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Nettoomsättning 11,0 7,9 12,7 20,3

EBITDA –11,7 –14,1 –15,5 –1,7

EBIT –14,4 –15,7 –17,4 –3,2

Årets resultat –15,0 –16,0 –17,9 –4,0

Resultat per aktie –0,10 –0,03 –0,02 –0,01

Nuvärde kassaflöde   –14,1 –2,6
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Miris tar in  
tillväxtkapital
Efter framgångsrikt genomförda regulatoriska studier 
i USA avser Miris att ansöka om försäljningstillstånd 
i USA. För att finansiera tillväxt på nya marknader 
genom för bolaget en nyemission.

 M
iris Holding AB ut-
vecklar, marknads-
för och säljer instru-
ment som analyserar 

kvaliteten samt närings- och ener-
giinnehållet i mjölk. Fokus ligger 
på analys av bröstmjölk avsedd för 
för tidigt födda barn. 

Analys av ko- och buffelmjölk 
för mejeriindustrin är ett andra 
affärsområde. Instrumenten är 
skyddade av patent som löper till 
2022.

Kliniska studier i USA med instru-
mentet som analyserar bröstmjölk 
har avslutats framgångsrikt och 
utgör nu underlag för ansökan om 
försäljningstillstånd från ameri-
kanska läkemedelsmyndigheten 
FDA. Ansökan planeras vara in-
lämnad innan månadsskiftet mars/
april. 

Vi bedömer sannolikheten för 
ett godkännande som hög. 
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Ulf Boberg har lång erfarenhet 
från rollen som vd för en mängd 
mindre bolag verksamma inom 
farmaci och bioteknik, både 
publika och privata.

Flertalet personer i ledningen har 
betydande aktieinnehav, vilket är 
positivt då dessa är ett incitament 
för att beslut fattas i linje med 
aktieägarnas intresse.

Bolaget finansierar den löpande 
verksamheten med bryggfinan-
siering till dess att emissionen 
är avslutad. Med våra antagan-
den genererar bolaget positivt 
kassaflöde först år 2018.

Potentialen i verksamheten är 
stor. Med hjälp av kommande ka-
pitaltillskott och en väl exekverad 
strategi har Miris möjlighet att 
etablera sig som en stark leveran-
tör på en växande marknad.

Vår riktkurs är riskjusterad för 
antaganden associerade med den 
totala försäljningen och planerad 
lansering i USA. En lyckad försälj-
ningssatsning på nya marknader 
är vitalt för bolaget.
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Miris står alltså med ena foten 
inne i USA - en stor och köpkraftig 
marknad. För att få igång försälj-
ning i landet och kapitalisera på 
rådande tillväxtmöjligheter inom 
analys av bröstmjölk genomför 
Miris en nyemission. En fullteck-
nad emission stärker kassan med 
19,7 miljoner plus eventuellt ytter-
ligare två miljoner genom över-
teckningsoption. 

Bolaget har ett förbättrat instrument 
och nyemissionen skapar förut-
sättningar att lyckas på en väx-
ande marknad. Dock är godkän-
nandet ännu inte på plats och FDA 
kräver att Miris utvecklar och 
testar en kontrollvätska innan för-
säljning kan påbörjas. Denna finns 
ännu inte på plats och kan skapa 
fördröjningar. Vi behåller vår re-
kommendation öka med riktkurs 
till 0,12 kronor efter utspädnings-
effekt från emissionen.  
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Generella bolagskriterier 
Ledning (1–10) 
Ledningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 10 är högt. 
Avgörande för betygssättningen är ledningens erfarenhet, branschvana, företags-
ledarkompetens, förtroende hos aktiemarknaden och tidigare genomförda presta-
tioner. 
 

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 bolaget, deras 
finansiella styrka, deras representation i styrelsen och tidigare resultat av invester-
ingar i liknande företag eller branscher. Långsiktighet och ansvarstagande gentemot 
mindre aktieägare är också väsentliga kriterier. 
 

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 undervärden 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 framtidsutsikter 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 företag kan utsättas 
för och som kan komma att påverka aktiekursen. Betyget grundas på en samman-
tagen bedömning av företagets allmänna risknivå, aktiens värdering, bolagets 
konkurrenssituation och bedömning av framtida omvärldshändelser som kan komma 
att påverka bolaget. 
 

