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Undantag från prospektskyldighet
Detta memorandum har inte granskats och godkänts av Finansinspektionen. Memorandum avseende
nyemission är undantaget från prospektskyldighet enligt ”Lag om handel med finansiella instrument –
Undantag avseende erbjudande till allmänheten”. Grunden för undantaget är att det sammanlagda
värdet av erbjudandet av finansiella instrumentet understiger 2,5 MEUR under en tolvmånadersperiod.
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Dentware har utvecklat en unik metod för att med
hjälp av 3D-skrivare framställa individanpassade
bro- och kronrekonstruktioner att fästa på tänder
eller tandimplantat
Genom industriell produktion i nya 3D-skrivare kan
produktionstakten ökas och kostnader reduceras
Den använda tekniken, som Dentware idag är
ensam på marknaden att tillämpa, innebär
dokumenterad optimal kvalitet och precision
Kapitalet som tillförs i emissionen ska användas till
investeringar för anskaffning av ytterligare 3Dskrivare och tillhörande produktionsutrustning, plus
satsningar på marknadsföring och förstärkning av
rörelsekapitalet
Bolaget värderas till 30 miljoner kronor, vilket är i
paritet med vad som lagts ner på att utveckla
tekniken och investerats i befintlig
produktionsutrustning.

3

Uttalanden om framtiden
Uttalanden om framtiden och övriga framtida förhållanden i detta memorandum återspeglar styrelsens
nuvarande syn avseende framtida händelser och finansiella utveckling. Framåtriktade uttalanden
uttrycker endast de bedömningar och antaganden som styrelsen gör vid tidpunkten för
memorandumets utgivning. Dessa uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren uppmärksammas på
att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet.

Definitioner
I detta memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges: Med ”Bolaget” eller
”Dentware” avses Dentware Scandinavia AB med organisationsnummer 556872-5112.

Styrelsens försäkran
Memorandumet har upprättats av styrelsen för Dentware Scandinavia AB med anledning av
nyemission och upptagande av aktierna till handel på AktieTorget. Styrelsen för Dentware
Scandinavia AB är ansvarig för innehållet i memorandumet. Härmed försäkras att styrelsen vidtagit
alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i memorandumet, såvitt styrelsen
känner till, överensstämmer med faktiska förhållanden och ingenting är utlämnat, som skulle kunna
påverka memorandumets innebörd. Bolagets revisorer har inte granskat den information som lämnas i
föreliggande prospekt.
Göteborg den 6 mars 2014
Dentware Scandinavia AB
Stefan Jacobsson

Reza Kazemi

Jan Seehuusen

Styrelseordförande

Spridning av memorandumet
Aktien är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än i Sverige. Inbjudan enligt
detta memorandum vänder sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt,
registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt. Memorandumet får inte
distribueras i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, USA eller något annat land där distributionen
eller denna inbjudan kräver ytterligare åtgärder enligt föregående mening eller strider mot regler i
sådant land. För memorandumet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet i detta
memorandum eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol
exklusivt.
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Villkor och anvisningar
Emissionsvolym
Emissionen uppgår till maximalt 15 000 000
kronor fördelade på 2 500 000 aktier. Kvotvärdet är 0,10 kronor per aktie.

Besked om tilldelning
När tilldelning fastställts skickas avräkningsnota till dem som erhållit tilldelning,
vilket beräknas ske den 11 april 2014. De som
ej erhållit tilldelning får inget meddelande.

Teckningskurs
Priset är 6,00 kronor per aktie. Courtage utgår
ej. Värdering av Bolaget är 30 miljoner kronor
före emissionen, ”pre-money”.

Betalning
Full betalning för tilldelade aktier skall betalas
senast den 16 april 2014 (likviddagen) enligt
instruktion på avräkningsnotan. Det innebär att
likviden skall vara Dentware tillhanda senast
på likviddagen. Aktier som ej betalas i tid kan
komma att överlåtas till annan. Ersättning kan
krävas av dem som ej betalat tecknade aktier.

Företrädesrätt
Emissionen genomförs utan företrädesrätt för
befintliga aktieägare.
Teckningstid
Anmälan om teckning kan göras från och med
den 10 mars till och med den 7 april 2014.
Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga
teckningstiden.

Leverans av aktier
Dentware är under anslutning till Euroclear
Sweden AB:s kontobaserade värdepapperssystem (fd VPC). När betalning erlagts och
registrerats, skriver Euroclear ut en VP-avi
som visar antalet aktier som registrerats på det
VP-konto som angivits på teckningssedeln. De
aktier som betalats senast den 16 april 2014,
beräknas finnas tillgängliga på VP-kontona
den 6 maj 2014.

Anmälan
Teckning skall ske på särskild teckningssedel i
minst en post om 1 000 aktier, och därefter i
valfritt antal aktier. Teckningssedel medföljer
detta memorandum. Ofullständiga eller
felaktiga teckningssedlar kan komma att
lämnas utan avseende. Vid flera inlämnade
teckningssedlar gäller den senast inlämnade.

Villkor för genomförande av emissionen
Lägsta emissionsbelopp för att fullfölja
emissionen är 8 000 000 kronor.

Anmälan, som är bindande, skall sändas till:
Aktieinvest FK AB
Emissionsservice
113 89 STOCKHOLM

Handel på AktieTorget
Dentware har godkänts av AktieTorget för
upptagande till handel på AktieTorget under
förutsättning att spridningskravet av aktien är
uppfyllt och minimibeloppet i emissionen har
emitterats. I samband med listningen kommer
resultatet av emissionen att offentliggöras via
ett pressmeddelande. Första handelsdag är
beräknad till måndagen den 9 maj 2014.

Telefon:08-5065 1795
Fax: 08-5065 1701
E-post: emittentservice@aktieinvest.se
Tilldelning
Vid tilldelning kommer styrelsen att eftersträva
att Dentware får en bred ägarbas. Vid
överteckning beslutar styrelsen i Dentware om
tilldelning av aktier, vilket innebär att
tilldelning kan komma att ske med färre antal
poster än anmälan avser. Tilldelning är inte
beroende av när under teckningstiden
teckningssedeln lämnas.

Handelsbeteckningen kommer att vara DENT.
ISIN-kod för aktien är SE0005798642.
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Välkommen som aktieägare
att synkronisera. Genom sitt industriella
kunnande, som han har med sig från sin tid på
Nolato, har Bolaget nått en mycket hög
produktivitet.
Vi
kan
nu
leverera
dentalprodukter av mycket hög kvalitet, med
korta leveranstider och till en verkligen
attraktiv prisnivå.
Dentware kommer nu att kunna lägga
ytterligare
resurser
för
att
öka
försäljningsvolymen för att fylla nuvarande
och kommande produktionsutrustning med
arbeten. Volymen ska vi få upp genom att
utöka personalen inom marknadsföring och
försäljning. Ännu så länge har Bolaget varit i
en inkörningsfas där vi inte satsat några
resurser på försäljning, utan kunderna har
successivt hittat oss. Bolaget kommer även att
satsa en del av emissionskapitalet på att köpa
in ytterligare en 3D-skrivare, för att därigenom
kunna öka volymen.
På sikt räknar vi med att kunna expandera
verksamheten genom att sätta upp fler
tillverkningsenheter i olika länder runt om i
världen. Behovet är minst lika stort i alla andra
länder. Med den tillverkningsprocess och
metod som vi tillämpar finns det möjligheter
att kapa kostnaderna för tillverkningen av
tandkronor och bryggor väsentligt. Nu vet vi
hur den nya tekniken ska hanteras så det går
ganska
kostnadseffektivt
att
överföra
produktionsprocesserna till andra kontinenter.

Jag har precis tillträtt min nya tjänst som VD i
Dentware. Jag har tidigare haft ett flertal olika
ledande befattningar inom medicinsk teknik.
Att nu bli VD i ett bolag som ligger i en
teknologisk framkant inom dentalbranschen
känns mycket stimulerande. Den industriella
tillverkningprocessen Dentware tillämpar, att
med
hjälp
av
3D-skrivare
tillverka
individanpassade dentalprodukter, är Bolaget
idag ensamt om att kunna hantera. Det är med
spänning jag ser fram emot föreliggande
nyemission som ska ge Bolaget möjlighet att
anskaffa ytterligare produktionsresurser för att
tillmötesgå den ökande efterfrågan som vi
upplever. Den kommande expansionen kräver
även utökad personal med inriktning på
marknadsföring av Bolagets produkter.

Vi har redan ett åttiotal tandvårdskliniker från
Sverige och våra nordiska grannländer som
lägger återkommande order, och den första
ordern från Frankrike fick vi för några veckor
sedan.
För att öka rörelsekapitalet, kunna satsa
ordentligt på marknadsföring och försäljning,
samt för att kunna investera i ytterligare
produktionsutrustning genomför vi nu en
nyemission. Hoppas du finner branschen och
vår teknik intressant och vill vara med som
ägare i Bolaget. Välkommen att teckna aktier i
nyemissionen.

