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Villkor i sammandrag

Avstämningsdag i Euroclear 16 mars 2011

Teckningsperiod 21 mars – 4 april 2011

Handel med teckningsrätter 21 mars – 30 mars 2011

Företrädesrätt Fyra (4) aktier berättigar till en (1) ny aktie

Teckningskurs 1 kr

ISIN-kod aktier SE0001183732

ISIN-kod BTA 1 SE0003857424

ISIN-kod BTA 2 SE0003857432

ISIN-kod teckningsrätter SE0003857416

Finansinspektionens godkännande 
Detta Informationsmemorandum har inte granskats och registrerats av Finansinspektionen då emissions-

beloppet är mindre än 1 000 000 EUR, vilket är gränsen för undantag från krav på godkänt och registrerat 

prospekt, enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

med ”Orasolv”, ”Bolaget” eller ”Koncernen” avses i detta Informationsmemorandum Orasolv AB (publ) 

org.nr. 556585-4394 med dotterföretag om inte annat framgår av sammanhanget. med “Erbjudandet” 

avses det erbjudande att teckna aktier i Orasolv som beskrivs i detta dokument. Erbjudandet riktar sig 

inte till aktieägare eller andra investerare vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registre-

ring eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Erbjudandet, Informationsmemorandum och 

anmälningssedel får inte distribueras  i USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland eller Hong Kong. 

Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig.
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Erbjudandet i sammandrag

Villkor i sammandrag

Avstämningsdag i Euroclear 16 mars 2011

Teckningsperiod 21 mars – 4 april 2011

Handel med teckningsrätter 21 mars – 30 mars 2011

Företrädesrätt Fyra (4) aktier berättigar till en (1) ny aktie

Teckningskurs 1 kr

ISIN-kod aktier SE0001183732

ISIN-kod BTA 1 SE0003857424

ISIN-kod BTA 2 SE0003857432

ISIN-kod teckningsrätter SE0003857416

Nyemissionen i korthet
Styrelsen i Orasolv har, med stöd av det bemyndi-

gande som togs på årsstämman 2011, beslutat att 

genomföra en nyemission i Bolaget med företrä-

desrätt för befintliga aktieägare. Emissionslikviden 

ska användas för att genomföra en offensiv satsning 

på att förvärva och utveckla tandvårdskliniker 

inom tandvården i Sverige. Vid full teckning av 

nyemissionen kommer Orasolv att tillföras ca 8,4 

miljoner kronor före emissionskostnader. Teck-

ning sker från och med den 21 mars till och med 

4 april 2011. Se avsnittet ”Villkor och anvisningar” 

för mer information. 

Orasolv i korthet
Orasolv är i dag verksamt inom tre områden som 

alla riktar sig till tandvården. 

•	 Förvärv och drift av egna tandvårdsmottag-

ningar.

•	 Konsultstöd och kvalitetssystem till tandvården, 

framför allt inom den privata sektorn.

•	 Utveckling av nya produkter med fokus på 

terapiområdena tandlossning, karies och 

rotfyllningar.

Orasolv äger i dag sex egna mottagningar med 

placering i Stockholmsområdet (4 st), Göteborg 

och Degerfors. Bolaget för närvarande diskus-

sioner med ett flertal ägare till tandvårdsmottag-

ningar om förvärv. 

Orasolv är genom dotterbolaget Preventum Part-

ner AB en ledande leverantör av kvalitetssäkrings-

system med kunder över hela Sverige. 

Styrelsen och ledningen för Orasolv utvärderar för 

närvarande möjligheterna till särnotering av dotter-

bolaget Orasolv Products AB. 

Affärsidé
Orasolv bedriver verksamhet inom förvärv, ut-

veckling och förädling av företag inom dental-

branschen, levererar kvalitetssystem och konsult-

tjänster till svensk tandvård samt utvecklar globala 

produkter med fokus på dentalbranschen. 

Styrelse 

Ordförande är Rune F Löderup och styrelsen 

består av Robert Asplund, Joachim Cederblad, 

Göran Lindblad och Johanna Fagrell Köhler.

Sammanfattning



6

Teckningsförfarandet 

En (1) aktie 
i Orasolv

En (1) ny aktie 
i Orasolv

Fyra (4) 
teckningsrätter

1 kr

En (1) 
teckningsrätt

För varje aktie i Orasolv som du ägde på avstämningsdagen den 16 mars får du en (1) teckningsrätt. En 

emissionsredovisning har skickats hem till dig som redovisar hur många teckningsrätter du erhållit samt det 

hela antal aktier som du kan teckna. 

