att styrelseledamöterna avstår sin 

kontanta ersättning och istället erhåller ett antal så kallade Styrelseaktier med motsvarande värde. En Styrelseaktie är 

egentligen en option (motsvarande en personaloption) med lösenpris kvotvärde och med ett maximalt 7-årigt liv, och 

får en ekonomisk avkastningsprofil motsvarande en riktig aktie. 

 

För Miris’s del minskas därmed de kontanta utläggen för kompensation till styrelseledamöter, vilket också har ett  

stort värde för Miris i nuvarande ekonomiska läge. Bolaget kommer att behöva betala framtida arbetsgivaravgifter i 

samband med utnyttjande av Styrelseaktier för förvärv av aktier. Kostnader för beräknade sociala avgifter avsätts  

och belastar resultatet löpande. Aktieägarna får en mycket begränsad förhöjd utspädning men kommer istället att  

äga ett Miris med något förbättrad likviditet. Aktieägarna och styrelseledamöterna får parallella intressen.  

Programmet möjliggör för styrelseledamoten att kunna bygga upp ett innehav av aktier över tiden på ett 

kostnadseffektivt sätt. Sammantaget bedömer styrelsen att programmet är till gagn för samtliga intressenter, d.v.s. 

aktieägarna, bolaget och styrelseledamöterna. Hittillsvarande tilldelning framgår nedan. 
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Teckningsoptionerna till anställda 

 

Miris är under ett uppbyggnadsskede med ett fåtal nyckelpersoner som bolaget är beroende av. Syftet med 

teckningsoptionerna är att öka den anställdes långsiktiga engagemang och därmed  gynna bolagets verksamhet.  

Hittillsvarande tilldelning framgår här. 

 

 

 

 

Årsstämman 2009 har beslutat om att utge 10 000 teckningsoptioner med rätt att teckna 11 100 aktier för 0,70 kr per 

aktie. Antalet är oförändrat under året. När det gäller optioner riktade till personal som inte tilldelats (90000 optioner) så 

avses dessa ej att tilldelas. 

 

Årsstämman 2010 har beslutat om att utge 100 000 teckningsoptioner med rätt att teckna 100 000 aktier för 1,50 kr per 

aktie. Av dessa har 30 000 tilldelats och därmed överlåtits till anställda på marknadsmässiga villkor. Kvarvarande 

optioner avses att tilldelas vid senare tillfälle. 

 

Om alla utställda teckningsoptioner nyttjas så kommer ytterligare 905 356 aktier efter omräkning  

att emitteras i Miris Holding AB, vilket innebär en utspädning om 3.3%. 
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Nyckeltalstabell 

 

Miris Koncernen    
2010-01-01 
2010-12-31 

2009-01-01 
2009-12-31 

2008-01-01 
2008-12-31 

2007-01-01 
2007-12-31 

Omsättning TSEK 5 541 3 383 2 653 1 053 

Rörelseresultat   -6 214 -6 633 -3 992 -4 585 

Resultat efter finansiella poster   -6 602 -7 459 -4 422 -4 625 

Vinstmarginal % neg neg neg neg 

           

Eget kapital   6 099 9 015 995 767 

Räntebärande skulder   3 459 2 511 2 429 1 569 

Balansomslutning   12 193 15 664 4 916 3 450 

           

Eget kapital per aktie vid 
periodens utgång % 0,22 0,38 0,12 0,10 

Soliditet   0,50 0,58 0,20 0,22 

Skuldsättningsgrad   0,57 0,28 2,44 2,05 

           

Antal anställda Antal 6 3 3 3 

           

Likvida medel vid periodens 
början   5 671 240 139 5 655 

Periodens kassaflöde   -4 117 5 431 101 -5 516 

Likvida medel vid periodens slut   1 467 5 671 240 139 

           

           

Resultat per aktie SEK -0,29 -0,34 -0,52 -0,60 

Genomsnittligt antal aktier St 23 913 931 22 247 264 6 437 000 6 127 000 

 

 
 
Definition av nyckeltal 
 

 

Vinstmarginal 

Resultat efter finansnetto dividerat med 
omsättning. 
Eget kapital 

Summa aktiekapital, bundna reserver och fritt 
eget kapital 
Soliditet 

Eget kapital dividerat med 
balansomslutningen 

Skuldsättningsgrad 

Räntebärande skulder dividerat med eget 
kapital Vinst per aktie 

Resultat efter skatt dividerat med 
genomsnittligt antal utestående aktier 
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Koncernresultaträkning (tkr) 

 
Not  2010 2009 

Nettoomsättning 1,2,3  5451 3383 
Övriga rörelseintäkter   79 5 
     
Summa rörelseintäkter   5530 3388 
     
Råvaror och förnödenheter   -571 -1042 
Övriga rörelsekostnader 4   -5322 -5198 
Personalkostnader 5  -3753 -2593 
Avskrivningar 7,8,9  -2099 -1188 
Summa rörelsen kostnader   -11744 -10021 
     
