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VIKTIG INFORMATION 
 
Allmänt 

Adma Förvaltnings AB, ett svenskt aktiebolag inkorporerat under svensk rätt, med registrerad affärsadress på Ribersborgsvägen 17, 217 53 i Malmö, Sverige, med organi-
sationsnummer 556741-0609 (“Adma” eller ”Bolaget”), har lämnat ett offentligt erbjudande avseende samtliga aktier (”Aktierna”) i Doxa Aktiebolag med organisations-
nummer 556301-7481 (“Doxa”), till aktieägarna i Doxa (”Aktieägarna”), i enlighet med de villkor som anges i denna erbjudandehandling (”Erbjudandet” respektive 
”Erbjudandehandlingen”). 

Erbjudandet, och de avtal som ingås mellan Adma och Doxas aktieägare med anledning av Erbjudandet, ska regleras och tolkas enligt svensk materiell rätt. Tvist rörande, 
eller som uppkommer i anslutning till, Erbjudandet ska avgöras av svensk domstol exklusivt, varvid Malmö tingsrätt ska utgöra första instans. 

Takeover-regler för vissa handelsplattformar (”Takeover-reglerna”) och Aktiemarknadsnämndens avgöranden och besked rörande tolkning och tillämpning av Takeover-
reglerna och, i förekommande fall, Aktiemarknadsnämndens avgöranden och besked om tolkning och tillämpning av Näringslivets Börskommittés tidigare gällande Regler 
om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, är tillämpliga på Erbjudandet.  

Erbjudandehandlingen har inte granskats eller godkänts av Finansinspektionen. Erbjudandet omfattas inte av reglerna i 2 kap. lag (2006:451) om offentliga uppköpserbju-
danden på aktiemarknaden eller 2a kap. lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument (”LHF”).  

Informationen i Erbjudandehandlingen avses vara korrekt, om än inte fullständig, endast per dagen för Erbjudandehandlingen. Det lämnas ingen försäkran om att informat-
ionen har varit eller kommer att vara korrekt vid någon annan tidpunkt. Detta fråntar dock inte Adma skyldigheten att, enligt punkt II.6 i Takeover-reglerna, upprätta tillägg 
till Erbjudandehandlingen. Informationen i Erbjudandehandlingen lämnas endast med anledning av Erbjudandet och får inte användas i något annat syfte. 

Informationen om Doxa på sidorna 12-33 i Erbjudandehandlingen har granskats av Doxas styrelse. Adma garanterar inte och tar inget ansvar för att informationen i Erbju-
dandehandlingen om Doxa är korrekt och fullständig. Siffrorna som presenteras i Erbjudandehandlingen har i vissa fall avrundats. Detta innebär att vissa tabeller kanske inte 
förefaller summera korrekt. All information i Erbjudandehandlingen avseende aktieinnehav i Doxa är baserad på 55 900 400 Aktier vilket är det totala antalet utgivna aktier 
i Doxa.  
Framtidsinriktad information 
I den utsträckning Erbjudandehandlingen innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och de kännetecknas av ord som ”ska” ”förväntas”, 
”tror”, ”uppskattar”, ”avser”, ”ämnar”, ”antar” och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Admas avsikter, åsikter och nuvarande förväntningar och antaganden, 
exempelvis avseende möjliga konsekvenser av Erbjudandet, för Doxa, för aktieägare i Doxa som väljer att inte acceptera Erbjudandet eller för Doxas framtida finansiella 
resultat. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser gjorda efter bästa förmåga av Adma, men uttalandena gör inte 
anspråk på att vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och kan oftast inte påverkas av Adma. Det 
ska hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig avsevärt från sådana som finns i eller ges uttryck för i sådana framåtriktade uttalanden. 

Information till aktieägare i Doxa utanför Sverige och för banker, fondkommissionärer, mäklare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier 
för personer med hemvist utanför Sverige 

Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i Erbjudandehandlingen, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att någon ytterligare erbjudande-
handling upprättas eller att registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag. 
 
Erbjudandehandlingen kommer inte att offentliggöras i eller distribueras till eller in i och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas inom eller in i något land 
där distributionen eller erbjudandet skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där det skulle strida mot lagar eller regler i det landet. Mottagare av 
Erbjudandehandlingen (vilket inkluderar men är inte begränsat till förvaltare och andra förvarare av värdepapper) som lyder under sådan jurisdiktions lag måste informera 
sig om och följa alla tillämpliga restriktioner och krav. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagarna i sådana jurisdiktioner. Så långt det är 
möjligt i enlighet med tillämplig lagstiftning frånsäger sig Adma allt ansvar för överträdelser av sådana restriktioner. Varje försök till accept av Erbjudandet till följd av att 
sådana restriktioner direkt eller indirekt har överträtts kan komma att lämnas utan avseende. 
 
Erbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas, vare sig direkt eller indirekt, inom eller in i Australien, Brasilien, Förenade Arabemiraten, Hongkong, Indien, Japan, 
Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Saudiarabien, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Taiwan eller USA genom post eller något annat kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare 
sig av mellanstatlig karaktär eller för utländsk handel eller med hjälp av nationella börser i Australien, Brasilien, Förenade Arabemiraten, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, 
Nya Zeeland, Schweiz, Saudiarabien, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Taiwan eller USA. Detta inbegriper men är inte begränsat till telefax, elektronisk post, telex, telefon, 
internet eller andra former av elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier kan inte överlåtas i Erbjudandet, på något sådant sätt eller med något sådant 
kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom eller ifrån Australien, Brasilien, Förenade Arabemiraten, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Saudiara-
bien, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Taiwan eller USA eller av personer som befinner sig i eller är bosatta i Australien, Brasilien, Förenade Arabemiraten, Hongkong, 
Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Saudiarabien, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Taiwan eller USA. Följaktligen kommer och ska inte Erbjudandehandlingen 
eller annan dokumentation avseende Erbjudandet postas, på något annat sätt överföras, distribueras, vidarebefordras eller sändas inom in i Australien, Brasilien, Förenade 
Arabemiraten, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Saudiarabien, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Taiwan eller USA eller till en person som är från, 
befinner sig i, är bosatt i eller har sin adress i Australien, Brasilien, Förenade Arabemiraten, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Saudiarabien, Singa-
pore, Sydafrika, Sydkorea, Taiwan eller USA. Banker, fondkommissionärer, mäklare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, 
Brasilien, Förenade Arabemiraten, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Saudiarabien, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Taiwan eller USA får inte 
vidarebefordra Erbjudandehandlingen eller andra dokument som mottagits i anledning av Erbjudandet till sådana personer. Adma kommer inte att erlägga något vederlag 
hänförligt till Erbjudandet in i Australien, Brasilien, Förenade Arabemiraten, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Saudiarabien, Singapore, Sydafrika, 
Sydkorea, Taiwan eller USA. Varje försök till accept av Erbjudandet som följer av en direkt eller indirekt överträdelse av dessa restriktioner är ogiltig och varje försök till 
accept av en person som befinner sig i Australien, Brasilien, Förenade Arabemiraten, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Saudiarabien, Singapore, 
Sydafrika, Sydkorea, Taiwan eller USA eller av ombud, förvaltare eller annan mellanhand som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som lämnar instruktion 
inom eller ifrån Australien, Brasilien, Förenade Arabemiraten, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Saudiarabien, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, 
Taiwan eller USA är ogiltig och kommer inte att accepteras. Varje person som innehar aktier och som deltar i Erbjudandet kommer att intyga att hen inte är från, befinner 
sig i eller deltar i Erbjudandet från Australien, Brasilien, Förenade Arabemiraten, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Saudiarabien, Singapore, Syd-
afrika, Sydkorea, Taiwan eller USA samt att de inte på icke-diskretionär basis agerar på uppdrag av en huvudman som är från, befinner sig i eller ger en order om att delta i 
Erbjudandet från Australien, Brasilien, Förenade Arabemiraten, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Saudiarabien, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, 
Taiwan eller USA. 
 
Oaktat vad som sagts i det föregående så förbehåller sig Adma rätten att tillåta att Erbjudandet accepteras av personer som inte är bosatta i Sverige om Adma finner efter eget 
gottfinnande att en sådan transaktion kan genomföras i enlighet med tillämpliga lagar och regler. 
 
