Miris ökar fokus på affärssegmentet för
analys av bröstmjölk
I samband med bolagets nyemission poängterades att fokus kommer att
ligga på marknaden för analys av bröstmjölk. I linje med denna strategi
meddelar Miris nu att ett projekt inom mejerisegmentet avslutas i förtid,
nämligen CCU-projektet i Indien.
Under 2015 ökade Miris sin marknadsnärvaro inom segmentet för analys av bröstmjölk.
Bolaget träffade internationella opinionsledare inom vård av för tidigt födda barn samt
besökte neonatalavdelningar och mjölkbanker i många länder som använder eller överväger
att köpa Miris HMA för bröstmjölkanalys. Kunskap om hur marknaden och behovet för
analys av bröstmjölk växer är helt avgörande för Miris förmåga att expandera sin verksamhet.
För att ta åtgärder i utvecklingen till ett lönsamt bolag har Miris styrelse beslutat att i förtid
avsluta ett projekt inom mejerisegmentet. Bolaget har erhållit stöd från Swedpartnership, ett
finansieringsprogram inom Swedfund International AB, för att utvärdera möjligheten att
utveckla och producera en enklare modell av mejeriinstrumentet DMA, en s k Collection
Center Unit (CCU), tillsammans med en indisk partner. Även om marknaden för analys av
mejerimjölk är mycket stor gör Miris bedömningen att konkurrensen från etablerade aktörer
är ett för stort hinder för en lönsam penetration.
”Miris är ett litet bolag med begränsade resurser inom utveckling, produktion och marknad.
Jag välkomnar styrelsens beslut att nu ytterligare fokusera på att utveckla HMA-marknaden,
där intresset och efterfrågan ökar dagligen och konkurrensen just nu är marginell. Vi arbetar
intensivt med ansökan till FDA, utveckling av en standardlösning samt HMA-studier med
opinionsledare”, säger Ulf Boberg, VD för Miris Holding AB.
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Miris är ett globalt företag som tillverkar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av mjölk.
Företaget fokuserar med sina produkter på analys av bröstmjölk. Visionen är att fler och fler barn skall har
tillgång till mjölk av hög kvalitet. Miris Holding AB är noterat på Aktietorget.

Adress
Kungsgatan 115
753 18 Uppsala

Tele
Tele

018-14 69 07

Web/E-mail
www.miris.se
info@miris.se

Org. Nummer
556604-0308