Rörelseresultat   -6214 -6633 
     
Resultat från finansiella poster     
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   0 1 
Räntekostnader och liknande resultatposter   -388 -827 
Summa resultat från finansiella poster   -388 -826 
     
Resultat efter finansiella poster   -6602 -7459 
     
Skatt på årets resultat   0 -57 
     
Årets resultat   -6602  -7516 
     
Resultat per aktie före utspädning 6  -0,29 -0,21 
Resultat per aktie efter utspädning   -0,29 -0,21 
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Koncernbalansräkning (tkr) 
 Not  2010 2009 

TILLGÅNGAR     

  
   

Anläggningstillgångar      

Immateriella anläggningstillgångar  7 
   

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten   4567 3833 
Goodwill 8  2428 3062 
Summa immatriella anläggningstillgångar   6995 6895 
     
     
Materiella anläggningstillgångar      
Inventarier, verktyg och installationer  9  92 125 
   92 125 
     
Summa anläggningstillgångar    7087 7021 
     
     
Omsättningstillgångar     
     
Varulager m m      
Varor under tillverkning    503 411 
Färdiga varor och handelsvaror   1205 760 
Summa varulager   1708 1171 
     
     
Kortfristiga fordringar     
Kundfordringar    955 408 
Övriga fordringar    669 552 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  10  306 228 
Kortfristiga placeringar 11  0 614 
Kassa och bank    1468 5671 
     
     
Summa omsättningstillgångar   5106 8644 
     
Summa tillgångar   12193 15664 
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EGET KAPITAL OCH SKULDER                                                    
 Not  2010 2009 
Eget kapital  12    
Aktiekapital    21798 17798 
Fria reserver/Balanserad förlust   -9097     -1278 
Årets resultat   -6602 -7505 
Summa eget kapital   6099 9015 
     
Avsättningar      
Uppskjutna skatter  13  65 65 
Summa avsättningar   65 65 
     
Långfristiga skulder      
Övriga skulder till kreditinstitut 14  1392 532 
Summa långfristiga skulder   1392 532 
     

Kortfristiga skulder      
Skulder till kreditinstitut   140 1979 
Leverantörsskulder   701 980 
Checkräkningskredit   988 0 
Övriga skulder   1749 2343 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  15  1059 750 
Summa kortfristiga skulder   4637 6052 
     
Summa eget kapital och skulder   12193 15664 

     
     
Ställda säkerheter 16  2668 2500 
Ansvarsförbindelser 17  0 0 
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Kassaflödesanalys för koncernen (tkr) 
 

Not  2010 2009 

Den löpande verksamheten     
Rörelseresultat   -6214 -6632 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 18  2099 1188 

     
Erhållen ränta   0 1 
Erhållna utdelningar     
Erlagd ränta   -389 -827 
Betald skatt              0         -57 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar 
av rörelsekapital 

  -4504 -6328 

Minskning av varulager   -537  - 224  
Ökning av fordringar   -311 -660 
Ökning av leverantörsskulder   -279        130 
Ökning av övriga skulder   11         460  

Kassaflöde från den löpande verksamheten   -1116  -294 
     

Investeringsverksamheten     
Slutbetalning Losab   -2000 0 
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar   -2166 - 5620 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -4166 -5620 
     

Finansieringsverksamheten     
Nyemission   4025 15591 
Upptagna lån   1000 2083 
Amortering av skuld    -487 -  
Försäljning egna aktier   345  
Aktieägarlån    700  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   5583 17674 
     
Årets kassaflöde       -4203 5432 
Likvida medel vid årets början   5670 239 
Likvida medel vid årets slut   1467 5671 
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Moderbolagets resultaträkning                                                                                   
                                                                                                       Not                           2010                          2009 
 
Rörelseintäkter 
Nettoomsättning                                                                         1,2, 3                               302                           600 
Summa intäkter                                                                                                                302                           600 
 
Rörelsekostnader 
Övriga externa kostnader                   4                   -754 -2441 
Personalkostnader                   5         -1069 -999 
Summa rörelsekostnader  -1823 -3440 
    
Rörelseresultat  -1521 -2840 
 
 
Finansiella poster 
Räntekostnader och liknande kostnader  -9 -657 
    
Resultat efter finansiella poster  -1530 -3497 
 
 
Övriga skatter  38 0 

Årets resultat  -1492 -3497 
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Moderbolaget balansräkning 
TILLGÅNGAR                 Not                                   2010                         2009 

 
 
Anläggningstillgångar 
Finansiella anläggningstillgångar 
Andelar i koncernföretag                    20 26067 21567 
Summa anläggningstillgångar  26067 21567 
 
