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Se Dentwares presentation under Stora 
Aktiedagen i Stockholm ”live” måndag 7 

december kl. 13:40 
 
 
Dentware Scandinavia AB:s VD Per Dybwad kommer tillsammans med Brånemark 
Integration AB:s VD Mikael Escobar-Bach, att delta i i Aktiespararnas ”Stora 
Aktiedagen” i Stockholm måndagen den 7 december.  
 
Målsättningen är enligt Per Dybwad att presentera Brånemark Integration AB mer 
utförligt samt redogöra för motiven bakom den förestående affären där Dentware köper 
upp samtliga aktier i Brånemark Integration och deras franska dotterbolag BioSmile 
Sarl.  ”Vi kommer också att presentera marknaden för Dentware och Brånemark 
Integrations produkter och tjänster samt tankar om framtida gemensamma strategier 
och prioriteringar” säger Dybwad.  
 
”Nu under den pågående emissionen, som bland annat skall finansiera köpet av 
Brånemark Integration AB, är det viktigt att presentera skälet till affären och vår syn på 
ett framtida förenat bolag och dess ambitioner, både för nuvarande och nytillkomna 
aktieägare” uttalar Dybwad.  
 
Ni kan se Dentwares presentation live direkt från kl. 13:40 via 
http://www.aktiespararna.se/aktiviteter/Evenemang-2015/Websandning/Sal-E3/ 
 
Dentware är ett företag som blivit erkända för sin innovativa teknik, sin 
anpassningsförmåga och lyhördhet för sina kunders krav och det genererar i sin tur 
ökad tillväxt på marknaderna. Bolaget är inne i en starkt expansiv fas just nu.   
 
 
Per Dybwad 
VD 
 
 
 
För ytterligare information vänligen kontakta: 
Per Dybwad, VD, Dentware Scandinavia AB 
E-post: per.dybwad@dentware.se 
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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. Bolagets största marknader är 
Sverige, Norge samt Frankrike. Dentware är inne i en mycket expansiv fas och nya 
marknader förhandlas i dagsläget. Läs mer om Dentware på www.dentware.se  
 
 
Kort om Brånemark Integration AB 
Brånemark Integration AB bildades av ”the father of osseointegration” – Professor P-I 
Brånemark och hans son Dr. Rickard Brånemark under 2001. Bolaget utvecklar, producerar 
och säljer tandimplantat och tillhörande komponenter och instrument.  
 
BioSmile Sarl är fokuserat på försäljning och service till dentalmarknaden i Frankrike och 
har byggt upp en ledande position med ett antal smarta och intelligenta protetiska lösningar 
med hög kvalité. Bolaget uppvisar en hög tillväxt och har i dag tusentals kunder 
(tandläkare, kirurger och tandtekniska laboratorier) och har en ledande position på 
marknaden.     
 
Läs mer om Brånemark Integration på http://branemarkintegration.com  
	
	


