Pressmeddelande
Uppsala den 28 oktober, 2021

Doxa förvärvar aktier i KlaraBo Sverige AB (publ)
Doxa Aktiebolag (publ) (”Doxa” eller ”Bolaget”) har idag förvärvat aktier i
fastighetsbolaget KlaraBo Sverige AB (publ) (”KlaraBo”) för totalt cirka 90 MSEK,
genom förvärv från två säljare. Efter förvärvet kommer Doxa äga cirka 2,4 procent av
antalet utestående aktier, motsvarande cirka 1 procent av antalet röster, i KlaraBo.
KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar bostäder. Strategin är
att i tillväxtregioner förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion.
KlaraBo har meddelat att bolaget planerar att genomföra en börsnotering i slutet av 2021 eller
början av 2022.
Doxa har idag förvärvat 2 557 000 aktier av serie B i KlaraBo för totalt cirka 90 MSEK, genom
förvärv från två säljare. Efter förvärvet kommer Doxa äga cirka 2,4 procent av antalet
utestående aktier, motsvarande cirka 1 procent av antalet röster, i KlaraBo.
Doxa har under en tid haft ögonen på KlaraBo då vi ser KlaraBos strategi som mycket
intressant. Investeringen är ett utmärkt komplement till de pågående förvärv vi kommunicerat
under hösten och kommer bredda vår portfölj av tillgångar. "Vi ser fram emot att följa KlaraBos
fortsatta resa", säger Greg Dingizian, Doxas styrelseordförande.
För mer information, vänligen kontakta:
Greg Dingizian, styrelseordförande
Telefon: 0733-984000
E-post: greg@admaforvaltning.se
Denna information är sådan som Doxa Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 28 oktober 2021, klockan 16:00 CEST.

Om Doxa
Doxa är verksamt inom fastighetsinvesteringar och dentalprodukter.
Investeringsverksamheten är inriktad på svenska onoterade och noterade fastighetsrelaterade
aktier och andra fastighetsrelaterade tillgångar utan begränsning till fastighetskategori, region
eller innehavstid. Dentalverksamheten utvecklar, tillverkar och kommersialiserar bioaktiva,
vävnadsvänliga och lättanvända globala tandvårdsprodukter. Bolagets dentalprodukter,
Ceramir®, Ceramir Crown & Bridge och Ceramir Bioceramic Implant Cement, är remineraliserande, vävnadsvänliga och för tandläkaren tidseffektiva dentalcement för permanent
cementering av kronor och broar. Doxa Aktiebolag (publ) är listat på Nasdaq First North
Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser (tel: 08-121 576 90; e-mail
certifiedadviser@redeye.se).
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