 
Omsättningstillgångar 
Fordringar hos koncernföretag                    19 3741 3773 
Övriga fordringar  113 60 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter                    10   78 72 
 
Kassa och bank  1 3374 
Summa omsättningstillgångar  3933 7279 
 
SUMMA TILLGÅNGAR  30000 28846 
 
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Eget kapital                   12          
Aktiekapital                                             21798                     17798 
Fria reserver/Balanserad förlust                          8489                        11924 
Årets resultat                         -1492                        - 3497 
 
Summa eget kapital                                                                                                     28795                        26225 
 
Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder                          114                         371 
Övriga skulder                    14                           714                        2022 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter                    15                         377                         228 
Summa kortfristiga skulder                        1205                        2621 
 
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  30000 28846 
 
 
 
 
STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 
 
 

Ställda säkerheter                    16 Inga Inga 

Ansvarsförbindelser                    17 2075 Inga 
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Noter, gemensamma för hela koncernen 

 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper            
Årsredovisningarna har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. 
Principerna, är med följande undantag oförändrade från föregående år.  
Miris redovisar från och med 2010 beräknade kostnader för sociala avgifter på styrelseaktieprogrammen 
löpande i enlighet med UFR 7 ”Sociala avgifter för aktierelaterad ersättning”.  
Ersättning emissionkostnader  fr o m 2010 redovisas direkt  mot eget kapital. Omräkning har ej skett av 
jämförelsesiffror från föregående år där emissionskostnader om 2178 tkr belastat resultatet 2009.  
Koncernen följer Redovisningsrådets rekommendationer RR18 för beräkning av resultat per aktie. 
 
Utländska valutor 
Tillgångar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. 
 
Intäkter 
Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkter till köparen, i enlighet med försäljningsvillkoren. 
Försäljningen redovisas netto efter moms, rabatter och kursdifferenser vid försäljning i utländsk valuta. 
 
Lånekostnader 
Samtliga lånekostnader redovisas som kostnader i den period till vilken de hänför sig. 
 
Inkomstskatter 
Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt en bedömning skall erläggas till eller erhållas  
från Skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller  
som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. 
För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatte- 
effekter resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget 
kapital. Uppskjuten skatt avseende framtida skatteeffekter redovisas inte i resultat- och balansräkningarna. 
 
Immateriella tillgångar 
Forskning och utveckling. Utgifter för forskning kostnadsförs omedelbart. Utgifter avseende utvecklingsprojekt 
(hänförliga till konstruktion och test av nya eller förbättrade produkter) balanseras i bolaget som immateriella 
tillgångar i den omfattning som dessa utgifter förväntas generera framtida ekonomiska fördelar. Övriga 
utvecklingsutgifter kostnadsförs i takt med att de uppkommer. Utvecklingskostnader som tidigare kostnadsförts 
balanseras inte som tillgång i senare perioder. Utvecklingskostnader som balanserats skrivs av linjärt över den 
period som de förväntade fördelarna beräknas komma företaget tillgodo och från den tidpunkt då kommersiell 
produktion påbörjas. Avskrivningstiden överstiger inte fem år. Avskrivningarna ingår i resultaträkningens post 
Avskrivningar.  
De kostnader som rör utveckling och anpassning av Miris produktfamilj  för nya marknader aktiveras. Under året 
har anpassning av instrument för Indiska marknaden skett samt utveckling av nya produkten Miris sonicator som  
ingår i Miris mätkoncept hos både sjukhus- och mejerikunder. 
 
Goodwill 
Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger det verkliga värdet på koncernens andel  
i det förvärvade dotterföretagets nettotillgångar vid förvärvstillfället. 
Goodwill skrivs av linjärt över den beräknade nyttjandetiden. Koncerngoodwill skrivs av över 5 år. Avskrivning av 
goodwill redovisas i resultaträkningen i posten Avskrivningar. 
 
Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för 
förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för 
reparation och underhåll redovisas som kostnader. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av 
materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas: 
 
Maskiner och andra tekniska anläggningar                      5 år 
Inventarier, verktyg och installationer                               5 år 
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Nedskrivningar 
När det finns en indikation på att en tillgång eller en grupp av tillgångar minskat i värde görs en bedömning av 
dess redovisade värde. I de fall det redovisade värdet överstiger det beräknade återvinningsvärdet skrivs det 
redovisade värdet omedelbart ner till detta återvinningsvärde.  
 
Finansiella instrument 
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen, kundfordringar, leverantörsskulder och låneskulder. 
Marknadsvärden på finansiella instrument beräknas utifrån aktuella marknadsnoteringar på balansdagen. 
Marknadsräntor och en uppskattning av företagets riskpremie ligger till grund för beräkningar av 
marknadsvärden på långfristiga lån. För övriga finansiella instrument, i huvudsak kortfristiga lån och placeringar 
där marknadsvärden ej finns noterade, bedöms marknadsvärdet överensstämma med bokfört värde. 
 
