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2(7)

Innehållsförteckning
Punkt 7: Förslag till beslut om godkännande av avtal om förvärv av samtliga aktier i Brånemark
Integration AB ..................................................................................................................................... 3
Punkt 11: Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen såvitt avser aktiekapitalets
gränser och antalet aktier ................................................................................................................... 4
Punkt 12: Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission . 5
Punkt 13: Förslag till beslut om nyemission ....................................................................................... 6

_______________________________

3(7)

Punkt 7: Förslag till beslut om godkännande av avtal om förvärv av samtliga
aktier i Brånemark Integration AB
Dentware Scandinavia AB (publ), org.nr 556872-5112 (”Bolaget”) har ingått avtal om förvärv av
samtliga aktierna i Brånemark Integration AB (”Brånemark”) och dess helägda dotterbolag BioSmile
Sarl. Förvärvet är 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.
Beslutet i denna punkt 7 är villkorat av den extra bolagsstämman i Bolaget godkänner den nyemission
som framgår av punkt 13 och som ska utgöra betalning inom ramen för Bolagets förvärv av
Brånemark och att Bolaget erhåller erforderlig kontant finansiering för att genomföra förvärvet. Om
nämnda förutsättningar föreligger planeras tillträdet av aktierna i Brånemark ske senast den 28
februari 2016. Om nämnda förutsättningar inte skulle föreligga kommer förvärv av aktierna i
Brånemark inte att fullföljas.
Köpeskillingen 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,
beräknat enligt den genomsnittliga aktiekursen 15 handelsdagar innan Bolagets bolagsstämma den
28 juli 2015 (14 000 0000 kronor dividerat med aktiekursen 4,297).
_______________________________
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Punkt 11: Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen såvitt
avser aktiekapitalets gränser och antalet aktier
Styrelsen i Dentware Scandinavia AB (publ), org.nr 556872-5112, avser att innan datum för den extra
bolagsstämman, och med stöd av sitt bemyndigande, genomföra nyemission av aktier. Styrelsen kan
inte på förhand med exakthet förutse i vilken utsträckning teckning kommer att ske av de aktier som
styrelsen avser att emittera med stöd av sitt bemyndigande. Styrelsens beräkning av pågående
emissionsarbete föranleder följande förslag.
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att anta en ny bolagsordning varigenom punkt 4 i
bolagsordningen ändras i enlighet med följande. ”Aktiekapitalet i bolaget ska vara lägst 1 000 000
kronor och högst 4 000 000 kronor.”.
Vidare föreslår att punkt 5 i bolagsordningen ändras i enlighet med följande. ”Antalet aktier i bolaget
ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.”.
Styrelsens förslag enligt denna punkt 11 är villkorad av att bolagsstämman godkänner att bolaget
ingår avtal om förvärv av Brånemark enligt punkt 7 i kallelsen och att bolagsstämman fattar beslut om
nyemission enligt punkt 13.
För giltigt beslut i frågan krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de
avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
_______________________________
Göteborg
Styrelsen för
Dentware Scandinavia AB (publ)
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Punkt 12: Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att
besluta om nyemission
Styrelsen i Dentware Scandinavia AB (publ), org.nr 556872-5112, föreslår att den extra
bolagsstämman bemyndigar 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. Emission ska ske på
marknadsmässiga villkor baserad på det bedömda marknadsvärdet för bolagets aktier vid
emissionstidpunkten med eventuellt avdrag för sådan marknadsmässig rabatt som styrelsen bedömer
behövs för att emissionen ska kunna genomföras. Antalet aktier som ska kunna emitteras ska
sammanlagt uppgå till högst sådant antal som ryms inom bolagsordningens gränser om aktieantal vid
full teckning. Skälet till styrelsens förslag är att styrelsen anser det vara till bolagets fördel ur såväl
expansions- som kapitalanskaffningssynpunkt att styrelsen bereds det handlingsutrymme som det
innebär att kunna fatta beslut om nyemission samt i övrigt kunna utge aktier utan att behöva
sammankalla bolagsstämma. Skälen till att kunna avvika från aktieägarnas generella företrädesrätt
(pro rata parte i förhållande till tidigare ägarandel) är att sådan flexibilitet kan underlätta
kapitalanskaffningen till bolaget och att en eventuell ägarspridning till följd därav bedöms vara till
fördel för bolaget och dess aktieägare.
För giltigt beslut i frågan krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de
avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

_______________________________
Göteborg
Styrelsen för
Dentware Scandinavia AB (publ)
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Punkt 13: Förslag till beslut om nyemission
Aktieägare som representerar ca 48,3 procent av samtliga röster i Dentware Scandinavia AB (publ),
org.nr 556872-5112 (”Bolaget”), nämligen Jan Seehuusen (privat och via bolag), har meddelat att
man föreslår att bolagsstämman ska fatta beslut om en nyemission. Bolaget har den 12 november
2015 träffat avtal med aktieägarna i Brånemark Integration AB, org.nr 556606-1312 (”Brånemark”),
om förvärv av samtliga aktier i Brånemark. Köpeskillingen 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, beräknat enligt den genomsnittliga aktiekursen 15
handelsdagar innan Bolagets bolagsstämma den 28 juli 2015 (14 000 000 kronor dividerat med
aktiekursen 4,297). Mot bakgrund härav föreslås följande:
1. Bolagets aktiekapital ska ökas med 325 836 kronor genom emission av 3 258 087 aktier.
2. Teckningskursen för de nya aktierna ska vara 4,297 kronor. Teckningskursen för aktierna
motsvarar det genomsnittliga marknadspriset för Bolagets aktier under perioden 13 juli – 28
juli 2015.
3. Rätt att teckna de nya aktierna, ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma
aktieägarna i Brånemark enligt följande:

(a)

Isi Servises SA äger rätt att teckna 1 954 852 aktier i Bolaget,

(b)

Integrum Holding AB äger rätt teckna 1 068 652 aktier i Bolaget,

(c)

Styrelsepartner Nortoft AB äger rätt att teckna 182 453 aktier i Bolaget,

(d)

Dr. Yatoro Komiyama äger rätt att teckna 39 749 aktier i Bolaget, och

(e)

Per Christian Brånemark äger rätt att teckna 12 381 aktier i Bolaget.

4. De nya aktierna ska betalas genom tillskjutande av apportegendom (aktier i Brånemark).
Betalning av aktierna ska ske samband med teckningen. Teckning av aktierna ska ske på
särskild teckningslista senast den 28 februari 2016. Styrelsen äger rätt att förlänga
teckningstiden. Överteckning får inte ske.
5. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning från och med innevarande räkenskapsår.
6. Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är en förhandling mellan befintliga
och tillkommande aktieägare. Syftet med emissionen är att förvärva Brånemark och dess
dotterbolag BioSmile Sarl, samt att utöka ägarkretsen i Bolaget för att därigenom förstärka
Bolagets ställning.
Det föreslås vidare att advokaten Racine Ashjari, Advokatfirman Morris AB, bemyndigas att i samråd
med Bolagets verkställande direktör vidta de smärre formella justeringar av emissionsbeslutet som
kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
Beslutet är villkorat av att bolagsstämman fattat beslut om att godkänna avtal om förvärv av samtliga
aktier i Brånemark (punkt 7) och om ändring av bolagsordningen såvitt avser aktiekapitalets gränser
och antalet aktier (punkt 11).
För giltigt beslut i frågan krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de
avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
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Till detta förslag till beslut bifogas styrelsens redogörelse och övriga handlingar enligt 13 kap. 6-8 §§
aktiebolagslagen (2005:551).
_______________________________

