Kära aktieägare!
Du har framför Dig första exemplaret av Doxas aktieägarbrev,
som syftar till en förbättrad kommunikation med våra aktieägare.
Avsikten är att publicera brevet ca 3-4 gånger per år.
Vi vill i första hand ge en fördjupning och förklaring av
information som vi tidigare lämnat. Allt är inte nytt, men vi ger
en sammanfattning och påminnelse om det vi tidigare
kommunicerat, speciellt som alla kanske inte läser samtliga
pressmeddelanden och rapporter. Med hänsyn till
listningsreglerna får vi naturligtvis inte lämna information om företaget Doxa som
är kursdrivande i sig men vi kan däremot ge information som är ”in the public domain”, som det heter. Sådan
information som vem som helst med lite ansträngning kan hitta exempelvis på internet om marknaden, konkurrenter
och forskning.
Detta första brev publiceras såväl på hemsidan som i tryck och distribueras till de aktieägare som vi har adresser till
via Euroclear. Det är vår avsikt att utveckla det här brevet vidare till både format och i val av distributionskanal, ytterst
sannolikt digitalt med större möjligheter till interaktivitet och vi önskar därför att Du som även framöver vill få detta
aktieägarbrev går in på Doxas hemsida och abonnerar på det.
Även icke aktieägare kommer att kunna abonnera på brevet.
Jag välkomnar en dialog med Dig där Du gärna får uttrycka önskemål om eller synpunkter på informationen.
Jag vill slutligen påminna om att Doxas årsstämma hålls den 11 juni klockan 17.30 på World Trade Center,
Klarabergsgatan 70, 111 64 Stockholm. Hur du anmäler dig framgår av Kallelse som finns på hemsidan. Skulle Du
inte hinna eller kunna anmäla dig i tid så är Du som aktieägare välkommen att komma och lyssna. Dock har Du då
ingen rösträtt. Jag kommer som vanligt att hålla en presentation om bolaget och dess verksamhet och det ges
tillfälle för frågor.

Med vänlig hälsning
Torbjörn Larsson

Doxas nya strategi

Det går inte att vara ett tillväxteller förhoppningsbolag för evigt, inkomster måste till,
den effektivaste värdemätaren för en produkts framgång!
Under 2014 blev det uppenbart att den strategi som
Doxa ärvt genom avtal och strategier från tidigare epoker
inte var hållbar - innebärande en produkt, en global och
exklusiv distributör och i princip endast en marknad, den
amerikanska.
Det förde dock det goda med sig att vi var tvungna att se
över allt: affärsmodell, strategi, bemanning och inriktning.
Det var dags att en gång för alla göra upp med arvet från
tiden före rekonstruktionen. Det var därför viktigt att vi
under sommaren 2014 kunde säga upp exklusiviteten i
avtalet med Henry Schein och komma till avtal med fler
amerikanska distributörer. Henry Schein fortsätter dock
som vår största distributör och ökar sin försäljning trots
denna förändring.
Vi riktar nu aktivt om Doxa till ett bolag med flera
produkter, många distributörer som arbetar på många
marknader. Därtill för vi många diskussioner med olika
industriella parter om samarbeten vad gäller produkter
och teknologi.
En sådan omställning kan inte ske över en natt, dock gick
det snabbt att få till en bredare distribution i USA.
Vi bedömer att vi sedan sommaren 2014 mer än
fördubblat vår distributionskapacitet på denna marknad.
Från en ca 25%-ig tillväxt mot föregående år Q1-Q2 2014
så blev tillväxten 100% i Q4 och 74% i Q1 2015.
Försäljningen fortsatte bra även i april, som blev vår bästa
försäljningsmånad någonsin.

nyheter. Det känns dock nu som att ”word of mouth”
börjar gälla. Eller om man så vill ”att korken gått ur
flaskan”. Därför ser vi positivt på den framtida tillväxten.
Men det är mycket annat som återstår för att genomföra
strategin. Arbetet med detta pågår för fullt. Men det tar
tid att förhandla med organisationer som ofta är 100 eller
1000 gånger större än Doxa. Och alla ambitioner kanske
inte kan uppfyllas.
Mer i detalj bygger den övergripande strategin att öka
Doxas affärsmässiga bredd och utveckling på följande:
Fler distributörer i första hand i Nordamerika, men efterhand även andra marknader i andra delar av världen, där
”instegskostnaden” är låg och acceptansen för innovativa
svenska produkter är hög.
Att gå från ett enproduktföretag till ett flerproduktföretag:
• Industriella samarbeten som exempelvis kan innebära
att Doxas färdiga produkter marknadsförs av andra
dentalbolag som ”second brand”.
• Framtagning av en handblandad Ceramir C&B under
eget märke och/eller som second brand. Denna
produkt riktar sig mot i första hand Asien och Latinamerika där många tandläkare av tradition föredrar
att själva blanda tandcementet i stället för att
använda en kapsel.
• Framtagande och lansering av minst en ny produkt
under 2015. Den ovan nämnda handblandade
versionen har likheter med och ger utvecklingssynergier tillsammans med fler tänkta produkter, hit
hör exempelvis Endo Sealer för rotfyllnad samt Base/
Liner för tandfyllnadsområdet.
Licensiering av Ceramir-teknologin inom nya områden
vid sidan om det dentala. Doxas biokeramiska teknologi
har flera potentiella tillämpningar inom andra områden
än dentalprodukter, bland annat ortopedi.

