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Dentware Scandinavia
genomför nyemission

AB

(publ):

Dentware

Styrelsen i Dentware Scandinavia AB har med stöd av bemyndigandet från
årsstämman den 12 februari 2015 beslutat att genomföra en nyemission med
företräde för befintliga aktieägare. Nyemissionen tillför bolaget cirka 6,1 MSEK
före emissionskostnader vid full teckning.
Dentware Scandinavia AB upplever ett tilltagande intresse av bolagets produkter på
marknaden både i Sverige och internationellt. Föreliggande nyemission syftar till att
säkerställa att Dentware har resurser för att anställa personal bland annat för försäljning
på den internationella marknaden och att stärka rörelsekapitalet för att klara av en
kraftig expansion av verksamheten.

Villkor för nyemissionen
-

Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som på varje aktie
erhåller en teckningsrätt.
Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie.
Emissionskursen är 1,80 SEK per aktie.
Nyemissionen omfattar högst 3 376 750 aktier.

Tidsplan för nyemissionen
-

Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 25 februari 2015.
Första dag med handel i aktien exklusive teckningsrätt är 26 februari 2015.
Avstämningsdag är 27 februari 2015.
Teckning med företrädesrätt sker genom betalning från och med den 2 mars – 23
mars 2015.
Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.
Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 2 mars –
19 mars 2015.

Fullständigt emissionsmemorandum och teckningssedlar finns publicerade på Bolagets
hemsida www.dentware.se, på AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se, samt på
Aktieinvests hemsida www.aktieinvest.se från och med teckningsperiodens start.
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.

Teckningsåtaganden
Bolagets huvudägare JHS Konsult AB har förbundit sig att konvertera en fordran på
Dentware om drygt 900 000 SEK till aktier. Därutöver har ordförande Stefan Jacobsson
förbundit sig att teckna sin pro rata-andel i emissionen, vilket uppgår till 72 000 SEK.
Därmed är 16 procent av emissionsbeloppet säkrat.

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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