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NYCKELTAL
Tusentals kronor 2012 2013 2014 P 2015 P 2016

Nettoomsättning 9 264 10 784 10 971 10 519 17 090

EBITDA –5 944 –5 834 –11 658 –10 696 644

EBIT –8 747 –8 512 –14 448 –13 491 –2 806

Årets resultat –9 267 –9 244 –14 961 –13 673 –3 112

Resultat per aktie –0,12 –0,06 –0,10 –0,02 –0,01

Kassaflöde från löp. verks. –6 954 –4 848 –7 732 –10 784 217

Kassa inkl. kreditlina 193 197 9 142 1 358 1 063
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Miris stegar  
i rätt riktning
Beställningar från Indonesien och Kina bekräftar mark-
nadens efterfrågan och signalerar fortsatt tillit till Miris 
och bolagets produkter. Fokus på försäljning samt på 
studier i Europa och USA.

 M
iris Holding AB ut-
vecklar, marknads-
för och säljer instru-
ment för analys av 

mjölk med avseende på närings- 
och energiinnehållet samt kvali-
tén. Bolaget fokuserar på två af-
färsområden; analys av bröstmjölk 
avsedd för förtidigt födda barn där 
sjukvården utgör den huvudsak-
liga marknaden, samt analys av 
ko- och buffelmjölk till meijeri-
industrin.  

I slutet på 2014 genomförde Mi-
ris en nyemission för att bland an-
nat finansiera åtgärder för tidigare 
kvalitetsbrister. Emissionen ska 
även täcka kostnader relaterade 
till lanseringen i USA. 

I september påbörjades kliniska stu-
dier för en FDA-ansökan. Studie-
tiden uppskattas till två månader 
och ett eventuellt godkännande 
kan vara på plats om knappt ett 

år efter startdatumet. Vidare har 
kvalitetsstudier med en förbättrad 
version av HMA-instrument ge-
nomförts i Kina med goda utfall, 
vilket resulterat i försäljning till 
både Kina och i Indonesien. Sam-
tidigt ska ytterligare två kvalitets-
studier genomföras i Europa.

Försäljningen i Asien har ett viktigt 
signalvärde i form av fortsatt tilltro 
till Miris och dess produkter. Med 
anledning av detta tar vi ner risk-
premien och därmed diskonter-
ingsräntan. Samtidigt är det väl-
digt viktigt att studierna i Europa 
lyckas och får fart på försäljning på 
samtliga befintliga marknader. 

I avvaktan på ytterligare för-
säljning samt studieresultat från 
Europa och USA beräknar vi rikt-
kursen till 0,17 kronor med re-
kommendation Öka. Behov av att 
nyttja bryggfinansiering kan bli 
aktuellt.  

ANALYSGUIDEN  Miris, 2015-11-12
UPPDATERING

Ulf Boberg har lång erfarenhet 
från rollen som vd på en mängd 
mindre bolag inom farmaci- och 
bioteknikbranschen, både  
publika och privata.

Styrelsemedlemmen Hans Åker-
blom är största ägare med 17,7 % 
av aktiekapitalet. Styrelseord-
förande Ingemar Kihlström äger 
7,8 % och är därmed bolagets 
andra största ägare.

Per den 30 september uppgick 
likvida medel inklusive kre-
ditlina till 3,7 miljoner kronor. 
Bolaget är i behov av ökad 
försäljningen inom snar framtid.

Vår riktkurs är konservativt 
riskjusterat för antaganden 
associerade med försäljning 
och planerad lansering i USA. 
Positiva nyheter rörande de två 
värderingsparametrar skulle vara 
starkt kursdrivande.

HMA-instrumentet har genomgått 
kvalitetsstudier som resulterat 
i försäljning. Detta medför att 
förbättringsaktiviteter högst tro-
ligen lyckats och att marknaden 
har fortsatt tilltro till bolaget.
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Generella bolagskriterier
Ledning (1–10)
Ledningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och be-
tyg 10 är högt. Avgörande för betygssättningen är ledningens erfarenhet, 
branschvana, företagsledarkompetens, förtroende hos aktiemarknaden 
och tidigare genomförda prestationer.