 

	  



UPPDRAGSANALYS Miris, 2016-03-14 
UPPDATERING 

4 
	 MARS 2016 

 

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 möjligheten att skapa ett effektivt analys-
instrument för mejeribranschen genom att kombinera sina kunskaper inom elektro-
nik, spektroskopi och mjölk. Analys av mejerimjölk kvarstår fortfarande som ett 
affärsområde men fokus har flyttats till analys av bröstmjölk.  
 
Miris analysinstrument mäter mängd fett, kolhydrater och protein i mjölk från 
människa, ko eller buffel. Bolagets instrument för analys av bröstmjölk betecknas 
Human Milk Analyzer (HMA). Instrumentet för analys av mejerimjölk kallas för 
Dairy Milk Analyzer (DMA). Båda instrumenten bygger på samma hård- och 
mjukvarukomponenter men kalibreras olika beroende på vilken mjölktyp som skall 
analyseras.  
 

Analys av bröstmjölk 
Förtidiga födslar skapar behov att analysera bröstmjölk 
Barn som föds för tidigt, alltså barn födda före graviditetsvecka 37, är i stort behov 
av näring i form av proteinrik bröstmjölk. Om barnet inte får sitt behov tillfredsställt 
riskerar växt och utveckling att hämmas.  
 
För att optimera varje förtidigt fött barns förutsättningar att utvecklas normalt 
fokuserar vården idag på så kallad individuellt anpassad nutrition. Det första steget i 
denna metod är att mäta bröstmjölkens innehåll, främst proteinmängd och mängd 
energi i form av fett och kolhydrater. Baserat på mätresultaten kan vårdpersonal 
därefter skräddarsy nutritionstillskotten efter barnets behov. 
 
Förbättrade instrument ger goda förutsättningar till framtida lönsamhet 
Historiskt har Miris dragits med brister rörande instrumentets kvalitet, vilket också 
tyngt tidigare resultat och aktiekurs. 2014 inleddes en nystart och en ny vd samt 
styrelseordförande tillsattes. Den nya ledningen genomförde en genomgripande 
analys av dåvarande instrumentets konstruktion samt tillverkningsprocess och 
identifierade ett antal brister.  
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Kvalitetsbristerna kunde främst härledas till instrumentets analyskyvett som nu 
enligt bolaget är åtgärdade. Instrumentet är betydligt mer hållbart vilket i sin tur 
reducerar eftermarknadskostnaderna, så som garantier, som historiskt hämmat 
bolagets lönsamhet. Även vissa förändringar i konstruktionen har genomförts men 
de huvudsakliga komponenterna kvarstår. Dessutom har produktionsprocessen 
effektiviserats vilket möjliggör skalfördelar vid produktion av större volymer. 
 
Det förbättrade instrumentet för analys av bröstmjölk har genomgått ett antal studier 
med positiva resultat rörande instrumentets precision och stabilitet. Studier har 
genomförts i bland annat Kina, Storbritannien och USA. I vår mening påvisar 
genomförda studier liksom genomförda och återkommande försäljningar till köpare i 
Kina att bolaget sannolikt har lyckats med genomförda förbättringsåtgärder. 
 
Marknad för analys av bröstmjölk 
Förtidigt födda barn som är i behov av vård behandlas på sjukhusens neonatal-
kliniker. Enligt bolaget finns det mellan 15 och 25 tusen neonatala kliniker världen 
över. I Kina, Sydkorea och i Japan finns så kallade mammacentraler. Dessa kliniker 
är en typ av efterfödselklinik där mödrar med nyfödda barn blir omhändertagna. 
Bolaget uppskattar antalet mammacentraler till cirka 15 till 20 tusen. Ytterligare en 
del av marknaden utgörs av mjölkbanker dit mödrar med överskott kan donera sin 
mjölk. Idag finns det cirka 570 mjölkbanker globalt, varav cirka 200 i Brasilien. Den 
potentiella totala marknaden är därmed stor och växer med ökad kunskap och 
tillämpande av individuell nutrition för förtidigt födda barn.  
 
Historiskt har Asien, Europa och Sydamerika varit Miris största intäktskällor. 
I september 2015 påbörjades kliniska studier i USA som involverade tre kliniker. 
Som utlovat avslutades studien i december 2015. Bolaget arbetar just nu med att 
formulera en ansökan till amerikanska läkemedelsverket, FDA, för ett försäljnings-
godkännande. Om allt går enligt bolagets plan bör försäljningen kunna påbörjas 
9 till 12 månader efter att ansökan inlämnats.  
 
