Kristianstad, 30 november 2015

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 det bemyndigande om nyemission som togs på en
extra bolagsstämma i Dentware den 28 juli 2015.
Skälet för att genomföra nyemissionen är att förvärva Brånemark Integration AB, med
dotterbolag. Förvärvet genomförs, dels genom en apportemission av 3 258 087 aktier i
Dentware Scandinavia AB riktad till ägarna av Brånemark Integration AB, dels genom en
kontant köpeskilling om 14 MSEK.
Brånemark Integration AB, BIAB, grundades 2001 av professor Per-Ingvar Brånemark och Dr
Rickard Brånemark som svar på Nobel Biocares och marknadens strategiska orientering bort
från det ursprungliga Brånemarkskonceptet. Huvudkontoret för bolaget är placerat i Göteborg,
dessutom har Brånemark ett dotterbolag BioSmile France beläget i Frankrike.
Brånemark Integration AB utvecklar, producerar och säljer tandimplantat och tillhörande
komponenter och tillbehör, medan BioSmile är fokuserat på försäljning och service till
dentalmarknaden i Frankrike.
Genom förvärvet av Brånemark Integration AB får Dentware tillgång till världens mest kända
implantat namn/brand vilket gör det möjligt för företaget att gå ut på världsmarknaden med ett
helhetserbjudande "one-stop-shop" eller "total solution provider". Brånemark står för svensk
seriös vetenskap, kvalitet och patientsäkerhet som vi kan bygga på och positionera oss med
och därmed i stor grad undvika produkt racet och priset som alla andra krigar om på
världsmarknaden. Genom vår internationella expansion kommer omsättningen i Dentware att
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 2
och hoppas på att ni erhåller ytterligare 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)

Det innovativa bolaget Dentware Scandinavia AB – bildat i Kristianstad 2011 – framställer
kostnadseffektiva, individanpassade tand- och implantatburna kron- och brokonstruktioner i
titan och koboltkrom med hjälp av avancerad, delvis unik, 3D-skrivarteknologi. Dentwares
försäljning är idag inriktad mot det dentalprotetiska området. Marknaden för dessa produkter
är mycket stor och snabbt växande. Bolagets största marknader i dag är Sverige, Norge
samt Frankrike. Dentware är inne i en mycket expansiv fas och nya marknader förhandlas i
dagsläget.
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