Ursprunget till Dentware går att spåra till
2007-2008 då några sanna entreprenörer köpte
en 3D-skrivare för att tillverka dentalprodukter. Det var dock inte så enkelt att bara
köpa en skrivare och komma igång. Det dröjde
tills det kom in nya ägare i form av JHS
Konsult AB och att Reza Kazemi anställdes
som VD och teknikansvarig, innan det gick att
få ordning på tillverkningsprocesserna. Reza är
hjärnan bakom Dentware. Han har fått de
avancerade systemen som tekniken bygger på

Ulf Nilsson
VD i Dentware Scandinavia AB
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Bakgrund till nyemissionen och framtida
kapitalbehov
aktivt arbetar med försäljning av Bolagets
produkter gentemot tandtekniska laboratorier
i Norden, vilket beräknas till 2 miljoner
kronor.

JHS Konsult AB, som är Bolagets huvudägare,
bildade Dentware Scandinavia AB samband
med att verksamheten köptes ut efter en
likvidation. Dentware övertog tillgångar i form
av maskiner, personal och ”know how”.

För den eventualitet emissionen inte skulle bli
fulltecknad kan finansieringen av produktionsutrustningen ske genom leasing och tillväxten
ske i lite lägre takt för att därigenom minska
rörelsekapitalbehovet.

Genom utveckling av de industriella
processerna vid tillverkningen har Dentware
lyckats korta tillverkningstiderna, fått en
mycket hög kvalitet på producerade produkter
och kunnat producera dessa till en mycket
fördelaktig prisnivå. Bolaget går nu in i en
tillväxtfas där resurser krävs för att öka
marknadsaktiviteterna
och
produktionsvolymen. Bolaget begränsas idag av bristen på
produktionskapacitet.

Rörelsekapitalförklaring
Utan nyemissionen har Dentware inte
tillräckligt rörelsekapital för att fullfölja alla de
förpliktelser och planerade åtaganden som
styrelsen har beslutat om, eller planerat för,
under den kommande tolvmånadersperioden.

Bakgrund och motiv till nyemissionen
Styrelsen för Dentware har valt att genomföra
en publik nyemission och att därefter lista
Bolagets aktie på AktieTorget. Skälen för att
genomföra nyemissionen är att:
• Stärka rörelsekapitalet med 5-8 miljoner
kronor,
• Erhålla kapital för att kunna investera i
ytterligare en 3D-printer från Arcam som
möjliggör tillverkning av dentalprodukter i
koboltkrom. Investeringsbehovet för 3Dprintern och övrig produktionsutrustning
uppgår till cirka 5 miljoner kronor,
• Få resurser för att anställa personal som

Styrelsen bedömer att genom föreliggande
nyemission täcks kommande rörelsekapitalbehov och kapitalbehovet för de investeringar
som föreligger de närmast 12 – 18 månaderna.
Framtida kapitalbehov
Styrelsen för Dentware bedömer att när
Bolaget expanderar till andra marknader
utanför Skandinavien kan det finnas behov av
ytterligare kapital. En sådan expansion
kommer dock inte att ske inom det närmaste
året.

Handel i aktien
AktieTorget är ett värdepappersbolag och driver en handelsplattform som benämns MTF
(Multilateral Trading Facility). AktieTorget tillhandahåller ett effektivt aktiehandelssystem
(INET Nordic), tillgängligt för banker och fondkommissionärer anslutna till Norex-börserna.
Det innebär att den som vill köpa och sälja aktier som är listade på AktieTorget använder sin
vanliga bank eller fondkommissionär. Aktiekurser från bolag på AktieTorget går att följa i
realtid hos de flesta Internetmäklare och på hemsidor med finansiell information. Aktiekurser
finns även att följa på Text-TV och i dagstidningar. Aktierna kommer att bli föremål för
handel på AktieTorget under maj 2014.
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Dentware Scandinavia AB
vissa avseenden. Styrelsen i Bolaget är
övertygad om att tingsrätten även vid den
slutliga prövningen kommer finna att Heraeus
Dental AB talan saknar fog. Skulle tingsrätten
trots ovanstående beslut av någon anledning
ändra sin uppfattning är Bolaget förberett att
ställa om produktionen, vilket då kan ske
omgående.

Dentware Scandinavia AB är ett publikt
aktiebolag och bedriver verksamhet under
denna associationsform, vilken regleras av
aktiebolagslagen. Bolaget bildades i Sverige
och
registrerades
2011-11-21
med
organisationsnummer
556872-5112.
Den
ursprungliga firman var Startplattan 159318
AB. Nuvarande firma Dentware Scandinavia
AB registrerades 2012-02-06.

Utöver ovan nämnda mål har Bolaget inte varit
part i några rättsliga förfaranden eller
skiljedomsförfaranden (inklusive ännu ej
avgjorda ärenden eller sådana som Bolaget är
medvetet om kan uppkomma) under de senaste
tolv månaderna, och som nyligen haft eller
skulle kunna få betydande effekter på Bolagets
finansiella ställning eller lönsamhet.

Bolaget skall bedriva utveckling, produktion,
marknadsföring och försäljning av dentala
produkter samt därmed förenlig verksamhet.
Bolaget är under anslutning till Euroclear
(VPC), vilket innebär att det är Euroclear
Sweden AB som kommer att föra Bolagets
aktiebok. Anslutningen kommer att vara klar
innan genomförd nyemission. Bolagets säte är
Göteborgs kommun, Västra Götalands län.

Årsredovisningar och bolagsordning kan
beställas i pappersform från Bolaget eller
hämtas från Bolagets hemsida:

Bolaget är part i ett mål vid Stockholms
tingsrätt. I målet hävdar bolagets konkurrent,
Heraeus Dental AB, att Bolaget begår
patentintrång. Bolaget bestrider detta. Bolaget
har å sin sida också väckt talan om ogiltighet
av patentet. I målet har Heraeus Dental AB
yrkat att tingsrätten tillfälligt, tills målet
slutligt prövas, förbjuder Bolaget att tillverka
och sälja viss slags produkter. I december 2013
fattade tingsrätten ett beslut att avslå detta
yrkandet därför att det, som Bolaget hävdat,
inte är sannolikt att patentet är giltigt.
Tingsrätten fann redan av det skälet inte
anledning att pröva om Bolaget skulle ha gjort
intrång. Heraeus Dental AB har avstått från att
överklaga beslutet men begärt omprövning i

Dentware Scandinavia AB
Stridsvagnsvägen 14
291 39 KRISTIANSTAD
Tel 044-20 28 94
E-post: info@dentware.se
Hemsida: www.dentware.se

Koncernstruktur
Dentware Scandinavia AB ingår i en koncern
med moderbolaget JHS Konsult AB, org nr
556415-1529, som ägs av Jan Seehuusen,
Göteborg. JHS Konsults ägarandel i Dentware
uppgår till 80,8 procent av såväl röster som
kapital.
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Affärsidé
Dentwares affärsidé är att kombinera dental och industriell spetskompetens för att
kostnadseffektivisera produktionen av individanpassade dentala protetikkomponenter, genom användning av bland annat 3D-skrivarteknologi. Rätt utnyttjad
erbjuder denna teknologi avsevärt lägre produktionskostnader och samtidigt högre
kvalitet.
Verksamhet
Dentwares verksamhet är inriktad på det
dentalprotetiska området, vilket innebär
framställning av individanpassade kronor
jämte tand- eller implantatstödda broar och
överkonstruktioner. Marknaden för dessa
produkter är mycket stor. Sålunda bedömer
Bolaget att det opereras in cirka 12 miljoner
tandimplantat varje år globalt. Samtliga dessa
implantat behöver någon form av individuella
överkonstruktioner, d.v.s. kronor eller broar.

Teknologin
Den klassiska metoden för framställning av
dentala kronor och broar är gjutning. Denna
metod ersattes för cirka 15 år sedan av den
digitalt styrda fräsmetoden. Det är denna
teknologi som är dominerande idag.
Fräsning är en s.k. subtraktiv metod eftersom
mycket material måste fräsas bort från en
homogen metallkropp. Denna teknik innebär
slöseri med material och är därmed en ur
miljömässig synpunkt olämplig teknologi.
Den tredje generationens teknologi, d.v.s. 3Dskrivarteknologin,
har
relativt
nyligen
introducerats inom det dentala området.
Metoden bygger på att metallpulverpartiklar
smälts samman lager för lager (sintras) medelst
en digitalt styrd elektron- eller laserstråle i en
vakuumkammare
enligt
förutbestämd
individanpassad design (CAD). Pulverpartiklarna som inte utnyttjas, d.v.s. överskottet kan
återanvändas, vilket innebär att teknologin är
lämplig även ur miljösynpunkt. Dentware
använder en 3D-sintringsmaskin från Arcam i
Göteborg. Detta är en EBM-maskin (Electron
Beam Melting) med jämförelsevis hög
produktionskapacitet.

Sammanfattningsvis är den 3D-/sintringsteknologi som Dentware använder i sin produktion
snabbare, mindre energikrävande, billigare,
miljövänligare och smartare än den för
närvarande dominerande frästekniken.
Dagsläget
Dentwares produktion har varit igång i snart
två år. Trots att Dentware hittills inte satsat
några större resurser på marknadsföring av
Bolaget och dess produkter finns det gott om
såväl svenska som utländska kunder.
Produktionen
är
kvalitetssäkrad
och
produkterna mycket uppskattade av kunderna
för den höga precisionen. För att öka
produktionskapaciteten
och
därmed
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försäljningen
maskinpark.

krävs

investeringar

i

traumakirurgi. Det har även kommit förfrågan
om Bolaget kan erbjuda bl.a. knäproteser och
höftledsproteser m.m. Produktnischer som
bedöms kunna växa framöver.

