Noteringsprospekt
Miris Holding AB (publ)

Mejerimjölk/Milk collecting centers

Mjölkanalyser på gårdsnivå

(DMA - Dairy Milk Analyzer)

(FMA - Farm Milk Analyzer)

Humanmjölk

(HMA - Human Milk Analyzer)

Notering på AktieTorget juni 2006

®

Mid Infra Red Intelligent System

MIRIS

Definitioner
I detta prospekt gäller följande definitioner om inget annat anges: Med “Bolaget”, ”Moderbolaget” eller
“Miris” avses Miris Holding AB med organisationsnummer 556694-4798. (I avsnitten Dotterbolag – Miris
AB med organisationsnummer 556604-0308 avses dock med beskrivningen ”Bolaget” aktuellt dotterbolag.)
Prospektets distributionsområde
Aktierna är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Detta prospekt
vänder sig inte till personer där ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som
följer svensk rätt förutsätts. Prospektet får inte distribueras i Kanada, USA eller något annat land där distributionen eller detta prospekt kräver ytterligare åtgärder enligt föregående mening eller strider mot regler
i sådant land. För prospektet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet i detta prospekt eller
därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt.
Uttalande om framtiden
Uttalanden om framtiden och övriga framtida förhållanden i detta prospekt återspeglar styrelsens nuvarande syn avseende framtida händelser och finansiell utveckling. Framåtriktade uttalanden uttrycker endast
de bedömningar och antaganden som Bolaget gör vid tidpunkten för prospektet. Dessa uttalanden är väl
genomarbetade, men läsaren uppmärksammas på att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade
med osäkerhet.
AktieTorget
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. Miris Holding AB avser att följa tillämpliga lagar, författningar och rekommendationer
som gäller för aktiemarknadsbolag noterade vid svensk auktoriserad marknadsplats. 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. AktieTorget har Finansinspektionens
tillstånd att driva verksamhet som auktoriserad marknadsplats.
Lagen om handel med finansiella instrument
Detta prospekt har upprättats av Miris Holding AB i enlighet med lagen om handel med finansiella instrument (1991:980).
Finansinspektionen
Prospektet har godkänts av och registrerats vid Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2
kap 25-26 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännandet och registreringen
innebär inte någon garanti från Finansinspektionen om att sakuppgifterna i prospektet är korrekta eller
fullständiga.
Prospektet tillgängligt
Prospektet finns tillgängligt på Bolagets huvudkontor samt på Bolagets hemsida www.miris.se. Prospektet
kan också nås via en länk på Finansinspektionens hemsida www.fi.se.
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Ordlista
AOAC		

Association of Official Analytical Chemistry

IDF		

International Dairy Federation

ISO		

International Standard Organisation

MIR		

Mid Infra Red

On-line 		
		

Instrument som med automatik förser ett datainsamlingssystem med värden. Denna
lösning gör att behovet av personal minskar i analysprocessen.

Innehållsförteckning

Sammanfattning

Sammanfattning
Sammanfattningen skall ses som en introduktion till detta prospekt. Varje beslut om att investera i aktier i
detta Bolag skall grunda sig på en bedömning av prospektet i sin helhet. En investerare som väcker talan
vid domstol med anledning av uppgifterna i detta prospekt kan bli tvungen att svara för kostnaderna för
översättning av prospektet. En person får göras ansvarig för uppgifter som ingår i eller saknas i sammafattningen eller en översättning av den bara om sammanfattningen eller översättningen är vilseledande eller
felaktig i förhållande till de andra delarna i prospektet.

Verksamhet
Miris utvecklar, tillverkar och säljer analysinstrument
som används för analys av vätskor. Instrumenten
bygger på en innovativ och patentsökt uppfinning. I
första hand kommer Miris att fokusera sin verksamhet på instrument inom mjölk- och humanmjölksområdet.
Produkt

Mjölkanalyser på gårdsnivå

Mejerimjölk/Milk collecting centers

(FMA - Farm Milk Analyzer)

Mjölkanalyser på gårdsnivå
Analysinstrumentet används
för att optimera mjölkproduktionen samt för att kontrollera kornas hälsa.

(DMA - Dairy Milk Analyzer)

Humanmjölk

(HMA - Human Milk Analyzer)

Humanmjölk
Analysinstrumentet används
för att snabbt kunna analysera näringsinnehållet i bröstmjölk, speciellt den mjölk som
ges till förtidigt födda barn.
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Mejerimjölk/Milk collecting centers
Mejerierna har behov av analysinstrument för för flera olika ändamål i produktionen såsom processtyrning och
kvalitetskontroll. På milk collecting
centers analyseras mjölken för bland
annat betalningsändamål.

SAMMANFATTNING

Bolagsstruktur
Miris Holding AB är moderbolag till det helägda dotterbolaget Miris AB. All rörelsedrivande verksamhet
sker i dotterbolaget Miris AB.

Miris Holding AB

Styrelse och företagsledning
Styrelse
Lars-Ove Sjaunja
Tony Malmström
Kerstin Svennersten-Sjaunja
Dan Lindqvist
Mikael Nyström
Thomas Halvorsen
Styrelseordförande
Lars-Ove Sjaunja
VD
Tony Malmström

Miris AB

Revisor
Sylve Gustafsson, Gustafsson Revisionsbyrå AB
Resultatprognos - koncern
(Mkr)

Moderbolag

2006

2007

Intäkter

3,2

14,3

Firmanamn:

Miris Holding AB

Handelsbeteckning:

Miris

Kostnader

3,1

9,8

Säte och hemvist:

Uppsala

Resultat före skatt

0,1

4,5

Organisationsnummer:

556694-4798

Datum för bolagsbildning:

2005-12-02

Datum när bolaget startade
sin verksamhet:

2001-01-09
(genom dotterbolag)

Land för bolagsbildning:

Sverige

Juridisk form:

Aktiebolag

Lagstiftning:

Svensk rätt och svenska
aktiebolagslagen

Adress och telefon till
huvudkontoret:

Kungsgatan 109
753 18 Uppsala
tel. 018-14 69 07

Hemsida:

www.miris.se

Dotterbolag
Firmanamn:

Miris AB

Land för bolagsbildning:

Sverige

Säte och hemvist:

Uppsala

Organisationsnummer:

556604-0308

Miris har som målsättning att på längre sikt ha
en kraftig tillväxttakt.

Finansiell information
Då Miris Holding AB bildades 2005-12-02 och förs
ta räkenskapsåret är 2005-12-02—2006-12-31 så
finns det ingen historisk finansiell information att
tillgå för Bolaget.
För att ge Bolaget en rättvisande bild så redovisas
resultat- och balansräkning för dotterbolaget Miris
AB för tidsperioderna 2002-07-01—2005-06-30
och 2005-07-01—2006-01-10. Räkenskapsåret för
Miris AB har ändrats från 0701-0630 till kalenderår.
Detta innebär att innevarande räkenskapsår för Miris AB är förlängt och omfattar perioden 2005-0701—2006-12-31.
Vidare presenteras en koncernbalansräkning per
2006-04-11 som visar koncernens finansiella ställning. Eftersom Bolaget bildades 2005-12-02 så finns
det inga ytterligare väsentliga förändringar vad gäller koncernens finansiella ställning att redovisa.

SAMMANFATTNING
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Nedan följer en sammanställning av finansiell information över de tre senaste räkenskapsåren i Miris
AB:
2004-07-01-2005-06-30

2003-07-01-2004-06-30

Omsättning

2002-07-01-2003-06-30

956 571

558 675

454 285

Resultat före skatt

-353 204

-71 250

-617 261

Balansomslutning

2 455 664

2 005 583

2 180 838

194 877

548 082

169 331

71

23

e.m.

112 500

112 500

100 000

Soliditet (%)*

8

27

8

Antal anställda**

1

0

0

Eget kapital
Försäljningsökning (%)
Aktiekapital

*
**

Definierat som Eget kapital / Balansomslutning.
Vid periodens slut.

Bolaget har de tre senaste åren utvecklat sitt analysinstrument för analys av vätskor. Utvecklingen
har gjorts genom Bolagets egna medel, villkorade
lån från NUTEK/ALMI samt ett villkorat aktieägartillskott från Bolagets ägare i kombination med huvudägarnas egna insatser i form av nedlagd tid. Bolagets omsättning har gradvis ökat efterhand som
analysintrument har färdigställts och sålts. Bolagets
likvida medel bedöms i dagsläget vara tillräckliga
för att dels utveckla en ny teknikplattform och dels
intensifiera marknadsföringsarbetet och bygga ut
distributionsnätet. Vidare har Bolaget en checkräkningskredit på 0,5 miljoner kronor.

svarande grad. Miris Holding AB gör bedömningen
att de likvida medlen – med minskade marknadsaktiviteter - kommer att vara tillräckliga för en fortsatt
verksamhet utan genomförandet av den planerade
nyemissionen.

Miris Holding AB avser att genomföra en nyemission om cirka 5 MSEK under 2006. Denna emission
kommer att vara avsedd för att ytterligare stärka
marknadsföringen och säljaktiviteterna i Bolaget.
Bolagets uppsatta intäkts- och resultatmål för 2006
och 2007 samt målsättningen att även på längre
sikt ha en kraftig tillväxttakt förutsätter att den planerade nyemissionen genomförs. Miris Holding AB
ser med nuvarande strategi för marknadsföring och
produktutveckling inget ytterligare kapitalbehov
inom den närmsta treårsperioden.
I det fall att den planerade nyemissionen uteblir eller genomförs på ett mindre belopp än 5 MSEK så
kommer marknadsaktiviteterna att minskas i mot | MIRIS HOLDING AB | NOTERINGSPROSPEKT
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Riskfaktorer
Ett antal riskfaktorer kan ha en negativ inverkan på verksamheten i Bolaget. Det är därför av stor vikt att beakta
relevanta risker vid sidan av Bolagets tillväxtmöjligheter.
Andra risker är förenade med den aktie som genom detta
prospekt tas upp till handel på AktieTorget. Nedan beskrivs riskfaktorer utan inbördes ordning och utan anspråk
på att vara heltäckande. Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte beskrivas utan att en samlad utvärdering
av övrig information i prospektet tillsammans med en allmän omvärldsbedömning har gjorts.
Bolaget
Finansieringsbehov och kapital
Bolagets snabba expansion och offensiva marknadssatsningar innebär ökade kostnader för Bolaget. En försening av marknadsgenombrott på nya marknader kan
innebära resultatförsämringar för Bolaget. Det kan inte
uteslutas att Bolaget i framtiden kan behöva anskaffa ytterligare kapital utöver den emission som Bolaget avser
att göra under 2006 enligt information på sidan 7 under
”Bakgrund och motiv”. Bolaget kan heller inte garantera
att eventuellt ytterligare kapital kan anskaffas.
Leverantörer/tillverkning
Bolaget har samarbeten med leverantörer och tillverkare.
Det kan inte uteslutas att en eller flera av dessa väljer att
bryta sitt samarbete med Bolaget, vilket skulle kunna ha
en negativ inverkan på verksamheten. Likaså kan en etablering av nya leverantörer eller tillverkare bli mer kostsam
och/eller ta längre tid än vad Bolaget beräknar.
Utvecklingskostnader
Bolaget kommer fortsättningsvis att nyutveckla och vidareutveckla produkter inom sitt verksamhetsområde.
Tids- och kostnadsaspekter för utveckling av produkter
inom nya och oprövade områden kan vara svåra att på
förhand fastställa med exakthet. Detta medför en risk att
en planerad produktutveckling blir mer kostnadskrävande
än planerat.
Nyckelpersoner och medarbetare
Bolagets nyckelpersoner har en stor kompetens och lång
erfarenhet inom Bolagets verksamhetsområde. En förlust
av en eller flera nyckelpersoner kan medföra negativa
konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat.
Konkurrenter
En del av Bolagets konkurrenter är multinationella företag
med stora ekonomiska resurser. En omfattande satsning
och produktutveckling från en konkurrent kan medföra
risker i form av försämrad försäljning. Vidare kan före-