Kundfordringar 
Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för 
individuellt bedömda osäkra kundfordringar. 
 
Kundfordringar och leverantörsskulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurser. 
 
Låneskulder 
Låneskulder redovisas initialt till erhållet belopp efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade 
beloppet från det belopp som skall återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden såsom 
räntekostnad eller ränteintäkt över lånets löptid. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det 
redovisade beloppet och det belopp som skall återbetalas. Upphörande av redovisning av finansiella skulder 
sker först när skulderna har reglerats genom återbetalning eller att dessa efterskänkts. Alla transaktioner 
redovisas på likviddagen. 
 
Varulager 
Varulagret värderas, med tillämpning av först-in-först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.  
 
Koncernredovisning 
I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av 
rösterna, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. 
 
Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagens egna kapital vid 
förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I 
koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter 
förvärvet. 
 
Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet. 
I moderbolagets bokslut redovisas andelar i dotterföretag till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella 
nedskrivningar. 

Pensionsförpliktelser 

Koncernens pensionsförpliktelser täcks genom att försäkring tecknats hos försäkringsföretag. Övriga 
pensionskostnader belastar rörelseresultatet. 

 
Aktierelaterade ersättningar 
Koncernen har aktierelaterad ersättning i form av styrelseaktieägarprogram. Beräknade kostnader för sociala 
avgifter belastar resultatet och skuldförs löpande. Ingen kostnad redovisas för det beräknade värde ledamoten 
tillförs genom deltagande i programmen.  
 
Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner 
som medför in- eller utbetalningar. 
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Resultat per aktie 

Se nyckeltalstabell sid 14 

 
Not 2  Finansiella risker 
Koncernen har idag huvudsakligen följande områden av finansiella risker som aktivt bearbetas och där 
målsättningen i första hand är att ha en övergripande policy och tydliga verktyg för att hantera riskerna.  
 
Nyckelpersoner 
En väsentlig  risk är enligt bolagets bedömning ”Nyckelpersoner”, då organisationen består av få anställda, vilka 
har stor kompetens och lång erfarenhet inom bolagets verksamhetsområde. En förlust av en eller flera 
nyckelpersoner kan medföra negativa konsekvenser för bolagets verksamhet och resultat.  
 
Marknader 
En annan väsentlig risk är att marknadsgenombrottet försenas på bolagets marknader, vilket innebär att 
bolagets omsättning påverkas negativt. Sedan årsredovisningen avgavs har bolagets likviditet försämrats. 
Bolagets bedömning är att kassaflödet från verksamheten är tillräcklig för att driva nuvarande verksamhet men 
att tillkommande finansiering kan bli nödvändig för att finansiera ytterligare expansion.  
 
Valutarisker 
Koncernen verkar internationellt och utsätts för transaktionsrisker vid köp/försäljningar och finansiella 
transaktioner i utländsk valuta. Valutaexponeringen avser primärt EURO. Miris genomför ingen valutasäkring. 
 
Kreditrisk 
Koncernen har ingen väsentlig koncentration av kreditrisker. Koncernen har fastställda riktlinjer för att säkra att 
försäljning av produkter och tjänster sker till kunder med lämplig kreditbakgrund. Risken som koncernen tar är 
att betalningsvillkoren på olika marknader kan se olika ut. Koncernen arbetar med att förtydliga villkoren. 
 
Likviditetsrisk 
Hanteringen av likviditetsrisk sker med försiktighet som utgångspunkt, vilket innebär att bibehålla tillräckliga 
likvida medel, tillgänglig finansiering genom avtalade kreditmöjligheter. Som framgår av annan plats i 
årsresovisningen är bolaget i behov av ytterligare finansiering för att expandera verksamheten. 
 
 
 

 

 

 

Not 3  Intäkternas fördelning 

Nettoomsättningen fördelar sig på geografiska marknader enligt följande: 

 
Koncernen  Moderföretaget 

 2010 2009  2010 2009 

Norden 800 359  302 600 

Europa, exkl Norden 2 854 1 234  0 0 

Nordamerika 0 0  0 0 

Övriga marknader 1 876 1 795  0 0 

Summa 
5 530 3 388  302 600 
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Not 4   Arvode till revisor 
 

Koncernen  Moderföretaget 

 2010 2009  2010 2009 

Gustafssons Revisionsbyrå      

     Revisionsuppdraget 72 123  37 60 

Summa 72 123  37 60 

      

PWC      

     Revisionsuppdraget 135 0  123 0 

     Övriga tjänster 15 0  15 0 

Summa 150 0  138 0 

Totalt 222 123  175 60 
 

 
 
