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Doxa tecknar distributionsavtal med The Dental Directory i UK  
 
 
 

The Dental Directory och Doxa har signerat avtal om distribution i UK. Avtalet avser 
Doxas unika biokeramiska dental-cement, Ceramir® Crown & Bridge. 
 
 
 
The Dental Directory är en av de största distributörerna i UK och har en samlad säljkår om drygt 70 
personer. De har samma ägare som IDH (Integrated Dental Holdings) som driver 675 tandläkarkliniker 
runt om i UK och med mer än 8 miljoner patienter. 
 
The Dental Directory kommer att sälja Ceramir

®
 Crown & Bridge genom flera kanaler och en stor del av 

deras satsning kommer att vara s k ”bundling”. De har en egen Iab-struktur inom bolaget och ”bundling” 
betyder i klartext att de kommer att sälja Ceramir Crown & Bridge tillsammans med kronor från sitt eget 
dental-lab. 
 
The Dental Directory har en klar strategi för hur Ceramir skall lanseras i Storbritannien och alla redskap 
för att kunna genomföra det. Doxa önskar Dental Directory en framgångsrik lansering och ser fram 
emot att tillsammans utveckla marknaden i Storbritannien. 
 

 
 
 

För ytterligare information: 
Torbjörn Larsson VD, på telefon 018-478 2000 
E-post: torbjorn.larsson@doxa.se 

 
 
 
Läs mer på webben: www.doxa.se 
Produkten Ceramir: www.ceramir.se 
 
 
 
Denna information  r s dan in ormation som Do a AB (publ)  r sk ldigt att o  entligg ra enligt   :s marknads-
missbruks  rordning. In ormationen l mnades  genom ovanst ende kontakt ersons   rsorg    r o  entligg rande 
den 23 november 2016 kl. 08.30 CET.  

 

 
KORT OM DOXA 

Doxa är en uppsalabaserad dentalkoncern 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 kr                                    
                                         -              i Uppsala, dotterbolaget Doxa Dental AB, org.nr. 
556874-2596                                                                      i Delaware, USA. Doxa AB är 
listat på Nasdaq Stockholm First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser. 
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