riskfaktorer

tag med global verksamhet, som i dagsläget arbetar med
närliggande områden, bestämma sig för att etablera sig
inom Bolagets verksamhetsområde. Ökad konkurrens kan
innebära negativa försäljnings- och resultateffekter för
Bolaget i framtiden.
Kunder
Då Bolaget står inför sitt marknadsgenombrott så har rörelseintäkterna hittills genererats från ett begränsat antal
kunder. Vissa kunder kan under begränsade tidsperioder
stå för en stor andel av Bolagets totala rörelseintäkter. En
förlust av en större kund eller en försening av orderläggning skulle på kort sikt kunna påverka Bolagets omsättning negativt.
Patent
Bolaget har patentansökt en applikation som används i
analysinstrumentet. Bolaget kan inte garantera att patentansökningen kommer att godkännas och inte heller
garantera att ett godkänt patent kommer att utgöra ett
fullgott kommersiellt skydd i framtiden.
Aktien
Ingen tidigare offentlig handel med aktien
Bolagets aktie har inte varit föremål för officiell handel på
en reglerad marknad tidigare. Det är därför svårt att förutse vilken handel och vilket intresse som Bolagets aktie
kommer att få. Om en aktiv och likvid handel inte utvecklas eller blir varaktig, så kan det medföra svårigheter för
aktieägare att sälja sina aktier. Det finns också en risk att
marknadskursen avsevärt kan skilja sig från kursen i detta
erbjudande.
Aktieförsäljning från nuvarande aktieägare
Styrelsens ledamöter ser sina aktieinnehav som en långsiktig placering och har för avsikt att behålla sina aktieinnehav oförändrade, åtminstone intill dagen efter det att
Bolagets bokslutskommuniké för 2006 publicerats, vilket
beräknas ske 2007-02-22. Mindre poster (maximalt 10%
av respektive ledamots aktieinnehav) kan undantagsvis
ställas till marknadens förfogande i syfte att förbättra
spridningen av och/eller likviditeten i den noterade aktien,
dock ej före den planerade nyemissionen under 2006.
Kursvariationer
Det finns en risk att aktiekursen genomgår stora variationer i samband med en introduktion på en noterad
marknad. Kursvariationer behöver inte nödvändigtvis ha
ett samband med Bolagets värde. Kursvariationerna kan
påverka Bolagets aktiekurs negativt.
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Aktien
Notering på AktieTorget
Miris Holding AB:s aktier kommer att noteras på
AktieTorget under juni 2006. AktieTorget är en auktoriserad marknadsplats. Före noteringen på AktieTorget har det inte funnits någon officiell marknadsplats för Bolagets aktier. AktieTorget tillhandahåller
ett effektivt, rikstäckande system för handel med
aktier i de bolag som är noterade på AktieTorgets
lista. AktieTorget har Finansinspektionens tillstånd
att driva verksamhet som auktoriserad marknadsplats.
Aktien
Handelspost:
ISIN-kod:

1 000 aktier
SE0001717323
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AKTIEN

Bakgrund och motiv
Marknad
Mjölkanalyser med Mid IR-teknologi är en global
företeelse med över 600 miljoner analyser per år.
Miris har därför valt att påbörja kommersialiseringen inom mjölkområdet.
Indien är världens största mjölkproducent med en
lång tradition inom området. Mjölken produceras
från såväl kor som vattenbufflar. Insamlingen och
hanteringen av mjölken är en process som är under
ständig utveckling. Idag finns det över 75 000 mjölkinsamlingscentraler i Indien. Småbönderna, som
står för en stor del av mjölkproduktionen, lämnar sin
mjölk till dessa centraler. På centralerna vägs mjölken och analyseras på sitt innehåll. Bönderna betalas
efter mjölkens fettinnehåll. Det finns också ett stort
behov av att kunna kontrollera eventuell vatteninblandning i mjölken. De analysinstrument som idag
finns på marknaden är väsentligt dyrare än Miris
instrument eller kan enbart analysera mjölkens fetthalt. Miris analysinstrument har hög prestanda och
ett lågt pris vilket gör att det finns ett stort behov av
produkten för Indiens mjölkinsamlingscentraler.
Detta är bara ett av många intressanta tillämpningsområden för Miris analysinstrument. Marknaden för
analysinstrument är global inom många olika til�lämpningsområden och särskilt inom mjölkområdet.
Färdiga produkter finns även inom humanmjölksområdet.
Initiativ och bolagsstart
Initiativet till utvecklingen av ett analysinstrument
för vätskor togs redan 1998 av Tony Malmström,
Lars-Ove Sjaunja och Dan Lindqvist. Deras spetskompetens inom såväl produktutveckling som vätskeanalyser ledde under 2000 fram till en första version av ett analysinstrument.
Grunden för initiativet byggde på att man såg stora
möjligheter att med innovativ teknik utveckla ett
analysinstrument till en avsevärt lägre kostnad än
andra analysinstrument med jämförbara prestanda.
Vidare såg man ett stort behov av analysinstrument,
särskilt inom mjölkområdet.
2001 bildades Miris AB av Tony Malmström, LarsOve Sjaunja, Dan Lindqvist och Kerstin SvennerstenSjaunja. Redan samma år visade Miris upp analysinstrumentet på ELMIA’s lantbruksmässa i Jönköping.
Produkten blev utsedd till ’Årets nyhet’. Under 2002
BAKGRUND OCH MOTIV

sålde Miris sitt första analysinstrument. Under 2002
tillkom Thomas Halvorsen som styrelseledamot i
Miris, Mikael Nyström och Thomas Halvorsen blev
delägare 2004.
Motiv för notering
Efter många års produktutveckling, tagna kostnader
och framförallt en stor investering i nedlagd tid har
Miris nu kommit till kommersialiseringsfasen. Miris
analysinstrument är en unik produkt där vitala delar
är patentsökta i USA, Indien och Europa. Bolaget
har utan omfattande marknadsföringsinsatser sålt
mindre produktvolymer till totalt 20 länder. Försäljningen är ett kvitto på att produkten har fått en
snabb och bred acceptans i såväl västvärlden som i
utvecklingsländerna.
Miris Holding AB har en stark styrelse med spetskompetens inom både produktutveckling och vätskeanalyser. I styrelsen finns en professor, en agronomie doktor och två civilingenjörer, samtliga med
inriktning på Miris affärsområde. Vidare har styrelsen personer med stor erfarenhet inom marknad
och ekonomi.
Med kapitaliseringen och den planerade noteringen
på AktieTorget går Bolaget in i en offensiv fas, offensiv i form av att marknadsföringsinsatser kommer
att påbörjas och säljorganisationen utökas. Bolaget
kommer också att satsa på en vidareutveckling av
produkter för nya applikationsområden.
Styrelsen har beslutat att aktien i Miris Holding AB
skall tas upp till handel på AktieTorget. Den planerade noteringen på AktieTorget skapar utökade
möjligheter för en god marknadsföring av såväl Bolaget som dess produkter. Vidare underlättas kapitalanskaffningen till Miris, vilket gör att man kan hålla
en hög utvecklings- och expansionstakt i Bolaget.
En notering på AktieTorget bidrar också till att eventuella företagsförvärv avsevärt underlättas. Miris
Holding AB kommer inte tills vidare att notera sig på
någon annan marknad.
Miris avser att genomföra en nyemission om cirka
5 MSEK under 2006. Denna kapitalisering kommer
att vara avsedd för att stärka marknadsföringen och
försäljningsaktiviteterna och för att ytterligare bredda ägandet i Bolaget.
Styrelsen för Bolaget är ansvarig för innehållet i
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detta prospekt. Styrelsen försäkrar härmed gemensamt att man har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i prospektet, såvitt man vet, överensstämmer med faktiska
förhållande och att ingenting är utelämnat som
skulle kunna påverka dess innebörd.
Uppsala den 11 april 2006
Miris Holding AB
Styrelsen

Lars-Ove Sjaunja 			

Tony Malmström

Kerstin Svennersten-Sjaunja		

Dan Lindqvist

Mikael Nyström 				

Thomas Halvorsen
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VD har ordet
Från utveckling till försäljning
Vårt uppdrag är enkelt: Vi skall sälja analysinstrument för analys av olika vätskor. Detta gör vi genom vårt
egenutvecklade, unika och patentsökta analysinstrument, som bygger på Mid Infraröd spektroskopi. Miris
står för Mid Infra Red Intelligent System.
Initialt har vi valt att inrikta oss på analysinstrument för mjölk. I dagsläget är produkten färdigutvecklad och
såld i småskaliga volymer till 20 olika länder. Med denna försäljning har vi fått bekräftelse på att vårtanalysinstrument har en bred acceptans på en global marknad.
Marknaden för analysinstrument inom mjölkområdet är mycket stor. Vår unika teknologi gör att man kan
ersätta tidigare dyra och stora instrument med små bärbara enheter med avsevärt lägre priser utan att
ge avkall på prestanda och analysresultat. Denna förändring innebär att man öppnar upp en omfattande
marknad i bland annat Indien och Kina och i många utvecklingsländer som inte tidigare varit tillgängliga på
grund av den höga prisbilden. Med hjälp av våra analysinstrument kan utvecklingsländer göra mjölkanalyser med en godkänd teknologi till en väsentligt lägre kostnad än vad som hitintills varit möjligt. Detta skapar
förutsättningar för volymförsäljningar av Miris analysinstrument i många länder.
Vi är glada över att konstatera att våra analysinstrument även efterfrågas för vetenskapliga studier vid universitet, laboratorier och
institutioner. Detta visar att instrumenten håller hög klass samtidigt som det öppnar en ny marknad.
Alla resurser i form av nedlagd tid och investeringar har fram
till dagens datum helt inriktat sig på produktutveckling med
målsättning att utveckla ett instrument färdigt för kommersialisering. Nu är vi där! I och med vår planerade notering
på AktieTorget går vi in i en ny och spännande fas. Nu
kommer vi att fokusera på försäljning för att nå ett brett
marknadsgenombrott för vår produkt. Vi kommer att fortsätta utvecklingsarbetet för att även framöver ligga i framkant av analysinstrument för mjölk. På sikt kommer vi att
bredda produktutbudet med ytterligare analysinstrument för
andra vätskor.
Vi ser med tillförsikt på framtiden. Vi har en unik produkt, en
global marknad att bearbeta och bygger en organisation som
skall stå väl rustad för en snabb expansion och tillväxt.
Tony Malmström
VD, Miris Holding AB

VD HAR ORDET
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Miris Holding AB - moderbolag
Verksamhet
Moderbolagets verksamhet är att som holdingbolag
till Miris AB skapa goda förutsättningar för att utveckla, tillverka och sälja analysinstrument som används för analys av vätskor. Miris Holding AB skall
löpande verka för att befintliga dotterbolag har resurser för en långsiktig och kraftig tillväxttakt. Detta
görs genom att moderbolaget utvärderar möjligheter att förvärva bolag som kan påskynda tillväxten
eller på annat sätt bidra till Miris vision om att bli en
global och ledande leverantör av instrument inom
mjölkanalysområdet. Vidare skall Miris Holding AB
verka för att tillföra kapital till koncernen för att
stärka marknadsföringen och försäljningsaktiviteterna.
Bolagsstruktur
Miris Holding AB är moderbolag till det helägda dotterbolaget Miris AB. All rörelsedrivande verksamhet
sker i dotterbolaget Miris AB.