Adma eller dess mäklare kan komma att förvärva eller sluta avtal om att förvärva Aktier, direkt eller indirekt, vid sidan av Erbjudandet, före, under eller efter acceptfristen i 
den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar och regler. Det gäller även andra värdepapper som direkt kan konverteras till, är utbytbara mot eller inlösensbara mot 
Aktier, såsom teckningsoptioner. Sådana köp får genomföras via börsen till marknadspris eller utanför börsen genom förhandlade överlåtelser. Information om sådana köp 
kommer offentliggöras i enlighet med tillämpliga lagar och regler i Sverige. 
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ERBJUDANDET I SAMMANDRAG 
 
Vederlag:  Tre (3) kronor kontant för varje Aktie (’’Erbjudandevederlaget’’).1  
 
Acceptfrist:  8 juli 2019 – 12 augusti 2019 
 
Beräknad dag för  
erläggande av vederlag:  Omkring den 19 augusti 2019 
  

                                                
1 Om Doxa betalar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till Aktieägarna, för vilken avstämningsdagen inträffar före redo-
visning av likvid i Erbjudandet, kan Erbjudandevederlaget komma att reduceras i motsvarande mån. 
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ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I DOXA 
Erbjudandet 
Den 17 juni 2019 lämnade Adma ett offentligt kontanterbjudande till Aktieägarna att överlåta samtliga Aktier till Adma.  

Adma erbjuder tre (3) kronor kontant för varje Aktie. Erbjudandets totala värde uppgår till cirka 118 miljoner kronor.2 
Budet värderar Doxa till cirka 168 miljoner kronor.3 

Om Doxa beslutar om vinstutdelning eller genomför annan värdeöverföring till Aktieägarna, för vilken avstämningsdagen 
inträffar före redovisning av likvid i Erbjudandet, kan Erbjudandevederlaget komma att reduceras i motsvarande mån. 

Courtage kommer inte att utgå i samband med redovisning av likvid för de Aktier som övergår till Adma i samband med 
Erbjudandet. 

Erbjudandet innebär en premie om: 

- 37,0 procent jämfört med stängningskursen om cirka 2,19 kronor per Aktie på First North den 14 juni 2019, 
vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet; och  

- 37,0 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om cirka 2,19 kronor per Aktie på 
First North under en period om de senaste 20 handelsdagarna i följd till och med den 14 juni 2019.  

Erbjudandet finansieras kontant genom egna medel och är inte föremål för något finansieringsvillkor. För övriga villkor 
för Erbjudandets fullföljande, se nedan Villkor för Erbjudandets fullföljande. 

Andra finansiella instrument i Doxa 
Det finns två serier av utgivna teckningsoptioner som utfärdats inom ramen för ett incitamentsprogram: Teckningsopt-
ioner av serie 2018/2022(A) som består av 714 826 teckningsoptioner och teckningsoptioner av serie 2018/2022(B) som 
består av 714 826 teckningsoptioner (”Teckningsoptionerna”). Teckningsperioden för Teckningsoptionerna är 1 januari 
2022 – 31 december 2022.  Varje Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) Aktie, vilket innebär att om samtliga 
Teckningsoptioner utnyttjas för teckning av Aktier, så kommer 1 429 652 Aktier att emitteras, med förbehåll för eventuell 
omräkning som kan ske enligt villkoren för Teckningsoptionerna. Teckningsoptionerna omfattas inte av Erbjudandet.  

Adma har ställt ut sammanlagt 600 000 köpoptioner till styrelsen i Doxa (”Köpoptionerna”). Envar Köpoption berättigar 
innehavaren till förvärv av en (1) Aktie av Adma till ett pris om 2,54 kronor per Aktie under perioden 1 januari 2022 – 
31 december 2022. Köpoptionerna kommer även efter Erbjudandets genomförande vara fortsatt giltiga enligt villkor vid 
utfärdandet. 

För mer information om Doxas finansiella instrument se nedan Andra finansiella instrument utgivna av Doxa. 

Admas aktieägande i Doxa 
Adma ägde vid tidpunkten för offentliggörandet av Erbjudandet, och äger vid tidpunkten för offentliggörandet av Erbju-
dandehandlingen, 16 700 000 Aktier motsvarande cirka 29,9 procent av det totala antalet utgivna Aktier och röster per 
dagen för offentliggörandet av Erbjudandet. Admas ägare, Greg Dingizian, innehade, genom kapitalförsäkring, ytterligare 
4 520 000 Aktier motsvarande cirka 8,1 procent av det totala antalet utgivna Aktier och röster per dagen för offentliggö-
randet av Erbjudandet.4 

Utöver det som nämns ovan, ägde vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande eller vid tidpunkten för Erbjudande-
handlingens offentliggörande varken Adma eller någon närstående till Adma några Aktier eller andra finansiella instru-
ment som ger en finansiell exponering motsvarande innehav av Aktier.  

Varken Adma eller någon närstående till Adma har, under de sex månader som närmast föregick Erbjudandets offentlig-
görande eller under tiden därefter fram till tidpunkten för Erbjudandehandlingens offentliggörande, förvärvat eller sam-
tyckt till att förvärva några Aktier, eller några finansiella instrument som ger en finansiell exponering motsvarande inne-
hav av Aktier, på mer förmånliga villkor än villkoren i Erbjudandet. Inga Aktier eller andra finansiella instrument i Doxa 
har förvärvats sedan Erbjudandet offentliggjordes. Adma har under perioden från och med den 14 december 2018 fram 
till och med datum för Erbjudandehandlingen (”Perioden”) förvärvat totalt 2 550 000 Aktier. Det högsta pris som Adma 
betalat per Aktie under Perioden är 2,40 kronor. Admas ägare, Greg Dingizian, har under Perioden genom kapitalförsäk-
ring förvärvat 1 528 548 Aktier, till ett högsta pris per Aktie om 2,99847 kronor. 

                                                
2 Baserat på 39 200 400 Aktier vilket är det totala antalet Aktier undantaget 16 700 000 Aktier som Adma innehar innan offentliggö-
randet av Erbjudandet. Doxa innehar inga egna Aktier. 
3 Beräknat enligt Erbjudandevederlaget multiplicerat med det totala antalet Aktier. 
4 Det är försäkringsgivaren (försäkringsbolaget) som formellt registreras som ägare till de underliggande aktierna i en kapitalförsäkring. 
Aktier i en kapitalförsäkring medför således inte rösträtt vid bolagsstämma i Bolaget för försäkringstagaren. Aktier i en kapitalförsäk-
ring räknas därför inte heller samman med försäkringstagarens övriga aktier i fråga om till exempel budplikt.   
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Adma kan komma att förvärva, eller ingå arrangemang för att förvärva, Aktier utanför Erbjudandet. Eventuellt förvärv 
som görs eller arrangeras kommer vara förenliga med svensk lag och Takeoverreglerna och kommer att offentliggöras i 
enlighet med gällande regler. 

Ledning och anställda 
Adma avser att även i fortsättningen driva Doxas verksamhet vidare enligt nuvarande strategier och affärsmodell. Adma 
värdesätter Doxas ledning och anställda och har för avsikt att tillvarata deras kompetens. Baserat på Admas kunskap om 
Doxa och i ljuset av de rådande marknadsförutsättningarna avser inte Adma att, som i ett led i genomförandet av Erbju-
dandet, genomföra några väsentliga förändringar för ledning eller anställda (inklusive anställningsvillkor) eller för syssel-
sättningen och verksamheten på de platser där Doxa bedriver sin verksamhet.  

Genomförandet av Erbjudandet förväntas inte innebära några väsentliga förändringar för verksamheten, ledningen eller 
anställda i Adma. 

Styrelsens uppfattning om Erbjudandet  
Enligt punkt II.19 i Takeoverreglerna ska styrelsen i Doxa offentliggöra sin uppfattning, samt skälen till denna uppfatt-
ning, om Erbjudandet senast två veckor före acceptfristens utgång. Styrelsen i Doxa har beslutat att rekommendera Ak-
tieägarna att acceptera Erbjudandet. Styrelsens i Doxas rekommendation finns på sidorna 34-36 nedan. 

Villkor för Erbjudandets fullföljande 
Erbjudandets fullföljande är villkorat av att:  

(a) inga omständigheter, som Adma inte haft vetskap om vid offentliggörandet av Erbjudandet, har inträffat som vä-
sentligt negativt påverkar eller rimligen kan förväntas väsentligt negativt påverka Doxas finansiella ställning eller 
verksamhet, inklusive Doxas försäljning, resultat, likviditet, soliditet, egna kapital eller tillgångar; 
 

(b) samtliga för Erbjudandet och förvärvet av Doxa erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder 
från myndigheter erhålls på för Adma acceptabla villkor; 
 

(c) varken Erbjudandet eller förvärvet av Doxa helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras till följd av 
lagstiftning eller annan reglering, domstolsavgörande eller domstolsbeslut, myndighetsbeslut eller någon liknande 
omständighet som är faktisk eller rimligtvis kan förväntas, och som Adma inte hade kunnat förutse vid offentlig-
görandet av Erbjudandet; 
 

(d) Doxa inte vidtar någon åtgärd som är ägnad att försämra förutsättningarna för Erbjudandets lämnande eller ge-
nomförande; och 
 

(e) ingen information som offentliggjorts av Doxa eller som Doxa lämnat till Adma varit väsentligt felaktig, ofull-
ständig eller vilseledande och att Doxa har offentliggjort all information som ska ha offentliggjorts. 

