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Pressmeddelande 

2014-10-30 
 

Doxa offentliggör informationsmemorandum samt bjuder in till 
investerarmöten. 
 
Doxa genomför en garanterad nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Teckningstiden 
pågår under tiden 3- 18 november 2014.  Emissionen är säkerställd i sin helhet vilket innebär att 
Bolaget kommer att tillföras ca 16 mkr före emissionskostnader.  

Emissionslikviden ska säkra bolagets finansiering minst in på 2016 och ska möjliggöra fullföljandet av 
bolagets strategi för de kommande åren. Denna strategi syftar till att kraftigt öka försäljningen och 
distributionen av dentalcementet Ceramir® Crown & Bridge. Vidare att genom industriella samarbeten 
kapitalisera på Doxas patenterade biokeramiska och unika teknologi och därmed utveckla nya 
produkter och användningsområden. 

Villkor i korthet 
Emissionsbelopp: ca 16 Mkr  
Bolagsvärdering, pre-money ca 10,6 Mkr 
Teckningskurs: 1 kr/aktie 
Teckningsperiod: 3 november - 18 november 2014 
Minsta teckningspost 2 500 aktier 
Handel med teckningsrätter 3 november - 14 november 2014

Fullständiga villkor och anvisningar presenteras 
i det informationsmemorandum som finns 
publicerat på: 

 Doxas hemsida www.doxa.se  

 Eminova Fondkomission, www.eminova.se  

 TecknaEmission, www.TecknaEmission.se  

En informationsfolder med erbjudandet i samman-
fattning samt teckningssedel kommer dessutom 
att distribueras per post till ägare som enligt 
Euroclear var registrerade aktieägare på 
avstämningsdagen den 29 oktober 2014. 

 
Informationsfolder och anmälningssedel kan även beställas från Doxa per e-post till: info@doxa.se 
 
Investerarmöten i samband med nyemission 
Följande tider finns tillfälle att möta bland annat Doxas VD Torbjörn Larsson 

3 november Stockholm 
Tid: kl 18.00-21.00 
Plats: Scandic Anglais 
Humlegårdsgatan 23 
Arrangör: Axier Equities 
Anmälan: stockholm@finansevent.se 

6 november Uppsala 
Tid: kl 17.30-18.30 
Plats: Kristallen 
Axel Johanssons gata 4-6 
Arrangör: Doxa AB 
Anmälan: info@doxa.se 

10 november Malmö 
Tid: kl 17.30-18.30 
Plats: Sankt Gertrud Konferens 
Östergatan 7B 
Arrangör: Doxa AB 
Anmälan: info@doxa.se 

 
För ytterligare information, kontakta Torbjörn Larsson, VD  torbjorn.larsson@doxa.se 
Läs mer på webben: www.doxa.se   •   Produkten Ceramir: www.ceramir.se 

 
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. Doxa är listat på Nasdaq 
OMX First North med G&W Fondkommisson som Certified Adviser. 
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