ökad

Dentware äger två patent i avsikt att försäkra
nuvarande tekniska framförhållning.

Den produktionsteknologi som Bolaget
använder passar genom sin flexibilitet och
anpassningsbarhet väldigt bra för dessa
marknadssegment. Bolaget har dessutom ett
antal
andra
tänkbara
produktlinjer.

Utvecklingsmöjligheter
Under den senaste tiden har Dentware levererat
några så kallade endoproteser och epiteser
avsedda att användas efter tumör- och

Händelser i bolagets utveckling
tandteknikerlaboratorium och tandläkare från
olika delar av Skandinavien. Produkternas
dokumenterade kvalitet och fördelaktiga pris
uppskattades av kunderna.

2011
Dentware Scandinavia AB bildades och
övertog verksamheten från ett bolag under
likvidation. Dentware kom därigenom över
maskiner, personal och ”know how”. Den
tekniska utvecklingen i Dentware blev snabbt
mycket framgångsrikt. Produktionsprocessen
förfinades i alla led och kvalitetskontrollen
optimerades
enligt
”Toyota-modellen”.
Produktionen
blev
därmed
maximalt
kostnadseffektiv.

2014
Trots att företaget inte marknadsfört sina
produkter, finns det redan stort behov av att
investera i produktionsutrustning, för att utöka
och säkerställa produktionskapaciteten för att
kunna tillmötesgå kundefterfrågan.

2012
Under året började Dentware producera till den
dentaltekniska
marknaden.
Produkterna
uppfyllde högsta kvalitativa krav och mottogs
därför med stor entusiasm från kunderna d.v.s.
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Protetikprodukter från Dentware
Ojämnheterna är bortslipade - en åtgärd som
kan göras mycket snabbt.

Rätt komponent i rätt material för rätt
situation
Dentware erbjuder tandtekniska laboratorier
brokomponenter för implantatburen och
tandburen protetik. Bolaget har genom att
använda additiv teknologi möjligheten och
kompetensen att leverera lösningar för alla
tänkbara kliniska situationer. Det finns
egentligen inga begränsningar för vad som kan
framställas avseende form, materialval,
ytstruktur m.m.
Produkterna – kronor och broar – byggs upp
genom att ytterst fina metallkorn smälts
samman och adderas lager på lager medelst
elektronstrålar (EBM) eller laserstråle (SLM) i
Dentwares maskiner till exakt den geometri
som tandteknikern begärt. Teknologin
möjliggör att ett antal konstruktioner kan
framställas samtidigt d.v.s. processen är
skalbar, vilket illustreras av nedanstående bild.

Att utföra överkonstruktioner, - d.v.s. kronor
och broar - till tandimplantat som läkt in i
benet ställer högre krav på precision än vad
som krävs när det gäller tänder. Orsaken till
detta är att implantaten – när de läkt in i benet
– sitter helt fast och orörliga i benet medan
tänder har en viss rörlighet. För att säkerställa
en optimal passform mellan överkonstruktionen och implantaten slutfräses de sintrade
kontaktytorna mot implantaten. Det innebär att
framställning
av
en
implantatstödd
konstruktion inbegriper en kombination av
additiv och subtraktiv teknik.

Konventionella kronor och broar avsedda för
att cementeras på tänder framställts i
Dentwares laser sintringsmaskin. Ytstrukturen
blir i denna process lagom slät för sitt ändamål.
Broar avsedda för att skruvkopplas till
implantat framställts i elektronsintringsmaskinen. På grund av att metallkornen är
större vid denna process blir den färdiga ytan
relativt grovkornig.
Bilden nedan visar två konventionella broar för
cementering och två broar för implantatstöd.
Lägg märke till att den ena implantatbro har en
grovkornig yta och den andra en jämn yta.
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Det finns inga begränsningar på vad 3Dtekniken kan åstadkomma. Bilden nedan visar
en implantatbro, som har byggts som ett nät
med fina balkar i företagets Arcammaskin
(EBM).

Dentwares implantatbroar uppvisar en
precision
mindre
än
0.020
mm.
Kvalitetskontrollen är minutiös.

En av anledningarna till den höga precisionen
är att Dentware använder extra högkvalitativa
industriskannrar för att avläsa implantatens
position och plan.

Vanligtvis fäster man en implantatstödd krona
eller bro med en skruv eller flera skruvar.
Detta innebär att det måste finnas en
skruvkanal genom vilken skruven skall föras
ner i implantatet.
Inte sällan är implantaten placerade – på grund
av benanatomin – så att skruvkanalen mynnar
på framsidan av kronan, vilket är svårt att dölja
på ett bra sätt.

De produkter som framställs i EBM-maskinen
(Elektron Beam Melting) får en något
ojämnare ytstruktur än den som kommer ut ur
SLM-maskinen.
Detta
beror
på
att
pulverstorleken måste vara större i EBMmaskinen. Om kunden önskar en blank yta är
detta lätt att putsa bort ojämnheterna. I vissa
fall utgör dock ojämnheten en fördel om
kunden t.ex. vill använda akryl eller composite
för att bygga upp den tandfärgade delen av
bron. Retentionen mellan ”fasadmaterial” och
metall blir påtagligt högre.

Den vänstra bilden visar hur ett snedställt
implantat kan ge upphov till ett estetiskt störande
skruvkanalsöppning på framsidan av tandkronan.
Efter böjning av kanalen hamnar öppningarna i
mindre känsliga positioner i den högra bilden.

Det har presenterats ett antal olika mer eller
mindre komplicerade och fördyrande sätt att
lösa problematiken, d.v.s. att vinkla/böja
skruvkanalen så att ingångsöppningen hamnar
på ett icke estetiskt störande ställe.
Konkurrenterna använder borrteknik för att
skapa kanalerna medan Dentware designar
kanalerna redan i datorn (CAD). De
datorstyrda 3D-maskinerna bygger därefter
upp konstruktionen exakt på det sätt som
designats virtuellt. Kanalerna byggs successivt
in i konstruktionen allteftersom denna byggs
upp additivt.
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printingtekniken för framställning av även
denna produkt.

Avtagbara delproteser (partialproteser) är
något som det inte utförs så många i Sverige
numera, trots att det många gånger är en
utmärkt behandlingsform. Implantatförankrade
ersättningar har tagit över trots att prisbilden är
högre. I världen för övrigt utförs mycken
partialprotesbehandling. Dentwares teknologi
passar synnerligen väl för produktion av
metallskelett för individanpassad partialprotetik och kostnaden kan reduceras markant.

Nedanstående slutbild visar ett patientfall
(Laboratoriebild) med 4 enstaka tandunderstödda porslinskronor i fronten och på
vardera sidan 2 implantatstödda broar.
Samtliga underkonstruktioner är framställda
med Dentwares additiva teknik (3D-printing).
Observera implantatens snedställda positioner,
se den infällda bilden.

Zirkonium är ett material som är på stark
frammarsch inom dentalteknologin. De största
fördelarna med detta Zirkonium är att
materialet är synnerligen stark samt dessutom
redan från början tandfärgad. Behövs endast
kompletterande
individuell
infärgning.
Dentware
kommer
att
utnyttja
3D-

Dentwares patentsökta digitala teknik gör det
enkelt att böja in skruvkanalen utan extra
kostnad.
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Strategier och mål
försprånget och genom en snabb expansion
lägga beslag på en stor marknadsandel.

Strategi
Dentware har idag ett åttiotal svenska, danska
och norska tandtekniska laboratorier som
regelbundna kunder. Därutöver en stor kund i
Frankrike.

Innevarande räkenskapsår budgeterar Bolaget
en omsättning på drygt 10 miljoner kronor,
med positivt resultat och kassaflöde från den
löpande verksamheten, men före investeringar.

Dentwares strategi är att i första hand
expandera verksamheten på den skandinaviska
marknaden. När Bolaget nått lönsamhet i
verksamheten, vilket beräknas ske inom två år,
planeras en successiv expansion av verksamhet
till andra geografiska marknader.

Under kommande år beräknas omsättningen på
den skandinaviska marknaden kunna växa med
20 procent per år, utan några större fasta
kostnadsökningar eller investeringar.

Det finns alternativa sätt för hur expansionen
skall ske. Antingen genom att sätta upp mindre
lokala produktionsenheter eller alternativt att
satsa på större enheter och ett agentnät. Att
etablera en ny större tillverkningsenhet
beräknas kosta runt 20 miljoner kronor och tar
cirka 6 månader att genomföra.

Utdelningspolicy
Bolaget har inte under tidigare år lämnat någon
utdelning
till
aktieägarna.
Framtida
utdelningspolicy bestäms då kassaflödet från
verksamheten är positivt och Bolaget har
resurser att lämna utdelning till ägarna.

Marknadspotential
Så som marknaden ser ut idag bedöms den
totala marknaden i Skandinavien uppgå till
någon miljard kronor för Bolagets produkter.
Globalt är det en marknad på många miljarder
kronor.