Adma förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet om det står klart att 1) något av de ovan nämnda villkoren inte har 
uppfyllts eller inte kan uppfyllas, och 2) den bristande uppfyllelsen av villkoret är av väsentlig betydelse för Admas för-
värv av Aktierna. 

Adma förbehåller sig rätten att eftergiva, helt eller delvis, ett eller flera av de ovan angivna villkoren. 

Finansiering av Erbjudandet 
Erbjudandet finansieras kontant genom egna medel och är inte föremål för något finansieringsvillkor. För övriga villkor 
för Erbjudandets fullföljande, se ovan Villkor för Erbjudandets fullföljande. 

Due diligence 
Adma har genomfört en sedvanlig due diligence-undersökning av bekräftande slag av Doxa i samband med förberedelsen 
inför Erbjudandet. Doxa har informerat Adma om att ingen insiderinformation avseende Aktierna har tillhandahållits 
Adma. 

Tidplan 
Acceptfrist:     8 juli 2019 – 12 augusti 2019 
Beräknad dag för erläggande av vederlag:   Omkring den 19 augusti 2019 

Styrelsen i Adma förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen, liksom att senarelägga tidpunkten för utbetalning av 
likvid. Adma kommer att offentliggöra en eventuell förlängning av acceptfristen och/eller senareläggning av tidpunkten 
för utbetalning av likvid genom pressmeddelande i enlighet med tillämpliga lagar och bestämmelser.  
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Tvångsinlösen och avnotering 
Adma har inte villkorat Erbjudandet av att Adma blir ägare till mer än 90 procent av Aktierna men för det fall detta skulle 
inträffa, avser Adma att påkalla inlösen av minoritetsägarnas Aktier i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) med syfte 
att förvärva samtliga utestående Aktier. I samband därmed avser Adma att verka för en avnotering av Aktierna från First 
North. 

Tillämplig lag och tvister 
Erbjudandet och de avtal som ingås mellan Adma och Doxas aktieägare med anledning av Erbjudandet, ska regleras av 
svensk materiell rätt. Tvist med anledning av Erbjudandet eller som uppkommer i samband med Erbjudandet ska exklusivt 
avgöras av svensk domstol och Malmö tingsrätt ska utgöra första instans.  

För Erbjudandet gäller Takeoverreglerna och Aktiemarknadsnämndens besked om tolkning och tillämpning av Takeo-
verreglerna samt, i förekommande fall, Aktiemarknadsnämndens tidigare uttalanden om tolkning och tillämpning av Nä-
ringslivets Börskommittés regler om offentliga uppköpserbjudanden.  

Doxas delårsrapport 
Den 9 maj 2019 offentliggjorde Doxa sin delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2019. Den fullständiga rapporten 
finns på sidorna 23-33. 
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BAKGRUND OCH MOTIV TILL ERBJUDANDET 
Den 17 juni 2019 lämnade Adma ett offentligt kontanterbjudande till Aktieägarna att överlåta samtliga Aktier till 
Adma. Aktieägarna har, på sätt beskrivet i Erbjudandehandlingen, erbjudits att erhålla kontant vederlag om tre 
(3) kronor per aktie.   

Adma är ett privat aktiebolag vars ägare, Greg Dingizian, tidigare har varit styrelseledamot i Doxa. Adma äger idag 
16 700 000 Aktier, motsvarande 29,9 procent av det totala antalet Aktier. Adma har därför viss kännedom om Doxas 
verksamhet. Adma bedömer att förutsättningarna för Bolagets verksamhet har förbättrats de senaste åren, att Bolaget har 
en styrelse och ledning med adekvat kompetens och erfarenhet och att Aktien är undervärderad på marknaden.  

Adma ser därför ett utökat innehav i Doxa som en bra investering. Motivet till Erbjudandet är att Adma vill öka sitt 
innehav i Doxa, utan ambitionen att Doxa ska bli ett helägt dotterbolag. Adma anser även att Doxa skulle kunna dra nytta 
av att ha Adma som ännu större ägare. 

Adma avser att även i fortsättningen driva Doxas verksamhet vidare enligt nuvarande strategier och affärsmodell. Adma 
värdesätter Doxas ledning och anställda och har för avsikt att tillvarata deras kompetens. Baserat på Admas kunskap om 
Doxa och i ljuset av de rådande marknadsförutsättningarna avser inte Adma att, som i ett led i genomförandet av Erbju-
dandet, genomföra några väsentliga förändringar för ledning eller anställda (inklusive anställningsvillkor) eller för syssel-
sättningen och verksamheten på de platser där Doxa bedriver sin verksamhet.  

Genomförandet av Erbjudandet förväntas inte innebära några väsentliga förändringar för verksamheten, ledningen eller 
anställda i Adma. 

Erbjudandet bedöms inte ha några väsentliga konsekvenser för Admas finansiella ställning. Erbjudandet kommer ha en 
viss negativ effekt på Admas likviditet. För det fall Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Adma blir ägare till 
mer än 50 procent av Aktierna och rösterna i Doxa, kommer Doxa konsolideras in som ett dotterbolag till Adma. I ett 
sådant fall kan soliditeten komma att påverkas negativt. 

Styrelsen för Adma med säte i Malmö, är ansvarig för informationen i Erbjudandehandlingen. Beskrivningen av Doxa på 
sidorna 12-33 i Erbjudandehandlingen har granskats av styrelsen för Doxa, för mer information se avsnittet ”Redogö-
relse från styrelsen i Doxa”. Styrelsen för Adma försäkrar att, såvitt styrelsen vet, uppgifterna i Erbjudandehandlingen 
beträffande Adma överensstämmer med de faktiska förhållandena.  

 

Malmö, den 5 juli 2019 

 

Adma Förvaltnings AB 

Styrelsen 
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VILLKOR OCH ANVISNINGAR 
Erbjudandet 
Adma erbjuder tre (3) kronor kontant för varje Aktie i Doxa. Det totala värdet av Erbjudandet beräknat på samtliga Aktier 
uppgår till cirka 118 miljoner kronor. Om Doxa beslutar om vinstutdelning eller genomför annan värdeöverföring till 
Aktieägarna, för vilken avstämningsdagen inträffar före redovisning av vederlag i Erbjudandet, kan vederlaget komma 
att reduceras i motsvarande mån. 

Courtage kommer inte att utgå i samband med Erbjudandet. 

Villkor för Erbjudandets fullföljande 
För Erbjudandets fullföljande gäller de villkor som anges på sidan 5. 

Accept av Erbjudandet 
Direktregistrerade innehav 
Aktieägare vars Aktier är direktregistrerade hos Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) och som önskar acceptera Erbju-
dandet måste, under perioden från och med den 8 juli 2019 till och med den 12 augusti 2019 klockan 15.00, underteckna 
och lämna in korrekt ifylld acceptsedel till Aqurat Fondkommission, till den nedan angivna adressen: 

 

Aqurat Fondkommission AB 

Box 7461 

103 92 Stockholm 

 

Acceptsedeln måste lämnas in eller skickas i god tid före sista acceptdag för att kunna vara Aqurat Fondkommission 
tillhanda senast klockan 15.00 den 12 augusti 2019. 

En förtryckt acceptsedel, följebrev och ett svarskuvert distribueras till direktregistrerade Aktieägare. På den förtryckta 
acceptsedeln framgår VP-konto och aktuellt aktieinnehav i Doxa. Aktieägare bör själva kontrollera att de förtrycka upp-
gifterna i acceptsedeln är korrekta. 

Aktieägare som är upptagna i den förda förteckningen över panthavare och förmyndare erhåller inte acceptsedel utan 
meddelas separat.  

Observera att felaktiga eller ofullständiga acceptsedlar kan komma att lämnas utan avseende. 

Inga ändringar får göras i den förtryckta texten på acceptsedlarna.  

Aktieägare som accepterar Erbjudandet bemyndigar Aqurat Fondkommission att leverera deras Aktier till Adma i enlighet 
med villkoren och anvisningarna för Erbjudandet. 

Förvaltarregistrerade innehav 
Aktieägare vars Aktier är förvaltarregistrerade, erhåller inte förtryckt acceptsedel. Accept av Erbjudandet ska istället ske 
i enlighet med instruktioner från förvaltaren. 

