
MIRIS
®

InformatIonsmemorandum
mIrIs HoldIng aB
Företrädesemission i oktober 2009.

Miris Holding AB 
septeMBer 2012

teckning av aktier enligt teckningSOPtiOner 
MiriS HOlDing tO1



Centrala mål och strategier 
Fokus på expansion och försäljning genom fortsatt 
byggande av en solid intern organisation, ett starkt globalt 
nätverk av främst distributörer och till del agenter samt 
samarbeten med industriella partners.

Prioriterade tillväxtområden;
•	 Neonatalvården för individuell nutrition till förtidigt 

födda barn avseende analys av bröstmjölk och för 
kvalitetskontroll av bröstmjölk på mjölkbanker främst i 
Asien och Europa samt även i Nord- och Sydamerika. 

•	 Mjölkproduktionskedjan inom analys av ko-  
och buffelmjölk främst visavi snabbväxande 
ekonomier i Asien, i första hand Indien, Bangladesh 
och liknande länder, där mjölkinsamlings-centraler är 
ett frekvent inslag. 

•	 Produkter för referensanalyser vid kontroll och 
kalibrering av mjölkanalysinstrument samt för bered-
ning av livsmedel inför analys och kring-utrustning 
till i första hand mejerikoncerner i främst Europa.

Bolagets spetskompetens, Mid InfraRöd1) (MidIR, MIR) 
spektroskopi2) för analys av framförallt mjölk, är en viktig 
byggsten i tillväxten och i vidareutvecklingen av analysin-
strumentet, baserat på Miris patentportfölj. Miris skall 
alltid leverera den senaste efterfrågade tekniken. 
 Via fortsatt hög kvalitet på analysinstrumenten samt 
hög pris- / prestandarelation behålla ett konkurrensför-
språng inom analys av vätskor.
 Kontroll över produktionsknow-how och mjukvaran,  
då kalibrering och konfigurering av instrumenten  
och mjukvaran sker in-house. 
 Outsourcad serieproduktion säkrar leveransförmåga  
på ett säkert, kostnadseffektivt och kvalitetssäkert sätt 
och begränsar kapitalbindning samt ger vid större volymer 
skaleffekter. 
 Förväntad tillväxt över 50 procent 2012 och över  
75 procent 2013 och därefter fortsatt betydande tillväxt. 
 Förväntat positivt rörelseresultat och kassaflöde under 
2012 och därefter successivt förbättrad rörelsemarginal.
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1) Elektromagnetisk strålning, lämplig vid analys av livsmedel.
2) Analysmetod, som använder sig av olika våglängder inom det elektromagnetiska spektret för att studera ett ämnes fysikaliska egenskaper, t.ex. innehåll i livsmedel.

Att göra världen lite 
bättre genom att 
bidra med att för-
tidigt födda barn får 
ett bättre liv och att 
se till att världens 
viktigaste livsmedel, 
mjölk, håller en hög 
kvalitet, speciellt i 
utvecklingsländerna, 
där behovet är skri-
ande efter många 
skandaler med mani-
pulerad mjölk, är en 

central drivkraft för Miris.
Under kvartal 2 har Miris inlett sitt hittills viktigaste 

samarbete med en gigant globalt sett inom ”Baby Nutrition”, 
Danone Baby Nutrition (DBN). Samarbetet är ett genom-
brott för Miris och ger tillgång till DBNs marknadskanaler 
globalt samt ger oss en viktig delfinansiering av vår produkt- 
utveckling inom Individuell Nutrition i syfte att befästa vår 
position som världsledande inom bröstmjölksanalys och 
tillsammans med DBN vara världsledande inom Individuell 
Nutrition för förtidigt födda barn.

Inom Miris andra huvudområde - Ko- och Buffelmjölks-
analys, där behovet är väldigt stort att förhindra att mani-
pulerad mjölk kommer in i mjölkproduktionskedjan samt 
att rätt betalning erhålles för mjölk av hög kvalitet, speciellt 
i snabbväxande länder som Indien, Bangladesh - kommer 
Miris attraktiva pris- / prestandarelation verkligen till sin rätt.

Första halvåret 2012 bjöd på en väsentlig omsättnings- 
och resultatförbättring. Nettoomsättningen ökade till 6 392 
(3 605) tkr till följd av att intäkter från samarbetet med 
DBN började flyta in, vilka är hänförliga till utveckling av 
analysinstrumentet Human Milk Analyzer, vilken delfinan-
sieras av DBN. De rörelsedrivande dotterbolagen visar för 
första gången tillsammans ett positivt resultat efter finans-
netto på 380 (-1 176) tkr till följd av den ökade nettoomsätt-
ningen. Koncernen förbättrade under första halvåret 2012 sitt 
resultat efter finansnetto till -882 (-2 039) tkr.