Andelen för tidigt födda barn i USA är förhållandevis hög. Enligt organisationen 
Centers for Disease Control and Prevention var andelen för tidigt födda år 2014 
cirka tio procent. Det kan jämföras med motsvarande siffra för Sverige som upp-
skattas ligga strax under sex procent. Efterfrågan på analysinstrument för bröstmjölk 
i landet är därmed stor och antalet neonatalkliniker uppskattas till cirka 1 200 
stycken. 
 

Analys av mejerimjölk 
Mejeriindustrin analyserar mjölkens kvalitet då den har stor betydelse för prissätt-
ningen av mejeriprodukter. Bolagets DMA-instrument fyller detta syfte men kan 
även identifiera spår av vatten tillförd mjölken på onaturlig väg. 
 
Miris nischar sig mot marknaden i Indien 
I Indien finns det så kallade ”Milk Collection Centers” (MCC) som är en plats dit 
lokala mejeribönder tar sig för att sälja mjölk. Här kontrolleras fetthalten och 
mjölken vägs. Den totala vikt utgör sedan underlag för bondens ersättning. Dagens 
system lätt att manipulera. Till exempel, kan bonden öka sin ersättning genom att 
späda ut mjölken med vatten för att öka vikten eller justera upp fetthalten med 
någon billig tillsats. 
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Bolaget uppskattar att det i Indien finns mellan 30 till 50 tusen MCC. För att förse 
efterfrågan av ett prisvärt men effektivt analysverktyg utvecklar Miris i samarbete 
med det indiska bolaget Chitale Digitals ett instrument anpassat för den indiska 
mjölkmarknaden. Instrumentet går under med benämningen ”collection center unit” 
(CCU) och utvecklingen delfinansieras genom bidrag från statliga riskkapitalbolaget 
Swedfund. 
 

Teknologi, patent och förbrukningsvaror 
Miris instrument analyserar mjölk med hjälp av mid-infraröd spektroskopi, vilket är 
en välbeprövad metod. Instrumentets huvudkomponent är en analyskyvett med en 
flödescell. Flödescellen består av två kalciumfluorid-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 den egenutvecklade programvaran och presenteras på instrumentets 
bildskärm, alternativt på en sammankopplad extern skärm. 
 
Miris HMA-instrument är ett av få konkurrerande portabla IR-instrument som på ett 
tillförlitligt sätt mäter innehållet av proteiner, fett och kolhydrater i bröstmjölk. 
Detta sätter bolagets produkt i en egen kategori. Bolagets teknologi är patenterad 
och patentet löper ut 2022. Genom att kontinuerligt förbättra instrumentet finns 
möjligheter att patentet i omgångar kan förlängas. 
 
Förbrukningsvaror och kompletterande produkter 
Analysinstrumenten kompletteras med ett antal förbrukningsvaror. Miris Check är 
en neutraliserande lösning som upprätthåller instrumentets mätprecision. Miris 
Cleaner är en rengöringsvätska som lever upp till EU:s bestämmelser i förordning, 
REACH, som antagits för att förbättra skyddet för miljön och människors hälsa mot 
farliga kemikalier. 
 
För att påbörja försäljning i USA kräver FDA att bolaget tillhandahåller försäljning 
av en standardlösning som möjliggör för användaren att på plats kontrollera instru-
mentens kalibrering. Standardlösningen kommer att vara en syntetisk mjölk med 
förbestämda koncentrationer av makronutrienterna. Om instrumentet genererar 
samma resultat som de förbestämda mätvärdena är instrumentets kalibrering intakt. 
En vätska med sådant syfte efterfrågas även bland bolagets befintliga användare och 
har potential att framöver bidra med ytterligare intäkter. Dock finns den kommer-
siella standardlösningen inte på plats idag men Miris har varit medvetna om de 
ställda kraven från FDA sedan hösten 2014. Studier har genomförts med tre olika 
vätskor och bolaget har nu valt att vidareutveckling ett av alternativen till att bli en 
kommersiell produkt.  
 
Till bolagets utbud av kompletterande produkter hör Miris Sonicator. Detta instru-
ment homogeniserar, alltså finfördelar fettet innan analys, vilket behövs om mjölken 
förvarats i frusen form.  
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Globalt säljnätverk 
Miris försäljning sker huvudsakligen genom 26 distributörer med lokal närvaro i 
Asien, Europa, Australien, Nya Zeeland, Syd- och Mellanamerika samt i Sydafrika. 
Miris skriver bara exklusiva avtal med distributörer som åtar sig att: marknadsföra, 
sälja, installera, utbilda och ge fortlöpande support till slutanvändaren. Miris kräver 
även att distributörerna kommet till bolagets huvudkontor i Uppsala för egen 
utbildning på bolagets instrument.  
 