Vi får ofta frågan om varför Doxa – med alla utmärkelser
och rekommendationer – inte växer ännu snabbare. Det
är en bra fråga! Initialt fick vi sälja in nya användare
”tandläkare för tandläkare” så att säga, främst på Status - Doxa letar efter en partner som kan svara för
seminarier. Tandläkare är, som så många andra utvecklingskostnaderna av en anpassning av produkten
yrkesgrupper, trygga i det de har och konservativa inför för ortopedin.

USA/Kanada - Doxa har idag fem distributörer på
den nordamerikanska marknaden: Henry Schein,
Patterson, Atlanta Dental, Benco Dental Products
och nu senast Bisco Dental. För tillfället verkar
detta tillräckligt men vi är beredda att snabbt
revidera både antal distributörer och att ersätta
distributörer som vi bedömer inte håller måttet.

E u ro p a – D ox a a v s e r t e c k n a a v t a l m e d
distributörer på flera stora marknader till
halvårsskiftet 2015 och förhandlingar pågår. I ett
första skede prioriteras Europa före Asien, då
behovet av registreringar och marknadsbearbetning gör detta mer logiskt. Försäljningen
som en följd av nya distributörer i Europa bedöms
först kunna märkas i någon större omfattning
under 2016.

Rapport – Utvecklingen har sedan i somras gått bra i Nordamerika, snabbare än förväntat, både Patterson
och Benco (som kom igång i februari i år) har visat lovande siffror. Doxas förhoppning är att även de
andra distributörernas säljare ska visa liknande utväxling efterhand som de lär sig produkten och blir
understödda av Doxas egna inhyrda säljkår.
För Europa tecknades i maj i år exklusivt distributionsavtal med heico Dent GmbH för den Schweiziska
marknaden. heico Dent grundades för snart 30 år sedan och har ett bra kontaktnät till såväl schweiziska
universitet som opinionsledare. Schweiz är förvisso en liten marknad, men har en grundläggande struktur
som är påminnande om det angränsande Tysklands.

Från en-produktföretag till flerproduktföretag I tillägg till att minska sårbarheten skapar flera

produkter möjligheter att sprida övergripande kostnader
så som administration, försäljning och marknadsföring.
Dessutom ökar det varumärkeskännedomen om såväl
Ceramir® som Doxa. Eftersom vi fortfarande är en liten
organisation söker vi aktivt utveckla eller finna produkter
som har en kemisk komposition som ligger nära nuvarande
Ceramir Crown & Bridge samt produkter där vi kan finna
samarbetspartners med vilka vi kan dela kostnader för
produktutveckling.

”Best Product 2012”, ”Best of Class 2013 och 2014”, ”Top
Product 2013, 2014, 2015” m.fl. av prestigefulla
organisationer.
Hur vanligt det är med recementeringar på andra
marknader saknar vi statistik om. Men det finns knappast
anledning att tro att förhållandena där är särskilt avvikande
från de svenska.

Ny betydande potential

Den senaste vetenskapliga artikeln om Ceramir® Crown &
Bridge (publicerad i JERD - Journal of Esthetic and
Restorative Dentistry) påvisar att Ceramir Crown & Bridge
Hög andel recementeringar skapar marknad för Doxa
Egenskaperna för Doxas dentalcement Ceramir Crown & har en exceptionell förmåga att få de microspalter som
Bridge ger omvittnat mycket hög retention (fäste) för de uppstår vid cementering att växa igen.
tandkronor som appliceras. Kliniska utvärderingar
bekräftar att kronor som cementerats med Ceramir ytterst Denna förmåga är av stor betydelse för funktionen av
sällan faller bort. Det beror framför allt på två egenskaper. Doxas dentalcement Ceramir Crown & Brigdge, där den
Ceramir är hydrofilt, d.v.s. man kan applicera Ceramir utan ger fördelar som få av dess konkurrenter kan påvisa.
att tandytan behöver vara torrlagd. Därtill gör Ceramirs
biokeramiska egenskaper att cementet integreras med Men därtill kommer att denna egenskap hos Doxas
teknologi kan vara betydelsefull för att åstadkomma så
själva tanden.
Statistik från Försäkringskassan (2013) visar att så många kallad remineralisering. Det handlar om att återskapa
som 12 % av alla kronor och broar årligen lossnar och tandens emalj efter normal förslitning som uppstår genom
måste recementeras. Det ökar kostnaden både för olika syraattacker, vilka utarmar tandens naturliga
patienter och samhället. Därtill kommer obehag och spilld byggstenar, mineralerna. Remineralisering innebär i
korthet att man återför dessa mineraler för att bygga upp
tid för patienten.
och skydda tanden, bl.a. mot karies.
Det borde vara självklart att alla kronor fästs med ett
cement som har högsta grad av säker fästförmåga.
Eventuell kostnadsskillnad mellan Ceramir och andra
cement är i detta sammanhang försumbar. Doxa kan
givetvis inte garantera att en krona som fästs med Ceramir
aldrig faller av, men vi vågar säga att Ceramir har den mest
förutsägbara fästsäkerheten av befintliga cement på
marknaden. Detta understöds av kliniska tester liksom av
en lång rad utmärkelser som Ceramir erhållit i USA såsom