Teckningsrätterna kan utnyttjas för teckning av nya aktier fram till den 4 april. Det krävs fyra (4) tecknings-

rätter för teckning av en ny aktie till kursen 1 kr per ny aktie.

De överskjutande teckningsrätter som inte motsvarar möjligheten att teckna en hel ny aktie kan säljas via din 

bank eller ditt värdepappersinstitut. Om du inte vill delta i nyemissionen och inte vill teckna nya aktier kan du 

sälja samtliga teckningsrätter som du tilldelats och på så sätt erhåller du en viss ekonomisk kompensation 

för dessa. Observera - Om du inte utnyttjar eller säljer dina teckningsrätter förfaller de och du 

förlorar deras eventuella värde. 

Exempel:

En (1) ny aktie 
i Orasolv

Fyra (4) 
teckningsrätter

Fem (5) 
befintliga aktier 

i Orasolv

Fem (5) 
teckningsrätter

1 kr

En (1) 
teckningsrätt 

kan säljas
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Inbjudan till 
teckning av aktier i Orasolv AB
I syfte att stärka Orasolvs finansiella ställning har 

styrelsen, med stöd av det bemyndigande som 

togs på årsstämman 26 maj 2010, beslutat att 

genomföra en nyemission i Bolaget med företrädes-

rätt för befintliga aktieägare. Vid full teckning av 

nyemissionen kommer Orasolv tillföras ca 8,4 

miljoner kronor före emissionskostnader.

Avstämningsdag för fastställande av vilka aktie-

ägare som är berättigade att med företrädesrätt 

teckna de nya aktierna är 16 mars 2011. Teckning 

skall ske från och med den 21 mars till och med 

4 april 2011. För närmare beskrivning se avsnittet 

”Villkor och anvisningar”. De aktieägare som väljer 

att inte delta i nyemissionen kommer att få sin 

ägarandel utspädd med cirka 25 procent, men har 

möjlighet till viss ekonomisk kompensation för 

utspädningseffekten genom försäljning av tilldelade 

teckningsrätter. 

Delar av Orasolvs styrelse, ledande befattningsha-

vare samt huvudägare har uttalat en positiv syn på 

föreliggande nyemission och har förbundit sig via 

teckningsåtaganden att teckna aktier motsvarande 

sammanlagt ca 20 % av emissionslikviden. Ingen 

ersättning utgår på dessa teckningsförbindelser. 

Därutöver har resterande del av Erbjudandet 

garanterats av Rune Löderup, Jan Svensson Freij, 

Conny Källén och Joachim Cederblad. Garanti-

ersättning utgår med 6,5 % på garanterat 

belopp. Därmed är Erbjudandet garanterat i sin 

helhet. 

Härmed inbjuds aktieägarna i Orasolv att med 

företrädesrätt teckna nya aktier i Orasolv i enlighet 

med villkoren i detta informationsmaterial.

Stockholm, mars 2011

Orasolv AB (publ)

Styrelsen
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VD har ordet
Det finns inget företag som Orasolv i Sverige. 

Kombinationen av behandling, produktutveckling 

och kompetensutveckling inom tandvård är Bolaget 

ensamt om. Denna skillnad och resurs ska Orasolv 

nu förstärka genom att offensivt satsa på att för-

värva och utveckla ännu fler tandvårdsmottagningar. 

Ju fler kliniker som ingår i Orasolv, desto större 

samlat kunnande inom Bolaget och desto större 

möjlighet att ge oss en varaktig och ledande ställning 

bland tandvårdens nya aktörer. 

Orasolv arbetar på en samhällsviktig marknad som 

samtidigt är mycket attraktiv ekonomiskt. Utveck-

lingen drivs av flera faktorer. Dels finns en växande 

och åldrande befolkning som vill behålla sina 

tänder längre. Dels finns en växande efterfrågan 

på avancerade och dyra behandlingar. Dels finns 

hos hela marknaden en ökad förståelse för att en 

god tandvård påverkar allmänhälsan positivt. 

En annan viktig faktor är att tandvårdens kunder 

förväntar sig att klinikerna arbetar kostnadseffektivt, 

serviceinriktat och med en allt högre kvalitet. 

Etablerade strukturer, framför allt Folktandvården 

och Praktikertjänst AB, utmanas därför av nya 

aktörer med ökat fokus på patientnytta och kvalitet. 