Miris Holding AB

Moderbolag
Firmanamn:

Miris Holding AB

Handelsbeteckning:

Miris

Säte och hemvist:

Uppsala

Organisationsnummer:

556694-4798

Datum för bolagsbildning:

2005-12-02

Datum när bolag startade
sin verksamhet:

2001-01-09
(genom dotterbolag)

Land för bolagsbildning:

Sverige

Juridisk form:

Aktiebolag

Lagstiftning:

Svensk rätt och svenska
aktiebolagslagen

Adress och telefon till
huvudkontoret:

Kungsgatan 109
753 18 Uppsala
tel. 018-14 69 07

Hemsida:

www.miris.se

Dotterbolag
Firmanamn:

Miris AB

Land för bolagsbildning:

Sverige

Säte och hemvist:

Uppsala

Organisationsnummer:

556604-0308

Resultatprognos - koncern

Miris AB

Affärsidé
Moderbolagets affärsidé är att stimulera befintliga
och kommande dotterbolags verksamheter avseende utveckling, tillverkning och försäljning av analysinstrument för vätskor.
Affärsmodell
Moderbolaget skall stödja dotterbolagen i sin verksamhet genom att verka för förvärv av andra bolag
inom branschen samt hjälpa dotterbolagen att etablera sig på nya marknader. Bolaget skall vidare
verka för att ge befintliga och eventuellt kommande dotterbolag ekonomiska förutsättningar för en
framtida tillväxt.
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(Mkr)

2006

2007

Intäkter

3,2

14,3

Kostnader

3,1

9,8

Resultat före skatt

0,1

4,5

Miris har som målsättning att även på längre sikt
ha en kraftig tillväxttakt.
Historik
Grunden till dagens analysinstrument lades redan
1998 då Tony Malmström, Lars-Ove Sjaunja och
Dan Lindqvist slog sig samman kring en gemensam
idé avseende ett nytt instrument för analys av vätskor där Dan skapade hårdvaran till analysinstrumentet. Tony, civilingenjör, med lång erfarenhet inom
såväl utveckling av mjukvaror som mätinstrument
tillsammans med Lars-Ove, AgrDr, tidigare ansvarig för mjölkanalyser inom Svensk Husdjursskötsel
och senare anställd inom Foss Electric, kunde med
gemensamma erfarenheter skapa en lyckosam och
kreativ miljö där man genom intensivt arbete snabbt
kunde omvandla idé till prototyp.
MIRIS HOLDING AB - MODERBOLAG

Under 2001 bildades Miris AB med Tony Malmström, Lars-Ove Sjaunja, Dan Lindqvist och Kerstin
Svennersten-Sjaunja som delägare. Kerstin kunde
genom sitt engagemang och delägarskap tillföra
Miris ytterligare kompetens och resurser i utvecklingsarbetet. Kerstin som professor i mjölkens fysiologi kan tillföra kompetens inom forsknings- och
analysområdet samt mjölkproduktion.
Redan under 2001 var första versionen av analysinstrumentet klart. Produkten ställdes ut på ELMIA’s
lantbruksmässa där den blev utsedd till ”Årets nyhet”. Inspirerade av framgången på mässan och de
marknadskontakter som skapades fortsatte utvecklingsarbetet inom flera olika applikationsområden.
Under 2002 sålde Miris AB sitt första analysinstrument. Under 2003-2004 fokuserades arbetet på vidareutveckling av analysinstrumentet parallellt med
framtagning av dokumentation från fältförsök och
utvärderingar.
Miris har under perioden 2004-2005 förberett sig
ytterligare inför en kommersialisering av analysinstrumentet. Under 2004 anställdes en säljare med
uppdrag att etablera samarbeten med distributörer
och andra säljorganisationer. Marknadsföringsarbete har under 2005 bland annat genomförts med
hjälp av en roadshow i Kina. Detta arbete har lett
fram till att Miris nu står inför en omfattande marknadslansering.
Ytterligare två delägare tillkom under 2004 i form av
Mikael Nyström och Thomas Halvorsen. Mikael har
arbetat som marknadschef för Mellanösternområdet inom Ericssonkoncernen och har stor erfarenhet
inom marknad och marknadsföringsområdet. Thomas är VD för Fjärde AP-fonden och har erfarenhet
från ett flertal bolagsstyrelser.
Miris AB har fram till och med december 2005 sålt
cirka 50 analysinstrument till 20 olika länder.
Investeringar
Dotterbolaget Miris AB har gjort löpande investeringar genom forskning och utveckling av analysinstrumentet. Merparten av Bolagets kostnader
sedan bolagsstarten 2001 är direkt relaterade till
utveckling och produktifiering av analysinstrumentet. Dessutom har huvudägarna gjort omfattande
investeringar i form av nedlagd tid kopplad till dessa
MIRIS HOLDING AB - MODERBOLAG

utvecklingsinsatser.
Miris AB kommer under 2006 att vidareutveckla analysinstrumentet genom att skapa en ny teknikplattform. Dessa investeringskostnader beräknas uppgå
till cirka 0,5 miljoner kronor. Den nya plattformen
innebär en kraftig reduktion av tillverkningskostnaderna. Tillverkningskostnaderna beräknas minska
med 40%.
Ovanstående investering kommer att finansieras
genom de likvida medel som finns tillgängliga i Bolaget. Koncernen har i dagsläget inte gjort några
åtaganden om andra framtida investeringar.
Följande investeringar har gjorts de tre senaste
åren:
2003 600 000 kr
2004 2005 324 000 kr
Anläggningstillgångar
Miris Holding AB innehar inga befintliga och/eller
planerade materiella anläggningstillgångar eller leasade tillgångar av väsentlig betydelse. Miris AB har
en företagsinteckning om 500 000 kronor. Det finns
inte några andra inteckningar eller belastningar på
koncernens tillgångar.
Aktieinnehav
Miris Holding AB har inga aktieinnehav i andra företag utöver det helägda dotterbolaget Miris AB.
Väsentliga avtal
Miris Holding AB och Miris AB har inte slutit några avtal
av större betydelse. Bolagen har inte eller slutit andra
avtal där man har tilldelats rättigheter eller ålagts skyldigheter som är av väsentlig betydelse för koncernen.
Andra avtal
Miris AB har slutit distributörsavtal med Ryssland,
England och Turkiet. Dessa avtal innehåller dock
varken rättigheter eller skyldigheter som kan ha en
väsentlig inverkan på koncernen.

NOTERINGSPROSPEKT | MIRIS HOLDING AB | 11

Miris AB - dotterbolag
Verksamhet
Miris utvecklar, tillverkar och säljer analysinstrument
som används för analys av vätskor. Instrumenten
bygger på en innovativ och patentsökt lösning. I
första hand kommer Miris att fokusera på instrument för analys av ko- och bröstmjölk.
Affärsidé
Bolaget skall utveckla, tillverka och sälja analysinstrument som används för analys av vätskor.
Affärsmodell
Bolaget skall med hjälp av sin spetskompetens inom
området utveckla analysinstrument med höga prestanda och till konkurrenskraftiga priser. Analysinstrumenten skall efterhand skräddarsys för olika
applikationsområden. Lämpliga marknader skall
identifieras för respektive applikationsområde och
distributörer utses. Försäljning av instrument sker
såväl genom distributörer som genom direktförsäljning. Därtill tillkommer konsulttjänster och utbildning.
Målsättning
Bolagets målsättning är att etablera ett slagkraftigt
distributions- och försäljningsnät som täcker marknader i både västvärlden, utvecklingsländerna samt
Kina och Indien. Vidare är målsättningen att under
den närmsta perioden uppnå en kraftig tillväxttakt.

Vision
Bolagets vision är att i första hand bli en global och
ledande leverantör av instrument inom mjölkanalysområdet och därefter inom andra vätskeanalysområden.
Målgrupp
Bolagets målgrupp består i ett tvåårsperspektiv av
följande grupper:

×
×
×
×
×
×
×

Mejerier
Mjölkuppsamlingscentraler
Lantbruk
Laboratorium
Universitet
Institutioner
Sjukhus

På längre sikt kan helt nya målgrupper - inom till
exempel medicin - etableras.
Produkt
Miris analysinstrument används för analys av vätskor. Teknologin bygger på mid infraröd transmissionspektroskopi (MIR). Bolagets grundare har
spetskompetens inom området. MIR-teknologin är
godkänd av ISO/IDF/AOAC för analys av bland annat komjölk.
I första hand kommer Bolaget att fokusera på försäljning och vidareutveckling av instrument inom
mjölk och humanmjölksområdet. Miris analysinstrument bygger på en innovativ och patentsökt lösning
utan behov av rörliga mekaniska delar.
Analysinstrumentet kännetecknas bland annat av:

×
×
×
×
×
×
×
×
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Robust konstruktion utan rörliga mekaniska
delar
Hög driftssäkerhet
Enkelt att använda
Brett användningsområde
Konkurrenskraftiga priser
Miljövänliga analyser sker utan kemikalieanvändning
Hög mätnogrannhet och precision
Certifierad analysteknologi
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Analysinstrumenten säljs tillsammans med en datorprogramvara men kan även användas som en
fristående produkt. En överföring av analysvärden
görs med automatik till extern dator där värdena
kan analyseras i till exempel ett kalkylprogram för
att användaren efter att ha genomfört analysen
ska kunna vidta åtgärder. Därmed skapas utökade
möjligheter för djupgående analyser och generella
åtgärder för produktionsförbättringar. Miris försäljningspris på analysinstrumentet inklusive datorprogramvara ligger på priser från 70 000 kronor exklusive moms.

marknader. Kunderna ser ofta möjligheter att utöka
instrumentets användningsområden vilket leder till
en anpassning och vidareutveckling av datorprogramvarorna.
Analysinstrumentet kan i dagsläget delas upp i tre
olika områden. Dessa instrument är färdigutvecklade och har sålts till kunder inom samtliga tre områden. Instrument som kan användas on-line, dvs
instrument som med automatik förser ett datainsamlingssystem med värden, är i prototypstadiet för
dessa områden. I framtiden kan nya applikationsområden tillkomma.

Miris ser en stor potential i den eftermarknad som
skapas genom försäljning av instrument på nya

Mjölkanalyser på gårdsnivå

Mejerimjölk/Milk collecting centers

(FMA - Farm Milk Analyzer)

Mjölkanalyser på gårdsnivå
Analysinstrumentet används
för att optimera mjölkproduktionen samt för att kontrollera kornas hälsa.

