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Doxa*i*korthet*

Dentalföretag+med+en+egen+patenterad+teknologi+

3:e*generationens*dentalmaterial*@*en**naturlig*biokeram*som*
integrerar*med*tandvävnaden*på*nanonivå*
*
Omfattande+patentportfölj+

72*nationella*patent,*21*huvudpatent*
*
•+Utveckla+•+Tillverka+•+Kommersialisera*
*egna*biokeramiska*dentalprodukter*
+

Ceramir®+Crown+&+Bridge+

Ett*s.k.*dentalcement*som*fäster*kronor*och*
bryggor*mot*resterande*del*av*tanden*
*
Marknader+

USA*94%+•+Skandinavien*4%+•+övriga*EU*2%+

Doxa AB 

Doxa Dental AB Doxa Dental Inc 
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DOXA I KORTHET

AFFÄRSIDÉ
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kommersialisera egenutvecklade biokera-
miska dentala produkter.

AFFÄRSMODELL
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mans med välrenommerade nationella och 
globala distributörer marknadsföra och sälja 
egenutvecklade och egentillverkade dentala 
produkter. Intäkter i Doxa erhålls från försälj-
ning av färdiga produkter till dentala distri-
butörer.

VISION
Doxas vision är att bli ett internationellt 
ledande dentalbolag med egenutvecklade 
innovativa produkter med stort terapeutiskt 
och kommersiellt värde.

VERKSAMHETEN
Doxa är ett Uppsalabaserat dentalföretag 
som utvecklar, producerar, marknadsför och 
säljer dentala biokeramiska produkter. Doxas 
verksamhet baseras på bolagets teknologi 
”Ceramir” – en ny klass av dentalt material. 
Ceramir är en kemiskt bunden keram som 
binder och integrerar på nanonivå och där-
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igenom får unika egenskaper. I västvärlden 
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ringar av dentala kronor och broar. Ceramir 
Crown & Bridge, den första i en rad av pla-
nerade dentala biokeramiska produkter från 
Doxa, är ett avancerat dentalcement som 
används för permanent cementering av den-
tala kronor, broar och implantat. 

FÖRSÄLJNING
USA är den överlägset största marknaden 
och står för huvuddelen av Doxas försäljning. 
Distribution sker via USA:s två största distri-
butörer, Henry Schein Dental och Patterson 
Dental Supply, som tillsammans represente-
/�/�*"/�ê+�ǺǸ�ʢ��3�*�/(+�!"+ǽ��,5���30"/�
att bredda distributionen ytterligare och 
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ledande dentalbolag. Nyligen har avtal även 
tecknats med Management Alliance som 
arbetar med oberoende dentalsäljare på 
kommissionsbasis.

*-.6ȃ'.6
Sedan bolagets bildande har Doxa utveck-
lat en unik och världsledande kunskap och 
know-how rörande forskning och utveckling 
av kemiskt bundna keramer. Detta visas inte 

minst genom en omfattande internationell 
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handlingar

TILLVERKNING
Doxa har en tillverkning i Uppsala för kalci-
umaluminat, huvudbeståndsdelen i Doxas 
dentalmaterial. Doxa och produktionsan-
)ê$$+&+$"+� %�/� "11�  "/1&Ɯ"/�1� (3�)&1"10)"!-
+&+$00601"*� "+)&$1� ���� ǴǶǷǻǸ� , %� 2--#6))"/�
kraven för att få tillverka och sälja sina medi-
cintekniska produkter i EU, USA och Kanada.

ORGANISATION
Doxa har för närvarande en organisation på 
tolv personer; åtta anställda och fyra konsul-
ter. Dessa fördelar sig med fyra inom mark-
+�!0#ņ/&+$�, %�#ņ/0ê)'+&+$�3�/0�%232!2--$&ƞ�
är att ansvara för marknadsföring av Ceramir 
Crown & Bridge och stödja distributörerna 
vid försäljning av produkterna, fyra arbetar 
inom produktion, två inom utveckling samt 
tre inom administration (inklusive QA). Nio 
arbetar i bolagets lokaler i Uppsala och tre 
personer är stationerade i USA.

