Välkommen att teckna aktier
Styrelsen för Dentware Scandinavia AB har beslutat att genomföra en
företrädesemission som vänder sig i första hand till Bolagets befintliga aktieägare.
Styrelsens beslut togs med stöd av de beslut som togs på årsstämma i Dentware den 12
februari 2015.
Skälet för att genomföra nyemissionen är att öka rörelsekapitalet för att säkerställa Bolagets
möjligheter till tillväxt.
Under hösten 2014 anställdes jag, Per Dybwad, som VD i Dentware. Jag har en bred
internationell erfarenhet vilket kommer väl till pass då Dentware har för avsikt att under
innevarande år gå ut bredare på den europeiska marknaden. Redan under 2014 erhöll
Dentware en initial order från ett franskt dentallaboratorium.
Utöver den franska marknaden har Dentware för avsikt att etablera försäljning i länder såsom
Polen och Tjeckien under det närmaste året. Styrelsen gör bedömningen att den internationella
expansionen som Dentware står inför inom något år kommer att innebära en minst lika stor
omsättning som den Skandinaviska marknaden utgör. Detta medför att bolaget kan dra nytta
fullt ut av de kapacitetsinvesteringar som gjorts under det senaste året.
Genom en internationell expansion kan omsättningen öka högst väsentligt de kommande åren,
och bidra till en positiv resultatutveckling. Vi hoppas ni ger oss ert fulla förtroende och tecknar
de aktier ni har företräde till i denna nyemission. Har ni ingen möjlighet att vara med, så var
uppmärksam på att ni kan sälja era teckningsrätter på AktieTorget. Om ni vill ha ytterligare
garanterad tilldelning kan ni passa på att köpa teckningsrätter på marknaden. I annat fall kan ni
fylla i bifogade anmälningssedel och hoppas på att ni erhåller tilldelning.
Hälsningar
Per Dybwad
VD, Dentware Scandinavia AB

För ytterligare information om bolaget och nyemissionen kontakt VD Per Dybwad, tel
+41 794 391 310, eller ordförande Stefan Jacobsson, tel. 0708-79 54 28.

Kort om Dentware Scandinavia AB (publ)
Dentwares verksamhet är inriktad på det dentalprotetiska området, vilket innebär
framställning av individanpassade kronor jämte tand- eller implantatstödda broar och
överkonstruktioner. Marknaden för dessa produkter är mycket stor. Sålunda bedömer
Bolaget att det opereras in cirka 12 miljoner tandimplantat varje år globalt. Samtliga
dessa implantat behöver någon form av individuella överkonstruktioner, d.v.s. kronor
eller broar.
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