Miris största marknad är Kina, där främst analysinstru-
ment för bröstmjölk säljs. Två nya marknader, Indonesien 
och Malaysia, tillkom under första halvåret 2012 inom Indi-
viduell Nutrition till förtidigt födda barn.

I Indien har pusselbitarna fallit på plats och produktionen 
har påbörjats hos vår partner Chitale. Vi har tillsammans 
med vår distributör i Indien utarbetat hur försäljning, dist-
ribution, service och support ska fungera. 

Den föreliggande emissionen om 4 995 tkr via inlösen av 
teckningsoptionen Miris Holding TO1 kommer att leda till 
ytterligare ökad leveranskapacitet i spåret av den betydande  
efterfrågan vi erfar från befintliga och potentiella kunder, 
där samarbetet med DBN intar en central plats.

Under hösten bedömer vi att frukterna av samarbetet med 
DBN kommer att kunna börja skördas för att senare bli allt 
viktigare för Miris inom Individuell Nutrition till förtidigt 
födda barn. Ytterligare produktutveckling inom Individuell 
Nutrition av Miris analysinstrument Human Milk Analyzer 
kommer att genomföras med delfinansiering från DBNs sida. 
Vi ser en accelererande försäljning inom Individuell Nutri-
tion framför oss i ett antal regioner, där DBN har ett starkt 
fäste, bl.a. Europa och Asien. 

Försäljningen inom analysinstrument för ko- / buffel-
mjölk i Indien räknar vi med kommer igång under hösten  
på allvar. Andra länder som t.ex. Bangladesh uppvisar  
också stor potential.

Affärsidé 
Miris skall utveckla, producera, marknadsföra och sälja 
analys-instrument och kompletterande produkter på en 
global marknad för analys av bröstmjölk och ko- / 
buffelmjölk, så att Miris kunder på sjukhusens neonatal-
kliniker och mjölkbanker, mjölkinsamlings- och kylcentra-
ler samt mejerier kan leverera mjölk av hög kvalitet till 
vuxna och barn.

Teckningsoptionsinnehavare av Teckningsoption: Miris 
Holding TO1 äger rätt att från och med den 3 september, 
2012 till och med den 28 september, 2012 för varje 
innehavd Teckningsoption teckna en ny aktie i Miris 
Holding AB (publ). Teckningskursen för en ny aktie i Miris 
Holding AB (publ) uppgår till 0,55 kr per aktie. Innehas 
exempelvis 1 000 optioner kan därmed 1 000 aktier 
tecknas för 550 kronor och 2 000 optioner ger rätt att 
teckna 2 000 aktier för 1 100 kronor, etc.
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lösningsvätskan, LOSsolver™, samt beredningsprodukten Miris 
Sonicator. Dessa används till beredning av vätskor och fasta livs-
medel innan analys. Miris riktar in sig på mjölkprodukter samt 
andra fasta livsmedel. Provberedningsprodukterna effektivise-
rar processerna kostnadseffektivt, är användarvänliga och till-
förlitliga.

Kunder inom mjölkproduktion och på sjukhusens neona-
talavdelningar

Miris analysinstrument säljs primärt till kunder i mjölkproduk-
tionskedjan, till neonatalavdelningar på sjukhus och mjölkbanker, 
som ofta ligger på eller i anslutning till sjukhus, samt till universitet 
och forskningsinstitut. Mjölkproduktionskedjan inkluderar meje-
rier, mjölkinsamlings- och kylcentraler samt lantbruk. 

På neonatalavdelningar och mjölkbanker analyseras näringsin-
nehållet i bröstmjölk i syfte att individuellt optimera mjölkens sam-
mansättning för den förtidigt födda babyn. Bröstmjölkens innehåll 
matchas mot barnets näringsbehov, varvid kompenserande nutri-
tionsprodukter används för att säkerställa rätt näringsinnehåll.

På mjölkinsamlings- och kylcentraler analyseras mjölken för 
att kontrollera kvaliteten i syfte att upptäcka manipulerad mjölk 
samt för betalningsändamål med syftet att rätt betalning erhål-
les för levererad kvalitet. På mejerier utförs analys av mejeri-
mjölk som en del inom processtyrning och för optimering av 
produktionsutbytet och kvalitet samt som bas för betalning.

Till dags dato har främst mindre mejerier, neonatalavdelning-
ar och universitet samt forskningsinstitut köpt instrument.  
Miris har sålt till över 100 analysinstrument till sjukhus i främst 
Norden, övriga Europa och Asien. 

