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Dentware Scandinavia AB (publ): Nyemissionen
kraftigt övertecknad
Dentware har under mars månad genomfört en nyemission. Nyemissionen
blev tecknad till 625 procent och tillför bolaget 5,1 miljoner i kontanta medel
och reducerar en skuld till huvudägaren genom kvittning på ytterligare drygt
0,9 miljoner kronor före emissionskostnader, vilka uppgår till cirka 200 000
kronor. Emissionen var en företrädesemission och tecknades till drygt 98
procent med stöd av teckningsrätter, vilket innebär att de som tecknat utan
stöd av teckningsrätter inte kan förvänta sig någon tilldelning.
”Det är mycket roligt att vi fått sådant stöd av våra aktieägare och att de vill satsa
mer pengar i bolaget för att expandera verksamheten”, säger Per Dybwad, VD i
Dentware. ”Väldigt roligt att även så många som inte tidigare var aktieägare också
visade intresse för Bolaget. Med det kapital vi tillförs genom emissionen ska vi bland
annat kunna öka försäljningsresurserna och marknadsföra Dentware också utomlands,
vilket ska lägga en bra grund fortsatt tillväxt och lönsamhet.”
Emissionen av 3 376 750 aktier innebär att Dentware har 10 130 250 aktier efter det
att emissionen registrerats på Bolagsverket, vilket beräknas ske i början av april
månad. I samband med att registreringen blir gjord kommer handeln i BTA att
upphöra. Genom emissionen ökar aktiekapitalet i Dentware från 675 350 kronor till
1 013 025 kronor.

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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