Pressmeddelande
Göteborg den 21 december 2015

Dentware Scandinavia AB (publ): Kommuniké från extra
bolagsstämma den 21 december 2015
Idag, den 21 december 2015, höll Dentware Scandinavia AB (publ) (”Dentware”) extra
bolagsstämma. Vid bolagsstämman fattades följande beslut.

1.

Beslut om godkännande av avtal om förvärv av samtliga aktier i Brånemark
Integration AB
Bolaget har ingått avtal om förvärv av samtliga aktierna i Brånemark Integration AB (”Brånemark”)
och dess helägda dotterbolag BioSmile Sarl. Förvärvet var villkorat av den extra bolagsstämmans
godkännande. Detta villkor har uppställts i avtalet med Brånemark då styrelsen i bolaget inte varit
beslutsför. Bristen i beslutsförhet har utgjorts av att styrelsen är jävig då två av styrelsens ledamöter
även är aktieägare i Brånemark.
Bolagsstämman beslutade enhälligt att, i enlighet med förslaget, förvärva samtliga aktier i Brånemark.
Det kan även konstateras att samtliga förutsättningar för att genomföra transaktionen är uppfyllda.
Dentware har erhållit erforderlig kontant finansiering för att genomföra förvärvet. Köpeskillingen för
Brånemark uppgår till totalt 28 000 000 kronor. Betalningen sker dels genom en kontant köpeskilling
om 14 000 000 kronor, dels genom riktad nyemission av 3 258 087 aktier i bolaget (se punkt 5 nedan),
beräknat enligt den genomsnittliga aktiekursen 15 handelsdagar innan Dentwares bolagsstämma den
28 juli 2015 (14 000 0000 kronor dividerat med aktiekursen 4,297).

2.

Antalet styrelseledamöter, val styrelse och arvode till styrelsen
Beslutades enhälligt, i enlighet med aktieägares förslag, att styrelsen intill dess att nästa årsstämma
hållits ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.
Beslutades vidare enhälligt, i enlighet med aktieägares förslag, att för tiden intill dess nästa
årsstämma hållits, välja Stefan Jacobsson (omval), Per Dybwad (omval), Christophe Hocquet (omval),
Rickard Brånemark (nyval) och Jerry Wiener (nyval) såsom ordinarie styrelseledamöter.
Beslutades vidare enhälligt, i enlighet med aktieägares förslag, att välja Stefan Jacobsson (omval) till
styrelsens ordförande.
Beslutades enhälligt, i enlighet med aktieägares förslag, att arvode till styrelsen inte ska utgå.
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3.

Beslut om ändring av bolagsordningen såvitt avser aktiekapitalets gränser och
antalet aktier
Framlades styrelsens förslag i fråga om att anta en ny bolagsordning, varigenom punkt 4 och punkt 5 i
bolagsordningen ändras i enlighet med följande.
Punkt 4 ändras till ”Aktiekapitalet i bolaget ska vara lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000
kronor.” och punkt 5 ändras till ”Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 10 000 000 och högst
40 000 000.”.
Biträddes beslutet av 99,999 de avgivna rösterna och 99,999 av de vid bolagstämman närvarande
aktierna.

4.

Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Framlades styrelsens förslag i fråga om 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.
Biträddes beslutet av 99,999 de avgivna rösterna och 99,999 av de vid bolagstämman närvarande
aktierna.

5.

Beslut om nyemission
Framlades aktieägares förslag i fråga om att genomföra en nyemission av aktier genom tillskjutande
av apportegendom. Redogjorde Stefan Jacobsson för aktieägares förslag och för styrelsens och
revisorns yttranden. Noterades att beslutet var villkorat av att bolagsstämman fattat beslut om
godkännande av avtal om förvärv av samtliga aktier i Brånemark enligt punkt 1 och om ändring av
bolagsordningen enligt punkt 3.
Beslutades enhälligt, i enlighet med aktieägares förslag, att genomföra en nyemission av aktier.
_________________________

För ytterligare information vänligen kontakta:
Per Dybwad, VD, Dentware Scandinavia AB
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. 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.
Dentware Scandinavia AB
Krinova Science Park
291 39 KRISTIANSTAD
Sweden

Org.nr. 556872-5112
Phone: +46 44 202891
Email: info@dentware.se
www.dentware.se