Produkterna för kalibrering och provberedning av livsmedel/
nutrition inför analys säljs till mejerier, universitet och neonatal-
avdelningar. Försäljning av kalibrerings- och provberednings-
produkter görs löpande till främst mejerier och sjukhus.

Försäljningens fördelning 
Bolaget genererar i första hand sin omsättning via försäljning 

av analysinstrument, ca 70-80 procent. Miris analysinstrument 
har fått bred acceptans i såväl I-länder som i snabbt växande 
ekonomier. Ackumulerat per Q2 2012 har instrument sålts inom 
främst analys av bröstmjölk och ko- / buffelmjölk till kunder 
mer än 55 länder på samtliga kontinenter. Kalibrerings- och 
provberedningsprodukterna har hittills sålts främst i Europa.  
Miris största kundländer till dags dato är Kina, Sydkorea, 
Indien, Indonesien, Spanien, Italien, Norden, England, Tyskland. 
Kina är Miris största marknad hittills.

 
slagkraftig marknadsföring och försäljning

Miris har i syfte att främja en snabb och kostnadseffektiv ex-
pansion, förutom en intern organisation, byggt upp ett globalt 
nätverk av distributörer, agenter och samarbetspartners inom 
marknadsföring/försäljning/distribution samt support/service/
eftermarknad. Större delen av Miris försäljning hanteras av dist-
ributörer och agenter. Miris har 26 distributörer/agenter, som 
täcker ca 35 länder i Europa, Asien, Australien, Nya Zeeland, 
Syd- / Mellanamerika samt Afrika. Antalet distributörer och 
agenter planeras att öka under 2012 till ca 40. 

BolAgets VerksAmhet
Bred produktfamilj inom framförallt vätskeanalys

Miris har en bred produktfamilj med analysinstrument, kon-
troll- och kalibreringsprover samt beredningsprodukter inom 
framförallt vätskeanalys, där mjölkanalys ligger i fokus. 

Analysinstrument Miris erbjuder det första portabla mjölk-
analysinstrumentet, baserat på Mid InfraRöd spektroskopi, med 
en attraktiv pris- / prestandarelation.

Instrumenten baseras på en generell teknikplattform, som 

snabbt, enkelt och kostnadseffektivt kan vidareutvecklas till nya 
applikationsområden, vilket ger instrumenten ett brett använd-
ningsområde inom analys av alla typer av vätskor. Det bygger på 
beprövad och godkänd Mid InfraRöd analysmetodik. Det är pa-
tenterat och används för analys av vätskor, i synnerhet inom nu-
trition / bröstmjölk samt inom livsmedelsindustrin - i första 
hand mejerimjölk. Hela mjölkkompositionen hos bröstmjölk 
samt i ko- och buffelmjölk kan mätas.

Konkurrenternas instrument är jämförelsevis stora och dyra 
samt ej portabla. Så vitt Miris vet, 
uppvisar inget av konkurrenternas 
analysinstrument en lika hög och 
konkurrenskraftig pris- / prestanda-
relation. Inom bröstmjölksanalys har 
inga direkt konkurrerande leverantö-
rer av portabla MidIR instrument 
identifierats, som kan analysera små 
provvolymer, vilket är viktigt inom 
bröstmjölksanalys.

Kontroll- och kalibreringsvät-
skan Den egenutvecklade kontroll- 
och kalibreringsvätskan - LOSstan-
dard – möjliggör kontroll och kalibre-
ring av mätinstrument mejerier i 
syfte att säkerställa att mätinstru-
menten visar korrekta resultat och 
värden. LOSstandard uppvisar hög 
tillförlitlighet och lång hållbarhet 
samt är lätt att använda och möjliggör 
snabb kalibrering.

Provberedningsprodukter Prov-
beredningsprodukterna omfattar 
mixern LOSmixer™ och den kemiska 

Mjölkproduktionskedjan

Mjölkbönder Mjölkinsamlingscenter Kylcenter Mejerier

Miris Analysinstrument

LOSstandard TM

LOSmixer TM



Inom bröstmjölksområdet kommer Miris marknadsföra sina 
produkter till en betydande del tillsammans med DBN, med 
vilken Miris i maj 2012 ingick ett globalt, långsiktigt samarbetsav-
tal. Danone-koncernen är världens näst största producent av 
mjölkprodukter. Baby Nutrition-delen (nutrition för mödrar, 
spädbarn och barn) omsatte 2010 drygt 33 miljarder kr. Genom 
avtalet får Miris tillgång till DBNs marknadskanaler globalt. Miris 
portabla instrument, Human Milk Analyzer, kommer att mark-
nadsföras som en del av DBNs paket riktat mot marknaden för 
individuell nutrition till förtidigt födda barn. Human Milk Analy-
zer kommer enligt avtalet även att vidareutvecklas så det motsva-
rar de specifika krav, som ställs inom nutrition till förtidigt födda 
barn, en produktutveckling, som delvis finansieras av DBN.

