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Pressmeddelande 
 
2014-04-02 
 
 
Doxa listas på NASDAQ OMX First North den 7 april efter fulltecknad nyemission 
 
Jag är både stolt och glad över att kunna meddela att Doxa AB (publ) efter en framgångsrik emission 
där bolagets tillfördes nästan 23 MSEK före emissionskostnader kommer att listas på NASDAQ OMX 
First North med första handelsdag den 7 april 2014. Genom noteringen synliggörs Doxa i större 
utsträckning bland investerare och bland koncernens kunder och partners. 
 
I samband med detta har Doxa tecknat avtal med Remium Nordic AB, Nordens marknadsledande 
likviditetsgarant. Syftet med likviditetsgarantin är att säkerställa att den s.k. spreaden, dvs. skillnaden 
mellan köp- och säljkurs minskar samt att likviditeten i Doxas aktier ökar. Intresset för bolagets aktier 
skall förhoppningsvis öka då transaktionskostnaden och risken i handeln med aktien minskar till gagn 
för både nuvarande och tillkommande aktieägare. 
 
Vi vill också informera att Henry Schein, vår distributör i USA, tilldelat oss ett A-team av 60 säljare som 
från årets början fått specialutbildning på Doxas produkt, Ceramir® Crown & Bridge, vilket skall öka 
försäljningsinsatserna på den nordamerikanska marknaden. 
 
För ytterligare information, kontakta:  
Torbjörn Larsson, VD, tel: 073-354 02 00, eller e-post: torbjorn.larsson@doxa.se 
 
 
Läs mer på webben: www.doxa.se 
Produkten Ceramir: www.ceramir.se 
För information om Remium likviditetsgaranti, kontakta: 
Petra Sas, Head of Corporate Services, Remium Nordic AB, tel: 070-979 19 51, petra.sas@remium.com 
 
 
Kort om Doxa 
Doxa är ett uppsalabaserat dentalföretag som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar dentala biokeramiska produkter. 
Ceramir® Crown & Bridge, den första i en rad av planerade dentala biokeramiska produkter från Doxa, är ett avancerat 
dentalcement som används för permanent cementering av kronor och broar. Ceramir

®
 Crown & Bridge säljs i Skandinavien 

av Unident AB och i övriga världen säljs det exklusivt av amerikanska Henry Schein, världens största dentaldistributör. Doxa är 
listat på Nasdaq OMX First North med G&W Fondkommisson som Certified Adviser. 
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