Finansiella mål
Dentware är ett av mycket få Bolag i världen
som besitter en komplett kompetens att
producera tandburna och implantatburna kronoch brokonstruktioner med hjälp av 3Dprinting. Bolaget har ett tekniskt försprång som
kan vara svårt för konkurrenterna att hämta in.
Målet är att ta till vara på det tekniska
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Styrelse
Stefan Jacobsson, f. 1954. Styrelseordförande
Civilekonom från Göteborgs Universitet. Stefan har en lång erfarenhet inom
ekonomi i olika företag, bland annat som CFO i Vitrolife AB och var även
grundare till Biolin AB. Numera VD för Jowa AB
Aktieinnehav: 80 0000 aktier.

Reza Kazemi, f 1961. Styrelseledamot
Ingenjör. Tidigare doktorand och har undervisat på Kristianstads Högskola
med huvudinriktning polymermaterial, simulering och finitelement (FEM).
Reza började sin karriär som beräkningsingenjör hos Nolato Mobil i
Kristianstad. Har därefter arbetat som senior konsult hos Caran-Semcon
vilket gav kunskap, erfarenhet och nätverk inom förpacknings-, verkstadsoch medikalindustri. Reza utbildade under denna tid mer än 300 konsulter
inom material, konstruktion, verktyg och process. Reza har länge arbetat
med additiv tillverkning och då i nära samarbeten med både dentallabb,
teknikföretag och forskningsinstitutioner.
Aktieinnehav: 80 000 aktier.
Jan Seehuusen, f.1954. Styrelseledamot
Civilingenjör från Chalmers. Arbetat som produktionstekniker på Volvo
Lastvagnar fram till 1986. Därefter på Alfa Konsult AB med
materialhanteringssystem till 1989 och som inköps- och produktionschef på
Elga AB fram till 1992. Köpte JOWA AB 1992 och utvecklat det från tre
anställda och en omsättning på 6 MSEK till att idag vara en koncern
omfattande 15 bolag med verksamhet i tre världsdelar. Idag har koncernen
200 anställda och omsätter cirka 200 MSEK.
Aktieinnehav: 4 585 000 aktier, via bolag och familj

Adjungerad styrelseledamot
Thomas Nortoft, f. 1950. Väljs in i styrelsen på kommande årsstämma
Civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg. Thomas har tio års
erfarenhet i ledningsgruppen på Nobel Biocare med olika ansvarsområden
såsom: Europa och Asien, VD USA och Kanada. Han var även ansvarig för
affärsområdet dentala implantat och bolagets affärsutveckling. Dessförinnan
arbetade Thomas som managementkonsult för Indevo, 10 år på Mölnlycke
AB (SCA) inom ekonomi och finans. Är numera verksam inom
Styrelsepartner Nortoft AB.
Aktieinnehav: 0 aktier
Förteckning över styrelsens och VDs
samtliga uppdrag finns att finna på sida 32.
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VD och ledning
Ulf Nilsson, f 1946. VD
Ulf Nilsson är ingenjör med inriktning elektronik, har erfarenhet i ledande
position i större globala företag men även från mindre företag inom life
science. Nilsson har lång erfarenhet inom Med Tech, såsom kvalitetschef på
Pacemaker Divisionen inom Siemens-Elema AB. Ulf har haft chefsansvar
inom Pacesetter Inc och St.Jude Medical Inc., vilket är två företag från USA
verksamma med bland annat Pacemakers, s.k critical device. Ulf har även
arbetat som RA-ansvarig och projektledare på Ortivus AB.
Aktieinnehav: 0 aktier

Reza Kazemi, f 1961. Teknisk chef
Se information under Styrelse.

Jeanette Hansson, f 1978. Ekonomi- och administrationsansvarig
Jeanette Hansson är utbildad redovisningskonsult. Jeanette har tidigare
arbetat inom jordbrukssektorn som redovisningskonsult på Colbrands
redovisnings AB i Bromölla, ekonom på maskinstation, ekonomiassistent
på Advokatfirman Delphi i Malmö, leverantörsreskontraekonom på Region
Skåne, ekonom på Stöd och serviceenheten i Kristianstads Kommun. Hon
har även ett eget redovisningsföretag där hon åtar sig redovisningsuppdrag
från företagare.
Aktieinnehav: 0 aktier.

Revisor
Frejs Revisorer AB,
med huvudansvarig revisor Ulf Johansson, auktoriserad revisor,
Box 53100, 400 14 GÖTEBORG,
Tel 031-778 00 40
Medlem i Föreningen Auktoriserade Revisorer, FAR
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Organisation
Transaktioner med närstående
Bolaget hyr sina 3D-skrivare av huvudägaren,
JHS Konsult AB, som i sin tur har ett
leasingavtal på skrivarna. Utgiften som
Dentware erlägger varje månad är densamma
som JHS Konsult AB erlägger till
leasingbolaget
som
är
kopplat
till
Handelsbanken. Genom ett skriftligt avtal med
JHS Konsult AB har Dentware fullständig
dispositionsrätt för utrustningen oavsett
framtida utvekling.

Styrelsens arbetsformer
Styrelsen väljs på ordinarie årsstämma för ett
år i taget. I samband med att Bolaget bildades
2011 valdes Stefan Jacobsson till styrelsens
ordförande, Jan Seehuusen till styrelseledamot
och Reza Kazemi till suppleant i styrelsen.
På en extra bolagsstämma i februari 2014
valdes Reza Kazemi in i styrelsen som
ordinarie
ledamot.
Efter
den
extra
bolagsstämman har Thomas Nortoft tillfrågats
och accepterat en plats i Dentwares styrelse.
Avsikten är att välja in Tomas Nortoft på
årsstämman 2014. Fram till årsstämman är han
adjungerad i styrelsen.

Några övriga transaktioner med närstående
förutom löner, ersättningar och övrigt som
redovisas på denna sida föreligger inte.

Under senaste verksamhetsåret har styrelsen
haft sex protokollförda sammanträden. Vid
mötena behandlades bland annat budget,
affärsplaner, bokslut, investeringar, finansiering, personal samt avtalsfrågor.

Viktiga avtal
Bolaget har ett serviceavtal med Arcam
gällande den tekniska utrustningen.
I övrigt har inte Dentware några avtal som går
utöver sedvanliga affärsmässiga transaktioner.

Uppförandekoden
Bolaget tillämpar inte Svensk Kod för
Bolagsstyrning då Bolaget aktie inte handlas
på en reglerad marknadsplats. Därav följer att
Bolaget inte har någon valberedning eller
kommitté för att behandla revisions- och
ersättningsfrågor. Handhavande av dessa
frågor faller på styrelsen kollektivt.

Potentiella intressekonflikter
Ingen av styrelseledamöterna eller ledande
befattningshavare har, utöver vad som beskrivs
under ”Transaktioner med närstående” och
”Viktiga
avtal”,
några
potentiella
intressekonflikter med Dentware där privata
intressen kan stå i strid med Bolagets.
Patent
Skydd för immateriella rättigheter är av
betydelse för Dentware för att skydda den
tekniska utvecklingen, investeringar och de
framtida försäljningsintäkterna. Skydd för
immateriella rättigheter kan dock bli dyrt,
särskilt efter den första registreringen av patent
varvid kostnaderna vid inträdet i den nationella
fasen ökar. Det är således Dentwares avsikt att
endast ha patent som är kommersiellt
motiverade. Dentware har ett svenskt patent,
samt en internationell patentansökan inlämnad.

Lön och ersättningar
Under tidigare verksamhetsår har det inte
utgått något styrelsearvode till ledamöterna i
styrelsen eller dess ordförande. Kommande
arvoden bestäms på Bolagets årsstämma.
Ulf Nilsson har tillträtt sin tjänst som VD i
mars 2014. Avtalet med Ulf Nilsson ger
honom en ersättning om 60 000 kronor per
månad. Bolaget och VD har ömsesidig rätt att
säga upp anställningsavtalet med tre månads
varsel. Inga andra förmåner är avtalade i
anställningsavtalet.

SE 533 335 C2 – (Svenskt patent) Anordning
för debridering av dentalimplantat. Patent
meddelat 2010-08-31.
Patentet avser en anordning för debridering av
dentalimplantat, det vill säga rengöring av
implantat som är insatta i käken hos en
människa. Det debriderande elementet har ett
eller flera skägg som sitter på en roterande

Efter avslutat uppdrag utgår ingen ersättning
till varken styrelseledamöter eller VD.
Revisionsarvode utgår
godkänd räkning.

mot

av

styrelsen
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axel. Axeln har ett fäste för fastsättning i en
roterande apparat.

and a method to produce the same.
Internationellt publikationsdatum 24/5 2012.
Patentförfrågan gäller produktionsprocessen av
en dental protes med åtminstone en
genomgående kanal för fastsättning.

