Pressmeddelande
2016-09-16

Dentware Scandinavia AB (publ): Styrelsens
yttrande i samband med handelsstoppet i
Dentware Scandinavia AB
Med anledning av Aktietorgets handelsstopp som utfärdades i Dentware Scandinavia
AB under onsdagen ber styrelsen att få göra följande yttrande:

Bolaget har sedan tidigare planerat en extra bolagsstämma i Dentware vilket framgår
av den kallelse som gick ut i Dagens Industri och Post- och Inrikes Tidningar onsdagen
den 14 september. Anledningen till den extra bolagsstämman var att säkerställa
Bolagets finansiella ställning och ta in tillräckligt med likviditet för att kunna
genomföra flytten av lokaler till Helsingborg samt genomföra nyinvesteringar i
produktionsutrustning. Då Bolaget uttömt alla andra möjligheter till finansiering för att
kunna fortsätta verksamheten och verkställa den nya affärsplanen, beslutades att
genomföra en extra bolagsstämma i enlighet med ovan nämnd kallelse.
Styrelsen har arbetat intensivt med att lösa bolagets framtida finansieringsbehov och
har konstaterat att samtliga möjligheter till genomförande av emissioner eller extern
finansiering är uttömda. I samband med detta har Dentwares VD förklarat att han,
personligen och genom sitt bolag Wienvest AB, är villig att i en riktad nyemission
tillskjuta ca 10 miljoner kronor i enlighet med det beslutsförslag som presenterades i
ovan nämnda kallelse. Under förutsättning att emissionen genomförs har VD även
förklarat sig villig att ställa säkerhet för den nya maskinpark som bolaget ämnar leasa,
alternativt om leasingtagarna så kräver genom Wienvest AB leasa relevanta maskiner
och på marknadsmässiga villkor leasa samtliga maskiner vidare till bolaget. I samband
med detta arbete har informationsgivningen tyvärr brustit vilket styrelsen beklagar.
När Bolaget presenterade kallelsen för Aktietorget uppstod oklarheter avseende
Bolagets finansiella situation på grund av de angivna skälen för avvikelsen från
aktieägarnas företrädesrätt och prissättningen i emissionen.
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Som framgår av tidigare publicerade delårsrapport är Dentware-koncernens
finansiella ställning svag. Bolagets likvida medel uppgick vid utgången av kvartal 2,
2016 till 1 328 tkr. Då koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten
beräknades vara negativt även under kvartal 3, 2016 blev någon form av
likviditetstillskott nödvändigt under kvartal 3, 2016. En av orsakerna till det negativa
kassaflödet är uteblivna intäkter till följd av den företagna flytten till Helsingborg vilket
inneburit att produktionen delvis legat nere under en större del av sommaren. Den 7
september gjorde Bolagets VD genom Wienvest AB ett utlägg om 300 000 kronor till en
leverantör för Dentwares räkning. Den 16 september tecknades ett kreditavtal mellan
Dentware och Wienvest. Enligt avtalet tillhandahåller Wienvest en kreditram om 5
miljoner kronor till en årlig ränta om 6 %. Ränta på outnyttjad del av krediten uppgår
till 1,5 %. Kreditramen är tillgänglig för Dentware under 6 månader från den 16
september 2016. Ovan beskrivna utlägg om 300 000 kronor omfattas av kreditramen.

Med ovanstående beskrivning som bakgrund avser Bolaget att i fortsatt dialog och
samförstånd med Aktietorget ställa in den extra bolagsstämman enligt kallelse den 14
september och istället kalla till ny extra bolagsstämma.
Handelsstoppet av Dentwares väntas upphöra vid Aktietorgets öppning den 19
september 2016.
För mer information kontakta:
Stefan Jacobsson, ordförande, Dentware Scandinavia AB (publ)
E-mail stefan.jacobsson@jowa.se
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