Ägare (1–10)
Ägarna bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 10 är 
högt. Avgörande för betyget är ägarnas tidigare agerande i det aktuella bo-
laget, deras finansiella styrka, deras representation i styrelsen och tidigare 
resultat av investeringar i liknande företag eller branscher. Långsiktighet 
och ansvarstagande gentemot mindre aktieägare är också väsentliga kri-
terier.

Finansiell ställning (1–10)
Den finansiella ställningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är  
lågt och betyg 10 är högt. I detta beslutskriterium tas hänsyn till bolagets 
lönsamhet, dess finansiella situation, framtida investeringsåtaganden och 
andra ekonomiska åtaganden, eventuella övervärden respektive under-
värden i balansräkningen samt andra faktorer som påverkar bolagets  
finansiella ställning.

Potential (1–10)
Bolagets potential bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och 
betyg 10 är högt. Avgörande för betyget är storleken på bolagets potential 
i form av ökad vinst i förhållande till hur bolagets aktiekurs värderas i dag. 
Avgörande är också på vilken marknad företaget verkar och dess fram-
tidsutsikter på denna marknad och lönsamhet. Ett bolag kan få högt betyg 
även om tillväxtutsikterna är låga, förutsatt att aktiens värdering i dag är 
ännu lägre än utsikterna. På samma sätt kan en högt värderad aktie anses 
ha hög potential givet att dess tillväxtförutsättningar inte fullt ut redovisas 
i aktiekursen.

Risk (1–10)
Risken bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 10 är 
högt. Risken är en sammantagen bedömning av alla de risker som ett före-
tag kan utsättas för och som kan komma att påverka aktiekursen. Betyget 
grundas på en sammantagen bedömning av företagets allmänna risknivå, 
aktiens värdering, bolagets konkurrenssituation och bedömning av fram-
tida omvärldshändelser som kan komma att påverka bolaget.
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Om bolaget
Miris Holding AB (Miris/bolaget) startade verksamheten 2001 och har 
huvudkontor med laboratorium i Uppsala. Bakom bolagets instrument 
är innovatörerna Lars-Ove Sjaunja och Tony Malmström som såg möjlig-
heten att skapa ett effektivt analysinstrument för mejeribranschen genom 
att kombinera sina kunskaper inom elektronik, spektroskopi och mjölk. 
Även då analys av mejerimjölk fortfarande kvarstår som en del av affärs-
modellen har fokus flyttats till analys av bröstmjölk. Bolaget har sålt cirka 
460 instrument världen över och finns representerat via distributörer i 
Asien, Europa och Sydamerika.

Tidigare har Miris misslyckats med att leva upp till marknadens för-
väntningar men bolagets ägare ser fortfarande lönsamhet i affärsidén. 
Därför inleddes en nystart i mitten på 2014 som började med att tillsätta 
en ny vd och styrelseordförande. Vid nystarten genomförde den nya led-
ningen en genomgripande analys av det då befintliga instrumentet, vilket 
ledde till förändringar i konstruktion och produktionsprocess. Med denna 
anledning valde bolaget att var återhållsam med försäljningen av sina in-
strument under perioden fjärde kvartalet 2014 till runt maj 2015. 

Miris tillhandahåller teknik 
för att analysera närings-
innehållet och kvalitén på 
mjölk.
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Ledning
Ulf Boberg tillträdde vd-posten i juni 2014. Ulf har en doktorsexamen i 
fysiologi, en masterexamen i farmaci samt en MBA från Uppsala univer-
sitet. Han har lång erfarenhet från life science samt bioteknik och har 
haft ett antal ledande positioner på olika bolag inom branschen. Tidigare 
vd-roller har varit på Global Genomics AB (Genizon), Affibody AB och 
Creative Antibiotics Sweden AB. Ulf har även varit ordförande i styrelsen 
för TFS AB och iNovacia AB som nu går under namnet Kancera. Ulf är 
bolagets tionde största ägare med ett innehav motsvarande 1,4 procent av 
aktiekapitalet. Ulf har dessutom teckningsoptioner.