Pantsatta innehav 
För Aktier som är pantsatta i Euroclears system måste såväl Aktieägare som panthavaren underteckna acceptsedeln och 
bekräfta att panträtten kommer att upphöra. Panten på Aktierna måste vara avregistrerade i Euroclears system vid tid-
punkten för leveransen av Aktierna till Adma. 

Erbjudandehandling och acceptsedel 
Erbjudandehandlingen och acceptsedel kommer att finnas tillgängliga på Aqurat Fondkommissions hemsida (www.aqu-
rat.se) och Admas hemsida (www.admaforvaltning.se). 

Undantagna länder 
Erbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas, vare sig direkt eller indirekt, eller sändas inom eller in i Australien, 
Brasilien, Förenade Arabemiraten, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Saudiarabien, Singapore, 
Sydafrika, Sydkorea, Taiwan eller USA. Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i Erbjudandehandlingen, riktar 
sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att någon ytterligare erbjudandehandling upprättas eller att 
registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag. 
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Acceptfrist och rätt till förlängning av Erbjudandet 
Acceptfristen för Erbjudandet löper från och med den 8 juli 2019 till och med den 12 augusti 2019. Adma förbehåller sig 
rätten att förlänga acceptfristen för Erbjudandet liksom att senarelägga redovisningen av vederlag. Meddelande om sådan 
förlängning av acceptfristen för Erbjudandet och/eller senareläggning av tidpunkten för utbetalning av likvid kommer att 
offentliggöras av Adma genom pressmeddelande i enlighet med tillämpliga regler och bestämmelser. 

Bekräftelse av accept 
Efter det att Aqurat Fondkommission har mottagit och registrerat korrekt ifylld acceptsedel kommer de Aktier som an-
mälts till försäljning att överföras till ett nyöppnat spärrat VP-konto, ett så kallat apportkonto, i aktieägarens namn. I 
samband därmed skickar Euroclear en VP-avi som visar antalet Aktier som bokats ut från det ursprungliga VP-kontot 
samt en avi som visar antalet Aktier som bokats in på apportkontot. 

Offentliggörande av utfall 
Utfallet av Erbjudandet kommer att offentliggöras genom pressmeddelande. Det kommer att ske omkring den 14 augusti 
2019. 

Redovisning av vederlag 
Utbetalning av vederlag i Erbjudandet förväntas att påbörjas så snart som möjligt efter utgången av acceptfristen. Adma 
förbehåller sig rätten att senarelägga redovisningen av vederlag. Adma kommer att offentliggöra en eventuell sådan se-
nareläggning av tidpunkten för utbetalning av likvid genom pressmeddelande i enlighet med tillämpliga regler och be-
stämmelser.  

I samband med redovisning av vederlag bokas Aktierna ut från apportkontot som därmed avslutas. Ingen VP-avi kommer 
att utskickas i samband med utbokningen. 

Redovisningen av vederlag sker genom inbetalning av likvid på det avkastningskonto som är kopplat till det VP-konto 
där Aktierna i Doxa fanns registrerade. I samband med detta skickas en avräkningsnota ut som bekräftelse på överlåtelsen 
av Aktier. Utbetalning av likvid beräknas ske omkring den 19 augusti 2019. För Aktieägare som saknar ett avkastnings-
konto eller vars avkastningskonto är felaktigt, eller är ett Bankgiro-konto eller Plusgiro-konto, kan utbetalningen bli för-
senad. 

Observera att även om Aktierna är pantsatta sker redovisning av vederlag enligt ovan. 

Rätt till återkallelse av accept 
En Aktieägare som har accepterat Erbjudandet får inte dra tillbaka sin accept annat än under de omständigheter som anges 
nedan: 

En accept får återkallas fram tills Adma offentliggjort att samtliga fullföljandevillkor har uppfyllts eller, om sådant of-
fentliggörande inte sker, tills acceptfristen löper ut. Om acceptfristen förlängs och fullföljandevillkor kvarstår under för-
längningen gäller rätten att återkalla accept även under förlängningen. Om den totala acceptfristen efter en förlängning 
överstiger 10 veckor har en Aktieägare som accepterat Erbjudandet rätt att återkalla accept från början av elfte veckan. 
Detta gäller dock inte om Adma fullföljt Erbjudandet (förklarat budet ovillkorat) och i samband därmed förlänger accept-
fristen. 

Om Adma tillkännager tilläggserbjudandehandlingar har Aktieägarna rätt att återkalla accepten inom minst fem arbets-
dagar efter det att en sådan tilläggserbjudandehandling har offentliggjorts i enlighet med regel II.6 andra stycket i Take-
over-reglerna. 

För att återkallelsen ska kunna göras gällande ska en skriftlig återkallelse ha kommit Aqurat Fondkommission till handa 
innan Adma offentliggjort att samtliga villkor för Erbjudandet har uppfyllts eller, om sådant offentliggörande inte sker, 
senast kl. 16.00 den sista dagen i acceptfristen eller, om förlängning av acceptfristen sker och fullföljandevillkor kvarstår, 
den sista dagen i förlängningen eller, om Adma offentliggör tilläggserbjudandandehandling, den sista dagen återkallelse 
enligt föregående stycke får ske.   

Ägare vars innehav är förvaltarregistrerat och som önska återkalla lämnad accept ska göra detta i enlighet med instrukt-
ioner från förvaltaren. Ägare måste kontakta förvaltaren i god tid så att återkallelse kan ske enligt ovan.  

Tvångsinlösen och avnotering 
Adma har inte villkorat Erbjudandet av att Adma blir ägare till mer än 90 procent av Aktierna men för det fall detta skulle 
inträffa, avser Adma att påkalla inlösen av minoritetsägarnas Aktier i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) med syfte 
att förvärva samtliga utestående Aktier. I samband därmed avser Adma att verka för en avnotering av Aktierna från First 
North. 
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Övrigt 
Aqurat Fondkommission agerar som emissionsinstitut i Erbjudandet vilket innebär att utföra administrativa tjänster i 
samband med Erbjudandet. Detta faktum innebär inte att det uppstår ett kundförhållande mellan Aqurat Fondkommission 
och Aktieägare som accepterar Erbjudandet. Då accepterande Aktieägare inte betraktas som kund, är inte reglerna om 
skydd för investerare i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden tillämpliga på dennes accept. Detta innebär bland 
annat att varken så kallad kundkategorisering eller så kallad passandebedömning kommer att ske beträffande Erbjudandet. 
Accepterande Aktieägare ansvarar därmed själv för att de har tillräckliga erfarenheter och kunskaper för att förstå de 
risker som är förenade med Erbjudandet. 

Viktig information om NID och LEI 
Alla juridiska personer som deltar i en transaktion på finansmarknaden inom EU måste ha en Legal Entity Identifier-
kod (”LEI”) enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU (MiFID II). Ett LEI-nummer måste erhållas från 
en auktoriserad LEI-utgivare vilket kan ta lite tid. Aktieägare som är juridiska personer uppmanas att skaffa ett LEI-
nummer i god tid för att kunna använda detta i acceptblanketten. För fysiska personer krävs NID-nummer (Nationellt ID). 
För fysiska personer som enbart har svenskt medborgarskap består NID-numret av beteckningen ”SE” följt av person-
nummer. För mer information hänvisas till www.fi.se. 

Information om personuppgiftshantering  
De som accepterar Erbjudandet kommer att överlämna personuppgifter till Aqurat Fondkommission. Personuppgifter som 
tillhandahålls Aqurat Fondkommission kommer att behandlas i datasystem i den utsträckning som krävs för att admini-
strera Erbjudandet. Personuppgifter som erhållits från andra källor än kunder kan också komma att behandlas.  

Personuppgifter kan också komma att behandlas i datasystem hos företag som Aqurat Fondkommission samarbetar med. 
Information om behandling av personuppgifter kan erhållas från Aqurat Fondkommissions kontor, som också accepterar 
förfrågningar om korrigering av personuppgifter. Adressuppgifter kan komma att erhållas av Aqurat Fondkommission 
genom ett automatiskt förfarande som utförs av Euroclear. 

Frågor om Erbjudandet 
Om du har frågor om Erbjudandet, vänligen kontakta Aqurat Fondkommission på följande telefonnummer: 08-
684 05 800.  

Information finns även tillgänglig på Aqurat Fondkommissions hemsida, www.aqurat.se, och på Admas hemsida, 
www.admaforvaltning.se. 
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BESKRIVNING AV ADMA  
Beskrivning av Adma  
Adma är ett privatägt holdingbolag med bas i Malmö. Innehaven är främst inriktade på fastighetssektorn samt små och 
medelstora tillväxtbolag. Adma driver även genom det helägda dotterbolaget Agartha AB en internationell satsning inom 
växtbaserad mat.  