Not. 5     Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader 

 Koncernen  Moderbolaget 

 2010 2009  2010 2009 

Löner och ersättning till VD 605 609  605 609 

Löner och ersättning till styrelse 50 560  50 50 

Löner och ersättning till övriga anställda 1 743 505  - - 

Summa 2 398 1 674  655 659 

Sociala avgifter enligt lag och avtal 753 529  206 223 

Pensionskostnader för VD 156 156  156 156 

Pensionskostnader för styrelsen - 165  - - 

Pensionskostnader för övriga anställda 162 17   - 

Totalt 3 469 2 541  1017 1038 

      

Utöver löner och ersättning till anställda har koncernen betalt ersättningar 50 tkr (50 tkr)  

till styrelsemedlem samt styrelseaktieprogrammet.  I föregående årsredovisning utgick  

en del av ersättningen, 560 tkr (Lars-Ove Sjaunja) som ledande befattningshavare.  

Fr o m 2010 är han anställd i koncernen och lönen presenteras i övriga anställda.  
 
 

Medelantal anställda 

 
2010  2009 

 
Medelantal 

anställda 
Varav 

män 
 Medelantal 

anställda 
Varav män 

Moderföretaget  1 100%  1 100 % 

Dotterföretag  5,5 18 %  2 66 % 

Koncernen totalt 6,5 31 %  3 66 % 
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Medelantal styrelse och ledande befattningshavare     

 
      2010        2009 

 
Antal på    

balans  
dagen  

Varav 
män 

 Antal på 
balans 
dagen 

Varav män 

Koncernen (inkl dotterföretag)      
Styrelseledamöter 6 100 %  5 100 % 
Verkställande direktörer och andra ledande 
befattningshavare 

1 100 %  1 100 % 

      

Moderföretaget       
Styrelseledamöter 6 100 %  5 100 % 
Verkställande direktör och andra ledande 
befattningshavare 

1 100 %  1 100 % 

 

 

Not 6     Resultat per aktie  Koncernen 

 2010 2009 
Genomsnittligt antal aktier före utspädning 23 913 931 15 340 507 
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning  24 120 931 15 465 507 

   
Ingen utspädningseffekt uppstår på resultatet per aktie då resultatet  

är negativt   

Resultat för beräkning av resultat per aktie (tkr )                             -6602                  -7516 

Resultat per aktie före utspädning                           -0,29                   -0,21 

Resultat per aktie efter utspädning                                     -0,29                   -0,21 

                               

 

Not 7 Immateriella anläggningstillgångar 

 
Koncernen  Moderföretaget 

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 2010 2009  2010 2009 

Ingående anskaffningsvärde 7490 5139  0 0 

Årets aktiverade utgifter, inköp 2135 2351  0 0 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 9625  7490  0 0 

      

Ingående avskrivningar 3657 2615  0 0 

Årets avskrivningar 1401 1041  0 0 

Utgående ackumulerade avskrivningar 5058 3657  0 0 

      

Utgående restvärde enligt plan 4567 3833  0 0 
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Not 8     Goodwill 
 

Koncernen  Moderföretaget 

Balanserade utgifter för Goodwill 2010 2009  2010 2009 

Ingående anskaffningsvärde 3168   0 0 

Genom förvärv av dotterföretag 0 3168  0 0 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3168 3168  0 0 

      

Ingående avskrivningar 106 0  0 0 

Årets avskrivningar 633 106  0 0 

Utgående ackumulerade avskrivningar 739 106  0 0 

      

Utgående restvärde enligt plan 2429 3062  0 0 
 

 
 
 
Not 9    Materiella anläggningstillgångar 

 
Koncernen  Moderföretaget 

Inventarier, verktyg och installationer 2010 2009  2010 2009 

Ingående anskaffningsvärde 446 194  0 0 

Inköp 31 72  0 0 

Genom förvärv av dotterföretag  0 180  0 0 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 477 446  0 0 

      

Ingående avskrivningar 321 129  0 0 

Ingående avskrivningar genom förvärv av dotterbolag  150    

Årets avskrivningar 64 41  0 0 

Utgående ackumulerade avskrivningar 385 321  0 0 

      

Utgående restvärde enligt plan 92 126  0 0 

      
 

 
 
 
 
Not 10  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
 

Koncernen  Moderföretaget 

 2010 2009  2010 2009 

Förutbetalda hyror 89 87  0 0 

Förutbetalda leverantörer 217 141  78 73 

Summa 306 228  78 73 
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Not 11  Kortfristiga placeringar 
 

Koncernen  Moderföretaget 

 2010 2009  2010 2009 

Redovisat värde 0 614  0 0 

Börsvärde eller motsvarande 
Avser 305096 aktier i Miris Holding som ingick 
I köpet av L O Sjaunja AB  

0 408  0 0 

Redovisat värde  0 614  0 0 
  

 
Per 31 december 2009 ingår egna aktier i koncernbalansräkningen felaktigt med 614 tkr. Rättelse har skett 
genom att dessa nedskrivits direkt mot eget kapital per 1 januari 2010. Samtliga aktier har under 2010 
avyttrats. Såväl nedskrivning som avyttringen redovisas därmed direkt mot eget kapital. 
 