WO 2012/065936 A1 – (Internationell
patentansökan) Dental prosthetic framework
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Utvald finansiell information
Den finansiella information som återges nedan är hämtad ur Dentware Scandinavia AB:s
årsredovisning för 2012 och bokslutskommuniké för 2013. Första året hade Bolaget ett förlängt
räkenskapsår som startade 2011-11-21, vilket innebär drygt 13 månader. Bokslutskommunikén för
2013 har översiktligt granskats av Bolagets revisor. Någon fullständig revision är inte gjord och
balans- och resultaträkningen är därmed inte fastställd av Årsstämman. I revisionsberättelsen för 2012
tillstyrker revisorn ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören, men har en
anmärkning på att avdragen skatt, sociala avgifter samt mervärdesskatt inte betalts i rätt tid.
Försummelsen har inte medfört någon väsentlig skada för bolaget utöver dröjsmålsräntor och
förseningsavgifter. Kassaflödesanalyserna är i efterhand gjorda utifrån den information som lämnats i
årsredovisningarna.
Informationen är en del av memorandumet som helhet och skall således läsas tillsammans med övrig
information i memorandumet. Årsredovisningarna är upprättade enligt årsredovisningslagen samt
uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden. När allmänna råd från Bokföringsnämnden
saknats har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer och i tillämpliga fall från
uttalanden av FAR SRS.

Resultaträkning
(tkr)
Rörelsens intäkter:
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens intäkter

1/1 2013
-31/12 2013

21/11 2011
-31/12 2012

4 444
183
4 627

2 654
181
2 835

-786
-4 670
-4 438

-1 233
-4 223
-5 553

-1 629

-1 629

-37
-3
-11 563

-37
-3
-12 678

-6 936

-9 843

1
-89
-88

13
-37
-24

-7 024

-9 867

-

1 100
1 100

-7 024

-8 767

Rörelsens kostnader:
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar på immateriella
anläggningstillgångar
Avskrivningar på materiella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat, tkr
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande delposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag
Summa bokslutsdispositioner
Årets resultat
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Balansräkning
(tkr)
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
S:a anläggningstillgångar

31/12 2013

31/12 2012

13 031
111
13 142

14 660
148
14 808

Omsättningstillgångar
Fordringar
Kassa o bank
S:a omsättningstillgångar
Summa tillgångar

629
166
795
13 937

549
18
567
15 375

Eget kapital
Aktiekapital1
Balanserat resultat
Årets resultat
S:a eget kapital

50
18 083
-7 024
11 109

50
8 800
-8 767
83

1 737
456
174

1 580
12 342
667

461
2 828
13 937

703
15 292
15 375

Inga
Inga

Inga
Inga

Skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
S:a kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

1

Aktiekapitalet ökat till 500 000 kronor genom kvittningsemission i mars 2014.
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Kassaflödesanalys
1/1 2013
-31/12 2013

21/11 2011
-31/12 2012

-6 936

-9 843

1 666

1 666

1
-89

13
-37

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
-5 358

-8 201

(tkr)
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte
ingår i kassaflödet:
- Avskrivningar enligt plan
Ränteintäkter och liknande poster
Räntekostnader och liknande poster

Förändringar av rörelsekapital
Ökning (-) resp minskning (+) av
rörelsefordringar
Ökning(+) resp minskning (-) av
rörelseskulder

-80

-549

-12 464

15 292

Kassaflöde från den löpande
verksamheten

-17 902

6 542

0

-16 474

-18 050

9 950

148
18
166

18
0
18

1/1 2013
-31/12 2013
4 444
-11 563
-6 936
-7 024
Neg
13 031
166
11 109
2 828
79,7 %
13 937
28,1 %
0
10

21/11 2011
-31/12 2012
2 654
-12 678
-9 843
-8 762
Neg
14 660
18
83
15 292
5,4 %
15 375
3,7 %
0
8

Investeringsverksamheten
Kassaflöde från
investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Kassaflöde från
finansieringsverksamheten
Ökning/minskning av likvida medel
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

Nyckeltal
(tkr om inte annat anges)
Nettoomsättning
Rörelsekostnader
Rörelseresultat
Resultat före skatt
Rörelsemarginal (%)
Immateriella tillgångar
Likvida medel
Justerat eget kapital
Kortfristiga skulder
Soliditet (%)
Balansomslutning
Kassalikviditet (%)
Utdelning
Medelantal anställda (antal)

21

Nyckeltalsdefinitioner
Rörelsemarginal
Kassalikviditet
Soliditet
Justerat eget kapital

Rörelseresultat / nettoomsättning
Omsättningstillgångar exklusive varulager / kortfristiga skulder
Justerat eget kapital / balansomslutning
Eget kapital + 73,7 procent av obeskattade reserver

Kommentarer till den finansiella informationen
Investeringar
De immateriella tillgångarna i Dentware hänför
sig till utvecklingskostnader och patent som
förvärvades 2011.

Intäkter
Dentware är ett utvecklingsföretag som i denna
juridiska person endast varit verksamt sedan
hösten 2011, och har därför hitintills endast
haft begränsade intäkter. Under första
räkenskapsåret som omfattade 13 månader
uppgick omsättningen till 2 835 tkr. Under
2013 ökade intäkterna med 63 procent till
4 627 tkr.

Under 2013 har inga investeringar gjorts i
varken materiella eller immateriella anläggningstillgångar.
Anläggningstillgångar
Anskaffningsvärdet för de immateriella anläggningstillgångarna som Dentware förvärvat
uppgår till 16 289 tkr. Genom avskrivningar i
bokslutet 2012 och 2013 har det bokförda
värdet av de immateriella tillgångarna minskat
till 13 031 tkr.

Kostnader
Rörelsekostnaderna
för
det
första
räkenskapsåret 2012 som omfattade 13
månader var 12 678 tkr, och minskade 2013 till
11 563 tkr. Minskningen var framförallt
hänförlig till Råvaror och förnödenheter, vilket
utgör material till de sålda produkterna, som
minskade från 1 233 tkr 2012 till 786 tkr 2013.

Avskrivningar görs med 10 procent av
anskaffningsvärdet per år på de immateriella
anläggningstillgångarna.

Den enskilt största kostnadsposten i Bolaget är
personalkostnader. Dessa uppgick år 2012 till
5 553 tkr, men kunde 2013 minskas till 4 438
tkr.

De materiella tillgångarna i Bolaget uppgår i
bokslutet 2012 till 148 tkr, och 2013 till 111 tkr.
De materiella anläggningstillgångar som
används i verksamheten leasas genom avtal med
huvudägaren JHS Konsult AB.

Däremot ökade övriga externa kostnader från
4 223 tkr 2012 till 4 670 tkr 2013. I dessa
kostnader ingår bland annat leasingkostnad för
delar av maskinparken.

Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångarna i Dentware uppgick i
bokslutet 2012 till 567 tkr, varav 549 tkr var
kundfordringar. I bokslutet 2013 uppgick
omsättningstillgångarna till 795 tkr, varav 629
tkr var kundfordringar.

Rörelseresultat
Rörelseresultatet 2012 innebar ett negativt
resultat om 9 843 tkr. Under 2013 minskade det
negativa resultatet till 6 936 tkr. Det minskade
negativa rörelseresultatet är en följd av den
positiva försäljningsutvecklingen samtidigt som
rörelsen kostnader minskat med nästan 900 tkr.

Eget kapital
Eget kapital i Dentware uppgick i bokslutet
2012 till 83 tkr, varav 50 tkr var aktiekapital.
Genom ett ovillkorat aktieägartillskott om
18 050 tkr från huvudägaren JHS Konsult AB
under 2013 ökade det egna kapitalet i Bolaget

Avkastning på eget och totalt kapital
Avkastningen på eget såväl på totalt kapital har
varit negativt under båda räkenskapsåren.
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till 11 109 tkr, trots en förlust om 7 024 tkr
under året. I bokslutet 2013 uppgick
aktiekapitalet till 50 tkr, men genom en
kvittningsemission i februari 2014 ökade
aktiekapitalet till 500 tkr, varigenom de
kortfristiga skulderna till koncernbolag
reducerades med 450 tkr.

Vid 2012 års slut fanns det endast 18 tkr i
likvida medel i Bolaget.
År 2013 var kassaflödet från den löpande
verksamheten -17 902 tkr. Till stora delar
förklaras det negativa kassaflödet av att de
kortfristiga lånen från huvudägaren ombokades
i redovisningen till ett aktieägartillskott. Det
verkliga kassaflödet från den löpande
verksamheten var -6 016 tkr under året.

Skulder
Dentware har endast haft kortfristiga skulder. I
bokslutet 2012 uppgick dessa till 15 292 tkr,
varav 12 342 tkr utgjorde en kortfristig skuld till
huvudägaren. Dessutom uppgick leverantörsskulderna till 1 580 tkr, upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter 703 tkr och övriga skulder
till 667.

Under 2013 gjordes inga investeringar i
anläggningstillgångar.
Aktieägartillskottet som är ovillkorat uppgick
till 18 050 tkr.

I bokslutet 2013 uppgick de kortfristiga
skulderna till 2 828 tkr, varav 456 tkr var en
skuld till huvudägaren. Leverantörsskulderna
hade ökat till 1 737 tkr, medan upplupna
kostnader och förutbetalda intäkter minskat till
461 tkr och övriga skulder till 174 tkr.

Totalt gav årets kassaflöde ett överskott på 148
tkr, vilket gjorde att vid årets slut fanns det 166
tkr i likvida medel i Bolaget.
Medelantal anställda
I Dentware fanns det vid 2012 års utgång åtta
anställda i Bolaget. Under 2013 ökade antalet
anställda till tio personer.

De kortfristiga skulderna till huvudägaren
minskade i februari 2014 med 450 tkr genom
den kvittningsemission som då genomfördes för
att öka aktiekapitalet till 500 tkr.