Styrelseordförande
Styrelseordförande Ingemar Kihlström har en doktorsexamen i fysiologi 
från Uppsala universitet och är docent i toxikologi. Ingemar har tidigare 
erfarenheter från bland annat företagsrådgivning inom life science. Inge-
mar har också bedrivit konsultverksamhet i egen regi inom samma områ-
de och är genom bolag samt privat ägande bolagets näst största aktieägare. 
Utöver det aktuellt aktieinnehav består innehavet även av optioner.

Ägarstruktur
Se tabell nedan för ägarstruktur per 30 september 2015. Värt att notera 
är att flertalet storägare har insyn och direkt möjlighet att påverka beslut 
rörande bolagets löpande verksamhet. Ledning, styrelse och personal äger 
också ett stort antal teckningsoptioner som vid eventuellt lösenförfarande 
skulle innebära en aktieutspädning. Samtidigt medför ett ökat ägande-
skap en ökad sannolikhet för att beslut fattas med avsikt att maximera 
värdet för aktieägare.

DE TIO STÖRSTA ÄGARNA
Ägare Kapital & röster, %

Hans Åkerblom 17,7

Ingemar Kihlström 7,8

Advokat Matsson AB:s Pensionsstiftelse 5,5

Tibia Konsult AB 4,8

Avanza Pension 4,5

Per Bohman 3,4

Per Turdell 3,1

Aktiebolaget Uppsala Cementgjuteri 3,0

Lars Svensson 1,4

Ulf Boberg AB 1,4

Källa: Holdings.se 2015-09-30
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Analysinstrument
Miris analysinstrument mäter mängd fett, kolhydrater och protein i mjölk från 
människa, ko eller buffel. De två befintliga instrumenten betecknas Hu-
man Milk Analyzer (HMA) och Dairy Milk Analyzer (DMA). Båda instru-
menten bygger på samma hård- och mjukvarukomponenter, men kalibre-
ras olika beroende på vilken mjölktyp som skall analyseras. 

Instrumenten väger runt tre kilo och är utvecklade för att vara porta-
bla och lätta att hantera. Mjölkprover om två till tre milliliter injiceras in 
i instrumentet och ett mätresultat genereras av instrumentets mjukvara 
inom en minut. Båda analysinstrumenten är CE-godkända och den unika 
tekniken är patenterad i USA, Indien och Europa fram till 2022. Pris per 
instrument är ungefär 15 000 Euro och bruttomarginalen uppskattas ligga 
runt 70 procent.

HMA
Generellt klassificeras barn födda före graviditetsvecka 37 som ”förtidigt 
född”. Dock kan barn som föds redan under vecka 24 räddas till bra livs-
kvalité. Vid förtidig födsel är det drabbade barnet under den kommande ti-
den i stort behov av näring i form av proteinrik bröstmjölk. Om barnet inte 
får sitt behov tillfredsställt riskerar tillväxt och utveckling att hämmas. 

För att optimera förutsättningarna för varje enskilt förtidigt fött barn 
att utvecklas normalt fokuserar vården i dag på så kallad individuellt an-
passad nutrition. Det första steget i denna metod är att mäta bröstmjöl-
kens innehåll av främst protein men även av energi i forma av fett och kol-
hydrater. Baserat på mätresultaten kan vårdpersonal därefter skräddarsy 
nutritionstillskotten efter barnets behov. Miris menar att deras HMA- 
instrument är det enda portabla IR-instrument som på ett tillförlitligt sätt 
mäter innehållet av proteiner, fett och kolhydrater i bröstmjölk.