Ett intressant samarbetsavtal finns sedan 2012 tecknat med Danone Nutricia Early 
Life Nutrition (Danone). Danone är en världsledande livsmedelskoncern med 
verksamhet i över 120 länder. Samarbetet bygger på att skapa ett gemensamt 
erbjudande till sjukvården i form av HMA-instrumentet kombinerat med Danones 
nutritionstillskott för förtidigt födda barn. Samarbetet har haft positiv effekt på 
försäljningen på den europeiska marknaden och utvecklas vidare på nya marknader. 
 
Som en del av nystarten har bolaget förstärkt sin interna säljstyrka. Bland annat har 
en operativ säljchef tillsats som ansvarar för säljaktiviteterna i Brasilien och Asien. 
Säljchefen kommer även ansvara för den potentiella lanseringen i USA. 
 
Miris har även sett över sitt distributörsnätverk. Samarbeten med de distributörer 
som inte levt upp till utsatta krav har avbrutits. Bolagets försäljningsresurser kan 
därmed fokusera på rätt distributörer. Under 2015 har bolaget fördjupat samarbetet 
med Business Sweden, vars syfte är att bistå svenska företag på den internationella 
marknaden genom strategisk rådgivning och praktiskt stöd. 
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Konkurrens  
Det finns ett flertal olika leverantörer som med olika tekniker och metoder analy-
serar mjölk. De främsta så kallade fysiska metoderna innefattar mid-IR, near-IR och 
ultraljud. Utöver dessa finns olika kemiska metoder, som dock har tappat marknads-
andelar 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-instru-
ment jämförs med ett konkurrerande near-IR-instrument. Studiens resultat påvisade 
som förväntat mid-IR som den bäst lämpade metoden för analys av mjölk. Resultatet 
presenteras i artikeln ”Rapid 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 Instruments 
(Delta) är Miris främsta konkurrenter på marknaden för mejeribranschen. 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 konkurrenter genom att erbjuda ett portabelt 
instrument till en lägre kostnad som är särskilt anpassat för analys av just mejeri-
mjölk tidigt i värdekedjan. 
 
Traditionellt har bröstmjölk analyserats med kemiska metoder och den direkta 
konkurrensen för Miris analysinstrument för bröstmjölk är begränsad. Instrumentet, 
Calais Human Milk Analyzer, som bygger på samma teknologi som Miris instru-
ment men är dock inte portabelt. Andra icke-portabla instrument som finns till-
gängliga bygger på andra teknologier. Däribland Unity Scientifics instrument 
SpectraStar, bygger på near-IR. 
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Ledning, styrelseordförande och 
ägarstruktur 

Ulf Boberg tillträdde posten som vd i juni 2014. Ulf har en doktorsexamen i 
fysiologi, en masterexamen i farmaci samt en MBA från Uppsala universitet. Han 
har lång erfarenhet från life science samt bioteknik och har haft ett antal ledande 
positioner, bland annat som vd på Global Genomics AB (Genizon), Affibody AB 
och Creative Antibiotics Sweden AB. Ulf har även varit styrelseordförande för TFS 
AB och iNovacia AB som nu går under namnet Kancera. Ulf är bolagets tionde 
största ägare med ett innehav motsvarande 1,45 procent av aktiekapitalet. Ulf har 
dessutom teckningsoptioner. 
 
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. Ingemar är bolagets näst största 
aktieägare. Utöver aktuellt aktieinnehav består innehavet även av optioner. 
	
Se tabell nedan för bolagets tio största ägare per den 31 december 2015. Värt att 
notera är att flertalet personer med insyn och beslutsfattande roller har betydande 
aktieinnehav. Ledning, styrelse och personal äger också ett stort antal tecknings-
optioner som vid eventuellt lösenförfarande skulle innebära en aktieutspädning. 
Personligt ägande i aktien och andra incitament kopplade till aktiens utveckling ökar 
incitamentet att beslut fattas i linje med aktieägarnas intresse. 
 