Entreprenörsandan sitter i Admas DNA, och ett starkt ledarskap är därför en självklarhet när Adma tittar på nya potentiella 
investeringar. Adma tror på att det investerade kapitalet inte bara ska generera ekonomiska värden utan också bidra till 
hela samhällsbygget. Därför investerar Adma i bolag som bidrar med något positivt till samhället i stort. Det menar Adma 
är nyckeln till ett hållbart och framgångsrikt ägande. Även långsiktighet är centralt när Adma gör investeringar. 

Adma ägs till hundra procent av Greg Dingizian, en välkänd Malmöentreprenör med mångårig erfarenhet från fastighets-
branschen, bland annat som grundare och tidigare VD för Victoria Park. Greg Dingizian har tidigare varit styrelseledamot 
i Doxa. Adma äger idag 16 700 000 Aktier, motsvarande 29,9 procent av det totala antalet Aktier. 

Per den 31 december 2018 uppgick Admas totala tillgångar till cirka 687,3 MSEK, varav cirka 469,2 MSEK bestod av 
anläggningstillgångar och cirka 218,1 MSEK bestod av omsättningstillgångar. Admas egna kapital uppgick per den 31 
december 2018 till cirka 674,4 MSEK med en soliditet om 98,1 procent. Adma har under 2018 haft i medeltal fyra (4) 
anställda. För den tolvmånadersperiod som avslutats den 31 december 2018 har Adma haft en total omsättning uppgående 
till cirka 0,2 MSEK och ett rörelseresultat om cirka -13,6 MSEK. Årets resultat uppgick till cirka 670 MSEK. 

 Under 2017 hade Adma en total omsättning uppgående till cirka 0,2 MSEK och ett rörelseresultat om cirka -5,7 MSEK. 
Årets resultat uppgick till cirka -1,7 MSEK.  
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BESKRIVNING AV DOXA 
Informationen om Doxa i Erbjudandehandlingen är baserad på Doxas årsredovisningar för 2018, 2017 och 2016 och 
delårsrapporterna januari – mars 2018 respektive 2019, Doxas bolagsordning samt Doxas webbplats, om inte annat 
anges. 

Översikt över affärsverksamheten 
Doxa är ett svenskt publikt aktiebolag, organisationsnummer 556301-7481, med säte i Uppsala. Verksamheten i Doxa 
består av att Doxa, genom dotterbolag, utvecklar, tillverkar och kommersialiserar biokeramiska dentalprodukter. Sorti-
mentet bestod per den 31 december 2018 av produktlinjen Ceramir® Crown and Bridge, som är ett dentalcement för 
cementering av kronor och broar samt implantat.  

Aktierna har varit upptagna till handel på First North sedan den 7 april 2014. Aktiernas kortnamn är DOXA och ISIN-
koden är SE0005624756.  

Mer information om Doxa finns på dess webbplats www.doxa.se.  

Produkt 
Sortimentet bestod per den 31 december 2018 av produktlinjen Ceramir® Crown and Bridge, som är ett dentalcement för 
cementering av kronor och broar samt implantat.   
Samarbetsavtal 
Doxa samarbetar med Dentsply Sirona Inc. som har fått en exklusiv licens att marknadsföra och försälja produkt under 
eget varumärke baserad på Doxas teknologi.  

För vidare information om Doxas avtal med Dentsply Sirona Inc. se nedan Väsentliga avtal. 
Affärsmodell och strategi 
Doxas affärsidé är att utveckla, tillverka och kommersialisera biokeramiska dentalprodukter. 

Utvecklingsarbetet bakom Ceramir®-produktplattform bygger på grundidén att material som ska användas för att laga 
tänder ska vara så naturnära som möjligt och skapa harmoni i munhålan genom att ha fysikaliska och mekaniska egen-
skaper som ligger nära tandens.  

Ceramir®-teknologin finns idag i två produkter: Ceramir® Crown & Bridge är den första produkten med Ceramir-tek-
nologi. Den lanserades i Sverige under 2009 och i USA under 2011. 2019 lanserades Ceramir® Crown & Bridge som ett 
implantatcement i en anpassad nydesignad förpackning, Ceramir Bioceramic Implant Cement.  

Tillväxt prioriteras primärt i Nordamerika som är Doxas huvudmarknad. Tillväxtstrategin bygger på 

• Utveckling av biokeramiska dentalprodukter utifrån Ceramir®-plattformen 

• Skapa samarbeten med partners: 

o Dentala distributörer för Nordamerika, Europa och Asien 

o Dentallaboratorier och krontillverkare för sampackning, så kallad bundling 

o Private label-samarbeten som i fallet med Denstsply Sirona 

o Industriella samarbeten av andra karaktärer utifrån Ceramir-teknologi 

• Utveckla och anpassa Ceramir®-produktplattform för ytterligare dentala användningsområden såsom varian-
ter på nuvarande cement men även andra lämpliga produkter. 

Bolagets historia 
1987-2007 
Doxa bildas 1987. Mellan åren 1999- 2003 tas tandfyllnadsmaterial fram som prototyp, och både första och andra gene-
rationen CE-godkänns, ISO-godkänns och godkänns av FDA (den amerikanska läkemedelsmyndigheten). Framgångs-
rika kliniska prövningar av och CE-godkännande av Xeraspine®, Doxas produkt för ryggkotskompressioner. 

2008-2009 
Framgångsrika kliniska studier samt FDA-godkännande och CE-godkännande av dentalcementet Ceramir® Crown & 
Bridge (tidigare benämnd XeraCem®). Ceramir® Crown & Bridge lanseras i Sverige 2009. Bolaget ändrar verksam-
hetsfokus och affärsmodell från utvecklingsbolag till dentalt marknads- och försäljningsbolag. 
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2010-2013 
Doxa erhåller utmärkelsen “New Product Innovation 2010” av Frost & Sullivan. Doxa sluter distributionsavtal med 
Nordenta AB för den svenska marknaden. 

Doxa sluter globalt exklusivt distributörsavtal för Ceramir® Crown & Bridge med amerikanska Henry Schein, världens 
största dentala distributör. Ceramir® Crown & Bridge lanseras i USA och Tyskland. 

Amerikanska Pride Institute utser Ceramir® Crown & Bridge som en av vinnarna av ”2013 Best of Class Technology 
Award”. Doxa sluter distributionsavtal med Unident AB för den svenska marknaden. Ceramir® Crown & Bridge 
erhåller utmärkelsen “2013 Top Product Award – Top Innovative Cement” av The Dental Advisor. 

2014 
Amerikanska Pride Institute utser Ceramir® Crown & Bridge för andra året i rad till en av vinnarna av ”2014 Best of 
Class Technology Award”. Ceramir® Crown & Bridge erhåller för andra året i rad utmärkelsen “2014 Top Product 
Award – Top Innovative Cement” av The Dental Advisor. 

2015 
Amerikanska Pride Institute utser Ceramir® Crown & Bridge för tredje året i rad till en av vinnarna av ”2015 Best of 
Class Technology Award”. Ceramir® Crown & Bridge erhåller för tredje året i rad utmärkelsen “2015 Top Product 
Award – Top Innovative Cement” av The Dental Advisor. 

2016 
Ceramir® Crown & Bridge erhåller för fjärde året i rad utmärkelsen “2016 Top Product Award – Top Innovative Ce-
ment” av The Dental Advisor. Aktiv bearbetning av den europeiska marknaden inleds. 

2017 
Distributionsavtal tecknas med samarbetspartners i bland annat Tyskland, Frankrike och de nordiska grannländerna. 
Avtal sluts med bland annat Singapore. Distributörsnätverket i USA utökas också. 

2018 
Private labelavtal med Dentsply Sirona tecknas. Doxa får en ny VD – Henrik Nedoh. 

Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer 
Styrelse 
Enligt Doxas bolagsordning ska styrelsen väljas av bolagsstämman och bestå av minst tre och högst nio styrelseledamöter, 
med högst fyra styrelsesuppleanter. I dagsläget består styrelsen av fem styrelseledamöter:  

Ingrid Atteryd Heiman (styrelseordförande) 

Född 1958 och styrelseledamot sedan 2015. Huvudsaklig utbildning: Civilekonom, MBA. Andra väsentliga uppdrag: 
Styrelseordförande i Doxa Dental AB, styrelseledamot i Dignitana AB (publ), Herantis pharma plc (publ), Redwood 
pharma AB (publ) och Parkinson Research Foundation. Ingrid Atteryd Heiman är oberoende i förhållande till Bolaget, 
ledande befattningshavare och större Aktieägare. Hon innehar 6 000 Aktier och 200 000 Köpoptioner.  