Förändring av Bolagets finansiella ställning
efter senast lämnad redovisning
Efter 2013 års utgång har det inte inträffat några
dramatiska händelser som påverkar Bolagets
ekonomiska ställning. Verksamheten utvecklas
positivt, både resultat- som kassaflödesmässigt.
Bolaget börjar närma sig ett positivt kassaflöde i
den löpande verksamheten.

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten var
2012 positivt 6 542 tkr vilket var en följd av att
huvudägaren kortsiktigt tillförde kapital så som
kortfristiga skulder. Syftet var att täcka de
investeringskostnader Dentware gjorde då det
förvärvade verksamheten från likvidatorn.
Totalt förvärvades anläggningstillgångar för
16 474 tkr, vilka till största delen var
immateriella anläggningstillgångar.

Handlingar införlivade genom hänvisning
Till memorandumet har införlivats genom
hänvisning till att de finns tillgängliga på
Bolagets
hemsida
följande
dokument:
årsredovisningen för 2012, jämte revisionsberättelse och bokslutskommuniké för 2013.
Dessa finns att hämta på www.dentware.se

Huvudägaren
sköt
även
till
ett
aktieägartillskott och koncernbidrag om totalt
9 900 tkr, plus 50 tkr i aktiekapital när Bolaget
startade. Ursprungligen var aktieägartillskottet
villkorat, men har senare gjorts om till
ovillkorat aktieägartillskott.
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Aktieägare
Före emissionen
JHS Konsult AB
Jan Seehuusen, med familj
Stefan Jacobsson
Reza Kazemi
Leif Helldén
Övriga, 8 aktieägare

Efter emissionen
vid fulltecknad emission
JHS Konsult AB
Jan Seehuusen, med familj
Stefan Jacobsson
Reza Kazemi
Leif Helldén
Övriga, 8 aktieägare
Föreliggande nyemission

Antal
aktier
4 040 000
500 000
80 000
80 000
50 000
250 000
5 000 000

Andel
röster
80,8 %
10,0 %
1,6 %
1,6 %
1,0 %
5,0 %
100,0 %

Andel
kapital
80,8 %
10,0 %
1,6 %
1,6 %
1,0 %
5,0 %
100,0 %

Antal
aktier
4 040 000
500 000
80 000
80 000
50 000
250 000
2 500 000
7 500 000

Andel
röster
53,9 %
6,6 %
1,1 %
1,1 %
0,7 %
3,3 %
33,3 %
100,0 %

Andel
kapital
53.9 %
6,6 %
1,1 %
1,1 %
0,7 %
3,5 %
33,3 %
100,0 %

Ökning av
aktiekapital
50 000
450 000
0
250 000

Totalt
aktiekapital
50 000
500 000
500 000
750 000

Aktiekapitalets utveckling
Händelse
2011 Bolagets bildande
2014 Kvittningsemission
2014 Split 1 000:1
2014 Föreliggande nyemission
vid fulltecknad emission

Ökning
antal aktier
500
4 500
4 995 000
2 500 000

Totalt
antal aktier
500
5 000
5 000 000
7 500 000
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Kvotvärde
100
100
0,10
0,10

Övrig information om Bolagets aktier
preskription
Bolaget.

Aktiekapitalet i Dentware Scandinavia AB
uppgår till 500 000 kronor, fördelat på
5 000 000 aktier. Efter genomförd nyemission
av 2 500 000 aktier kommer aktiekapitalet att
uppgå till 750 000 kronor. Bolaget kommer då
att ha 7 500 000 aktier. Enligt gällande bolagsordningen kan aktieantalet i Bolaget uppgå till
maximalt 20 000 000 aktier.

tillfaller

utdelningsbeloppet

Det föreligger inga restriktioner för utdelning
eller särskilda förfaranden för aktieägare
bosatta utanför Sverige och utbetalning sker
via Euroclear på samma sätt som för aktieägare
bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är
skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår
dock normal svensk kupongskatt (se s 30,
Skatteaspekter i Sverige).

Alla aktier i Bolaget berättigar till vardera en
röst. Samtliga aktier har lika rätt till utdelning
och del i Bolagets vinst och andel i tillgångar
vid en likvidation. Aktieägare i Bolaget har
företrädelserätt vid emission, i proportion och
slag, till befintligt innehav. Aktierna är
upprättade enligt svensk rätt och denominerade
i svenska kronor.

Utspädningseffekter
Samtliga aktier som erbjuds i erbjudandet ingår
i den nyemission som Bolaget genomför. Det
sker därmed ingen försäljning av befintliga
aktier. För befintliga aktieägare som inte
tecknar sig i föreliggande emission uppstår en
utspädningseffekt om totalt 2 500 000 nyemitterade aktier, vilket motsvarar ytterligare
cirka 50 procent aktier i Dentware om
emissionen fulltecknas.

Aktiebok
Bolagets aktiebok kontoförs av Euroclear
Sweden
AB,
Box
7822,
103
97
STOCKHOLM, som registrerar aktierna på
den person som innehar aktierna.

Det finns inga ytterligare beslut om
bemyndiganden eller åtaganden utöver
föreliggande nyemission från bolagsstämma
som kan påverka antalet aktier i Bolaget.

Handelsbeteckning
Handelsbeteckningen för Bolaget aktie är
DENT. ISIN-kod för aktien är SE0005798642.
Utdelning
Alla aktier har lika rätt till utdelning. De nya
aktierna medför rätt till utdelning från och med
räkenskapsåret 2014. Eventuell utdelning
beslutas av och betalas ut efter ordinarie
årsstämma. Utbetalning av eventuell utdelning
ombesörjs av Euroclear Sweden AB. Avdrag
för preliminär skatt ombesörjs normalt av
Euroclear
eller,
beträffande
förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren. Rätt till
eventuell tilldelning tillfaller den som vid
fastställd avstämningsdag har rätt till
deltagande i bolagsstämman, dvs var
registrerad som ägare i den av Euroclear förda
aktieboken. Aktieägare har rätt till andel i
överskott vid en eventuell likvidation i
förhållande till det antal aktier som
innehavaren äger.

Övrig information om aktierna
Bolagets aktier kan fritt överlåtas på annan
part. Aktierna är ej föremål för erbjudande som
lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller
lösningsskyldighet. Bolagets aktie har ej heller
varit föremål för offentligt uppköpserbjudande
under det innevarande eller föregående
räkenskapsåret. För att ändra aktieägarnas rätt i
Bolaget krävs ett bolagsstämmobeslut med
kvalificerad majoritet.

I det fall någon aktieägare inte kan nås genom
Euroclear kvarstår dennes fordran på
utdelningsbeloppet mot Bolaget och begränsas
endast genom regler om preskription. Vid

Huvudägaren avyttrar inga aktier i samband
med emissionen.

Lock Up-avtal
Ett avtal har i samråd med AktieTorget slutits
mellan Bolaget och Bolagets huvudägare JHS
Konsult AB, vilket innebär att denne förbinder
sig att inte sälja mer än 10 procent av sitt
innehav av aktier i Dentware de närmaste två
åren efter listning av aktien på AktieTorget.
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Optioner
Dentware har inga utestående optioner,
konvertibler eller andra aktierelaterade
instrument som innebär att antalet befintliga
aktier kan komma att ökas.

potential
och
förväntad
avkastning.
Bedömningen grundar sig på den förväntade
framtida försäljningsnivån och de ekonomiska
budgetar som ligger till grund för den
planerade expansionen av verksamheten.

Likviditetsgarant
Dentware har idag inget avtal med någon part
om att garantera likviditeten i handeln av
aktien.

Styrelsen gör den samlade bedömningen att
teckningskursen 6 kronor utgör en skälig
värdering av Bolaget utifrån dagens
marknadssituation. Värderingen av Bolaget är
30 miljoner kronor innan föreliggande
nyemission.

Värdering av bolaget
Värderingen som ligger till grund för
emissionskursen i erbjudandet bygger på
nedlagda investeringar i Bolaget gjorda av
huvudägare som uppgår till 30 miljoner kronor
samt styrelsens bedömning av marknads-
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Riskfaktorer
fördelaktiga villkor. Ett misslyckande i att
generera vinster i tillräcklig omfattning kan
påverka Bolagets marknadsvärde.

En investering i Dentware Scandinavia AB
utgör en affärsmöjlighet, men innebär också
risker. Dessa kan p.g.a. omvärldsfaktorer och
Bolagets affärsinriktning vara svåra att
kvantifiera. Hela det investerade kapitalet kan
förloras. I företag med ringa eller begränsad
historik kan risken ses som extra stor. För att
bedöma Bolaget är det viktigt att beakta de
personer som skall driva verksamheten, deras
bakgrund, samt riskprofilen i den verksamhet
som skall bedrivas. Den som överväger att
köpa aktier i Dentware bör inhämta råd från
kvalificerad rådgivare. Nedan redogörs för ett
antal riskfaktorer som har betydelse för
bedömningen av Bolaget och dess aktie.
Riskfaktorerna
är
inte
framställda
i
prioriteringsordning och gör inte anspråk på att
vara heltäckande.