 
Not 12 Eget kapital 
 

Koncernen Aktie- 
kapital 

Bundna 
reserver 

Fria 
reserver 

och årets 
resultat 

Summa 
eget 

kapital 

Eget kapital 2008-12-31 6747 - -5752 995 

Nyemission 11051              4681 15732 

Utdelning  - -196 -196 

Årets resultat __ __ -7516 -7516 

Eget kapital 2009-12-31 17798 - -8783 9015 

Nyemission 4000  500 4500 

Emission av teckningsoptioner     6 6 

Kostnader hänförliga till emission   -475 -475 

Köp av egna aktier, se även not 11  - -613 -613 

Försäljning av egna aktier, se även not 11   268 268 

Årets resultat   -6602 -6602 

Eget kapital 2010-12-31 21798 - -15699 -6099 
 

 
 

Moderföretaget Aktie- 
kapital 

Överkurs 
fond 

Balanserat 
resultat och 

årets 
resultat 

Summa 
eget kapital 

Nyemission 11051 4540  15 591 

Årets resultat __ __ -3497 -3497 

Eget kapital 2009-12-31 17798           15040 -6613          26225 

Nyemission 4000  500 - 4500 

Kostnader hänförliga till emission  -551  -551 

Emission av teckningsoptioner  6  6 

Erhållet koncernbidrag    145 145 

Skatteeffekt av koncernbidrag   -38 -38 

Årets resultat __  -1492 -1492 

Eget kapital 2010-12-31 21798 14995 -7998 28795 
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Not 13  Avsättningar 
 

Koncernen  Moderföretaget 

Avsättningar för uppskjutna skatter 2010 2009  2010 2009 

Avsättning vid periodens ingång 65 -  - - 

Periodens avsättningar - 65  - - 

Periodens återföringar av outnyttjade belopp - -  - - 

Avsättning vid periodens utgång 65 65  - - 
 

 
 
 
 
Not 14  Upplåning räntebärande skulder 

 Koncernen  Moderföretaget 

Långfristiga skulder 2010 2009  2010 2009 

Skulder till kreditinstitut 1392 532  - - 

Summa 1392 532  - - 

Kortfristiga skulder      

Checkräkningskredit 988 -  - - 

Skulder till kreditinstitut 140 1979  - - 

Aktieägarlån 1034 -  714  

Summa 2162  1979  - - 

Summa räntebärande skulder 3554 2511  714 - 
 

 
 
 
 
 
 
Förfallotider 

Den del av långfristiga skulder som förfaller till betalning 
senare än fem år efter balansdagen 

2010 2009  2010 2009 

Skulder till kreditinstitut 0 0  0 0 

      

Summa 0 0  0 0 
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Not 15  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
 

Koncernen  Moderföretaget 

 2010 2009  2010 2009 

Semesterlöner 309 322  111 135 

Upplupna sociala avgifter 97 43  35 16 

Övriga poster 653 385           231            77 

Summa 1059 750  377 228 

 
 
 
 
Not 16            Ställda säkerheter 
 

Koncernen  Moderföretaget 

 2010 2009  2010 2009 

För egna  skulder:      

Belånade kundfordringar 168     

Avseende Skuld till kreditinstitut:      

 Företagsinteckningar 2500 2500  - - 

Summa ställda säkerheter 2668 2500  - - 
 

 

Not 17 Ansvarsförbindelser 

 
Koncernen  Moderföretaget 

 2010 2009  2010 2009 

Borgensförbindelse till dotterbolag - -  2075 - 

Summa eventuella förpliktelser - -  2075 - 

      

      

 

Not 18 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 

 
Koncernen 

 2010 2009 

Avskrivningar 2099 1188 

Summa 2099 1188 
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Not 19            Transaktioner med närstående 

Uppgifter om moderföretaget 

Moderföretag i koncernen är Miris Holding AB, Uppsala organisationsnummer 556694-4798 

Inköp och försäljning mellan koncernföretag 

För moderbolaget avser 0(0) procentenheter av årets köp och 100 (100) procentenheter av årets försäljning egna 

dotterföretag. 

Vid inköp och försäljning mellan koncernföretag tillämpas samma principer för prissättning som vid transaktioner med 

externa parter. 