Alexander Tasevski 

Född 1975 och styrelseledamot sedan 2014. Huvudsaklig utbildning: Tandtekniker. Andra väsentliga uppdrag: VD i Den-
tia Consulting AB, styrelseledamot i Amido AB och SOADCO S.A. Managementkonsult för det spanska implantatbolaget 
Klockner S.A och Integration Diagnostics Sweden AB. Alexander Tasevski är oberoende i förhållande till Bolaget, le-
dande befattningshavare och större Aktieägare. Han innehar 119 000 Aktier (genom bolag) och 100 000 Köpoptioner.  

Göran Urde 

Född 1951 och styrelseledamot sedan 2017. Huvudsaklig utbildning: Tandläkare, Universitetsadjunkt/Övertandläkare. 
Andra väsentliga uppdrag: Verksamhetschef Futurum Innovation vid Odontologiska fakulteten, Malmö Universitet, 
Övertandläkare i Materialvetenskap och Teknologi vid Odontologiska fakulteten Malmö Universitet, Medical Expert 
RISE, Sweden samt ett flertal svenska och internationella utbildningsuppdrag. Göran Urde är oberoende i förhållande till 
Bolaget, ledande befattningshavare och större Aktieägare. Han innehar 100 000 Köpoptioner.  

Melker Nilsson 

Född 1960 och styrelseledamot sedan 2019. Huvudsaklig utbildning: Juristexamen. Andra väsentliga uppdrag: CEO 
Keystone Dental. Tidigare Vice President Global Sales på Nobel Biocare och har lång erfarenhet av den amerikanska 
dentalmarknaden. Melker Nilsson är oberoende i förhållande till Bolaget, ledande befattningshavare och större Aktieä-
gare. Han innehar inga Aktier eller andra finansiella instrument i Doxa.   
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Pål Ryfors 

Född 1983 och styrelseledamot sedan 2018. Huvudsaklig utbildning: Civilekonom. Andra väsentliga uppdrag: VD för 
Episurf Medical AB (publ) samt styrelseledamot för Aros Kapital AB. Pål Ryfors är oberoende i förhållande till Bolaget, 
ledande befattningshavare och större Aktieägare. Han innehar 100 000 Köpoptioner.  

Ledande befattningshavare 
Henrik Nedoh (Verkställande direktör) 

Född 1976 och anställd sedan 2018. Huvudsaklig utbildning: DIHM Marketing. Andra väsentliga uppdrag: styrelseleda-
mot och VD i Doxa Dental AB, bolagsman i Ladda Bilen Norden Handelsbolag, extern firmatecknare i Ladda Bilen 
Norden AB samt styrelseledamot i Bostadsrättsföreningen Mitt i Pisten 3. Henrik Nedoh innehar 344 826 teckningsopt-
ioner och 344 826 personaloptioner.  

Jesper Lööf (COO) 

Född 1977 och anställd sedan 2002. Huvudsaklig utbildning: PhD Material Science. Andra väsentliga uppdrag: styrel-
sesuppleant och vice VD i Doxa Dental AB. Jesper Lööf innehar 8 624 Aktier, 185 000 teckningsoptioner och 185 000 
personaloptioner.  

Jens Lagergren (CFO) 

Född 1969 och anställd sedan 2018. Huvudsaklig utbildning: Civilekonom. Andra väsentliga uppdrag: styrelseledamot i 
Doxa Dental AB. Jens Lagergren innehar 185 000 teckningsoptioner och 185 000 personaloptioner.  

Revisorer 
Grant Thornton Sweden AB (revisor) 

Grant Thornton Sweden AB är sedan årsstämman den 25 juni 2013 registrerad revisor för bolaget. Stéphanie Ljungberg 
är sedan årsstämman den 21 maj 2019 huvudansvarig revisor. 

Finansiell ställning  
För den tolvmånadersperiod som avslutats den 31 december 2018 har Doxakoncernen haft en total omsättning uppgående 
till cirka 16,0 MSEK med ett rörelseresultat på cirka 8,4 MSEK. Under 2017 hade Doxakoncernen en total omsättning på 
cirka 16,3 MSEK och ett rörelseresultat på cirka -9,5 MSEK.  

För vidare information om Doxas finansiella ställning, se nedan Finansiell information om Doxa i sammandrag. 

Doxas bolagsordning i sammandrag 
Bolagsordningen i Doxa föreskriver att aktiekapitalet ska vara lägst 16 000 000 kronor och högst 64 000 000 kronor samt 
att antalet Aktier ska vara lägst 32 000 000 och högst 128 000 000 Aktier.  

Bolagsordningen innehåller inga förbehåll eller andra begränsningar för Aktiernas överlåtbarhet och det finns endast ett 
aktieslag i Doxa. Aktiernas kvotvärde är 0,5 kronor per Aktie.  

För hela bolagsordningen, se avsnittet Doxas bolagsordning.  

Utdelningspolicy 
Doxa har offentliggjort att storleken på framtida eventuella utdelningar till Aktieägarna är beroende av ett antal faktorer, 
såsom resultat, finansiell ställning, kassaflöde och rörelsekapitalbehov. Först då en långsiktig lönsamhet och positivt 
kassaflöde kan förutses på grund av produkternas framgångsrika lansering på marknaderna, finns förutsättningar för att 
utdelning till Aktieägarna möjligen skulle kunna ske. Under de närmaste åren kommer det därför inte att vara aktuellt 
med någon utdelning.5 

Aktiekapital och ägarstruktur 

Aktier och aktiekapitalet 
Doxas registrerade aktiekapital var på dagen för tillkännagivandet av Erbjudandehandlingen 27 950 200 kronor fördelat 
på 55 900 400 Aktier med ett kvotvärde på 0,5 kronor per Aktie. Doxa har endast ett aktieslag. Per dagen för Erbjudan-
dehandlingen innehar Doxa inga egna Aktier. 

Det fanns per den 29 mars 2019 2 004 unika aktieägare i Doxa och de tio största ägarna, med procentandel av Aktier och 
röster inom parentes, var6: Adma (29,87 procent), Skandia Försäkrings (7,44 procent), Sune Gellberg (privat och genom 
bolag) (4,36 procent), Ålandsbanken (i ägares ställe) (2,70 procent), Hartmut Wiese (2,47 procent), Netfonds ASA NQI 

                                                
5 Information hämtad från Doxas årsredovisning för år 2018.  
6 Information hämtad från Doxas hemsida den 20 juni 2019, https://investor.doxa.se/aktien/. 
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(2,41 procent), Försäkringsbolaget Avanza Pension (2,25 procent), Amir Poursamad (2,24 procent), Aktiebolaget Posses-
sor (2,04 procent) och Maxus AB (2,03 procent). 

Andra finansiella instrument utgivna av Doxa 
Doxa har gett ut teckningsoptioner inom ramen för ett incitamentsprogram beslutat av en extra bolagsstämma den 11 
december 2018. Programmet innebär att deltagarna, vissa ledande befattningshavare i Doxa, berättigas att dels teckna ett 
visst antal teckningsoptioner av serie 2018/2022(A), dels vederlagsfritt tilldelas en personaloption för varje teckningsopt-
ion som personen tecknat.7 Teckningsoptioner av serie 2018/2022(B) har tilldelats Doxas dotterbolag för att säkerställa 
leverans av aktier enligt personaloptionerna. Det finns således två serier av utgivna teckningsoptioner som utfärdats inom 
ramen för incitamentsprogrammet: Teckningsoptioner av serie 2018/2022(A) som består av 714 826 teckningsoptioner 
och teckningsoptioner av serie 2018/2022(B) som består av 714 826 teckningsoptioner (”Teckningsoptionerna”). Teck-
ningsperioden för Teckningsoptionerna är 1 januari 2022 – 31 december 2022.  Varje Teckningsoption berättigar till 
teckning av en (1) Aktie, vilket innebär att om samtliga Teckningsoptioner utnyttjas för teckning av Aktier, så kommer 
1 429 652 Aktier att emitteras, med förbehåll för eventuell omräkning som kan ske enligt villkoren för Teckningsoption-
erna.8 Teckningsoptionsprogrammet innebär en högsta utspädning om cirka 2,6 procent av Bolagets totala antal Aktier. 
Utspädningen har beräknats som antalet tillkommande Aktier vid fullt utnyttjande i förhållande till antalet nuvarande 
Aktier.  

Adma har ställt ut sammanlagt 600 000 Köpoptioner till styrelsen i Doxa, envar berättigande till förvärv av en (1) Aktie 
av Adma till ett pris om 2,54 kronor per Aktie under perioden 1 januari 2022 – 31 december 2022. Köpoptionerna kommer 
även efter Erbjudandets genomförande vara fortsatt giltiga enligt villkor vid utfärdandet. Köpoptionerna innebär ingen 
utspädning för Aktieägarna.  