(DMA - Dairy Milk Analyzer)

Humanmjölk

(HMA - Human Milk Analyzer)

Humanmjölk
Analysinstrumentet används
för att snabbt kunna analysera näringsinnehållet i bröstmjölk, speciellt den mjölk som
ges till förtidigt födda barn.
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Mejerimjölk/Milk collecting centers
Mejerierna har behov av analysinstrument för för flera olika ändamål i produktionen såsom processtyrning och
kvalitetskontroll. På milk collecting
centers analyseras mjölken för bland
annat betalningsändamål.
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Forskning och utveckling
Miris AB’s forskning och utveckling fokuserar kring
utvecklingen av den teknikplattform som med hjälp
av godkänd MIR-teknologi används för analys av
vätskor. Denna plattform konfigureras med hjälp av
mjukvaror som anpassas för respektive applikationsområde. Bolagets teknikplattform gör att analysinstrumenten på kort tid och till låga kostnader kan
anpassas till nya användningsområden.

med registreringsdatum 2001-11-23. Varumärket
är giltigt till och med 2011-11-23 och kan därefter
förnyas med tio års intervall.
®

Nedan följer en kort redogörelse av policy för forsknings- och utvecklingsarbete under de tre senaste
åren:
2003
Bolagets policy är att med Bolagets egna medel och
huvudägarnas egna insatser i form av nedlagd tid
utveckla och färdigställa en första version av analysinstrumentet. Utveckling har gjorts för att anpassa
mjukvara och göra kalibreringar för tre applikationsområden. Vidare har fokus lagts på förbättringar ur
ett användar-, support- och produktionsperspektiv.
2004
Bolagets policy är att med Bolagets egna medel och
huvudägarnas egna insatser i form av nedlagd tid
satsa på produktionsutveckling samt vidareutveckling av mjukvaror för olika applikationsområden.
2005
Bolagets policy är att med Bolagets egna medel och
huvudägarnas egna insatser i form av nedlagd tid
vidareutveckla plattformen för att öka automatiseringsgraden.
Patent
Miris AB har lämnat in en patentansökan avseende
en delprocess av instrumentens analysmetod. Denna delprocess bidrar till en avsevärd förenkling av
instrumentens konstruktion samtidigt som produktionskostnaderna minskar. Patentansökan är via
PCT-ansökan inlämnad i USA, Indien och Europa
under 2003. Bolaget gör bedömningen att en godkänd patentansökan i ett eller flera länder kan bidra
till ett något förstärkt produktskydd. Samtidigt gör
Bolaget bedömningen att patentansökan inte är av
väsentlig betydelse för Bolagets verksamhet eller
lönsamhet.
Varumärke
Miris AB innehar nedanstående svenska varumärke
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Marknad
Allmänt
Miris marknad beskrivs utifrån de tre områden som
Bolaget har prioriterat vad gäller produktutveckling,
dvs. mjölk och mejeri samt humanmjölk. Miris har
under 2005 nått en god geografisk spridning inom
dessa områden genom en försäljning av mindre volymer till ett flertal olika länder. Miris kan också se
att universitet, laboratorier och andra institutioner
har ett stort behov av Miris analysinstrument i vetenskapliga syften och studier. Redan idag har försäljning skett till denna sektor.
Mjölk och mejeri
I dagsläget genomförs mer än 600 miljoner mjölkanalyser per år med hjälp av mid infraröd spektroskopi. Enbart i Sverige analyseras totalt cirka 4
miljoner mjölkprover varje år.
Mjölkanalyser för betalnings- och avelsändamål
sker på ett enda laboratorium i Sverige. Hela västvärldens analysverksamhet är starkt centraliserad
(1-5 laboratorium per land) medan utvecklingsländerna har en starkt decentraliserad analysverksamhet. Inom västvärlden finns ett växande behov av
att genomföra analyser ute i processen on-line och
at-line. Detta ställer krav på billiga och robusta analysinstrument, som är enkla att underhålla.
Indien är världens största mjölkproducent med en
lång tradition inom mjölkproduktion. Mjölken produceras från såväl kor som vattenbufflar. Produktionsformerna varierar och den allra största delen
produceras av småbönder som säljer mjölken via
mjölkinsamlingscentraler. Centralerna väger och
analyserar mjölkens innehåll av fett och betalar
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lantbrukarna därefter. Det finns också ett behov av
att kunna kontrollera eventuell vatteninblandning i
mjölken. Det finns idag över 75 000 mjölkinsamlingscentraler i Indien. Efter nya hårdare kvalitetskrav i Indien finns ett stort behov att kunna mäta
SNF (Solid Non Fat) och protein. Miris analysinstrument kan mäta SNF och protein till skillnad mot de
flesta instrument som finns på den indiska marknaden.
Kina är en relativt ny men extremt expansiv marknad avseende mjölkproduktion. Jordbruksministeriet proklamerade i slutet av 1990-talet att större
ansträngningar skulle göras för att utveckla mjölkproduktionen. I samband med detta antogs ett
’skolmjölksprogram’ som innefattar mjölk till 400
miljoner skolbarn. Konsumtionen av mjölkprodukter
har ökat markant de senaste åren. Målsättningen är
att konsumtionen skall uppgå till 40 kg per år och
person 2030 jämfört med mindre än 10 kg per år
och person 2000. Även i Kina sker en stor del av
produktionen hos de mindre lantbrukarna. En stor
del av insamlingen sker till mjölkinsamlingscentraler
där mjölkens innehåll analyseras och kan vara betalningsgrundande. Certifierade analysteknologier är
nödvändigt ur ett globalt perspektiv.
Humanmjölk
Det finns ett stort behov av att analysera kvinnomjölk vid sjukhusens neonatalavdelningar. Speciellt för barn som är förtidigt födda är det oerhört
viktigt att mjölkens sammansättning är näringsmässigt optimal. I dagsläget finns det inga metoder där
man på sjukhusen omgående kan erhålla analyssvar
kring mjölkens sammansättning. Sjukhusen i Sverige skickar idag prover till Jönköping för analys där
analyssvar ges först efter några dagar. Analyserna
är kostsamma och rutinerna krävande för sjukhuspersonalen.
Miris analysinstrument kan ge snabba, säkra och patientnära analyser av kvinnomjölk till låga kostnader.
Miris har ett nära samarbete med en ledande forskare inom neonatalområdet för att vidareutveckla
metoderna för analyser av humanmjölk. Bolaget
bedömer att detta samarbete inom kort kan leda till
en färdig produkt och ett genombrott för användningen av patientnära analysmetoder på sjukhusen.
Miris analysinstrument kan också användas för analyser och kontroll av de lagrade mjölkbanker som
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finns på sjukhusen. Analyserna kan leda till ökade
kunskaper kring näringsinnehållet i humanmjölken
och därigenom en optimering av neonatalavdelningarnas arbete med förtidigt födda barn. Genom
analys kan även defekter och vatteninblandning i
prover upptäckas.
Miris bedömer att den marknad som i första hand
skall bearbetas avseende analysinstrument inom
humanmjölkssidan finns inom Västeuropa och USA.
I andra hand kan marknadsbearbetningen utvidgas till andra länder med en väl utvecklad sjukvård.
Bolaget bedömer att det finns ett 100-tal mödravårdscentraler/kliniker i Norden som i dagsläget kan
vara i behov av analysinstrument för humanmjölk.
Miris bedömer att det finns cirka 1000 motsvarande
mödravårdscentraler/kliniker i övriga Europa.
Framtida produkter
Miris kan på kort tid och till låga kostnader utveckla
produkten inom nya applikationsområden vilket
bland annat beror på att samma hårdvara kan användas. Miris kommer därför löpande att satsa på
en utveckling av nya produkter som skapar kostnadseffektiva lösningar. Bland annat ser Bolaget
en möjlighet att utveckla produkter inom medicin
och processtyrning (on-line-tillämpning) och klinisk
kemi, till exempel analys av urin och blodplasma i
diagnostiskt syfte.
Tendenser
Miris AB kommer under 2006 att skapa en ny teknikplattform för analysinstrumentet. Tillverkningskostnaderna för instrumentet beräknas minska med
cirka 40%. Miris bedömer att tillverkning med ny
plattform kan påbörjas under första kvartalet 2007.
Bolaget gör bedömningen att instrumentets försäljningspris kan bibehållas även efter att den nya
tillverkningsplattformen har tagits i bruk. Då försäljningen kommer att accelerera först under andra
halvåret 2006 så finns inga övriga tendenser att notera vad gäller produktion och lager.
2006 års hittillsvarande försäljning har varit lägre
än tidigare förutsett. Detta beror i huvudsak på att
nya distributörer inte kortsiktigt motsvarat förväntningarna. I det korta perspektivet kommer försäljningsaktiviteterna att fokuseras på Kina och Turkiet,
vilka är två marknader med hög potential. Besök har
genomförts i båda länderna och ytterligare försäljningsansträngningar planeras. Ett speciellt seminaNOTERINGSPROSPEKT | MIRIS HOLDING AB | 15

rium med potentiella kunder på humanmjölkssidan
planeras under hösten 2006. Resultatprognoserna
för koncernen ligger fast enligt beskrivning på sidan
17 i detta prospekt.
Marknadsföring
Miris kommer att marknadsföra och sälja analysinstrumentet främst via distributörer. Ett distributörsnät är under uppbyggnad i såväl västvärlden som
utvecklingsländerna. Då marknaden i Indien och
Kina bedöms som mycket omfattande så kommer
en separat marknadsföringsplan att upprättas för
respektive land. Miris direktförsäljer instrument på
den nordiska marknaden.

Distributörsavtal finns med följande länder:
England
Ryssland
Turkiet
Distributörer finns i följande länder:
Grekland
Italien
Kina
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Distributörer och kunder
Försäljning av analysinstrumenten har i dagsläget
skett till totalt 20 länder. Detta visar att produkten
har fått snabb och bred acceptans i såväl västvärlden som i utvecklingsländer.
Miris distributörer skall ha bred kompetens inom
serviceområdet samt vara etablerade inom mejeri
segmentet. Ett uppbyggt distributörsnät kommer
att medverka till en snabb och effektiv kundsupport
samt en försäljningsorganisation som verkar nära
respektive marknad. Uppbyggnaden av distributörsnätet har påbörjats.

Försäljning av analysinstrument har skett till följande länder:
Bosnien - Burkina Faso - England - Etiopien - Finland - Georgien
Grekland - Indien - Italien - Japan - Kina - Kosovo - Mexico*
Nicaragua - Norge Ryssland - Serbien - Sverige - Tjeckien
Turkiet - USA - Vietnam
* Analysinstrument uthyrt
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Resultatprognos - koncern
Konkurrenter
Miris ser i dagsläget tre konkurrenter på marknaden
som tillverkar mjölkanalysinstrument med motsvarande teknologi:

× Foss Electric, Hilleröd, Danmark
× Bentley Instruments, Minnesota, USA
× Delta Instruments, Drachten, Nederländerna
Foss Electric är i dagsläget den dominerande aktören på marknaden.
Samtliga tre konkurrenter tillverkar helautomatiska
analyssystem för centrala laboratorier med hög kapacitet. Kostnaden per system är mellan 0,5-2,0
MSEK. Dessa företag tillverkar även semiautomatiska instrument för mejerilaboratorier. Kostnaden för
dessa instrument är 0,25-0,90 MSEK. Foss tillverkar
instrument för on-line-mätningar på mejerier. Online-system kostar cirka 2,0 MSEK.
Inget av instrumenten inom samma nisch ligger på
samma låga prisnivå som Miris instrument. Ingen av
konkurrenterna tillverkar i dagsläget instrument för
gårdsbruk. Därutöver finns ett antal företag som tillverkar instrument baserade på ultraljudsteknologi.
Denna teknologi är inte certifierad av IDF.
Antaganden för resultatprognos
Specifikationerna kring prognoser skall anges genom en text som visar vilka antaganden som ligger
till grund för prognoserna. Riktlinjer för antagande
enligt följande:
Under 2006 är intäkterna främst baserade på försäljning av instrument. Tyngdpunkten ligger på Kina,
övriga Asien samt Östeuropa, etablering sker framförallt i Latinamerika. Under 2007 sker en fortsatt
utveckling av etablerade marknader samtidigt som
två nya segment etableras, humanmjölk och online.
Eftermarknadsförsäljningen tar fart med serviceförsäljning samt viss konsultativ verksamhet inom framförallt on-line segmentet. I dagsläget finns ingen direkt konkurrent i segmentet <100kSEK. Marknaden
i segmentet <100kSEK bedöms vara mycket stor.
Miris har god kontroll över etableringen av nya distributörer. Enligt dagens distributörer (för närvarande
nio inklusive motparter som köpt demoinstrument
för detta ändamål) är volymen under första året, introduktionsåret mellan fyra och sex instrument, unRESULTATPROGNOS - KONCERN

dantaget Kina och Indien där volymen bör bli högre.
Prognosen för 2006 bygger på försäljning via nio
distributörer, direktförsäljning inom humanmjölkssegmentet samt Kina och Indien. För 2007 etableras
ytterligare 15 distributörer och de etablerade distributörerna beräknas under 2007 markant öka försäljningen.
On-line segmentet börjar ta fart med blandad konsult-/instrumentförsäljning under 2007. On-line
segmentet inom mejeriindustrin i framförallt Västeuropa är mycket lovande, men när ett större genombrott kan ske är svårt att uppskatta.
Trots att Miris inte har någon direkt konkurrent i
segmentet har en årlig prissänkning om 3 % beaktats i kalkylen.
Tillverkningskostnaden kommer att minska från första halvåret 2007, då en ny plattform börjar produceras. Efter det sker en gradvis minskning av kostnaden. Den beräknade totala minskningen 2006
till slutet av 2008, när den årliga volymen beräknas
uppgå till mer än 200 instrument per år, är runt 40
%, vilket är en försiktig uppskattning eftersom dagens produkt är en prototyp.
Den främsta risken i försäljningsprognoserna är att
marknadsgenombrotten tar längre tid och således
försenas jämfört med Miris resultatprognos. En annan risk är att på sikt måste konkurrens påräknas
inom Miris marknadssegment. För tydlighets skull
skall framhållas – vilket framgår av att Miris avser
att genomföra en nyemission om cirka 5 mkr under
2006 avsedd för att stärka marknadsföringen och
försäljningsaktiviteterna och för att ytterligare bredda ägandet i bolaget. Att denna emission genomförs
planenligt är en viktig förutsättning för prognosen.
Resultatprognos - koncern
Miris har som målsättning att även på längre sikt ha
en kraftig tillväxttakt.
(Mkr)

2006

2007

Intäkter

3,2

14,3

Kostnader

3,1

9,8

Resultat före skatt

0,1

4,5

Revisors rapport avseende prognos
se sidan 41
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Styrelse
Tony Malmström
Sysselsättning utanför Miris
Avdelningschef i Ericsson AB inom 3G mjukvaruutveckling. TOMA, enskild firma mjukvarukonsult
mot framför allt Arla Foods.
Kort historik
Tony Malmström har arbetat med mjukvaru- och
hårdvarudesign i olika konstellationer. Han har sedan 1979 utvecklat programvara i egen regi. Som
anställd har Tony utvecklat mätinstrument på Intab
AB. Han har arbetat som konsult hos ÅF med utveckling av mjuk- och hårdvara med uppdrag för
bland annat IBM och Ericsson. Tony har arbetat som
utvecklingschef på Ericsson i 10 år på olika nivåer
för system, radio, digital hårdvara, analoga och digitala integrerade kretsar, mjukvara i Ericssons 2G/3G
basstationer.
Samtliga nuvarande och tidigare bolagsengagemang under de fem senaste åren:
× Inga

Fakta Tony Malmström
Ålder

42

Titel:

Civilingenjör

Position:

VD och ledamot (sedan 2001)

Antal aktier

1 016 928

Kontorsadress:

Färögatan 6
164 80 Stockholm

Tele:

08 - 757 56 54

Lars-Ove Sjaunja
Sysselsättning utanför Miris
Verkställande direktör i L O SJAUNJA AB
Kort historik
Disputerade 1982 vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Avhandlingen behandlade Mid IR teknologi
med avseende på mjölkanalyser. Anställd på Svensk
Husdjurskötsel/Svenska Mejeriernas Riksförening
med ansvarsområde inom mjölkanalyser mellan
1980-1984. Anställd på Foss Electric, Danmark mellan 1984-1990. Från 1990 eget konsultbolag inom
området statistiska analyser och mjölkanalyser. LarsOve har ett antal patent relaterade till Mid IR och
mjölk.
Familjeband
Gift med Kerstin Svennersten-Sjaunja
Samtliga nuvarande och tidigare bolagsengagemang under de fem senaste åren:
× L O SJAUNJA AB
» Verkställande direktör, 1991× SWEDAT
» Styrelseledamot, 1999-2002
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Fakta Lars-Ove Sjaunja
Ålder

57

Titel:

AgrDr

Position:

Ordförande (sedan 2001)

Antal aktier

1 040 950

Kontorsadress:

Kungsgatan 109
753 18 Uppsala

Tele:

018 - 50 50 51

STYRELSE

Kerstin Svennersten-Sjaunja
Sysselsättning utanför Miris
Professor i mjölkfysiologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala. Bedriver forskning och undervisning inom mjölkens fysiologi, både nationellt
och internationellt.
Kort historik
Husdjursagronom 1984, agronomie doktor 1990.
Förutom anställning vid Svenska Lantbruksuniversitetet så har Kerstin arbetat som forskningskoordinator vid DeLaval under två år samt periodvis
varit engagerad i familjeföretaget L O Sjaunja AB
som bedriver konsultverksamhet inom området
mjölkanalyser. Kerstin var under två år aktiv i utbildningsbolaget SWEDAT.
Familjeband
Gift med Lars-Ove Sjaunja
Samtliga nuvarande och tidigare bolagsengagemang under de fem senaste åren:
× L O SJAUNJA AB
» Styrelseledamot, 1998× SWEDAT
» Styrelseledamot, 1999-2002

Fakta Kerstin Svennersten-Sjaunja
Ålder

52

Titel:

Professor

Position:

Ledamot (sedan 2001)

Antal aktier

1 000 912

Kontorsadress:

Kungsängens forskningscentrum
753 23 Uppsala

Tele:

018 - 67 20 03

Dan Lindqvist
Sysselsättning utanför Miris
Heltidsanställd som systemexpert i Ericsson Radio
Systems AB inom 2G- och 3G-området.
Kort historik
Dan Lindqvist har arbetat med elektronikrelaterad
design i såväl små som stora företag under sin yrkesverksamma tid. Dan har sedan 1988 arbetat inom
Ericsson-koncernen med design och systemering av
2G- och 3G-system med relaterade produkter. Dan
innehar ett antal patent inom elektronik- och systemdesign.
Samtliga nuvarande och tidigare bolagsengagemang under de fem senaste åren:
× Inga

Fakta Dan Lindqvist
Ålder

53

Titel:

Ingenjör

Position:

Ledamot (sedan 2001)

Antal aktier

888 811

Kontorsadress:

Färögatan 6
164 80 Stockholm

Tele:

STYRELSE

08 - 757 56 54
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Mikael Nyström
Sysselsättning utanför Miris
Heltidsanställd som enhetschef i Ericsson Test Environments AB med ansvar för service leveranser inom
EMEA, enheten har 490 anställda
Kort historik
Mikael har sedan 1991 arbetat inom Ericsson-koncernen med ett flertal olika uppgifter och ansvarsområden. Mikael har bland annat varit marknadschef
inom Ericsson för ett flertal länder i Mellanösternområdet.
Samtliga nuvarande och tidigare bolagsengagemang under de fem senaste åren:
× Kuwait Ericsson Telecommunications
» Styrelseledamot, 1997-2002

Fakta Mikael Nyström
Ålder

42

Titel:

Civilingenjör

Position:

Ledamot (sedan 2004)

Antal aktier

472 431

Kontorsadress:

Thorshamnsgatan 23
164 40 Kista

Tele:

08 - 594 623 37

Thomas Halvorsen
Sysselsättning utanför Miris
VD, Fjärde AP-fonden
Kort historik
Fil. kand. 1974, finansanalytiker SHB 1974-1983,
analyschef Fjärde AP-fonden 1983, vVD där 1988,
VD sedan 1993.
Samtliga nuvarande och tidigare bolagsengagemang under de fem senaste åren:
× Beijer Alma AB
» Styrelseledamot, 1992× AB Electrolux
» Styrelseledamot, 1996-2005
× AP Fastigheter AB
» Styrelseledamot, 2000-2005
× IVA:s Näringslivsråd
» Ledamot, 1993-

Fakta Thomas Halvorsen
Ålder

57

Titel:

Verkställande direktör

Position:

Ledamot (sedan 2002)

Antal aktier

164 150

Kontorsadress:

Fjärde AP-fonden
Box 3069
103 61 Stockholm

Besöksadress:
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STYRELSE

Revisor och anställda
Revisor
Sylve Gustafsson, Gustafsson Revisionsbyrå AB,
Skolgatan 33, 753 11 Uppsala
Sylve är auktoriserad revisor och medlem i FAR.
Bolaget Miris Holding AB bildades 2005-12-02 som
ett lagerbolag. Byte av revisor gjordes 2005-12-30
från lagerbolagets revisor till Sylve Gustafsson.
Anställda
Dotterbolaget Miris AB har fram till idag haft ett
minimum av anställd personal i Bolaget. Miris har
med hjälp av ägarinsatser nedlagt ett mycket stort
antal timmar inom området forskning och utveckling sedan verksamhetsstarten 1998. Genom Miris
pågående kapitalisering och den planerade noteringen på AktieTorget läggs grunden för Bolagets
kommersialisering. Miris kommer på sikt att satsa
på vidareutveckling av analysinstrumentet inom nya
applikationsområden.
I dagsläget har Miris AB en säljare anställd på heltid
samt en administratör på halvtid. Miris Holding AB
kommer att anställa Tony Malmström som VD under hösten 2006. Även Lars-Ove Sjaunja kommer
att anställas med inriktning på produktutveckling.
Miris AB kommer att förstärka organisationen på
säljsidan efterhand som marknadsaktiviteterna och
försäljningen intensifieras. Samtliga anställda personer är placerade på Bolagets kontor i Uppsala.

REVISOR & ANSTÄLLDA
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Övriga upplysningar
Ersättning till styrelse och ledande befattningshavare
Det har inte utgått några ersättningar eller naturaförmåner till styrelse eller ledande befattningshavare
under det senaste räkenskapsåret. Således har inte
heller avsatts belopp för pensioner eller liknande
förmåner. Detta gäller för såväl moderbolag som
dotterbolag.

×

×

Styrelsens arbetsformer

×
×

×
×

Samtliga ledamöter är valda till nästa ordinarie bolagsstämma. En styrelseledamot äger
rätt att när som helst frånträda sitt uppdrag.
Styrelsens arbete följer styrelsens fastställda
arbetsordning. Verkställande direktörens
arbete regleras genom instruktioner för VD.
Såväl arbetsordning som instruktioner fastställs årligen av Bolagets styrelse.
Frågor som rör revisions- och ersättningsfrågor beslutas direkt av Bolagets styrelse.
Svensk kod för bolagsstyrning skall tillämpas
av samtliga bolag på Stockholmsbörsens
A-lista och de bolag som på O-listan som har
ett marknadsvärde överstigande 3 miljarder
kronor. Koden är således inte obligatorisk för
Miris Holding AB. Bolaget avser att successivt implementera tillämpliga regler i koden
för bolagsstyrning.