Rörelsefordringar/-skulder avseende koncernföretag 

Nedan anges fordringar/skulder från försäljning/inköp av varor/tjänster 

Fordringar på dotterföretag                                                                                    2010                              2009 

Miris AB                                              4106                              3773 

L O Sjanunja AB                                              -365 

Kortfristigt lån från styrelseledamöter, löper med marknadsmässig ränta                 1034 

Ersättning till styrelse och ledande befattningshavare framgår av not 5 

Utöver styrelsearvode har en styrelseledamot fakturerat bolaget 120 tkr för tjänster utöver ordinarie styrelsearbete. 
Ledande befattningshavare i Miris är VD och vVD. Dessa har under vissa förutsättningar rätt till rörlig lön, men 
sådan har ej utgått under perioden. De har också normala tjänstepensioner med rätt till pension från 65 års ålder. 
Vid uppsägning från bolagets sida gäller en uppsägningstid om sex månader jämte avgångsvederlag motsvarande 
fast lön under högst 18 månader med full avräkning mot ny lön. 

 

 

Not 20           Andelar i dotterföretag 

                                                                                                                    Kapital     Rösträtts       Antal         Bokfört 

                                                                                                                    andel %   andel %        aktier         värde 

Miris AB                  556604-0304    Tillverkning ochförsäljning av               100            100          1301         22167000 

Säte Uppsala                                   analysinstrument för bröstmjölk 

 

L O Sjanunja AB    556417-0917   Biologiska och statistisk                         100            100         1000            3900000 

Säte Uppsala                                 bearbetsning samt utveckling  

                               av analysmetoder     

Summa                                                                                                                                                             26067000 
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Miris Holding AB publ har sitt säte i Uppsala, Sverige, adressen till företagets huvudkontor är 

Kungsgatan 115, 753 18 Uppsala. Balans- och resultaträkningarna kommer att föreläggas 

årsstämman  2011-03-29 för fastställelse. 

 

Uppsala 2011-03-15 

 

Tomas Matsson 

Styrelsens ordförande 

 

 

 

Ingemar Kihlström                                                Christer Sjölin 

      Ledamot                                                        Ledamot 

 

 

 

Lars-Ove Sjaunja             Finn Bitsch-Björklund                 Hans Åkerblom 

      Ledamot                     Ledamot                                               Ledamot 

 

                    

                 

 

 

Tony Malmström 

 Verkställande Direktör 
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Styrelse och ledande befattningshavare  

 

Tomas Matsson 

Födelseår:  1940 

Titel:   Jur kand. Advokat 1969 

Position:  Ledamot 

Antal aktier:  1 000 455 aktier och kommer att ha tilldelats totalt  

                        328 169 teckningsoptioner efter kvartalsrapport I 2010. 

 

Sysselsättning utanför Miris: 

Fr o m 2005 egen verksamhet. Ägnar sig i huvudsak åt styrelsearbete. 

 

Kort historik: 

Född 1940. Jur kand 1963. Advokat 1969. Advokatfirman Lindahl och dess föregångare t o m 2004.  

 

Samtliga nuvarande och tidigare engagemang i noterade bolag under de fem senaste åren: 

Conpharm AB – Ordförande 

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB - vice ordförande, 2004-, 1984- 

Därutöver flera styrelseuppdrag bl.a Olle Olsson Holding AB – Ordförande 

 

 

 

Hans Åkerblom 

Födelseår: 1946 

Position: Ledamot 

Antal aktier: 2 146 465 aktier och kommer att ha tilldelats totalt  

                       140 959 teckningsoptioner efter kvartalsrapport I 2010. 

 

Sysselsättning utanför Miris: 

VD Mindo, VD Lots, VD Scandinavian Leadership Foundation. 

Samtliga nuvarande och tidigare bolagsengagemang under de senaste 5 åren: 

Inga 
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Ingemar Kihlström 

Födelseår:  1952 

Titel:   Docent 

Position:  Ledamot 

Antal aktier:  81 962 aktier och kommer att ha tilldelats totalt  

                        132 042 teckningsoptioner efter kvartalsrapport I 2010. 

 

Sysselsättning utanför Miris: 

Oberoende konsult i bolaget Ingemar Kihlström AB inom området Life Sciences.  

 

Kort historik: 

Docent vid Uppsala Universitet, mer än 15 års erfarenhet av läkemedelsutveckling och affärsutveckling från 

Astra och Pharmacia. Tio års erfarenhet från finansbranschen som analytiker och ”corporate adviser” inom 

Life Sciences. Styrelseordförande i Artimplant AB, Creative Antibiotics AB, Recopharma AB, Hammercap AB, , 

styrelseledamot i ett flertal bolag inom Skandinavien. 