Bemyndiganden 
Årsstämman i Doxa, hållen den 21 maj 2019, bemyndigade styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsopt-
ioner med eller med avvikelse från företrädesrätt för Aktieägarna. Bemyndigandet är begränsat till tio (10) procent av 
aktiekapitalet i förhållande till det aktiekapital som föreligger när emissionsbemyndigandet första gången tas i bruk. 
Emission med stöd av bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor.  

Väsentliga avtal 
Bolagets dotterbolag Doxa Dental AB ingick den 5 april 2018 avtal avseende s.k. Private Label-rättigheter (eget varu-
märke) med Dentsply Sirona Inc (”DS”).  

Avtalen är kombinerade licens- och tillverkningsavtal:  

i) ett licensavtal som ger DS en global och exklusiv rätt att marknadsföra och sälja en s.k. private label brand 
av Doxas produkt Ceramir® Crown & Bridge och framtida generationer av sådana dentalcement som inne-
håller Ceramir®-teknologin och som utvecklas under avtalet. Produkten säljs under DS eget varumärke. 
Enligt licensavtalet kan Doxa och DS även bedriva gemensamma projekt avseende bl.a. produktutveckling; 
samt  

ii) ett exklusivt tillverknings- och leveransavtal, där Doxa åtar sig att tillverka och leverera, och DS åtar sig att 
köpa, de private label-produkter som omfattas av licensavtalet.  

DS har enligt licensavtalet en option och första rätt att förhandla om private label-rättigheter till ytterligare produkter som 
innehåller Ceramir®-teknologin, men endast i den mån som Doxa Dental i framtiden skulle besluta att marknadsföra en 
sådan produkt under ett ytterligare varumärke vid sidan om Doxas eget varumärke, på marknadsmässiga villkor som 
förhandlas separat. Doxa Dental har dock ingen skyldighet att ta fram sådana ytterligare private label-produkter. DS har 
en motsvarande option och första rätt att förhandla om rättigheter i förhållande till en eventuell framtida produkt som är 
avsedd att ersätta private label produkten Ceramir® Crown & Bridge (dvs. som har samma syfte eller funktion) men som 
inte bygger på Ceramir®-teknologin, på marknadsmässiga villkor som förhandlas separat. 

DS erlade drygt 16 miljoner kronor (motsvarande 2 miljoner USD) i samband med avtalens ingående. Därutöver får Doxa 
Dental löpande royaltybetalningar på DS nettointäkter från försäljningen av produkten med en låg tvåsiffrig procentsats. 
Från och med 2022 kommer Doxa Dental att få en garanterad årlig minimiroyalty, som betalas ut i slutet på varje år. Den 
totala royaltyintäkten enligt licensavtalet är maximerad till ett belopp om 4 miljoner USD. Därefter kommer DS att ha en 
vederlagsfri licens till DS private label-version av Ceramir® Crown & Bridge. 

I tillägg till royaltyintäkterna ovan får Doxa Dental intäkter från produktleveranser till DS. Detta sker med stöd av ett 
separat leveransavtal. 

 
  
                                                
7 Teckningsoptionsprogrammet är riktat till Bolagets VD, COO och CFO. 
8 Teckningsoptionerna omfattas inte av Erbjudandet. 



 16 

Finansiell information om Doxa i sammandrag 
Nedanstående finansiella översikt i Doxa har hämtats från de reviderade årsredovisningarna för räkenskapsåren 2018, 
2017 och 2016 samt från de oreviderade och icke granskade delårsrapporterna för det första kvartalet 2018 och 2019.  

Doxa upprättar sina finansiella rapporter i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens all-
männa råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (”K3”). 

De reviderade årsredovisningarna och oreviderade delårsrapporterna för Doxa finns på Doxas webbplats (www.doxa.se). 

Koncernens resultaträkning 
 
 
 

MSEK 

  

2019  
3 mån 
jan-mar  

2018 
3 mån 
jan-mar  

2018 
12 mån 
jan-dec  

2017 
12 mån 
jan-dec  

2016 
12 mån 
jan-dec  

Nettoomsättning 4,7 3,1 16,0 16,3 17,5 
Övriga rörelseintäkter9 - - 0,2 0,1 0,3 
Licensintäkter 0,0 0,0 17,7 0,0 0,0 
Aktiverat arbete för egen räkning 0,2 0,2 0,5 0,7 2,7 
Handelsvaror -1,4 -0,7 -4,1 -3,1 -4,1 
Reklam/marknadsföring -0,5 -0,3 - - - 
Personalkostnader -2,6 -1,9 -7,5 -7,0 -7,4 
Arvoden, externa tjänster -0,7 -1,5 - - - 
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella 
och immateriella anläggningskostnader 

-0,1 -0,2 -1,5 -0,9 -0,8 

Övriga rörelsekostnader -1,5 -1,6 -0,4 -0,4 -0,4 
Rörelseresultat -1,9 -2,9 8,4 -9,5 -10,1 

Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter 

 
0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 

Räntekostnader och liknande 
resultatposter 

 
-0,1 -0,2 -0,5 -1,1 -0,6 

Resultat efter finansiella poster -2,0 -3,1 8,0 -10 ,6 -10,7 

Resultat före skatt -2,0 -3,1 8,0 -10,6 -10,7 

Skatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 
Resultat efter skatt -2,0 -3,1 8,0 -10,6 -10,7 

 
 
  

                                                
9 I delårsrapporterna redovisas övriga rörelseintäkter som nettoomsättning.  
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Koncernens rapport över finansiell ställning 
  

                                                
10 Redovisas som kortfristiga fordringar i delårsrapporterna. 

MSEK 
 
  

 
31 mars 
2019  
  

 
31 mars 
2018  

 
31  
december 
2018 
  

 
31  
december 
2017 
  

 
31  
december 
2016 
  

Tillgångar      
Anläggningstillgångar      
Immateriella anläggningstillgångar 2,8 3,4 2,7 3,4 3,5 
Materiella anläggningstillgångar 0,2 0,5 0,2 0,4 0,5 
Finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Summa anläggningstillgångar 3,0 3,9 2,9 3,9 4,0 

Omsättningstillgångar 
     

Varulager mm 3,4 3,5 3,1 3,3 4,1 
Kundfordringar10 3,3 2,1 1,8 3,0 2,8 
Övriga fordringar - - 0,4 0,4 0,2 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0,9 0,8 1,0 0,9 1,0 
Kassa och bank 16,4 7,9 19,7 11,3 2,3 
Summa omsättningstillgångar 24,0 14,3 25,9 18,9 10,5 
SUMMA TILLGÅNGAR 27,0 18,2 28,8 22,7 14,4 

Eget kapital och skulder      
Eget kapital 

     

Aktiekapital 28,0 28,0 28,0 28,0 16,1 
Övrigt tillskjutet kapital 196,9 196,9 197,0 197,0 186,6 
Annat eget kapital ink. årets resultat 206,8 216,2 -204,8 -213,0 -202,4 
Summa eget kapital 18,1 8,7 20,1 11,9 0,3 
Långfristiga skulder      

Skulder till kreditinstitut 2,5 4,5 3,0 5,0 7,5 
 
Kortfristiga skulder 

     

Skulder till kreditinstitut 2,0 2,0 2,0 2,0 3,5 
Leverantörsskulder 2,0 1,6 1,5 2,7 2,0 
Övriga skulder 0,8 0,2  0,8 0,3 0,3 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1,6 1,2 1,4 0,9 0,8 
Summa kortfristiga skulder 6,4 5,0 5,7 5,8 6,6 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 27,0 18,2 28,8 22,7 14,4 
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Koncernens kassaflödesanalys 
 

 
MSEK  

2019 
3 mån 
jan-mar  

 
2018 
3 mån 
jan-mar  

 
2018 
12 mån  
jan-dec  

 
2017 
12 mån 
jan-dec  

 
2016 
12 mån 
jan-dec  

Kassaflöde från den löpande verksamheten -2,6 -2,7 10,7 -8,2 -9,7 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -0,2 -0,2 -0,6 -0,8 -2,7 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -0,5 -0,5 -1,8 18,2 6,0 
Periodens kassaflöde -3,3 -3,4 8,3 9,2  -6,4 
Likvida medel vid periodens början 19,7 11,3 11,3 2,3 8,9 
Likvida medel vid periodens slut 16,4 7,9 19,7 11,3 2,3 

 
 

Nyckeltal - Koncernen 

 
MSEK 2019  

3 mån  
jan-mar  

2018 
3 mån 
jan-mar  

2018 
12 mån 
jan-dec 

2017 
12 mån 
jan-dec 

2016 
12 mån 
jan-dec 

Nettoomsättning11  4,7 3,1 16,0 16,3 17,5 
Övriga rörelseintäkter 4,9 3,3 0,2 0,1 0,4 
Licensintäkter  0,0 0,0 17,7 0 0 
Bruttoresultat exkl. licensintäkter och aktiverat  
arbete 

