Pressmeddelande
Göteborg den 21 mars 2016

Dentware Scandinavia AB (publ): Kommuniké från
årsstämma den 17 mars 2016
Den 17 mars 2016 höll Dentware Scandinavia AB (publ) (”Dentware”)
årsstämma. Vid bolagsstämman fattades följande beslut.
1.

Beslut fattades i enlighet med kallelsen beträffande fastställande av
balans- och resultaträkning, disposition av årets förlust och
ansvarsfrihet till styrelsen och verkställande direktör.

2.

Antalet styrelseledamöter, val styrelse och arvode till styrelsen
Beslutades att styrelsen intill dess att nästa årsstämma hållits ska bestå av fem ordinarie
ledamöter utan suppleanter.
Beslutades enhälligt att, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, välja Stefan
Jacobsson (omval), Per Dybwad (omval), Christophe Hocquet (omval), Rickard Brånemark
(omval) och Jerry Wiener (omval) såsom ordinarie styrelseledamöter.
Det beslutade att arvode till styrelsen inte ska utgå.

3.

Antalet revisorer, val av revisorer och arvode till revisorer
Beslutades att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor utan
revisorssuppleanter. För tiden intill dess årsstämma hållits år 2017 valdes det registrerade
revisionsbolaget Frejs Revisorer AB till revisor. Det noterades att auktoriserade revisorn Ulf
Johansson kommer att vara huvudansvarig för revisionen.
Det beslutades att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

4.

Beslut om ändring av bolagsordningen såvitt avser bolagets
verksamhetsföremål
Beslutades enhälligt att anta en ny bolagsordning innebärande att bolaget ska ändra
verksamhetsföremål till ”Bolaget ska bedriva utveckling, marknadsföring och försäljning av
dentala produkter samt äga och förvalta lös egendom samt därmed förenlig verksamhet”.

2(2)

5.

Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission av
aktier
Beslutades enhälligt att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram
till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier mot kontant betalning
och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning och att därvid kunna avvika från
aktieägarnas företrädesrätt.
___________________

För ytterligare information vänligen kontakta:
Per Dybwad, VD, Dentware Scandinavia AB (publ)
E-post: per.dybwad@dentware.se
Läs mer om Dentware på www.dentware.se
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. Dentware Scandinavia AB är moderbolag till det svenske
implantatbolaget Brånemark Integration AB och försäljningsbolaget BioSmile Sarl i Frankrike.
Marknaden för gruppens 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.

