Pressmeddelande
Uppsala den 4 december 2017

Nyemissionen i Doxa är slutförd
Doxa AB (publ) (”Doxa” eller ”Bolaget”) har avslutat den nyemission med företrädesrätt
för Bolagets befintliga aktieägare som beslutades av en extra bolagsstämma den 2
november
2017.
22 341 157 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 69,6
procent av företrädesemissionen. 1 453 776 aktier tecknades utan stöd av
teckningsrätter, motsvarande 4,5 procent av emissionen. Sammantaget tecknades
emissionen till 74,1 procent.
Teckningstiden i Doxas nyemission med företräde för befintliga ägare avslutades tisdagen den
28 november 2017. I nyemissionen emitteras 23 794 933 aktier till teckningskursen 1,0 kronor,
vilket motsvarar en total emissionslikvid om cirka 23,8 Mkr.
Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter inom ramen för företrädesmissionen
har skett i enlighet med de principer som anges i prospektet som offentliggjordes den 13
november 2017. Meddelande om tilldelning sker genom avräkningsnota som utsänds till
respektive tecknare. Aktierna skall betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.
Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Doxa med 11 897 466,5 kronor genom
emission av 23 794 933 aktier. Efter nyemissionerna uppgår aktiekapitalet i bolaget till 27 950
200 kronor fördelat på 55 900 400 aktier. Betalda tecknade aktier (BTA) i nyemissionen
handlas på Nasdaq First North under kortnamnet DOXA BTA fram till dess att emissionen har
registrerats av Bolagsverket och kommer därefter att ersättas av aktier. Detta beräknas ske i
slutet av december 2017. I samband med detta kommer de nya aktierna att upptas till handel
på Nasdaq First North.
Resultatet av nyemissionen är att Doxa tillförs drygt 22,3 Mkr efter emissionskostnader. Enligt
nuvarande plan, som redovisas i prospektet, ska emissionslikviden användas till återbetalning
av kortfristiga lån, produktutveckling och marknadsföring samt finansiera bolaget fram till
positivt kassaflöde. En fulltecknad emission hade gett bolaget en önskvärd marginal för
oförutsedda händelser eller en försäljning lägre än den förväntade.
För ytterligare information, kontakta:
Torbjörn Larsson VD, på telefon 018-478 20 00
E-post: torbjorn.larsson@doxa.se
Läs mer på webben: www.doxa.se
Om 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 VD’s försorg, för offentliggörande den 4 december 2017 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 med Erik Penser Bank
som Certifed Adviser.
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