Efterfrågan stiger med en 
vård som har allt större 
fokus på ”individuellt 
anpassad nutrition” för 
förtidigt födda barn.
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Instrumentet fabriks-
kalibreras olika beroende 
på om användnings-
område, bröst- eller 
mejerimjölk.
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DMA och CCU
Mejeriindustrin analyserar mjölkens kvalitet då den har stor betydelse 
vid prissättningen av mejeriprodukter. Bolagets DMA-instrument fyller 
detta syfta men kan även identifiera spår av vatten tillförd mjölken på 
onaturlig väg.

Utvecklingsarbete med en andra version av DMA-instrumentet pågår 
just nu och benämns ”collection center unit” (CCU). CCU är speciellt 
anpassat för den indiska marknaden och utvecklingsarbetet genomförs i 
samarbete med det indiska bolaget Chitale Digitals. Projektet är delfinan-
sierat genom bidrag från statliga riskkapitalbolaget Swedfund.

Mid-infraröd spektroskopi
Miris instrument analyserar mjölken med hjälp av mid-infraröd spektro-
skopi, vilket är en välbeprövad metod. Instrumentets huvudkomponent 
är en analyskyvett med en flödescell. Flödescellen består av två kalcium-
fluorid-fönster som skiljs åt av en tunn ”spacer”. Mjölkprovet injiceras i 
det smala utrymmet som rymmer ungefär åtta mikroliter och bildar en 
tunn vätskefilm. Genom flödescellen strålas IR-ljus som absorberas av 
mjölkens fett, kolhydrater och proteiner.

De olika ämnena absorberar IR-ljus av olika våglängder och genom att 
filtrera det utkommande IR-ljuset genom specifika filter kan instrumentet 
isolera mätresultat för respektive ämne. Mätresultat beräknas i program-
varan och presenteras på instrumentets bildskärm, alternativt på en sam-
mankopplad extern skärm.

Förbättrad produktkvalitet 
För att åtgärda tidigare kvalitetsproblem har tillverkningskraven setts 
över och produktionsprocessen har justerats för att bli bättre lämpad. 
Även vissa förändringar i konstruktionen har genomförts men de huvud-
sakliga komponenterna kvarstår. 

Enligt bolaget är konstruktionen avsevärt förbättrad, främst analys-
kyvetten, vilket gör instrumentet betydligt mer hållbart. Detta ska i sin tur 
reducera eftermarknadskostnaderna och bidra till framtida lönsamhet. 
Vidare har produktionsprocessen även effektiviserats vilket möjliggör 
skalfördelar vid produktion av större volymer.

Kompletterande produkter
Analysinstrumentet kompletteras med ett antal förbrukningsvaror.  
Miris Cleaner är en rengöringsvätska och Miris Check är en nollösning för 
att upprätthålla instrumentets mätnivå. Miris Cleaner ersätter bolagets 
befintliga rengöringsvätska, Miris Clean. Den nya vätskan lever upp till 
EU:s bestämmelser i förordning, REACH, som antagits för att förbättra 
skyddet av människors hälsa och miljön från risker som kan förorsakas 
av kemikalier.

Vidare tillhandahåller bolaget Miris Sonicator för ändamålet att homo-
genisera till exempel frusen mjölk, alltså att fettet finfördelas innan ana-
lys. Försäljning av förbrukningsprodukter är i linje med tidigare nivåer.

Genom en förbättrad 
 konstruktion skall efter-
marknadskostnaderna 
sjunka.
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Globalt säljnätverk
Försäljning sker genom lokala distributörer som också agerar support-
organisation. Miris distributionsnätverk består av 26 distributörer som 
tillsammans täcker 36 länder i Asien, Europa och Sydamerika. I Asien 
samarbetar bolaget med bland annat kinesiska Bymed Electronic Techno-
logy (Bymed) och Japanska A.R. Brown.

Under 2012 inleddes ett samarbetsavtal med Danone Nutricia Early Life 
Nutrition (Danone). Danone är en världsledande livsmedelskoncern med 
verksamhet i över 120 länder. Samarbetet bygger på att kombinera Mi-
ris HMA-instrument med Danones nutritionstillskott för förtidigt födda 
barn. Samarbetet har haft positiv effekt på försäljningen på den europe-
iska marknaden. Vidare tecknades ett avtal i Sydamerika med en brasili-
ansk distributör under 2014.

