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Svenska Medtech-bolaget Miris hos Worldwide Business med Kathy Ireland 
 
Det svenska Medtech bolaget Miris VD Camilla Myhre Sandberg, medverkar i “Worldwide 
Business with Kathy Ireland”. Intervjun sin helhet kommer att sändas på Bloomberg 
International den 18 och 19 Maj. 
 
Camilla Myhre Sandberg, VD för Miris, delar med sig om hur Miris vill bidra till en förbättrad 
neonatal hälsa genom att tillhandahålla lösningar för analys av humanmjölk som möjliggör 
individuell nutrition till för tidigt födda barn. Dessa barn är betydligt känsligare, och har 
dessutom ett större energibehov än fullgångna barn och behöver i många fall få mjölken 
berikad för att komplettera näringsinnehållet.  

Se intervjun med Miris i Worldwide Business med Kathy Ireland på Bloomberg International 
den 18 Maj, kl 7:30pm GMT och den 19 Maj kl 10:30am D.F. and 3:00pm HKT. 
 

För ytterligare information om Miris: 

Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB Cell phone: +46 18-14 69 07  
E-mail: camilla.sandberg@mirissolutions.com 
 
mirissolutions.com  
Miris på Facebook 
Miris på Twitter 
Miris på LinkedIn  
 
About Miris  
Miris är ett globalt MedTech bolag som tillverkar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av 
humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela 
värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga 
start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten 
(FDA) för Miris Human Milk Analyzer (HMA). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att 
tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market. 
 
About World Wide Business with kathy ireland®  
Worldwide Business with kathy ireland® is a weekly business television program featuring real world insights 
from corporate executives from all over the globe which can be viewed on Fox Business Network as part of their 
sponsored programming lineup, as well as internationally to over 50 countries on Bloomberg International. 
 


