
 

 

 
 

PRESSMEDDELANDE 
2021-05-20 

MIRIS GENOMFÖR RIKTAD EMISSION TILL GARANT I SAMBAND MED 
DEN FÖRETRÄDESEMISSION SOM ÖVERTECKNADES 
Miris Holding AB (publ) (”Miris” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av units 
som offentliggjordes av styrelsen den 19 april 2021 (”Företrädesemissionen”). I samband med 
detta genomförs en riktad emission, i enlighet med de garantiavtal som upprättats, till en garant 
som valt att erhålla garantiersättning i form av aktier (”Ersättningsemissionen”). 
Teckningskursen i Ersättningsemissionen är fastställd till 5,10 SEK per aktie, vilket motsvarar 
teckningskursen i Företrädesemissionen.   
 
Som kommunicerades i samband med Företrädesemissionen hade garanterna möjlighet att välja 
att erhålla sin garantiersättning i form av kontanter eller aktier. En garant har valt att erhålla 
garantiersättningen i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Med anledning av detta har styrelsen, 
med bemyndigande från extra bolagsstämma den 24 februari 2021, beslutat om 
Ersättningsemissionen, vilken omfattar totalt 185 524 aktier.  
 
Teckningskursen i Ersättningsemissionen har fastställts till 5,10 SEK per aktie, vilket motsvarar 
teckningskursen i Företrädesemissionen i enlighet med garantiavtalet, varför styrelsen bedömer 
teckningskursen som marknadsmässig. Betalning har skett genom kvittning av garantens fordran 
på garantiersättning. 
 
Genom Ersättningsemissionen ökar antalet aktier i Miris med 185 524 till totalt 13 280 166 aktier. 
Aktiekapitalet ökar genom Ersättningsemissionen med totalt 197 892,29 SEK till 14 165 511,91 
SEK. Utspädningen med anledning av Ersättningsemissionen uppgår till cirka 1,40 procent. 
 
Dividend Sweden AB är den garant som begärt att erhålla sin respektive garantiersättning i form 
av aktier i Bolaget. 
 
Rådgivare 
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal 
rådgivare till Miris i samband med Företrädesemissionen. 
 
För ytterligare information kontakta: 
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB.  
Telefon: +46 18 14 69 07 
E-post: camilla.sandberg@mirissolutions.com 
 



 

 

Om Miris 
Miris är ett globalt företag som tillverkar och säljer utrustning och förbruknings-artiklar för analys 
av mjölk. Företaget fokuserar med sina produkter på analys av bröstmjölk. Försäljning sker i 
första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Vår 
vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga 
start i livet. Vår mission är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla 
individuell nutrition baserad på bröstmjölk. Miris Holding AB är noterat på̊ Spotlight Stock 
Market.   
 
 
Viktig information 
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner 
vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande 
har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. 
Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och 
informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande 
utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Miris i 
någon jurisdiktion, varken från Miris eller från någon annan. 
Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller 
indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Miris. Informationen i detta pressmeddelande 
är endast till för att beskriva utfallet av Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara 
fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta 
pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Mangold Fondkommission AB 
agerar för Miris i samband med Företrädesemissionen och inte för någon annans räkning. Mangold 
Fondkommission AB är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som 
tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Företrädesemissionen eller avseende 
något annat som omnämns häri. 
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller 
teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, 
eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities 
Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, 
omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt 
Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA 
eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta 
pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, 
direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, 
Japan, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering 
eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd 
är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än 
vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig 
värdepapperslagstiftning. 
Detta pressmeddelande distribueras och riktas endast till (i) personer utanför Storbritannien eller 
(ii) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller 
inom definitionen av “professionella investerare” i artikel 19(2) i den brittiska Financial Services and 
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (iii) är personer som omfattas 



 

 

av artikel 49(2)(a) till (d) (”high net worth companies, unincorporated associations etc.”) i Ordern, 
eller (iv) personer till vilka detta pressmeddelande lagligen kan kommuniceras (alla sådana 
personer benämns gemensamt “relevanta personer”). Alla investeringar som detta 
pressmeddelande avser är endast tillgängliga för och kommer endast att rikta sig och distribueras 
till relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder 
baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det. 
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 
("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon 
jurisdiktion. Miris har inte lämnat något erbjudande av aktier eller andra värdepapper till 
allmänheten i någon stat utanför EES och inget prospekt har eller kommer att upprättas i samband 
med Företrädesemissionen. I alla medlemsstater inom EES adresseras och riktas detta 
meddelande endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten i den mening som avses i 
Prospektförordningen. 
 
Framåtriktade uttalanden 
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, 
bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, 
utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka 
Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och 
kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", 
"kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande 
uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, 
vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som 
reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att 
infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar 
och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika 
anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. 
Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den 
faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller 
underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget 
garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta 
pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på 
de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och 
framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen 
för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar 
sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat 
uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer 
avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Spotlight Stock 
Markets regelverk för emittenter. 
 
 