Transaktioner med närstående
Det har inte förekommit några transaktioner mellan
Bolaget och närstående till Bolaget som enskilt eller
tillsammans är väsentliga för Bolaget.
Tillgängliga handlingar
Bolaget håller följande handlingar tillgängliga i pappersform under detta dokuments giltighetstid:

×
×
×

Stiftelseurkund
Bolagsordning
Historisk finansiell information

×
×

×

×
×

×

Det finns inga avtal mellan Miris Holding AB
eller dotterbolaget Miris AB och någon styrelseledamot eller ledande befattningshavare
som ger denne rätt till någon förmån efter
det att uppdraget avslutats.
Ingen av styrelsens ledamöter eller ledande
befattningshavare har varit inblandade i
konkurs, försatts i likvidation eller satts under
konkursförvaltning. Ingen av dessa personer
har heller haft näringsförbud eller i övrigt
anklagats av myndigheter i frågor som har
inverkan på respektive persons uppdrag
i Bolaget. Likaså har inte heller någon av
ovanstående personer åtalats för bedrägerirelaterade mål eller dylikt.
Det föreligger inte någon intressekonflikt
mellan Bolaget och någon styrelseledamot
eller ledande befattningshavare.
Det förekommer inga särskilda överenskommelser med större aktieägare, kunder,
leverantörer eller andra parter där styrelsemedlemmar eller andra ledande befattningshavare ingår i.
Bolaget har inte varit och är inte part i något
rättsligt förfarande eller skiljeförfarande
under de tolv senaste månaderna som skulle
kunna få betydande effekt på Bolagets
finansiella ställning eller lönsamhet. Bolaget
är inte heller medveten om något rättsligt
förfarande eller skiljeförfarande som kan
uppkomma.
Det finns inga särskilda system för personalens förvärv av aktier eller liknande.
Det finns inga utestående optionsprogram
vid upprättandet av detta prospekt. Såvitt
styrelsen känner till föreligger inte heller
några aktieägaravtal mellan Bolagets ägare.
Miris Holding AB befinner sig fortfarande i
ett uppbyggnadsskede så kallat ”Early Stage”. När Bolaget har en intjäningsförmåga
som ger utrymme för en uthållig produktutveckling och expansion är det rimligt att dela
ut minst en tredjedel av vinsten efter skatt.

Handlingarna finns på Bolagets huvudkontor.
Övrigt
Bolagsrätt i S-vall AB är stiftare till Miris Holding
AB. Bolaget bildades som ett lagerbolag 2005-1202. 2005-12-30 ändrades bolagsnamnet till Miris
Holding AB, ny revisor valdes och ny bolagsordning
antogs.
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Bolagets aktier berättigar till utdelning från och med
verksamhetsåret 2006.
I svenska bolag måste utdelningen föreslås av styrelsen och godkännas av årsstämman i enlighet med
aktiebolagslagen och bolagsordningen. Rätt till utdelning tillfaller placerare som på avstämningsdaÖVRIGA UPPLYSNINGAR

gen för årsstämman är registrerad som aktieägare
i Bolaget. Utbetalning av eventuell utdelning ombesörjs av VPC. Det finns inga garantier för att det
för ett visst år kommer att föreslås eller beslutas om
någon utdelning i Bolaget.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
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Aktiekapital och aktiekapitalets utveckling
Aktiekapital

×
×
×
×
×
×
×

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor.
Antalet aktier skall vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000.
Registrerat aktiekapital är 4 267 000 kronor före nyemission.
Kvotvärde är 0,80 kronor *
Aktierna har emitterats enligt Aktiebolagslagen och är utgivna i svenska kronor.
Det finns ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat samt
berättigar till en röst på bolagsstämman. En aktie är lika med en röst.
Kontoförande institut: Värdepapperscentralen (VPC), Box 7822, 103 97 Stockholm. Aktier kommer
att registreras på person i elektroniskt format genom VPC-systemet.

Aktiekapitalets utveckling
År

Händelse

Kvotvärde*

Ökning av
antalet aktier

Ökning av
aktiekapital

Totalt antal
aktier

Totalt aktiekapital

2005

Bolagsbildning

1

2006

Split 1:1,25

0,80

100 000
25 000

100 000

100 000

100 000

125 000

100 000

2006

Apportemission

0,80

5 208 750

4 167 000

5 333 750

4 267 000

2006

Nyemission

0,80

1 025 000

820 000

6 358 750

5 087 000

* Kvotvärde ersätter nominellt belopp. (Kvotvärde=Aktiekapital/antal aktier)
Regelverk
Bolaget avser följa all lagstiftning, författningar och rekommendationer som är tillämpliga på offentliga
bolag som är noterade på auktoriserade marknadsplatser i Sverige. Följande regelverk är tillämpliga:

×
×
×

Aktiebolagslagen
Näringslivets Börskommittes (NBK) regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv
Lagen om handel med finansiella instrument

Övrigt
× Under det senaste och nuvarande räkenskapsåren har inga officiella uppköpsbud gjorts av någon
tredje part.
× Enligt aktiebolagslagen har en aktieägare som direkt eller indirekt innehar mer än 90% av aktiekapitalet i ett bolag rätt att inlösa resterande aktier från övriga aktieägare i bolaget. På motsvarande
sätt har en aktieägare vars aktier kan bli föremål för inlösen rätt till sådan inlösen av majoritetsaktieägaren. Näringslivets Börskommitté har regler gällande offentliga erbjudanden om aktieförvärv,
så kallad budplikt. Enligt dessa regler är en aktieägare skyldig att offentligt erbjuda att förvärva alla
aktier i ett bolag för det fall aktieägaren innehar aktier med rösträtter som uppgår till 30% eller
mer.
× För det fall en likvidation resulterar i överskott har aktieägare rätt att ta del därav.
× Det föreligger inga rättigheter, förutom rätt till aktieutdelning, att ta del av Bolagets vinster.
× Miris Holding AB har inte utsett någon likviditetsgarant.
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EKONOMISK INFORMATION

Ägarförhållanden
Ägarförteckning per 2006-04-06
Namn

Antal aktier

Andel av röster och kapital %

Lars-Ove Sjaunja

1 040 950

16,37

Tony Malmström

1 016 928

15,99

Kerstin Svennersten Sjaunja

1 000 912

15,74

888 811

13,98

Övriga

2 411 149

37,92

Totalt

6 358 750

100,00

Dan Lindqvist

Styrelsens ledamöter ser sina aktieinnehav som en långsiktig placering och har för avsikt att behålla sina
aktieinnehav oförändrade, åtminstone intill dagen efter det att Bolagets bokslutskommuniké för 2006 publicerats, vilket beräknas ske 2007-02-22. Mindre poster (maximalt 10% av respektive ledamots aktieinnehav) kan undantagsvis ställas till marknadens förfogande i syfte att förbättra spridningen av och/eller
likviditeten i den noterade, dock ej före den planerade nyemissionen under 2006.

Tidpunkter för ekonomisk information
Räkenskapsperiod:		
Januari-juni 2006:		
Juli-september 2006:		
Bokslutskommuniké 2006:

EKONOMISK INFORMATION

2006-01-01 – 2006-12-31
2006-08-17
2006-11-16
2007-02-22
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Finansiell översikt
Finansiell information
Då Miris Holding AB bildades 2005-12-02 och första räkenskapsåret är 2005-12-02—2006-12-31 så finns
det ingen historisk finansiell information att tillgå för Bolaget. Två väsentliga händelser har påverkat Miris
Holding AB. Dels har Miris Holding AB förvärvat Miris AB genom apportemission och dels har Miris Holding
AB genomfört en nyemission. Dessa händelser ingår i den koncernbalansräkning som finns på sidan 40 i
detta prospekt. För övrigt finns det inga väsentliga förändringar vd gäller koncernens finansiella ställning
eller ställning på marknaden att redovisa.
För att ge Bolaget en rättvisande bild så redovisas resultat- och balansräkning för dotterbolaget Miris AB för
tidsperioderna 2002-07-01—2005-06-30 och 2005-07-01—2006-01-10. Räkenskapsåret för Miris AB har
ändrats från 0701-0630 till kalenderår. Detta innebär att innevarande räkenskapsår för Miris AB är förlängt
och omfattar perioden 2005-07-01—2006-12-31. Vidare presenteras en balansräkning för Miris Holding
AB samt en koncernbalansräkning per 2006-04-11 som visar moderbolagets och koncernens finansiella
ställning.
Dotterbolaget Miris AB har under den senaste treårsperioden i första hand bedrivit utveckling av sitt analysinstrument för vätskor. Vidare har tillverkning och försäljning av analysinstrument skett i mindre skala.
Verksamheten har löpande finansierats genom egna medel, ägares tillskott av kapital genom nyemissioner
samt genom villkorade lån från NUTEK och ALMI. Vidare har verksamheten finansierats genom nedlagd tid
från ägarna i Miris AB. Övrig finansiell information avseende Miris AB finns på sidan 3-4 i detta prospekt.
Finansiella resurser
Bolagets likvida medel bedöms vara tillräckliga för att dels utveckla en ny teknikplattform och dels intensifiera marknadsföringsarbetet och bygga ut distributörsnätet. Vidare har Bolaget en checkräkningskredit på
0,5 miljoner kronor. Vid ökade försäljningsvolymer kommer rörelsekapitalbindningen att öka i Bolaget. Den
ökade rörelsekapitalbindningen kommer i första hand att finansieras genom banklån.
Miris Holding AB avser att genomföra en nyemission om cirka 5 MSEK under 2006. Denna emission kommer att vara avsedd för att ytterligare stärka marknadsföringen och säljaktiviteterna i Bolaget. Bolagets
uppsatta intäkts- och resultatmål för 2006 och 2007 samt målsättningen att även på längre sikt ha en
kraftig tillväxttakt förutsätter att den planerade nyemissionen genomförs. Miris Holding AB ser med nuvarande strategi för marknadsföring och produktutveckling inget ytterligare kapitalbehov inom den närmsta
treårsperioden.
I det fall att den planerade nyemissionen uteblir eller genomförs på ett mindre belopp än 5 MSEK så kommer marknadsaktiviteterna att minskas i motsvarande grad. Miris Holding AB gör bedömningen att de
likvida medlen - med minskade marknadsaktiviteter - kommer att vara tillräckliga för en fortsatt verksamhet utan genomförandet av den planerade nyemissionen. Eftersom marknadsföringen och säljaktiviteterna
anpassas till resultatet av den planerade nyemissionen bedömer Bolaget att kassaflödet kommer att vara
positivt under den kommande treårsperioden. Allt sammantaget med Bolagets övriga ekonomiska strategier bedöms leda till att kassaflödet också återspeglas i resultatprognosen för 2006-2007.
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EKONOMISK INFORMATION

Resultaträkning - Miris AB
2005-07-01 -2006-01-10**

Not

2004-07-01-2005-06-30

2003-07-01-2004-06-30

2002-07-01-2003-06-30

457 558

956 571

558 675

454 285

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Förändring av varulager

0

-239 862

-112 210

0

15 335

17 369

200 000

0

472 893

734 078

646 465

454 285

Råvaror och förnödenheter

-180 968

-22 044

-64 098

-101 581

Övriga externa kostnader

-218 682

1

-409 456

-310 468

-535 891

Personalkostnader

-156 922

2

-267 064

-4 166

-10 843

Avskrivningar

-177 499

-288 661

-289 358

-286 145

-16

-422

0

0

Summa kostnader

-734 087

-987 647

-668 090

-934 460

Rörelseresultat

-261 194

-253 569

-21 625

-480 175

1

132

86

4 804

Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter
Rörelsens kostnader

Övriga rörelsekostnader

Resultat från finansiella poster
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