Fullt*garanterad*nyemission*om*16*Mkr*



Marknaden*för*Ceramir®*Crown*&*Bridge*

Världsmarknaden+för+dentalcement+

är+ca+1,5+miljarder+SEK*

*
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EU 36 %
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From our observations and reports from laboratories full-zirconia 
crowns are among the fastest growing crown types in the history 
of dentistry. ȥ
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Varför*köper*tandläkare*Ceramir®*

Enklare+

•  välkänt*kapselsystem*
•  ingen*förpreparering*nödvändig*
•  tål*fukt*

*
Snabbare+

•  färre*moment*
•  enklare*hantering*

*
Säkrare+

•  oslagbar*fästförmåga*
•  resinfritt*



Utmärkelser*

2010

EUROPEAN DENTAL DEVICES
NEW PRODUCT INNOVATION AWARD

®



Försäljningsutveckling*(Mkr)*

1,0*
2011+

2,8*
2012+

6,3*
2013+

6,1*
Q3*
2014*



Refillutveckling*(jan@sep)*

+90+%+

4.555$box$
$

2013%

8.639$box$
$

2014%



oktober*2014*



Ny*strategi*

•  Fler*distributörer*
•  Industriella*samarbeten*
•  Nya*produkter*och*varianter*på*nuvarande*
•  Licensiering*av*teknologi*
•  Utvärdering*av*patentportfölj*



*som*plattform*

$225M 
>$1B 



*som*plattform*





Företagsledning*

Torbjörn$Larsson$
VD$
2013$

Merja$Nordfors$
CFO$
2014$

Emil$Abrahamsson$
CPM$
2009$

Jesper$Lööf$
COO$R&D$
2002$

Leif$Hermansson$
CSO$
1987$



Styrelse*

Magnus$Wahlbäck,$
Ordförande$

2012$

Alex$Tasevski$
2014$

Børge$Gausdal$
2014$

Gerhard$Dal$
2014$

Leif$Hermansson$
1987$



10*största*ägarna*per*30*september,*2014*

Sune*Gellberg*med*bolag *795*038*aktier *7,5*%*
Scandinavian*Cap *550*000*aktier *5,2*%*
Bröderna*Gausdal *535*721*aktier *5,0*%*
Magnus*Wahlbäck*med*bolag *412*733*aktier *3,9*%*
Ulf*och*Bo*Eklöf*Invest*AB *301*236*aktier *2,8*%*
Jan*Rydberg*med*familj *248*783*aktier *2,3*%*
Leif*Hermansson*med*familj*o*bolag *248*655*aktier *2,3*%*
Hartmut*Wiese *200*000*aktier *1,9*%*
Marianne*Rapp*med*familj *192*418*aktier *1,8*%*
Thomas*Nilsson*med*familj *156*644*aktier *1,5*%*
Övriga '7'000'969'aktier '65,8'%'

*totalt+10+642+187+aktier +100,0+%+



Varför*investera*i*Doxa*nu*

•  Ceramir*@*en*ny*klass*av*ett*unikt*biokeramiskt*dentalt*material…*

•  Stadigt*växande*omsättning..*

•  Omfattande*klinisk*dokumentation*och*stark*patentsituation…*

•  Bolagsvärde*i*denna*emission*är*ca*10,6*Mkr…*

•  Fullt*garanterad*nyemission…*

•  Två$av$USAs$största$]llverkare$av$keramiska$kronor$rekommenderar$Ceramir$Crown$&$Bridge…$
•  Teknikplattformen*ger*möjlighet*till*utlicensiering…*

•  Doxa*planerar*framöver*för*en*geografisk*expansion…*

•  Doxa*förbereder*utveckling*av*nya*produkter…*



Tack!