Försäljningsrisk
Det går inte att med säkerhet fastslå att de
produkter som Bolaget utvecklat får det
positiva mottagande på marknaden som
förespeglas i det här memorandumet.
Kvantiteten av sålda produkter kan bli lägre
och tiden det tar att etablera sig på marknaden
kan vara längre än vad Bolaget i dagens skede
har anledning att tro.
Marknadsrisker
Aktiens likviditet
Dentware aktie kommer att listas på
AktieTorget under maj 2014, så det finns ingen
kurshistorik att ta fasta på vid beslut om köp
eller försäljning av aktien. Aktien har heller
ingen större spridning vilket gör att
likviditeten, dvs omsättningen i aktien per dag,
blir låg. Det finns ingen garanti för att aktier
kan köpas eller säljas till för innehavaren
acceptabla nivåer vid varje given tidpunkt.

Bolagsrisker
Begränsade resurser
Dentware är ett litet företag med begränsade
resurser vad gäller ledning, administration och
kapital. För genomförandet av strategin är det
av vikt, att resurserna disponeras på ett för
Bolaget optimalt sätt. Det finns en risk att
Bolagets resurser inte räcker till och därmed
drabbas av finansiellt och operativt relaterade
problem.

Kursfall på aktiemarknaden
Aktiemarknaden kan generellt gå ner av olika
orsaker så som räntehöjningar, politiska utspel,
valutakursförändringar och sämre konjunkturella förutsättningar.

Beroende av nyckelpersoner och
medarbetare
Dentware baserar sin framgång på ett fåtal
personers kunskap, erfarenhet och kreativitet.
Bolaget är beroende av att i framtiden kunna
finna kvalificerade medarbetare. Bolaget
arbetar hårt med att minska beroendet genom
en god dokumentation av rutiner och
arbetsmetoder.

Aktiemarknaden präglas även till stor del av
psykologiska faktorer. Dentwares aktie
påverkas på samma sätt som alla andra aktier
av dessa faktorer, som kan vara problematiska
att förutse och skydda sig mot.

Intjäningsförmåga och kapitalbehov
Det kan inte uteslutas att det tar längre tid än
beräknat, innan Bolaget når ett positivt
kassaflöde. Det kan inte heller uteslutas att
Dentware i framtiden kan komma att söka nytt
externt kapital. Det finns inga garantier att det i
så fall kan anskaffas på för aktieägare
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Bolagsordning
Bolagsordning för Dentware Scandinavia
AB, (org. nr 556872-5112)

bolagsordningen kommer att behandlas skall
utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra
veckor före stämman.

1. Firma
Bolagets firma är Dentware Scandinavia АВ.
Bolaget är publikt (publ).

Kallelse till annan extra bolagsstämma skall
utfärdas tidigast sex veckor och senast två
veckor före stämman.

2. Styrelsens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Västra Götalands
län, Göteborgs kommun.

9. Årsstämma
På årsstämma skall följande ärenden
förekomma:
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av
röstlängd
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Prövning av om stämman blivit behörigen
sammankallad
5. Godkännande av dagordningen
6. Framläggande av årsredovisningen och
revisionsberättelsen samt, i förekommande
fall, koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
а) fastställande av resultaträkningen och
balansräkningen samt, i förekommande
fall, koncernresultaträkning och
koncernbalansräkning;
b) dispositioner beträffande aktiebolagets
vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
с) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och
verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och
revisorerna
9. Val av styrelsen och revisorer
10. Annat ärende, som ska tas upp på
årsstämma enligt aktiebolagslagen
(2005:551) eller bolagsordningen.

3. Verksamhet
Bolaget skall bedriva utveckling, produktion,
marknadsföring och försäljning av dentala
produkter samt därmed förenlig verksamhet.
4. Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500.000
kronor och högst 2.000.000 kronor.
5. Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 5.000.000 och
högst 20.000.000.
6. Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst nio
ledamöter. Ledamöterna väljs årligen рå
årsstämma för tiden intill slutet av nästa
årsstämma.
7. Revisor
För granskning av bolagets årsredovisning
jämte räkenskaperna samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning samt i
förekommande fall koncernredovisning och
koncernföretagens inbördes förhållanden i
övrigt, skall väljas 1-2 revisorer, eller
registrerat revisionsbolag, med eller utan
revisorssuppleanter.

Vid bolagsstämma äger envar röstberättigad
rösta för hela antalet av honom ägda och
företrädda aktier, utan begränsning i röstetal.

8. Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom
annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och
genom att kallelsen hålls tillgänglig på
bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse
sker ska bolaget genom annonsering i Dagens
Industri upplysa om att kallelse har skett.

10. Anmälan till stämma
Rätt att delta i stämman har sådana aktieägare
som upptagits i aktieboken på sätt som
föreskrivs i 7 kap 28§ 3 stycket
aktiebolagslagen och som anmält sig hos
bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i
kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara
söndag, annan allmän helgdag, lördag,

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra
bolagsstämma där fråga om ändring av
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midsommarafton, julafton eller nyårsafton och
inte infalla tidigare än femte vardagen före
stämman.

12. Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett
avstämningsregister enligt lagen (1998:1479)
om kontoföring av finansiella instrument.
______________________

11. Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara 1/1 – 31/12.

Bolagsordning antagen vid bolagsstämma den
28 februari 2014.
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Skatteaspekter i Sverige
anskaffningskostnader och hänsyn taget till
inträffade förändringar (såsom split eller
fondemission) avseende innehavet. Som ett
alternativ till genomsnittsmetoden kan ifråga
om marknadsnoterade aktier den s.k.
schablonregeln användas. Denna regel innebär
att omkostnadsbeloppet får beräknas till 20
procent av försäljningspriset efter avdrag.

Inledning
Följande
sammanfattning
av
skattekonsekvenser för investerare, som är eller
kommer att bli aktieägare i Dentware
Scandinavia AB. Sammanfattningen är baserad
på aktuell lagstiftning och är endast avsedd
som allmän information.
Den skattemässiga behandlingen av varje
enskild aktieägare beror delvis på dennes egen
situation. Särskilda skattekonsekvenser, som ej
finns beskrivna i det följande, kan bli aktuella
för vissa kategorier av skattskyldiga, inklusive
personer ej bosatta i Sverige. Framställningen
omfattar bland annat inte de fall där aktie
innehas som omsättningstillgång eller innehas
av handelsbolag.

Privatpersoner – Vid försäljning av aktier
beskattas fysiska personer och dödsbon för
kapitalvinsten
i
inkomstslaget
kapital.
Skattesatsen är för närvarande 30 procent.
Kapitalförlust på aktier är samma år
avdragsgill mot vinst på andra aktier eller mot
andra marknadsnoterade delägarrätter (med
undantag för andelar i investeringsfonder som
innehåller endast svenska fordringsrätter). Till
den del förlusten inte är fullt ut avdragsgill
enligt ovan är den avdragsgill med 70 procent
mot andra kapitalinkomster. Om det
uppkommer ett underskott i inkomstslaget
kapital, medges reduktion av skatten på
inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt
fastighetsskatt med 30 procent för underskott
som uppgår till högst 100 000 kronor och med
21 procent för underskott därutöver.
Underskott kan inte sparas till senare
beskattningsår.

Utdelning
Mottagen utdelning är i sin helhet skattepliktig
för fysiska personer och dödsbon. Beskattning
sker i inkomstslaget kapital. Skattesatsen är för
närvarande 30 procent.
För juridiska personers innehav av så kallade
kapitalplaceringsaktier
gäller
att
hela
utdelningen utgör skattepliktig inkomst av
näringsverksamhet. Skattesatsen är för
närvarande 22 procent.

Juridiska personer – Juridiska personer utom
dödsbon beskattas för kapitalvinster i
inkomstslaget
näringsverksamhet
för
närvarande till skattesatsen 22 procent. Vinsten
beräknas dock enligt vanliga regler.

För svenska aktiebolag och ekonomiska
föreningar föreligger skattefri utdelning på så
kallade näringsbetingade aktier. Noterade
andelar
anses
näringsbetingade
under
förutsättning att andelsinnehavet motsvarar
minst 10 procent av rösterna eller att innehavet
betingas av rörelsen. Skattefrihet för utdelning
på noterade aktier förutsätter att aktierna inte
avyttras inom ett år från det att aktierna blev
näringsbetingade för innehavaren. Kravet på
innehavstid måste inte vara uppfyllt vid
utdelningstillfället.

Kapitalförluster på aktier, som innehas som
kapitalplacering, får endast kvittas mot
kapitalvinster på aktier och aktierelaterade
instrument. Om vissa villkor är uppfyllda kan
förlust även kvittas mot kapitalvinster på aktier
och aktierelaterade instrument som uppkommit
i bolag inom samma koncern, under
förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger.
En inte utnyttjad förlust får utnyttjas mot
kapitalvinst på aktier eller aktierelaterade
instrument utan begränsning framåt i tiden.