Ett relativt nytt samarbetsavtal har tecknats i Indonesien där Miris un-
der sommaren 2015 erhöll försäljningsgodkännande. Under september 
2015 kom den första beställningen av HMA-instrumentet vilket bekräftar 
efter frågan på en marknad där bolaget ser stor potential. 

Förbättrad säljorganisation och ett stärkt distributionsnätverk
Som en del av bolagets satsning har säljorganisationen förstärkts med en 
operativ säljchef med ansvar för säljrelaterade aktiviteter i Brasilien och 
Asien. Säljchefen kommer även förbereda för lansering i USA.

En förstärkt säljorgani-
sation med tydligt fokus 
att effektivt nå ut till 
marknaden.

Bi
ld

: M
AR

TI
NA

 S
JA

UN
JA



UPPDRAGSANALYS  Miris, uppdatering 2015-11-12

NOVEMBER 2015 ANALYSGUIDEN

9

Marknad
Miris har Asien, Europa och Sydamerika som största intäktskällor. För 
bolagets HMA-instrument kommer de flesta köparna från neonatala 
vårdenheter, mammacentraler eller mjölkbanker.

Förtidigt födda barn i behov av vård behandlas på sjukhusens neona-
talkliniker. Enligt bolaget finns det mellan 15–20 tusen neonatala klini-
ker världen över. Mammacentraler är ett unikt koncept för Kina, Syd-
korea och Japan och är en typ av offentlig och privat efter-födselklinik där 
mödrar med nyfödda barn blir omhändertagna. Bolaget estimerar antalet 
mammacentraler till cirka 10–15 tusen. En annan kundgrupp är de så 
kallade mjölkbankerna dit mödrar med överskott kan donera sin mjölk. 

I dag finns det cirka 550 mjölkbanker globalt, varav cirka 200 i Bra-
silien. Den potentiella marknaden är därmed stor och tilltar med ökad 
kunskap och tillämpande av individuell nutrition för förtidigt födda barn.

Indien
I Indien finns det så kallade ”Milk Collection Centers” som är en fysisk 
plats dit lokala mejeribönder går för att sälja mjölk, ofta på daglig basis. 
Här vägs mjölken och fetthalten kontrolleras. Därefter får bonden betalt 
baserat på mjölkens vikt. Dagens system är lätt att manipulera, till ex-
empel genom att späda ut mjölken med vatten för att öka vikten eller att 
justera upp fetthalten med någon billig tillsats. För att förse efterfrågan 
med ett attraktivt erbjudande utvecklas CCU som är specialanpassad för 
den indiska marknaden. Bolaget uppskattar att det i Indien finns mellan 
30–50 tusen ”Milk Collection Centers”.

USA
Miris arbetar med att etablera sig på den amerikanska marknaden. USA 
har cirka 1 200 neonatalkliniker och utgör därför en stor marknad. Efter-
frågan på analysinstrument för bröstmjölk i landet är stor och enligt bo-
laget har flera potentiella amerikanska kunder redan visat sitt intresse. 
Innan försäljningen i landet påbörjas krävs ett 510k klass 1, alternativt De 
Novo-godkännande från FDA. I september 2015 påbörjades som utlovat 
kliniska studier som involverar tre kliniker. Studielängden för medical de-
vice är mycket kort jämfört med läkemedelsstudier och bolaget uppskattar 
studietiden till cirka två månader. Den eventuella försäljningen kan börjas 
om 16 till 18 månader om allt går enligt plan.

Knkurrens
Det finns ett flertal olika leverantörer som med olika tekniker och meto-
der analyserar mjölk. De främsta så kallade fysiska metoderna innefattar 
mid-IR, near-IR och ultraljud. Utöver dessa finns olika kemiska metoder, 
som dock har tappat marknadsandelar på grund av de fysiska metodernas 
användar- och miljöfördelar. Instrument som bygger på ultraljud kan inte 
kvantifiera mängd fett, kolhydrater och proteiner i mjölk men är ändå en 
populär metod för att analysera mejerimjölk, främst i utvecklingsländer.

