Pressmeddelande
Uppsala den 6 april, 2018

Doxa tecknar Private Label-avtal
Doxa Dental AB, dotterbolag till DOXA AB (publ.) (Stockholm NASDAQ First North:DOXA)
(“Doxa”) har ingått avtal avseende s.k. Private Label-rättigheter med Dentsply Sirona
(Nasdaq:XRAY). Dentsply Sirona betalar motsvarande drygt 16 MSEK (2MUSD) för en
global och exklusiv rätt till en private label-version av Doxas unika och bioaktiva
dentalcement, Ceramir® Crown & Bridge.

Dentsply Sirona kommer att marknadsföra produkten under sitt eget varumärke och Doxa kommer
fortsätta att marknadsföra och sälja Ceramir® Crown & Bridge.
Efter en sammanslagning 2016 mellan Dentsply och Sirona blev Dentsply Sirona världens största
tillverkare av dentala produkter. Dentsply Sirona utvecklar, tillverkar och marknadsför sina produkter
globalt, med försäljning i mer än 120 länder. Dentsply Sirona är verksamt inom områdena dentala
förbrukningsmaterial och utrustning, inklusive lab. Under 2017 omsatte Dentsply Sirona 4,0 miljarder USD
eller motsvarande drygt 32 miljarder SEK.
”Vi är glada och stolta över att idag ha tecknat avtal med världens största aktör inom dentalmarknaden,
Dentsply Sirona. Avtalet är dels ett erkännande för vår bioaktiva teknologi CeramirÒ och dels ett bevis på
att vi tagit fram en fantastisk produkt ur den, CeramirÒ Crown & Bridge. Samarbetet kommer att påverka
Doxas utveckling på ett positivt sätt.” säger Torbjörn Larsson, VD Doxa.

För ytterligare information kontakta Torbjörn Larsson, VD:
Telefon 018-478 2000
E-mail: torbjorn.larsson@doxa.se
Läs mer på webben: www.doxa.se och www.dentsplysirona.com
Produkten Ceramir: www.ceramir.se

Denna information är sådan information som Doxa AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
6 april 2018 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 kronor och broar. Koncernen består av
moderbolaget Doxa AB (publ) org.nr 556301-7481 med säte i Uppsala, dotterbolaget Doxa Dental AB, org.nr.
556874-2596, med säte i Uppsala och dess dotterbolag Doxa Dental, Inc., med säte i Delaware, USA. Doxa AB är
listat på Nasdaq First North Stockholm med Erik Penser Bank som Certified Adviser.
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