Pressmeddelande
Uppsala den 20 november 2020
DETTA PRE SSMEDDEL ANDE FÅR I NTE OFFENTLI GGÖRAS, PUBLI CERAS ELLER DI STRI BUERAS, DI REKT
ELLER I NDI REKT, I U SA, S TORBRI TANNI EN, AUSTRAL I EN, KANADA, JAP AN ELLE R I NÅGON ANN AN
J U RI SDIKTI ON DÄR OFFENTLI GGÖRANDE, PUBLI CERI NG ELLER DI STRI BUTI ON AV I NFORMATI ONEN I NTE
SKU LLE VARA FÖRENLI G MED TI LLÄMPLI GA REGLER ELLER KRÄVA REGI STR ERI NG ELLER NÅGON
ANNAN ÅTGÄRD.

Sista dag för handel med BTA i Doxa
Företrädesemissionen
Doxa AB:s (publ) (”Doxa”) nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare
(”Företrädesemission”) som tillförde Doxa knappt 15 miljoner kronor före
emissionskostnader, har registrerats av Bolagsverket. Det innebär att sista dag för handel med
BTA (betald tecknad aktie) är tisdag den 24 november 2020. Stoppdag är torsdag den
26 november 2020. Aktier beräknas finnas på respektive VP-konto/depå måndag den
30 november 2020.
Genom Företrädesemissionen har Doxas aktiekapital ökat med 3 493 775 kronor och antalet
aktier ökat med 6 987 550. Doxas aktiekapital uppgår därmed till 31 443 975 kronor och antalet
aktier uppgår till 62 887 950.
För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Nedoh, VD, Doxa
Tel: 018-478 20 00
Email: henrik.nedoh@doxa.se
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
20 november 2020 kl. 16:40 CET.

Kort om Doxa
Doxa är ett Uppsalabaserat dentalbolag som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar bioaktiva,
vävnadsvänliga och lättanvända produkter inom global tandvård. Utvecklingen baseras på en väl
patenterad biokeramisk teknologi. Bolagets produkter, som säljs och marknadsförs under
produktnamnen Ceramir®, Ceramir Crown & Bridge och Ceramir Bioceramic Implant Cement, är remineraliserande, vävnadsvänliga och för tandläkaren tidseffektiva dentalcement för permanent
cementering av kronor och broar. Doxa Aktiebolag (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market
med Redeye AB som Certified Adviser (tel: 08-121 576 90; e-mail certifiedadviser@redeye.se).

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner
vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta
pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana
begränsningar. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, eller en uppmaning till något
erbjudande, att köpa eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion.
Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna
värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras
eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Storbritannien, Australien, Kanada, Japan eller någon
annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle
följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de
som krävs enligt svensk lag.
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Detta meddelande ingår inte och är inte del av något erbjudande eller uppmaning att förvärva, teckna,
sälja eller på något annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Doxa AB (publ). Detta
dokument har inte godkänts av någon myndighet, och informationen utgör inte ett prospekt. Något
prospekt kommer inte att upprättas med anledningen av Företrädesemissionen. I en EES-medlemsstat
riktar sig detta meddelande endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten enligt
prospektförordningens (2017/1129) mening.