Miris tecknade i maj 2011 ett samarbetsavtal med elektronik-
företaget Chitale Digitals i Indien med betydande intressen i 
mejeri- och livsmedelsbranschen, rörande försäljning, distribu-
tion, service, support och produktion av Miris produkter för den 
indiska marknaden och i förlängningen angränsande länder av-
seende analys av ko- / buffelmjölk. Ambitionen till att börja med 
är att stegvis utrusta Chitale-gruppens cirka 1 000 mjölkupp-
samlingscentraler med Miris analysinstrument.

stor marknad och tydliga tillväxtkrafter
Den ökade kunskapen om bröstmjölkens unika betydelse för 

spädbarn, i synnerhet för förtidigt födda barn, har lett till ökad 
användning av bröstmjölk istället för bröstmjölksersättning. Det 
är således av stor vikt att kunna genomföra analys och kontroll 
av näringsinnehållet i bröstmjölk vid sjukhusens neonatalklini-
ker och av den lagrade mjölken i mjölkbankerna, varefter mjöl-
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2007 2008 2009 2010 2011  1-2 2011 1-2 2012

Nettoomsättning 1 052 2 653 3 383 5 451 9 116 3 605 6 392

Övriga intäkter 55 3 5 79 3 3 51

Rörelseresultat -4 585 -3 992 -6 633 -6 214 -6 849 -3 623 -3 740

Resultat före skatt -4 625 -4 422 -7 459 -6 602 -7 374 -3 903 -3 941

Eget kapital 767 995 9 015 6 099 7 415 10 822 3 474

Nettoskuld/nettokassa (neg) 1 430 2 189 -3 160 2 086 3 246 6 152 5 444

Balansomslutning 3 450 4 916 15 664 12 193 13 818 23 735 18 125

Soliditet 22% 20% 58% 50% 54% 46% 19%

Nettoskuldsättningsgrad 1,86 2,20 -0,35 0,34 0,44 0,57 1,57

Periodens kassaflöde -5 516 101 5 431 -4 203 -1 414 -1 414 2 470

Antal aktier, periodens utgång 7 658 750 8 433 750 22 247 264 27 247 264 54 494 527 27 247 264 54 494 527

Antal aktier, genomsnittligt 6 127 000 6 493 700 15 340 507 23 913 931 40 870 896 27 247 264 54 494 527
Antal aktier i Miris 
Holding TO1 9 082 421

ken vid behov kompletteras med rätt mängd näringstillskott. 
Med rätt näringsinnehåll i bröstmjölken kan vårdtiden för förti-
digt födda barn optimeras och vårdkostnaderna sänkas.

Det bedöms finnas ca 20 000 neonatalkliniker och mjölkban-
ker globalt, varav drygt 1 600 i Europa, ca 1 200 i USA, ca 5 000 i 
Kina samt ca 400 i Japan. I Europa och USA ökar intresset för 
kvalitetskontrollerad bröstmjölk i störst utsträckning.

Miris analysinstruments konkurrenskraftiga, snabba, kost-
nadseffektiva analysmetod utgör en marknadsdrivande faktor i sig. 

Ofta är enheterna – t.ex. mjölkinsamlings- och kylcentralerna 
- utspridda och små, varför Miris lättanvända, portabla analys-
instrument med hög prestanda till konkurrenskraftiga priser 
intar en stark position.

Det livsmedel, som analyseras mest globalt, är mjölk. Antalet 
mjölkinsamlings- och kylningscentraler globalt är betydande – 
en stor potential. De utspridda mjölkproducerande gårdarna i 
Indien – en prioriterad marknad för Miris - säljer mjölken via 
mjölkinsamlings- och kylcentraler, vilka uppgår till ca 100 000. 
Även i närliggande länder, däribland Bangladesh och Pakistan, 
finns ett stort antal utspridda mjölkinsamlingscentraler. Antalet 
mejerier globalt uppgår till ca 78 000, där ca 60 000 ännu inte 
har analysinstrument – en väsentlig potential. 

Ytterligare väsentliga drivkrafter på marknaden för analys-
instrument i mjölkproduktionskedjan finns inom ökande kvali-
tetskrav från myndigheter, stigande krav på produktionseko-
nomi i t.ex. mejerier och ökande behov att analysera mjölk vid 
betalning mellan aktörer i mjölkproduktionskedjan. 

nettoomsättningsförDelning

ekonomisk öVersikt

geogrAfisk nettoomsättnings-
förDelning