Försäljning av aktier
Genomsnittsmetoden – Vid avyttring av aktier i
Dentware Scandinavia AB skall genomsnittsmetoden användas oavsett om säljaren är en
fysisk eller en juridisk person. Enligt denna
metod skall anskaffningsvärdet för en aktie
utgöras av den genomsnittliga anskaffningskostnaden för aktier av samma slag och sort
beräknat
på
grundval
av
faktiska

För näringsbetingat innehav av noterade aktier
gäller för närvarande att ingen avdragsrätt
föreligger för förluster samtidigt som vinster ej
är skattepliktiga under förutsättning att
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belopp. Säljs andelarna inom 5 år blir den
skattskyldige återbetalningsskyldig för erhållen
skattereduktion. En investering i Dentware
Scandinavia
AB
ger
möjlighet
till
skattereduktion för personer som är
skattskyldig för kapitalvinsten i Sverige.

aktierna inte avyttras inom ett år från det att
andelarna
blivit
näringsbetingade
hos
innehavaren.
Fåmansaktiebolag – För fåmansaktiebolag
gäller särskilda regler. Dessa berör dock endast
sådana aktieägare eller närstående denne, som
är verksamma i Bolaget i betydande
omfattning. Beskrivningen av prospektet avser
endast fall där ägaren är passiv, och dessa
särskilda regler behandlas därför inte närmare
här.

Arvs- och gåvobeskattning
Arvs- och gåvobeskattningen är sedan 17
december 2004 slopad, varpå ingen arvs- eller
gåvobeskattning utgår vid förvärv av aktier
genom arv eller gåva.
Kupongskatt
För aktieägare bosatta i utlandet, som erhåller
utdelning från Sverige, innehålls normalt
kupongskatt. Skattesatsen är för närvarande 30
procent, som i allmänhet reduceras genom
tillämpligt
dubbelbeskattningsavtal.
För
utländskt bolag som innehaft näringsbetingad
aktie i minst ett år kan dock utdelningen vara
skattefri om skattefrihet hade förelegat om det
utländska Bolaget hade varit ett svenskt
företag. I Sverige är det normalt Euroclear,
som svarar för att kupongskatt innehålls. I de
fall aktier är förvaltarregistrerade, svarar
förvaltaren för kupongskatteavdraget.

Investeringssparkonto
För fysiska personer som innehar aktierna i
Investeringssparkonto utgår ingen reavinstskatt vid försäljning av aktierna. Det föreligger
inte heller någon avdragsrätt vid förlust vid
eventuell försäljning av aktierna. För eventuell
utdelning på aktierna erläggs ingen källskatt.
All beskattning sker via en avkastningsskatt
som baseras på kapitalbasen för kontot, oavsett
om det gjorts vinst eller förlust på kontot.
Avkastningsskatten är ca 0,50 procent, och
betalas varje år.
Investeraravdrag
Från och med den 1 december 2013 gäller att
fysiska personer som förvärvar andelar i ett
företag av mindre storlek vid en nyemission
kan få göra avdrag för hälften av betalningen
för andelar i inkomstslaget kapital. Avdrag ges
med högst 650 000 kronor per person och år,
vilket motsvarar förvärv av andelar för
1 300 000 kronor. Avdraget innebär en
skattereduktion på 15 procent av investerat
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Komplett förteckning av styrelsen och VD:s samtliga uppdrag under de senaste fem åren
Namn
Stefan Jacobsson
Jowa AB
Oggiw AB
Industriarmatur Sweden AB
NANOxIS AB
WaterVision Sweden AB (publ)
Medfield Diagnostics AB

Org nummer
556438-8923
556540-5866
556551-2422
556595-2404
Konkurs inledd
556623-4976
556677-9871

Befattning
Tid
Styrelseordförande
VD
09-03-06 –
Ledamot, VD
02-05-22 –
Ledamot
13-09-25 –
Ordförande
08-02-11 – 11-09-09

Ledamot
08-08-05 –
Ledamot
13-07-30 –
Ordförande
07-11-05 – 13-07-30
Key Logistics AB
556683-7620
Suppleant
08-04-29 –
Medfield Diagnostics Personnel AB
556788-2955
Ordförande
09-12-11 –
Implantix AB
556789-7680
Ledamot
10-03-22 – 11-08-03
Likvidation beslutad 11-07-05
Ideelic AB
556790-4387
Ledamot
13-10-07 –
Jowa Technology AB
556793-6256
Ledamot
11-06-01 –
Suppleant
10-04-28 – 11-06-01
Danielsson Fly-fishing Equipment AB 556793-6389
Suppleant
10-10-04 –
JOWA EnergyVision AB
556834-2298
Ledamot
12-11-29 –
Dentware Scandinavia AB
556872-5112
Ordförande
12-02-06 –
Jowa Water Fuel Emulsion AB
556891-2108
Ledamot
12-05-31 –
Bostadsrättsföreningen Kallebäck nr 1 757201-0598
Ledamot
11-06-20 –
Suppleant
10-04-13 – 11-06-20
Viz Risk Management Services
540707-5075-001 Innehavare
94-09-28 – 10-02-04
Avförd enligt 17§ Handelsregisterlagen 10-02-04
I följande företag har, eller har Stefan Jacobsson under de senaste fem åren haft, en direkt ägarandel
som överstiger 10 procent:
Viz Risk Management Services

Reza Kazemi
Dentware Scandinavia AB

556872-5112

DRSK Group AB
3D++ Solutions HB

556880-0345
969754-8171

Ledamot
Ledamot
Suppleant, VD
VD
Ledamot
Bolagsman

14-02-26 –
12-09-24 – 14-02-26
12-09-10 – 12-09-24
12-07-10 –
11-03-29 –

I följande företag har, eller har Reza Kazemi under de senaste fem åren haft, en direkt ägarandel som
överstiger 10 procent:
DRSK Group AB
3D++ Solutions HB
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Jan Seehuusen
Iowa Holding AB

556304-0491

JHS Konsult AB
Svenska Miljöskyddsbyrån AB
Jowa AB

556415-1529
556438-8626
556438-8923

WaterVision Sweden AB
Key Logistics AB

556623-4976
556683-7620

Ledamot
Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot, VD
Ledamot
Ledamot, VD
Ledamot
Ordförande
Suppleant
Ledamot

Ship Economy Business Org Europe AB 556713-8556
Konkurs avslutad
Vargön Shipping AB
556723-7135
Ledamot
Konkurs inledd
SIPP AB
556749-9875
Ordförande
Implantix AB
556789-7680
Suppleant
Likvidation avslutad
Jowa Technology AB
556793-6256
Ordförande, VD
Ordförande
Ledamot
Danielsson Fly-fishing Equipment AB 556793-6389
Ledamot
Iowa AB
556817-5508
Ordförande
JOWA EnergyVision AB
556834-2298
Ordförande
Dentware Scandinavia AB
556872-5112
Ledamot
Jowa Water Fuel Emulsion AB
556891-2108
Ordförande

02-09-10 –
95-05-19 – 02-09-10
92-06-26 –
09-03-06 –
92-10-09 – 09-03-06
09-06-11 –
08-04-29 –
05-10-06 – 08-04-29
07-09-18 – 10-12-09
08-03-05 –
08-09-09 –
10-03-22 – 11-08-03
12-12-10 –
11-06-01 – 12-12-10
10-04-28 – 11-06-01
10-10-04 –
10-10-28 –
12-11-29 –
12-02-06 –
12-05-31 –

I följande företag har, eller har Jan Seehuusen under de senaste fem åren haft, en direkt ägarandel som
överstiger 10 procent:
Iowa Holding AB
JHS Konsult AB
Svenska Miljöskyddsbyrån AB
WaterVision Sweden AB
Key Logistics AB
Ship Economy Business Org Europe AB
Vargön Shipping AB
SIPP AB
Implantix AB
Danielsson Fly-fishing Equipment AB
Iowa AB

Thomas Nortoft
Elof Hansson Bygg-Gross AB
Styrelsepartner Nortoft AB
Syspiro Diagnostics AB
Episurf Medical AB
Älvsborgs Ro/Ro AB

Kommande ledamot
556082-8922
Ledamot
Fusion pågår
556210-7853
Ledamot
556752-4805
Ordförande
09-02-09 – 11-08-10
Upplöst genom fusion
556767-0541
Ledamot
556785-6314
VD
09-12-16 – 12-07-04

I följande företag har, eller har Thomas Nortoft under de senaste fem åren haft, en direkt ägarandel
som överstiger 10 procent:
Styrelsepartner Nortoft AB
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Ulf Nilsson
VD
Dentware Scandinavia AB
556872-5112
VD
Bostadsrättsföreningen Gåshaga Pira 5 769612-3251
Ledamot
Ulf Nilsson Consulting
460521-8991 001 Innehavare

14-02-18 –
10-08-25 – 12-12-10
99-03-08 –

I följande företag har, eller har Ulf Nilsson under de senaste fem åren haft, en direkt ägarandel som
överstiger 10 procent:
Ulf Nilsson Consulting

Ingen av de i styrelsen ingående ledamöterna eller de ledande befattningshavarna under de senaste fem
åren dömts i bedrägerirelaterade mål, drabbats av myndigheters sanktioner eller anklagelser, eller
förbjudits av domstol att ingå som medlem av Bolagets förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan,
eller från att ha en övergripande funktion hos Bolaget. Eventuella konkurser, likvidation eller
konkursförvaltning framgår av sammanställningen. Inga styrelseledamöter eller personer som ingår i
ledningen anses ha privata intressen som står i strid med Bolagets intressen.
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Dentware Scandinavia AB
Krinova Science Park
Stridsvagnsvägen 14
291 39 KRISTIANSTAD
Tel: 044-20 28 94
E-post: info@dentware.se
www.dentware.se
Postadress:
Box 623
291 36 KRISTIANSTAD
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