DELÅRSREDOGÖRELSE KVARTAL 3, JULI – SEPTEMBER, 2018
”Den 15 oktober tillträdde jag som ny VD för Doxa. Efter 17 dagar på jobbet börjar jag få en bild över
vilken förändringsresa jag skulle vilja leda för att Doxa på sikt ska kunna bli ett spännande lönsamt
bolag. Jag är imponerad över den kompetens som bolaget besitter, lojala medarbetare, en unik
teknikplattform och vår produkt Ceramir Crown & Bridge som ligger rätt i tiden.” säger Henrik
Nedoh, VD Doxa.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET
• Nettoomsättningen uppgick till 4,7 MSEK (3,4), en ökning med 37%
• Bruttomarginalen uppgick till 73 procent (79)
• Resultat efter finansnetto och skatt uppgick till -1,5 MSEK (-2,3)
• Kassaflödet uppgick till -3,7 MSEK (0,5)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS SLUT
• Henrik Nedoh har tillträtt som ny VD
• Jens Lagergren har tillträtt som ny CFO

VÄSENTLIGA HÄNDELSER JAN - SEP
• Nettoomsättningen uppgick till 11,1 MSEK (11,0) och licensintäkter uppgick till 17,7 MSEK (0)
• Bruttomarginalen uppgick till 73 procent (83)
• Kassaflödet uppgick till 8,3 MSEK (-1,7)
• Ett globalt och exklusivt Private Label avtal har tecknats med Dentsply Sirona
• Distributionsavtal har tecknats med distributörer i Australien, Nya Zeeland och Storbritannien
• Årsstämman hölls under det andra kvartalet och en ny styrelse med ny ordförande valdes
Denna information är sådan information som Doxa AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning.
Informationen lämnades, genom VD’s försorg, för offentliggörande den 7 november 2018 kl. 08.00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Nedoh, VD, Doxa
Tel: 018-478 20 00
Email: henrik.nedoh@doxa.se
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 kronor och broar.
Koncernen består av moderbolaget Doxa AB (publ) med säte i Uppsala, dotterbolaget Doxa Dental AB, och dess dotterbolag Doxa Dental,Doxa Inc. Doxa AB är
listat på Nasdaq First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser.