De kommersiella användningsområdena för dessa
egenskaper hos Ceramir är exempelvis dels konsumentprodukter som tandkräm och dels även professionella
produkter som polerpasta. Doxa utvärderar för närvarande
potentialen för dessa applikationsområden, bl.a. genom
ett samarbete med ett av världens största konsumentföretag. Världsmarknaden för dessa produkter är
betydande och kan växa i betydelse om förmågan till
remineralisering bättre vetenskapligt dokumenteras.

Lite Smått & Gott
För den som vill få lite mer information om
Ceramir, marknaden och konkurrenterna så finns
det naturligtvis mycket att hämta på internet.
Youtube – om man söker på Ceramir Crown & Bridge
kommer det upp en mängd videor, vissa bättre än
andra. De ger, särskilt de från Glidewell, en hel del
information om fördelarna med Ceramir.
Dentsply – Vill Du se hur en av våra största konkurrenter
presenterar sig och marknaden så gå in Dentsply
International/ Investor Relations/ Investor Kit/ Latest
Investor Presentation. På samma uppslag finns länk till
Dentply’s 10-K, som är ett officiellt material, ett slag
årsredovisning som varje amerikanskt börsbolag måste
lämna in till SE. Det är emellertid ett ganska svårgenomträngligt material, men i korthet utgörs 28% av
Dentsply’s försäljning av vad de kallar Dental
Consumables. Till den kategorin av dentalprodukter hör
även Doxas Ceramir Crown & Bridge. Dentsply har inom
denna kategori en ”Segment Operating Income” på
34%. Närmast en ”nettomarginal”. Otroligt högt!! Från
denna operativa marginalen skall diverse centrala
kostnader, skatter mm frånräknas.
Det är en
nettomarginal att sträva efter när Doxa har en större
volym. Siffrorna visar på en extremt hög lönsamhet i
detta marknadssegment – inte bara för Dentsply. Man
k a n u p p s k a t t a a t t b r u t t o m a rg i n a l e r n a ä r a v
storleksordningen 75%.
Vd-presentation - Doxas vd Torbjörn Larsson höll en
presentation på Avanzas Börsdag i samarbete med
Financial Hearings den 20 maj. Länken till videon är:
http://financialhearings.nu/150520/doxa

Avsändare och kontaktuppgifter:

Henry Schein - har fått distributionsrätten till Glidewells
nya BruxZir™ CAD/CAM-block med formfaktor för
Sironas fräsmaskiner, CEREC®. Den helkeramiska
BruxZir-kronan passar väl in i Scheins produktportfölj då
Scheins egen helkeramiska krona Zirlux inte lyckats så
bra. Om Schein lyckas med försäljningen av BruxZirkronorna kan det få en uppsving för försäljningen av
Ceramir Crown & Bridge, som är det cement som
rekommenderas för BruxZir av tillverkaren, Glidewell
Laboratories.
Patterson – flera av våra aktieägare har via
www.placera.nu uppmärksamt följt hur Ceramir Crown
& Bridge på vår nya distributörs hemsida vandrat från
plats 100 till plats 8 bland ”Most Popular”. Länken är:
www.pattersondental.com/Supplies/ProductItemFamily/
85772/Cements-and-Desensitizers/?ss=297
Analyst Group – har publicerat en analys av Doxa med
följande summering:
”Unik patenterad produkt ger Doxa en stark position
på marknaden. Doxas produkt Ceramir Crown & Bridge
är ett enastående dentalmaterial som erhållit ett flertal
prestigefyllda priser så som ”Top innovative cement”.
Produkten har potential att bli en ”game changer” enligt
en renommerad tidning.
Motiverad aktiekurs år 2017 på 18 SEK i ett
bullscenario. I en potentiell framtid där både USA och
Europa har tagit fart har bolaget stor potential och skulle
kunna handlas till ett motiverat pris på ca 18 SEK per
aktie.”
För att hitta hela analysen följ denna länk:
http://analystgroup.se/pdf-analyses/Doxa.pdf
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