 

Samtliga nuvarande och tidigare bolagsengagemang under de fem senaste åren:  

Oxypharma AB - Styrelseledamot, 2001-  

Artimplant AB - Styrelseledamot, 2003-2004, styrelseordförande 2006 – 

Diagenic ASA - Vice styrelseordförande, 2004 – 

Ingemar Kihlström AB - Styrelseordförande, 2004 – 

MedCap AB - Styrelseledamot, 2004-2005, styrelseordförande 2006 –2008 

Hemapure AB - Styrelseledamot, 2005-2006 

Niconovum AB - Styrelseledamot, 2005 –2008 

Karocell Tissue Enginering AB - Styrelseordförande, 2006 –2008 

Prolight Diagnostics AB - Styrelseordförande, 2006 – 2009 

Respiratorius AB - Styrelseledamot, 2006 – 

HealthInvest Partners AB - Styrelseledamot, 2006 – 

Unimedic AB - Styrelseledamot, 2006 –2008 

Kezzler ASA - Styrelseledamot, 2007 – 2009 

Acromed AB - Styrelseledamot, 2007 –2009 

Medivir AB – Styrelseledamot 2008-  

Biovica AB –Styrelseledamot 2008 - 2009 

Serodus AS – Styrelseledamot 2008 – 

Recopharma AB – Styrelseledamot 2008 –  

Creative Antibiotics – Styrelseordförande 2008 – 

Hammercap – Styrelseordförande 2009 –  

Axelar AB – Styrelseledamot 2010 – 
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Lars-Ove Sjaunja 

Födelseår:  1949 

Titel:   AgrDr 

Position:  vVD i Miris AB och ledamot 

Antal aktier:  2 041 311 aktier 

 

Sysselsättning utanför Miris: 

Vice VD i Miris AB och L O SJAUNJA AB (LOSAB) 

Arbetar idag 100 % i Miris. 

 

Familjeband: 

Gift med Kerstin Svennersten-Sjaunja 

 

Samtliga nuvarande och tidigare bolagsengagemang under de fem senaste åren:  

L O SJAUNJA AB – Ordförande & Verkställande direktör, 1991- 

SWEDAT - Styrelseledamot, 1999-2002 

 

 

Christer Sjölin 

Födelseår:  1942 

Titel:   Fil kand 

Position:  Ledamot 

Antal aktier:  141 572 aktier och kommer att ha tilldelats totalt  

                         164 085 teckningsoptioner efter kvartalsrapport I 2010. 

 

Sysselsättning utanför Miris: 

Driver Firma Christer Sjölin – konsult i företagsledningsfrågor. 

Kort historik: 

Senaste anställning vid Tandem Computers Inc. som Vice President med ansvar för Afrika, Ryska 

Rådsrepubliken, Mellanöstern, Norden samt ett antal mindre Europeiska länder. Har sedan 1998 arbetat i 

olika styrelseuppdrag. 

 

Samtliga nuvarande och tidigare bolagsengagemang under de senaste fem åren: 

Virtual Genetics Laboratory, 2002-2008  

Meny-TV Sweden AB, 2006-2008 

Svante Wibom Holding AB, 2005- 

Lifts All AB, 1998-2005 

Elektronikföretagarna AB EFAB, 2002-2005 
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Finn Bitsch Björklund 

Födelseår:  1948 

Titel:   Cand. Lact.  MBA  

Position:  Ledamot 

Antal aktier:   51 500 aktier och kommer att ha tilldelats totalt  

                         100 000 teckningsoptioner efter kvartalsrapport I 2010. 

 

Sysselsättning utanför Miris: 

Sedan 2003 fristående konsult med fokus på verksamhetsplanering och företagsledningsfrågor. 

Kort historik: 

Närmare 30 års anställning inom Arla Foods, bl a som VD för Arla Färskvaror (1992-1997), vice koncernchef 

med ansvar för ägarfrågor, personal och kommunikation (1997-2000) samt koncerndirektör i dansk-svenska 

Arla Foods (2000-2003). 

  Arbetat i olika styrelseuppdrag. 

 

Samtliga nuvarande och tidigare bolagsengagemang under de senaste fem åren: 

 

Svanova Biotech, ordf. 2004-09  

Steeltech i Alingsås AB, ordf. 2004-10   

SP Invest AB 2005-10 

Svedplan AB 2005-10 

Fria Bröd AB. ordf. 2009-   

Sparbanken Alingsås AB 2004 -  
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Revisor och anställda 

 

 

Revisor 

 

Auktoriserad revisor Leonard Daun, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Klostergatan 9, S:T Pergallerian,  

751 04 Uppsala. 

 

Anställda 

 

Miris Holding AB anställde Tony Malmström som VD på heltid den 1 september 2006. Lars-Ove Sjaunja anställdes i 

Miris AB som ansvarig för produktutveckling den 1 juni 2006. Tre anställda personer arbetar med support och 

kalibreringsutveckling. I dagsläget har Miris AB en säljare som är anställd och två säljare som arbetar på konsultbasis. 

Dessutom har Miris en ekonomiansvarig som arbetar deltid på konsultbasis. En person är anställd i Losab för 

tillverkning av förbrukningsprodukter. Samtliga är placerade på bolagets kontor i Uppsala. 

 