Enligt flera källor, däribland AOAC International, anses mid-IR vara 
bäst lämpad för analys av mjölk. Dessutom har en studie genomförts där 
Miris mid-IR-instrument jämförs med ett konkurrerande near-IR-instru-
ment. Studiens resultat påvisade som förväntat mid-IR som den bäst läm-
pade metoden för analys av mjölk. Resultatet presenteras i artikeln ”Rapid 

Miris satsar på den 
köpstarka amerikanska 
marknaden.
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measurement of macronutrients in breast milk: How reliable are infrared 
milk analyzers?”, G. Fusch et al. Clinical Nutrition, 1-12, 2014.

FOSS electronic (FOSS), Bentley instruments (Bentley) och Delta in-
struments (Delta) är Miris främsta konkurrenter på marknaden för mejeri-
branschen. Att konkurrera på denna marknad är dyrt och Miris har därför 
valt att fokusera på statliga verksamheter främst i utvecklingsländer där 
utspädning av mjölk är ett problem. Samtliga ovannämnda konkurrenter 
använder mid-IR metoden. Miris differentierar sig dock mot dessa kon-
kurrenter genom att erbjuda ett portabelt instrument till en lägre kostnad 
som är särskilt anpassat för analys av just mejerimjölk tidigt i värdekedjan.

Investment case
För att uppskatta ett motiverat pris per aktie diskonterar vi tillbaka fram-
tida riskjusterade förväntade kassaflöden från bolagets befintliga mark-
nader och adderar riskjusterade förväntade kassaflöden från en framtida 
lansering i USA. Vi har valt att justera ner diskonteringsfaktorn om med 
2,4 procentenheter från föregående analys. Detta med anledning av ge-
nomförda kvalitetsstudier samt försäljning. 

Diskonteringsräntan är 10,4 procent. Med dessa villkor beräknas ett 
motiverat bolagsvärde inklusive nettoskuld till 101 miljoner kronor vilket 
motsvarar ett pris per aktie om 0,17 kronor. Aktien handlas i skrivande 
stund till 0,145 kronor, vilket i vår mening inte riktigt avspeglar den risk-
justerade potentialen i bolagets verksamhet. 

Kommande försäljning 
I Asien är bolagets instrument åter tillgängligt för försäljning och hittills 
har viss försäljning gjorts. Baserat på bolagets frånvaro från marknaden 
är det rimligt att anta en stark försäljning i området under det kommande 
året till följd av den uppdämda efterfrågan. I Europa pågår just nu kva-
litetsstudier i England som av bolaget antas klar kring årsskiftet. Vidare 
kommer ytterligare studier genomföras i Tyskland med start under första 
kvartalet 2016. Goda utfall från dessa studier möjliggör försäljning i bo-
lagets övriga befintliga geografiska marknader och skulle vara en kurs-
drivande händelse.

Baserat på tredje kvartalets utfall justerar vi ner försäljningen för fjärde 
kvartalet aningen. Vi estimerar försäljningen för helåret 2015 att kommer 
in aningen under helåret 2014. Samtidigt tar vi upp tillväxten för 2016 till 
60 procent medan tillväxten för 2017 lämnas oförändrad på 50 procent.

Som tidigare nämnt har studier i USA med bolagets HMA-instrument 
påbörjas i september. Studierna kommer bli underlag för bolagets ansökan 
till FDA och bolaget beräknar en försäljningsstart i USA under hösten 
2016 eller senast i början på 2017. Vi modellerar för en adderad tillväxt om 
35 procent från föregående år baserat på försäljningen i USA under 2018. 
För de resterande två åren av den prognostiserade perioden uppskattar vi 
tillväxten till tio procent.

