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Dentware Scandinavia AB (publ): Nyemissionen
övertecknad
Dentware har under december månad genomfört en företrädesemission och en riktad
emission. Företrädesemissionen blev tecknad till drygt 126 procent och tillför bolaget
17,7 miljoner kronor före emissionskostnader, vilka uppgår till cirka 500 000 kronor.
Företrädesemissionen tecknades till drygt 54 procent med stöd av teckningsrätter.
Utöver företrädesemissionen genomfördes en riktad nyemission till större investerare.
Denna emission uppgick till 5,3 miljoner kronor före emissionskostnader, vilka
beräknas till cirka 225 000 kronor.
”Genom de lyckade emissionerna har vi fått ekonomiska resurser från våra aktieägare att
genomföra förvärvet av Brånemark Integration AB. Genom att vi nu kan genomföra förvärvet
kommer Dentware in i en helt annan tillväxtfas än tidigare. Jag är mycket tacksam för det stöd
och den bekräftelse vi har fått ifrån aktiemarknaden. Vi har nu en spännande och utmanande
resa framför oss”, säger Per Dybwad, VD i Dentware. ”På dagens extra bolagsstämma i Dentware
kan de sista formella besluten att tas om förvärvet när vi vet att finansieringen är säkrad.”
Emissionen av totalt 6 565 125 aktier innebär att Dentware har 16 695 375 aktier efter det att
emissionerna registrerats på Bolagsverket, vilket beräknas ske under januari 2016. I samband
med att registreringarna blir gjorda kommer handeln i BTA att upphöra. Genom emissionerna
ökar aktiekapitalet i Dentware från 1 013 025 kronor till 1 669 537,50 kronor.
I den riktade emissionen som var på samma villkor som företrädesemissionen emitterades
1 500 000 aktier. Dessa tecknades av:
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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
omfattande och under snabb tillväxt. Bolagets största marknader i dag är Sverige, Norge samt
Frankrike. Dentware är inne i en spännande expansiv fas och nya marknader förhandlas i
dagsläget.
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