 
  

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 4,2 

Per Bohman 3,4 
Avanza Pension 3,3 

Per Turdell 3,1 
Aktiebolaget Uppsala Cementgjuteri 3,0 

Jonas Danielsson 2,1 

Ulf Boberg 1,5 

Källa: www.oldings.se 2015-12-31 
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Nyemission 
En fulltecknad nyemission med teckningskurs om 0,08 kronor inbringar totalt cirka 
19,7 miljoner kronor. Ett externt konsortium har garanterat 80 procent av 
emissionen. Av det garanterade totalbeloppet kommer nyemitterade aktier till ett 
värde av 1,7 miljoner att betalas genom kvittning mot fordringar hos bolaget. Miris 
kommer alltså vid en fulltecknad emission stärka kassan med 18 miljoner kronor 
före emissionskostnader.  
Utöver det externa konsortiet har befintliga aktieägare förbundit sig till att teckna 
motsvarande 30 procent av emissionsbeloppet.  
 
Enligt emissionsmemorandumet avser bolaget att använda pengarna till en rad olika 
tillväxtrelaterade aktiviteter: 

• Arbete med ansökningar om försäljningstillstånd på nya marknader 
• Färdigställa tidigare nämnda standardlösning för kontroll av kalibrering  
• Öka samarbetet med internationella key opinion leaders 
• Klinisk anpassning av instrumentet för bröstmjölksanalys 
• Optimer produktionsprocessen med hänseende till kostnader, 

användarvänligheten och leveranstider 
• Fortsätta utvecklingen med bolagets försäljnings- och marknads-

organisation 
 
För att lyckas med expansionen och försäljningen av HMA-instrument till neonatal-
kliniker och mjölkbanker på nya samt befintliga marknader kommer bolaget alltså ta 
hjälp av så kallade key opinion leaders – framträdande experter och opinionsledande 
neonatalläkare inom området. Dessutom har Miris fått insikt i behovet av att bistå 
potentiella köpare med tydlig vägledning inom hantering av mjölk. Detta kommer 
göras med hjälp av större branschorganisationer, så som European Society for 
Paediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition och Human Milk Banking 
Association of North America.  
 

Investment case 

Antaget en lyckad nyemission anser vi att Miris har goda förutsättningarna att på 
riktigt etablera sin produkt på den globala marknaden. Bolaget har även en tydlig 
strategi för hur detta ska ske. Antaget att försäljning i USA kan påbörjas ser vi detta 
som den största källan till tillväxt och enligt bolaget har potentiella köpare i landet 
sedan tidigare visat intresse. Vidare har den uppgraderade produkten förbättrats 
vilket tillsammans med en förbättrad produktionsprocess möjliggör framtida 
lönsamhet. Vi bedömer att bolagets marknad är väldefinierad, vilket medför att 
Miris kan allokera sina försäljningsresurser på ett effektivt sätt. Marknaden är 
dessutom stor och växer och den direkta konkurrensen är begränsad. Detta under-
lättar när instrumentet skall placeras hos potentiella köpare som ett attraktivt 
alternativ.  
 
Samtidigt ser vi risk för att bolagets försäljning kommer hämmas av en organisa-
torisk tröghet hos köparna med långa ledtider. Dessutom är finansiering ett problem 
som bidrar till ytterligare förlängda ledtider. Dock avser Miris att hitta attraktiva 
finansieringslösningar till sina potentiella köpare. Med våra antaganden genererar 
bolaget ett positivt kassaflöde år 2018.  
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För att uppskatta ett motiverat pris per aktie diskonterar vi tillbaka förväntade fram-
tida riskjusterade kassaflöden. Bolagets värde justerat för nettokassa beräknas till 
97,2 miljoner kronor. Det motsvarar ett aktiepris om 0,12 kronor efter utspädning 
från nyemissionen samt sannolikhetsjusterade optionslösenförfaranden av befintliga 
teckningsoptionsprogram. Vi behåller således vår rekommendation att öka. 
 
Kommande försäljning  
Baserat på bolagets frånvaro från marknaden under vissa delar av 2014 och 2015 är 
det rimligt att anta en stark försäljningsökning på bolagets befintliga marknader 
under det pågående året, jämfört med de två föregående åren. I Asien är bolagets 
instrument åter tillgängligt för försäljning och hittills har viss försäljning gjorts. Som 
tidigare nämnts ser vi den återkommande beställningen från Kina som en bekräftelse 
på att förbättringsarbetet har lyckats. Det förbättrade instrumentet har även sålts till 
köpare i bland annat Indonesien och Sydkorea. 
  