Kostnader
Vi är av uppfattning att genomfört förbättringsarbete kommer ha margi-
nell positiv effekt på kostnaderna under 2015 och även en bit in på 2016. 
Detta då de kostnader som starkt bidragit till tidigare olönsamhet har varit 
eftermarknadskostnader. Vår bedömning är därför att positiva kostnads-
effekten kommer lagga men stadigt öka med antal nya försäljningar som 
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en effekt av skalfördelar och med tiden reducerade eftermarknadskostna-
der. Utöver laggande effekter på eftermarknadskostnader kommer nysats-
ningen på den amerikanska marknaden medföra engångskostnader, som 
enligt bolaget täcks av medel från nyemissionen. 

Risker
Det finns ett antal mer eller mindre uppenbara risker som kan sätta käppar 
i hjulen för Miris. Bland annat är bolaget beroende av ett positivt kassa-
flöde relativt snart. Dagens kassa är begränsad och bolaget har fasta ut-
gifter som dessutom temporärt tyngs av pågående expansionssatsningar. 
Vi ser därför vissa risker för att bolaget någon gång under den kommande 
perioden kan kommat att behöva utnyttja brygg-lån från närstående. 

Med produktion i Sverige och resultat som redovisas i svenska kronor 
medför försäljning i annan valuta att bolaget har en valutarisk. Även om 
bolaget i dagsläget inte skyddar sig mot ofördelaktiga valutarörelser finns 
möjligheten till detta genom derivatinstrument.

Miris är, liksom de flesta bolag, utsatt för konkurrens. Bolaget har 
emellertid valt att fokusera på ett marknadssegment vars befintliga kon-
kurrens är begränsad. Konkurrenter som tidigare nämnda FOSS, Bentley 
eller Delta är alla finansiellt starka, vilket ger dem konkurrensfördelar 
gentemot Miris. Sådan konkurrens skulle sannolikt påverka bolagets in-
täkter negativt.

Vi har riskjusterat framtida förväntade kassaflöden för de risker bola-
get exponeras för. Kassaflödet riskjusteras med en fallande sannolikhet 
med avseende på tid. Samtidigt har vi lagt på en bolagsspecifik premie 
vid beräkningarna av diskonteringsräntan. Som tidigare nämnt är denna 
riskpremie nedjusterad baserat på goda utfall från kvalitetsstudier i Kina 
samt lyckad försäljning.

Värdering
Diskonterade kassaflöden för den prognostiserade femårsperioden sum-
merar till 12,3 miljoner kronor. Det nuvärdesberäknade slutvärdet med 
antagen långsiktig tillväxttakt om två procent är 92 miljoner kronor och 
bolagets nettoskuld per sista september 2015 var cirka 3,4 miljoner kronor. 
Detta ger ett skuldfritt bolagsvärde på 100,8 miljoner kronor. 

Antalet utestående akter efter utspädning var 593,8 miljoner stycken 
per den 28 oktober. Detta ger ett motiverat pris per aktie om 0,17 kronor 
de kommande två månaderna. Nyheter kring pågående studier i Europa 
och USA kan komma att påverka prisbilden.

VÄRDERING
Tusentals kronor P 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019

Nuvärde riskjust. Kassaflöde –10 245 207 3 320 10 147 8 824

Diskonteringsränta, % 10,40

Nuvärde prog. Period 12 254

Nuvärde, slutvärde 91 929

Justering, nettoskuld –3 377

Bolagsvärde 100 805

Antal utestående aktier  
efter utspädning (optionsprogram)

593 748

Pris per aktie, kr 0,17
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Birger Jarl Securities AB, nedan benämnt Jarl Securities, publicerar information om bolag och 
däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Jarl Securities bedömer som 
tillförlitliga. Jarl Securities kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs 
i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst 
finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd 
endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt god-
kännande av Jarl Securities. Jarl Securities ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indi-
rekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar 
i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är 
också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombi-
nationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United 
States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller 
spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer 
där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse 
av svensk eller utländsk lag eller författning.

Jarl Securities har inget ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. 
Jarl Securities har rutiner för hantering av intressekonflikter, vilket säkerställer objektivitet och 
oberoende.