3,2 2,4 12,1 13,4 13,8 

Bruttomarginal % 70 77 75 81 77 
Resultat efter finansiella poster  -2,0 -3,1 8,0 -10,6 -10,7 
Medeltal anställda st. * * 8 8 8 
Kassaflöde -3,3 -3,4 8,4 9,2 -6,4 
Balansomslutning 27,0 18,2 28,8 22,7 14,4 
Soliditet % 67 48 70 52 2 
Nettoresultat per aktie (Kr) -0,04 -0,06 0,14 -0,32 -0,33 
Eget kapital per aktie (Kr) 0,32 0,16 0,36 0,21 0,89 
Antal utestående aktier 55 900 400 55 900 400 55 900 400 55 900 400 32 105 467 
Genomsnittligt antal utestående aktier 55 900 400 55 900 400 55 900 400 32 822 575 32 105 467 

* Uppgift saknas för perioden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                
11 I delårsrapporterna redovisas nettoomsättning inklusive ”övriga rörelseintäkter”. 
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DOXAS BOLAGSORDNING 
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DOXAS DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI – 31 MARS 2019 
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REKOMMENDATION FRÅN DOXAS STYRELSE  

 
 
  



 35 

 
 
 
 



 36 

 
  



 37 

REDOGÖRELSE FRÅN DOXAS STYRELSE 

 
Beskrivningen av Doxa på sidorna 12-33 i Erbjudandehandlingen har granskats av styrelsen i Doxa. Det är styrelsens 
uppfattning att denna kortfattade beskrivning av Doxa ger en korrekt och rättvisande, om än inte fullständig, bild av Doxa.  
 
 
 
 
 

Uppsala, 5 juli 2019 
 

Doxa Aktiebolag 
Styrelsen 
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SKATTEFRÅGOR I SVERIGE 
Följande är en sammanfattning av vissa skattekonsekvenser i Sverige med anledning av Erbjudandet. Sammanfattningen 
avser endast fysiska personer och aktiebolag som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, om inte annat anges. Samman-
fattningen är baserad på gällande lagstiftning och är endast avsedd som allmän information. Sammanfattningen är inte 
avsedd att uttömmande behandla alla skattefrågor som kan uppkomma i samband med Erbjudandet. Den omfattar exem-
pelvis inte: (i) aktier som innehas av handelsbolag eller som utgör lagertillgångar i näringsverksamhet, (ii) de särskilda 
reglerna för skattefri kapitalvinst (inklusive avdragsförbud vid kapitalförlust) och utdelning i bolagssektorn som kan bli 
tillämpliga då aktieägare innehar aktier som anses vara näringsbetingade, (iii) de särskilda reglerna som kan bli till-
lämpliga på innehav i bolag som är eller tidigare har varit fåmansföretag eller på aktier som förvärvats med stöd av 
sådana så kallade kvalificerade andelar i fåmansföretag. Särskilda skatteregler gäller för vissa typer av skattskyldiga, 
exempelvis investmentbolag och försäkringsföretag. Beskattningen av varje enskild aktieägare beror på dennes speciella 
situation. Varje innehavare av aktier bör därför rådfråga en skatterådgivare för att få information om de specifika kon-
sekvenser som kan uppstå i det enskilda fallet, inklusive tillämpligheten och effekten av utländska regler och skatteavtal. 

Skattekonsekvenser i Sverige vid avyttring av Aktier 
För aktieägare i Doxa som accepterar Erbjudandet och därmed avyttrar sina Aktier kan en skattepliktig kapitalvinst eller 
avdragsgill kapitalförlust uppkomma. Kapitalvinsten eller kapitalförlusten beräknas normalt som skillnaden mellan för-
säljningsersättningen, efter avdrag för försäljningsutgifter, och omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet för alla delä-
garrätter av samma slag och sort beräknas gemensamt med tillämpning av genomsnittsmetoden. Vid försäljning av mark-
nadsnoterade aktier får omkostnadsbeloppet alternativt bestämmas enligt schablonmetoden till 20 procent av försäljnings-
ersättningen efter avdrag för försäljningsutgifter. 

Fysiska personer 
För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige beskattas kapitalinkomster såsom ränteintäkter, utdel-
ningar och kapitalvinster i inkomstslaget kapital. Skattesatsen i inkomstslaget kapital är 30 procent. Kapitalförluster på 
marknadsnoterade aktier och andra marknadsnoterade delägarrätter kan kvittas fullt ut mot skattepliktiga kapitalvinster 
på aktier, marknadsnoterade och onoterade, samt andra marknadsnoterade delägarrätter som realiseras samma år, förutom 
mot andelar i värdepappersfonder och specialfonder som endast innehåller svenska fordringsrätter, så kallade räntefonder. 
Kapitalförluster på aktier eller andra delägarrätter som inte kan kvittas på detta sätt får dras av med upp till 70 procent 
mot övriga inkomster i inkomstslaget kapital. Om ett underskott uppkommer i inkomstslaget kapital ett visst år medges 
skattereduktion mot kommunal och statlig inkomstskatt samt mot statlig fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. 
Skattereduktion medges med 30 procent av den del av underskottet som inte överstiger 100 000 kronor och med 21procent 
av återstående del. Ett sådant underskott kan inte sparas till senare beskattningsår. 

Aktier som ägs via investeringssparkonton  
Fysiska personer och dödsbon från fysiska personer som äger aktier via s.k. investeringssparkonton är inte skattskyldiga 
för kapitalvinster vid försäljning av sådana aktier. Kapitalförluster på sådana aktier är inte avdragsgilla. Utdelningar på 
aktier som ägs genom investeringssparkonton är inte heller skattepliktiga. På denna typ av innehav utgår istället en skat-
tepliktig schablonintäkt som baseras på ett kapitalunderlag multiplicerat med statslåneräntan. Detta gäller oavsett om 
utfallet blir en vinst eller förlust på aktieinnehavet. Schablonintäkten utgör inkomst av kapital för vilken skatt beslutas 
och betalas årligen. Schablonskatten uppgår 2019 till 0,453 procent av kapitalunderlaget. 

Aktiebolag 
För aktiebolag beskattas all inkomst, inklusive skattepliktig utdelning och kapitalvinst, som inkomst av näringsverksam-
het med en skattesats om 21,4 procent för beskattningsår som börjar efter 31 december 2018 och 20,6 procent för beskatt-
ningsår som börjar efter 31 december 2020. Avdragsgilla kapitalförluster på aktier eller andra delägarrätter får endast dras 
av mot skattepliktiga kapitalvinster på sådana värdepapper. En sådan kapitalförlust kan även, om vissa villkor är upp-
fyllda, kvittas mot kapitalvinster i bolag inom samma koncern, under förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger mel-
lan bolagen. En kapitalförlust som inte kan utnyttjas ett visst år får sparas och kvittas mot skattepliktiga kapitalvinster på 
aktier och andra delägarrätter under efterföljande beskattningsår utan någon begränsning i tiden. 

Särskilda skattefrågor för aktieinnehavare som är begränsat skattskyldiga i Sverige 
Innehavare av aktier som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som inte bedriver verksamhet från ett fast driftställe i 
Sverige till vilket de avyttrade aktierna är hänförliga kommer normalt sett inte att vara föremål för kapitalvinstbeskattning 
i Sverige med anledning av Erbjudandet. Sådana innehavare kan dock vara föremål för beskattning i sina respektive 
hemviststater. Fysiska personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige kan dock vara föremål för svensk kapitalvinst-
beskattning vid avyttringen av aktier om de vid något tillfälle under det kalenderår då avyttringen sker, eller under något 
av de föregående tio kalenderåren, har varit bosatta i Sverige eller stadigvarande vistats här. Tillämpligheten av denna 
regel kan emellertid vara begränsad genom skatteavtal mellan Sverige och andra länder. 
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ADRESSER 

Adma   
Ribersborgsvägen 17 
217 53 Malmö 
Sverige 
www.admaforvaltning.se 

 

Doxa 
Axel Johanssons gata 4–6 
754 50 Uppsala 
Sverige 
www.doxa.se 

 

Aqurat Fondkommission AB 
Box 7461 
103 92 Stockholm 
Sverige 
Telefon: +46(0)8-684 05 800 
Fax: +46(0)8-684 05 801 
E-post: info@aqurat.se 

 

Fredersen Advokatbyrå AB 
Turning Torso 
211 15 Malmö 
Sverige 
www.fredersen.se 
 
 
 
 