-36 480

-99 767

-49 711

-141 890

Resultat efter finansiella poster

-297 673

-353 204

-71 250

-617 261

Periodens/Årets resultat

-297 673

-353 204

-71 250

-617 261

** Samtliga siffror för perioden 2005-07-01--2006-01-10 har ej granskats av Bolagets revisor.
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Balansräkning - Miris AB
2006-01-10**

Not

2005-06-30

2004-06-30

2003-06-30

708 375

3

877 230

825 939

1 101 249

27 300

4

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter FoU
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa anläggningstillgångar

34 319

45 313

43 328

735 675

911 549

871 252

1 144 577

1 424 457

1 328 541

1 104 975

870 323

Omsättningstillgångar
Varulager
Kundfordringar

163 920

136 718

4 103

96 046

Övriga fordringar

40 204

6 652

3 803

43 249

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

12 152

69 988

14 486

6 892

130 356

2 216

6 964

19 751

Summa omsättningstillgångar

1 771 089

1 544 115

1 134 331

1 036 261

SUMMA TILLGÅNGAR

2 506 764

2 455 664

2 005 583

2 180 838

Kassa och bank

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

5

Bundet eget kapital
Aktiekapital

130 100

112 500

112 500

100 000

Överkursfond

1 419 900

437 500

437 500

0

Summa bundet eget kapital

1 550 000

550 000

550 000

100 000

500 000

0

0

0

Ansamlad förlust
Ovillkorat aktieägartillskott
Villkorat aktieägartillskott *

0

1 000 000

1 000 000

1 000 000

-1 355 408

-1 001 919

-930 668

-313 408

Periodens/Årets resultat

-297 673

-353 204

-71 250

-617 261

Summa fritt eget kapital

-1 153 081

-355 123

-1 918

69 331

396 919

194 877

548 082

169 331

Balanserat resultat

Summa eget kapital

* Det villkorade aktieägartillskottet är omvandlat till ett ovillkorat aktieägartillskott den 18 december 2005.
** Samtliga siffror för 2006-01-10 har ej granskats av Bolagets revisor.
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2006-01-10**

Not

0

6

2005-06-30

2004-06-30

2003-06-30

Skulder
Långfristiga skulder
Checkräkningskredit

463 699

266 031

224 653

Övriga skulder

1 870 384

1 611 293

1 044 971

1 472 586

Summa långfristiga skulder

1 870 384

2 074 992

1 311 002

1 697 239

49 353

49 353

83 650

31 800

129 290

86 043

32 175

223 644

31 522

21 103

-13 226

48 824

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

29 296

29 296

43 900

10 000

239 461

185 795

146 499

314 268

Summa skulder

2 109 845

2 260 787

1 457 501

2 011 507

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2 506 764

2 455 664

2 005 583

2 180 838

500 000

500 000

500 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Summa kortfristiga skulder

Ställda panter
Företagsinteckningar

7
500 000

Ansvarsförbindelser
Villkorat aktieägartillskott

8
0

** Samtliga siffror för 2006-01-10 har ej granskats av Bolagets revisor.
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Redovisningsprinciper
Bolagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna
råd.
Fordringar
Fordringar upptas till det belopp, som efter induviduell bedömning beräknas bli betalt.
Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar
avseende tidigare års aktuella skatt, samt andel i intressebolags skatt.
Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas
från skattemyndigheten. 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 skatteeffekter i
resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas direkt mot eget
kapital.
Varulager
Anskaffningsvärdet för egentillverkade helfabrikat har beräknats till varornas tillverkningskostnader inklusive skälig andel av indirekta kostnader.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda nyttjandetiden. Inventarier skrivs
av på fem år.
Immateriella tillgångar
Utgifter för forsknings- och utvecklingskostnader har ansetts vara av väsentligt värde för företaget under
kommande år och har aktiverats i balansräkningen som balanserade utgifter för forskning- och utvecklingsarbeten. Dessa tillgångar skrivs av linjärt över 5 år.
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Noter
Not 1 Arvode till revisor
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt
rådgivning eller annat biträde som föranleds av iaktagelser vid sådan granskning eller genomförandet av
sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.
2004-07-01-2005-06-30

2003-07-01-2004-06-30

2002-07-01-2003-06-30

24 225

61 400

18 650

Arvode och kostnadsersättningar
Revisionsuppdrag
Andra uppdrag

0

0

0

24 288

61 400

18 650

2004-07-01-2005-06-30

2003-07-01-2004-06-30

2002-07-01-2003-06-30

Kvinnor

0

0

0

Män

1

0

0

Summa

1

0

0

2004-07-01-2005-06-30

2003-07-01-2004-06-30

2002-07-01-2003-06-30

Summa

Not 2 Personal

Medeltal anställda

Medeltal anställda
Löner och andra ersättningar till styrelse och VD

0

0

0

Löner och andra ersättningar till övriga anställda

237 415

3 052

2 722

Pensionskostnader till styrelse och VD

0

0

0

Pensionskostnader till övriga anställda

5 199

0

0

Övriga personalkostnader
Summa

24 450

0

0

267 064

3 052

2 722

2005-06-30

2004-06-30

2003-06-30

1 376 566

1 376 565

1 723 537

326 603

0

0

0

0

0

Not 3 Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten

Anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Summa

EKONOMISK INFORMATION

0

0

-346 973

1 703 169

1 376 565

1 376 564
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2005-06-30

2004-06-30

2003-06-30

Ingående avskrivningar

-550 626

-275 313

0

Årets avskrivningar

-275 313

-275 313

-275 313

Utgående planenliga avskrivningar

-825 939

3 052

-275 313

877 230

825 939

1 101 251

2005-06-30

2004-06-30

2003-06-30

70 190

54 160

0

0

0

39 648

Planenliga avskrivningar

Utgående planenligt restvärde

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

Anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde
Årets förändring
Inventarier och verktyg

11 062

0

0

-14 512

16 030

0

66 740

70 190

39 648

2005-06-30

2004-06-30

2003-06-30

-24 877

-10 839

0

5 804

0

0

-10 142

-7 930

-7 930

-3 206

-6 108

0

-32 421

-24 877

-7 930

34 319

45 313

31 718

2005-06-30

2004-06-30

2003-06-30

112 500

100 000

100 000

0

12 500

0

Belopp vid årets utgång

112 500

112 500

100 000

Överkursfond (av nyemission)

437 500

437 500

0

Summa bundet kapital vid årets utgång

550 000

550 000

100 000

Uthyrda FMA2001
Utgående anskaffningsvärden

Planenliga avskrivningar
Ingående avskrivningar
Årets förändring
Inventarier och verktyg
Uthyrda FMA2001
Utgående planenliga avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

Not 5 Förändring av eget kapital

Belopp vid årets ingång
Inbetalt aktiekapital (av nyemission 450 000 kr)
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Ansamlad förlust
Belopp vid årets ingång

-1 919

69 331

-33 408

0

0

720 000

-353 204

-71 250

-617 261

-32 421

-1 919

69 331

1 000 000

1 000 000

1 000 000

2005-06-30

2004-06-30

2003-06-30

500 000

500 000

500 000

2005-06-30

2004-06-30

2003-06-30

Avseende skulder till kreditinsitut

500 000

500 000

500 000

Summa ställda säkerheter

500 000

500 000

500 000

2005-06-30

2004-06-30

2003-06-30

Villkorat aktieägartillskott

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Summa ansvarsförbindelser

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Tillskjutet fritt eget kapital
Årets resultat
Summa
Villkorat Aktieägartillskott

Not 6 Chekräkningskredit

Beviljat belopp på checkräkningskredit

Not 7 Ställda säkerheter

För skulder i kreditinstitut

Not 8 Ansvarsförbindelser
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Revisionsberättelse
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Balansräkning - Miris Holding AB (per 2006-04-11)
TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Anläggningstillgångar

Eget kapital

Aktier i dotterbolag

4 167 000

Bundet eget kapital

Summa anläggningstillgångar

4 167 000

Aktiekapital, 5 333 750 aktier á 0,80 kr
Inbetalt aktiekapital, ej registrerat
Summa bundet eget kapital

Omsättningstillgångar
Momsfordran

820 000
5 087 000

1 129

Kassa och bank

3 001 500

Fritt eget kapital

Summa omsättningstillgångar

3 002 629

Överkursfond
Ovillkorat aktieägartillskott

SUMMA TILLGÅNGAR

4 267 000

7 169 629

Årets resultat

1 855 250
226 250
-6 518

Summa fritt eget kapital

2 074 982

Summa eget kapital

7 161 982

Skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

7 647

Summa kortfristiga skulder

7 647

Summa skulder

7 647

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7 169 629

Resultat- och balansräkning för perioden 2004-07-01—2005-06-30 är upprättad enligt Årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd. Resultat- och balansräkningen är granskad av Bolagets revisor.
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Koncernbalansräkning (per 2006-04-11)
TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Anläggningstillgångar

Eget kapital

Balanserade utgifter FoU
Inventarier, verktyg och installationer
Summa anläggningstillgångar

621 508
35 752
657 260

Omsättningstillgångar
Varor under tillverkning
Färdiga varor och handelsvaror
Kundfordringar

Bundet eget kapital
Aktiekapital

214 500

Inbetalt aktiekapital, ej registrerat

835 600

Överkursfond

3 275 150

Summa bundet eget kapital

4 325 250

466 754
1 073 835
251 124

Ansamlad förlust
Ovillkorat aktieägartillskott

Övriga fordringar

46 817

Balanserat resultat

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

10 659

Årets resultat

Kassa och bank

3 108 743

Summa fritt eget kapital

Summa omsättningstillgångar

4 957 932

Summa eget kapital

SUMMA TILLGÅNGAR

5 615 192

Skulder

726 250
-1 355 123
-582 303
-1 211 176
3 114 074

Långfristiga skulder
Checkräkningskredit

409 738

Övriga skulder

1 757 008

Summa långfristiga skulder

2 166 746

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

139 601

Leverantörsskulder

111 260

Övriga skulder

34 367

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

49 144

Summa kortfristiga skulder

334 372

Summa skulder

2 501 118

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

5 615 192

Ställda panter
Företagsinteckningar

500 000

Koncernbalansräkningen ovan speglar koncernens faktiska ställning per 2006-04-11 efter att Miris Holding AB har förvärvat 100%
av aktierna i Miris AB genom en apportemission som genomförts i januari 2006 samt efter tillfört kapital genom den nyemission som
slutfördes den 11 april 2006.
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Bolagsordning
Antagen 2006-01-31
§ 1.
Firma
Aktiebolagets firma är Miris Holding AB. Bolaget är publikt (publ).
§ 2.
Styrelsens säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Uppsala kommun.
§ 3.
Verksamhet
Bolagets verksamhet skall vara att direkt eller indirekt genom dotter- och intressebolag dels bedriva kommersiell utveckling och försäljning av tekniska hård- och mjukvaruprodukter samt utföra och försälja tjänster inom utveckling och administration och all därtill förenlig verksamhet, samt dels att äga och förvalta
aktier och värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
§ 4.
Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 4 000 000 och högst 16 000 000 kronor.
§ 5.
Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000.
§ 6.
Styrelse och revisorer
Styrelsen skall bestå av lägst en och högst sju ledamöter med högst sju suppleanter. Består styrelsen av en
eller två ledamöter skall minst en suppleant utses. Bolaget skall ha en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.
§ 7.
Kallelse till stämma
Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.
Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet. Bolagsstämma kan, förutom på den ort där styrelsen har sitt säte, hållas i Stockholm.
§ 8.
Anmälan till stämma
Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämma skall anmäla sig hos bolaget senast 12:00 den dag som
anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
§ 9.
Öppnande av stämma
Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser skall öppna bolagsstämman och leder förhandlingarna
till dess ordförande vid stämman valts.
§ 10.

