
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TILLÄGG TILL EU-TILLVÄXTPROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL 

TECKNING AV UNITS I MIRIS HOLDING AB 

 

 

Distribution av detta tilläggsprospekt är föremål för begränsningar i vissa jurisdiktioner, se ”Viktig 

information” i Prospektet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tillägg till prospekt 

Detta dokument (”Tilläggsprospektet” har upprättats av Miris Holding AB (publ), org. nr 556694-4798 

(”Miris eller ”Bolaget”) i tillägg till det EU-tillväxtprospekt avseende inbjudan till teckning av units i Miris 

som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 26 april 2021 (Finansinspektionens 

diarienummer 21-4821) och offentliggjordes samma dag (”Prospektet”). Tilläggsprospektet är en del av, 

och ska läsas tillsammans med, Prospektet. De definitioner som finns i Prospektet gäller även för 

Tilläggsprospektet. 

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Miris, den 29 april 2021, genom pressmeddelande 

offentliggjorde att Bolagets nettoomsättning och resultat i det första kvartalet 2021 har överstigit Bolagets 

förväntningar då både nettoomsättning och resultat för kvartalet redan nu ser ut att bli väsentligt bättre 

än samma period föregående år. Pressmeddelandet finns tillgängligt på Bolagets webbplats 

(www.mirissolutions.com). 

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 10 

maj 2021 (Finansinspektionens diarienummer 21-11024).  

Investerare som före offentliggörande av detta Tilläggsprospekt har gjort en anmälan om eller på annat 

sätt samtyckt till köp eller teckning av de värdepapper som omfattas av Prospektet har enligt artikel 23 i 

Prospektförordningen rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke inom två dagar från 

offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga till och med den 12 maj 2021. Återkallelse ska ske 

skriftligen till Mangold Fondkommission AB, ämne: Miris, Box 556 91, 102 15 Stockholm, Sverige eller via 

e-post till emissioner@mangold.se. Det datum för återkallelse som tas i beaktande är det datum då posten 

stämplat brevet eller när e-posten inkommit till Mangold. Investerare som har tecknat units genom 

förvaltare ska kontakta sina förvaltare gällande återkallelse. Teckning som ej återkallas kommer att förbli 

bindande.  

Tilläggsprospektet och Prospektet finns tillgängliga i elektroniskt format på Finansinspektionens 

(www.fi.se), Bolagets (www.mirissolutions.com) och Mangolds (www.mangold.se) webbplatser. 
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Tillägg till avsnittet ”Marknads- och verksamhetsöversikt” 

 

Bolagets pressmeddelande den 29 april 2021 föranleder följande tillägg efter rubriken ”Trender” i avsnittet 

”Marknads- och verksamhetsöversikt” på sidan 28 i Prospektet: 

Förväntade resultat 

Den 29 april 2021 meddelade Miris att Bolagets nettoomsättning och resultat för det första kvartalet 2021 

väntas bli väsentligt bättre än samma period föregående år. Nettoomsättningen i det första kvartalet 2021 

väntas uppgå till cirka 4,0 MSEK, jämfört med cirka 1,7 MSEK under motsvarande period 2020. Periodens 

resultat uppskattas bli en förlust om cirka 2,3 MSEK, jämfört med en förlust om cirka 5,8 MSEK föregående 

år. Beloppen är preliminära då delårsrapporten ännu inte är offentliggjord. Den finansiella informationen 

har inte granskats eller reviderats av Bolagets revisor. Såvitt Bolaget känner till finns det inga oförutsedda 

kostnader som skulle kunna uppkomma innan delårsrapporten offentliggörs och som i sin tur skulle kunna 

påverka det förväntade resultatet. 

Enligt Bolagets bedömning finns det därmed inga osäkra faktorer som i väsentlig utsträckning skulle kunna 

ändra det förväntade resultatets utfall. Det förväntade resultatet har sammanställts och utarbetats på en 

grundval som är både jämförbar med årsbokslutet och förenlig med emittentens redovisningsprinciper.  


