
 
 

Pressmeddelande – Helsingborg den 11 november 2016 

 

Nyemission och styrelsens beslut om tilldelning 

I enlighet med beslut vid den extra bolagsstämman den 31 oktober 2016 har Dentware Scandinavia 

AB (publ) genomfört en riktad nyemission av högst 19 953 462 aktier i bolaget till Wienvest AB för en 

total teckningslikvid om 10 miljoner kronor. Emissionen blev fulltecknad och styrelsen har nu 

beslutat om tilldelning av 19 953 462 aktier till Wienvest AB.  Emissionen kommer att tillföra bolaget 

10 miljoner kronor före emissionskostnader, vilka uppgår till cirka 750 000 kronor. Emissionen av 

totalt 19 953 462 aktier innebär att Dentware har 39 906 924 aktier efter det att emissionen har 

registrerats hos Bolagsverket. Genom emissionen ökar aktiekapitalet i Dentware från 1 995 346,20 

kronor till 3 990 692,40 kronor. 

Bolaget har per denna dag erhållit totalt ca 6 200 000 kronor som teckningslikvid, dels genom en 

kontant betalning om ca 4 500 000 kronor och dels genom kvittning av fordringar om ca 1 700 000 

kronor som Wienvest AB hade gentemot bolaget och som har varit hänförliga till det kreditavtal 

parterna ingått under hösten. I och med detta har bolaget en kvarvarande fordran mot Wienvest AB 

om ca 3 800 000 kronor för tecknade men ännu inte betalda aktier. Bolaget och Wienvest AB har 

samsyn i fordrans uppkomst och giltighet och arbetar i samsyn i syfte att fordran ska regleras 

omgående.  

Mot bakgrund av ovanstående kommer emissionen inledningsvis att delregistreras med totalt 

12 516 116 aktier. Resterande tecknade aktier kommer att registreras så snart bolaget har erhållit full 

teckningslikvid. 

 

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Stefan Jacobsson, styrelsens ordförande, Dentware Scandinavia AB (publ) 

E-post: stefan.jacobsson@jowa.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. Bolagets största marknader 

är Sverige, Norge samt Frankrike. 