Årsstämma

Årsstämma hålles årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

BOLAGSORDNING

NOTERINGSPROSPEKT | MIRIS HOLDING AB | 39

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
		
7.

Val av ordförande vid stämman.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
Godkännande av dagordningen.
Val av en eller två justeringsmän.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande
fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
Beslut

		
a)
			
		
b)
			
		
c)
			
8.
9.
		
10.
		

om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisorer eller
revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier,
utan begränsning i röstetalet.
§ 11. Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.
§ 12. Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1989:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som
är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).
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Revisorns rapport avseende prognos
Till styrelsen i Bolaget
Jag har granskat upprättandet av den prognos som framgår på sidan 17 i detta prospekt per den 11 april
2006.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsens och verkställande direktörens ansvar att upprätta prognosen samt fastställa de väsentliga
antaganden på vilka prognosen är baserad i enlighet med kraven i EU-förordningen 809/2004.
Revisorns ansvar
Det är mitt ansvar att lämna ett uttalande i enlighet med EU-förordningen 809/2004, punkt 13.3. Jag har
ingen skyldighet att och jag lämnar inte heller något uttalande avseende möjligheten för Bolaget att uppnå
prognosen eller de antaganden som ligger till grund för upprättandet av prognosen. Jag tar inte något ansvar för sådan finansiell information som använts i sammanställningen av prognosen.
Utfört arbete
Jag har utfört mitt arbete i enlighet god revisionssed. Mitt arbete har innefattat en bedömning av styrelsens
och verkställande direktörens tillvägagångssätt och tillämpade redovisningsprinciper vid upprättandet av
prognosen.
Jag har planerat och utfört vårt arbete för att erhålla den information och de förklaringar som jag bedömt
nödvändigt för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att prognosen har upprättats i
enlighet med de förutsättningar som anges på sidan 17. Dessa förutsättningar bygger på styrelsens och
verkställande direktörens bedömningar av bland annat Bolagets produkter, marknad och försäljning.
Då prognosen och dess antaganden hänför sig till framtiden och därför kan påverkas av oförutsebara händelser, kan jag inte uttala mig om huruvida det verkliga resultatet kommer att överensstämma med vad som
redovisats i prognosen. Avvikelserna kan visa sig vara väsentliga.
Uttalande
Jag anser att prognosen upprättats enligt de förutsättningar som anges på sidan 17 och i enlighet med de
redovisningsprinciper som tillämpas av Bolaget och som tidigare tillämpats av Miris AB.
Uppsala den 11 april 2006
Sylve Gustafsson
Auktoriserad revisor
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Skattefrågor
Det följande är en sammanfattning av de skattekonsekvenser som enligt nu gällande svensk skattelagstiftning kan uppkomma som en följd av att äga aktier, betalda tecknade aktier (BTA) och/eller teckningsrätter i Bolaget eller med anledning av erbjudandet att teckna aktier i bolaget. Sammanfattningen
är inte avsedd att uttömmande behandla alla skattefrågor som kan uppkomma i sammanhanget. Den
behandlar exempelvis inte de speciella regler som gäller för s.k. kvalificerade aktier i fåmansföretag eller delägarrätter som ägs av handelsbolag eller sådana juridiska personer vars innehav av delägarrätter
räknas som lagertillgångar i en näringsverksamhet. Särskilda skattekonsekvenser, som inte är beskrivna,
kan uppkomma också för andra kategorier av aktieägare eller innehavare, såsom exempelvis investmentföretag, investeringsfonder och personer som inte är obegränsat skattskyldiga i Sverige. Varje aktieägare
och innehavare rekommenderas att inhämta råd från skatteexpertis avseende de skattekonsekvenser som
kan uppkomma till följd av att äga aktier, betalda tecknade aktier (BTA) och/eller teckningsrätter i Bolaget eller med anledning av erbjudandet att teckna aktier i Bolaget, exempelvis till följd av att utländska
regler, skatteavtal eller andra speciella regler är tillämpliga. Bolaget tar ej på sig ansvaret för att innehålla
källskatt.
Beskattning vid avyttring av aktier
Fysiska personer
Fysiska personer och dödsbon beskattas för hela kapitalvinsten i inkomstslaget kapital vid försäljning av
aktier. Skatt tas ut med 30 procent av kapitalvinsten. Kapitalvinst respektive kapitalförlust beräknas som
skillnaden mellan försäljningsersättningen efter avdrag för eventuella försäljningsutgifter och de avyttrade
aktiernas omkostnadsbelopp (anskaffningsutgift). Eventuellt uppskovsbelopp på de sålda aktierna från tidigare andelsbyten skall normalt också återföras till beskattning.
Vid vinstberäkningen används genomsnittsmetoden. Enligt denna skall omkostnadsbeloppet för en aktie
utgöras av det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för aktier av samma slag och sort. Betalda tecknade
aktier, BTA, anses därvid inte vara av samma slag och sort som de befintliga aktierna förrän beslutet om nyemission registrerats. Som ett alternativ till genomsnittsmetoden kan i fråga om marknadsnoterade aktier,
såsom aktier i Bolaget, den s.k. schablonregeln användas. Denna regel innebär att omkostnadsbeloppet
får beräknas till 20 procent av försäljningsersättningen efter avdrag för försäljningsutgifter. Byte av BTA till
aktier medför inte i sig någon beskattning.
Avdrag för kapitalförlust medges normalt med 70 procent av förlusten mot kapitalinkomster. Kapitalförlust
vid försäljning av aktier kan kvittas i sin helhet mot kapitalvinster på aktier under samma år. Kvittning kan
även ske fullt ut mot kapital- vinster på andra marknadsnoterade delägarrätter än aktier med undantag
för andelar i investeringsfonder som innehåller endast svenska fordringsrätter (svenska räntefonder). Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges reduktion av skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt fastighetsskatt. Sådan skattereduktion medges med 30 procent för underskott som inte
överstiger 100 000 kronor och med 21 procent för underskott därutöver. Underskott kan inte sparas till ett
senare beskattningsår.
Juridiska personer
Aktiebolag och andra juridiska personer, utom dödsbon, beskattas för alla inkomster inklusive kapital-inkomster i inkomstslaget näringsverksamhet efter en skattesats om 28 procent. För beräkning av kapitalvinst
respektive kapitalförlust, se ovan under rubriken ”Fysiska personer”. Eventuellt uppskovsbelopp på de
sålda aktierna från tidigare andelsbyten skall normalt också återföras till beskattning.
Avdrag för kapitalförluster på aktier medges bara mot kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter. Sådana kapitalförluster kan även, om vissa villkor är uppfyllda, kvittas mot kapitalvinster på aktier och andra
delägarrätter som uppkommit i bolag inom samma koncern, under förutsättning att koncernbidragsrätt
föreligger. Kapitalförluster som inte har kunnat utnyttjas ett visst beskattningsår får sparas och dras av
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mot kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter under efterföljande beskattningsår utan begränsning
i tiden.
För aktiebolag och ekonomiska föreningar är dock kapitalvinster på s.k. näringsbetingade andelar skattefria
och kapitalförluster på sådana andelar ej avdragsgilla. Onoterade andelar anses alltid näringsbetingade.
Noterade andelar anses näringsbetingade under förutsättning att andelsinnehavet motsvarar minst 10 procent av rösterna eller innehavet betingas av rörelse. Skattefrihet för kapitalvinst på noterade andelar förutsätter dessutom att andelarna inte avyttras inom ett år från det att andelarna blivit näringsbetingade hos
innehavaren. I gengäld är kapitalförluster på noterade näringsbetingade andelar som innehafts kortare tid
än ett år avdragsgilla. Om andelar av samma slag och sort anskaffats vid olika tidpunkter, anses en senare
anskaffad andel ha avyttrats före en tidigare anskaffad andel. Om innehavet omfattar såväl andelar som
inte uppfyller kravet på innehavstid som andelar som uppfyller detta krav anses andelarna inte vara av
samma slag och sort vid beräkning en-ligt genomsnittsmetoden.
Beskattning av utdelning
För fysiska personer och dödsbon är skattesatsen 30 procent. För juridiska personer, utom dödsbon, är skattesatsen 28 procent. För vissa juridiska personer gäller särskilda regler.
För aktiebolag och ekonomiska föreningar är utdelning på näringsbetingat innehav skattefri (för definition
av näringsbetingad andel, se ovan under rubriken ”Beskattning vid avyttring av aktier, Juridiska personer”). Skattefrihet för utdelning på noterade andelar förutsätter dessutom att andelarna innehafts under
en sammanhängande tid om minst ett år från det att andelarna blivit näringsbetingade hos innehavaren.
Kravet på innehavstid måste inte vara uppfyllt vid utdelningstillfället. Om andelarna avyttras innan kravet
på innehavstid är uppfyllt kan dock lämnad utdelning komma att tas upp till beskattning under ett senare
beskattningsår.
Förmögenhetsbeskattning
Aktierna i Bolaget är kommer att noteras på AktieTorget och är med nuvarande regler befriade från förmögenhetsskatt.
Arvs- och gåvoskatt
Arvs- och gåvobeskattningen har avskaffats i Sverige.
Utländska aktieägare
Fysiska personer som inte är bosatta eller stadigvarande vistas i Sverige beskattas normalt inte i Sverige vid
försäljning av svenska aktier eller teckningsrätter. Enligt en särskild regel kan emellertid en fysisk person
som är bosatt utanför Sverige ändå bli beskattad i Sverige vid försäljning av svenska aktier, om personen
under det kalenderår då försäljningen sker eller vid något tillfälle under de tio närmast föregående kalenderåren varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här. Till-lämpligheten av denna regel kan dock i
viss mån vara begränsad genom skatteavtal som Sverige har ingått med andra länder för undvikande av
dubbelbeskattning.
Utländska juridiska personer är normalt inte skattskyldiga för kapitalvinst på svenska aktier eller teckningsrätter annat än om vinsten är hänförlig till ett s.k. fast driftställe i Sverige. För det fallet att fast driftställe
föreligger gäller dock reglerna avseende skattefri utdelning och kapitalvinst samt ej avdragsgill kapitalförlust med vissa begränsningar.
För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår normalt svensk kupongskatt på all
utdelning från svenska aktiebolag med 30 procent. Denna skattesats är dock i allmänhet reducerad genom
skatteavtal som Sverige har ingått med andra länder för undvikande av dubbelbeskattning. Avdraget för
kupongskatt verkställs normalt av VPC eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren.
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För aktieägare som är juridiska personer med hemvist inom EU utgår normalt inte svensk kupongskatt om
aktieägaren innehar 20 procent eller mer av kapitalet i det utdelande bolaget.
Svensk kupongskatt utgår inte heller på utdelning till utländska bolag på näringsbetingade andelar, om det
utländska bolaget motsvarar ett svenskt aktiebolag som kan ta emot utdelning skattefritt och utdelningen
under motsvarande förhållanden hade varit skattefri för ett svenskt bolag. Som förutsättning gäller vidare
att beskattningen av det utländska bolaget är likartad den beskattning som gäller för svenska aktiebolag
alternativt att det utländska bolaget omfattas av ett skatteavtal som Sverige ingått med landet i fråga och
bolaget har hemvist där enligt avtalet. Som näringsbetingade andelar anses i detta avseende onoterade andelar samt noterade andelar om innehavet motsvarar minst 10 procent av rösterna i bolaget. För noterade
andelar gäller att de måste ha innehafts under en sammanhängande tid om minst ett år vid utdelningstillfället.
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