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Uttalanden från styrelsen efter den extra
bolagstämman i Dentware Scandinavia AB
Som förväntat har dagens extra bolagsstämma i Dentware godkänt all formalia för
övertagandet av Brånemark Integration AB. Tillsammans med den övertecknade emissionen
är nu alla förutsättningar på plats när teckning och tilldelning av dom emitterade aktierna
har skett.
Förutom denna milstolpe är den viktigaste nyheten från stämman valet av den nya
styrelsen. Förutom Stefan Jacobson (omvald ordförande), Christophe Hocquet (omvald) och
Per Dybwad (omvald), har Dr Rickard Brånemark och Jerry Wiener valts in i styrelsen.
VD Per Dybwad uttalar: ”Att få Rickard med i styrelsen är ett stort plus för oss och knyter
oss ännu närmare honom, hans kunskap och övriga verksamhet. Samtidigt är jag väldigt
tacksam för att Jerry Wiener går in i styrelsen. Jerry är ett mycket spännande tillskott till
styrelsen och som VD är jag jätteglad för att ha en professionell och mycket kompetent
styrelse, som kommer att utmana mig och bidraga stort till Dentwares utveckling”.
Jerry Wiener är född 1970 och är en flerfaldig entreprenör med bakgrund från bl.a. Music
Bay som han grundade tidligt på 90-talet. I 2002 gick han in i dentalbranschen och bildade
Biomain i Helsingborg – en ut av Dentwares konkurrenter inom dental protetik. Han var
också VD för Biomain i ett antal år. I 2012 såldes Biomain till tyska Heraeus.
”Det ska bli spännande att få vara med och utveckla Dentware vidare” säger Jerry Wiener
och tillägger: ”Jag känner ju branschen och marknaden väl och har stor tro på att Dentware
– med sin teknologi och numera med Brånemark Integrations implantat och namn –
kommer att ha stor inverkan på marknaden internationellt”.
"Jag ser det som mycket glädjande att Dentwares ägare stöttat affären med Brånemark
Integration och att vi nu kan gå vidare med att bygga en ännu slagkraftigare verksamhet.
Förhoppningsvis kan jag understödja den utmanande framtid som bolaget nu går stärkt till
mötes" uttalar Dr. Rickard Brånemark.
Ledamot Christophe Hocquet uttalar: ”Jag vill tacka alla Dentwares aktieägare som har
stöttat denna sammanslagning / uppköp. Detta är ett mycket bra strategiskt drag och
tillsammans kommer bolagen leverera ett heltäckande erbjudande till marknaden. Förutom
Rickard, med sin långa erfarenhet, är jag också glad att välkomna Jerry i vår styrelse. Jerry
är inte bara en framgångsrik entreprenör, men han har också värdefullt kunskap av
dentalbranschen. Han kommer att hjälpa oss att föra vår nya lovande satsning till nästa
nivå."
Ordförande Stefan Jacobsson uttalar: ”Jag är både glad och stolt att vi genomfört denna
affär, som jag ser som ett första steg i att uppnå våra tidigare uttalade mål for 2020.”
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För ytterligare information vänligen kontakta:
Per Dybwad, VD, Dentware Scandinavia AB
E-post: per.dybwad@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.
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