I december rapporterade bolaget att en kvalitetsstudie i Storbritannien genomförts 
med positiva resultat. Ytterligare studier kommer att genomföras i Tyskland med 
start under första kvartalet 2016. Goda utfall från dessa studier möjliggör en försälj-
ningsstart av det förbättrade instrumentet även i Europa. Vi modellerar för att en 
försäljning av det nya instrumentet tar fart i Europa någon gång mot slutet av 2016. 
 
Försäljningen under föregående års tredje liksom fjärde kvartal var något sämre än 
våra estimat. Tidigare har vi sannolikt underskattat rådande tröghet i köparnas 
beslutsprocesser. Med en väl formulerad strategi för hur bolaget skall få fart på sin 
försäljning och vår initiala inställning till att efterfrågan är stor kvarstår. Vi prog-
nostiserar därför med tillväxten för 2016 och 2017 till 60 procent.  
 
Går allt enligt plan är bolagets förhoppningar att en försäljningsstart i USA kan bli 
av under första kvartalet 2017. I april påbörjar Miris pre-marketing aktiviteter på 
konferenser i USA men med långa ledtider till beslut gör vi bedömningen att 
effekten från den potentiella försäljningsstarten i USA får effekt på bolagets om-
sättning först under 2018. 
 
Kostnader och marginaler 
Tidigare har eftermarknadskostnader orsakade av kvalitetsbrister orsakat negativa 
marginaler. Därför är det rimligt att positiva kostnadseffekter inte har en direkt 
inverkan på marginaler utan snarare kommer med tiden, allteftersom de gamla 
instrumenten ersätts med nya.  
 
Vi bedömer att rörelsemarginalerna under de kommande två åren kommer fortsätta 
vara negativa, delvis orsakat av ökade säljrelaterade kostnader. Därefter modellerar 
vi med stigande rörelsemarginaler som stabiliseras runt drygt 22 procent vid 2020. 
Generellt ligger rörelsemarginalerna mellan 20 och 25 procent för bolag verksamma 
inom medicinsk utrustning. 
 
Risker 
Miris tillväxtplaner är långt från realiserade och det finns flertalet risker som kan 
sätta käppar i hjulen. Innan försäljning kan påbörjas i USA krävs ett godkännande 
från FDA. Detta godkännande är ännu inte på plats. Dessutom behöver Miris 
utveckla och testa en kommersiell standardlösning som kontrollerar instrumentets 
kalibrering. Risken finns att utvecklingen drar ut på tiden och försenar en potentiell 
lansering i USA. 
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Med fokus på analys av bröstmjölk har bolaget nischat sig mot ett marknadssegment 
vars befintliga konkurrens är marginell i skrivande stund. Marknaden för Miris 
andra affärsområde, analys av mejerimjölk, är dock starkt konkurrensutsatt och 
domineras av tidigare nämnda FOSS, Bentley och Delta. De tre bär välkända namn 
och är finansiellt starka, vilket ger dem konkurrensfördelar gentemot Miris om 
någon av dessa bolag börja konkurrera inom analys av bröstmjölk. Alltså, kon-
kurrens från ett etablerat och kapitalstarkt bolag skulle sannolikt slå hårt mot Miris.  
 
Produktionen av Miris instrument görs i Sverige och bolaget redovisar resultat i 
svenska kronor. Det medför en valutarisk när försäljning främst görs i annan valuta 
än svenska kronor. Även om bolaget i dagsläget inte skyddar sig mot ofördelaktiga 
valutarörelser finns möjlighet till detta genom derivatinstrument. 
 
Värdering 
Det nuvärdesberäknade bolagsvärdet beräknas till 97,2 miljoner kronor. Antalet 
utestående akter uppskattas till 834 miljoner stycken efter utspädning från ny-
emissionen samt sannolikhetsjusterade optionslösenförfaranden av befintliga 
teckningsoptionsprogram. Detta ger ett motiverat pris per aktie om 0,12 kronor. 
 
VÄRDERING 		 		 		 		 		
MSEK 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P 
Nuvärde kassaflöde, helår -14,1 -1,9 4,7 6,6 8,5 
            
Diskonteringsränta 10,4%         
            
Nuvärde prog. Period 3 808         
Nuvärde, slutvärde 82 707         
Justering, nettokassa 10 649         
Bolagsvärde 97 165         

Antal utestående aktier efter 
utspädning (nyemission och 
optionsprogram) 834 268         
            
Pris per aktier (kr) 0,12         
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Disclaimer 
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 godkännande av Jarl Securities. Jarl Securities ska inte hållas ansvariga för 
vare sig direkta eller indirekta 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 kombinationer 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 säker-
ställer objektivitet och oberoende. 
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