Det är i denna utmaning som Orasolv vill ta ledningen 

i kraft av sin unika kombination av utveckling och 

verksamhet. 

möjligheterna att lyckas med våra ambitioner 

är stora. Tandvårdsmarknaden är fortfarande 

fragmenterad och branschen är inne i en genom-

gripande konsolidering. Nya lagar med ökade krav 

på dokumentation, ökad IT-användning och högre 

ställda krav på service gynnar utvecklingen av nya 

aktörer. mindre mottagningar behöver gå samman 

för att få effektivare resursanvändning och mer 

patientanpassad service. Den nuvarande marknads-

situationen underlättar förvärv av attraktiva mot-

tagningar.

Genom att förena välskötta mottagningar i en kedja 

skapas både synergieffekter och andra fördelar 

såsom utbildningssamordning, kostnadsbesparingar, 

kompetensöverföring och effektivare marknads-

föring.

Samtidigt växer den totala marknaden för tandvård. 

2008 uppgick summan av patientavgifter och 

statlig ersättning till ca 17,4 miljarder kronor (källa 

SCB). Under 2011 förväntas patientavgifterna bli 

ca 15 miljarder kronor och tandvårdsstödet ca 7 

miljarder kronor, alltså totalt 22 miljarder kronor. 

Jan Svensson Freij VD, Orasolv AB 
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Tillväxten innebär att marknadsförutsättningarna 

är fortsatt goda för den typ av välskötta och 

utvecklingsinriktade kliniker som Orasolv har som 

förvärvsstrategi. 

Den tandvårdsmarknad vi arbetar på är inte homogen, 

utan består av olika typer av efterfrågan med olika 

grad av pris- och konjunkturkänslighet. Orasolvs 

inriktning är att driva tandvårdsmottagningar som 

har en stor andel bastandvård, vilket är det minst 

konjunkturkänsliga och minst priskänsliga segmentet 

inom tandvården. Bolagets kontaktnät och egna 

specialister gör det möjligt att erbjuda en komplett 

behandlingskedja, som uppfyller patienternas alla 

behov, inklusive specialisttandvård.

Orasolv är ett ungt och nyetablerat varumärke 

inom svensk tandvård. Det är därför viktigt att 

konstatera att våra förvärv visar positiva resultat 

och att Bolaget verkligen visat att vi kan bedriva 

en framgångsrik tandvård med nöjda kunder.

Nu ser vi framåt mot den större roll som vi vill 

spela i Tandvårdssverige. Under hösten 2010 har 

vi ökat marknadsinsatserna och kännedomen om 

Orasolv är större än tidigare. Förutsättningarna 

för snabb tillväxt har därför ytterligare stärkts. Det 

är ett realistiskt mål för Bolaget att äga minst 30 

tandvårdsmottagningar vid utgången av 2014. 

målet är också att mottagningarna skall ha en 

medelomsättning på mer än 15 miljoner kronor 

vilket skulle innebära att tandvårdsomsättningen 

inom Orasolv uppgår till 450 miljoner kronor år 2015.

Som VD i Orasolv ser jag att Orasolv har en viktig 

roll att spela för att bidra till utvecklingen av tand-

vården i Sverige. marknaden har också givit oss 

ett tydligt kvitto på våra ansträngningar. Bolaget 

har på knappt 3 år gått från drygt 2 miljoner 

kronor i omsättning till över 47 miljoner. Prognos-

erna ser positiva ut för den verksamhet vi redan 

bedriver. marknadsläget är utmärkt för att förvärva 

och utveckla fler tandvårdskliniker. 

Genom våra bolag och medarbetare har vi ett nät-

verk som täcker inte bara den privata tandvården 

utan också stora delar av Folktandvården samt 

Sveriges akademier inom tandvård. Styrelsen, led-

ning och medarbetare känner en entusiasm inför 

våra framgångar och alla drar åt samma håll. 

Finansmarknadens intresse för tandvårdsmark-

naden övertygar oss om att Orasolvs strategiska 

inriktning är riktig för Bolaget och kommer att 

innebära en intressant resa för våra investerare. 

Vi hälsar dig välkommen att teckna aktier i denna 

emission. 

Stockholm den 13 mars 2011.

Jan Svensson Freij VD, Orasolv AB 
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Villkor och anvisningar

Företrädesrätt till teckning
De som på avstämningsdagen den 16 mars 

2011 är registrerade som aktieägare i Orasolv 

äger företrädesrätt att teckna nya aktier. Fyra (4) 

befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie 

i Bolaget. För varje befintlig aktie erhålls en (1) 

teckningsrätt, och för teckning av en (1) ny aktie 

krävs fyra (4) teckningsrätter. Aktieägare som 

väljer att inte delta i nyemissionen kommer att 

få sin ägarandel utspädd med cirka 25 procent. 

Dessa aktieägare har dock möjlighet att få viss 

ekonomisk kompensation genom försäljning av 

sina teckningsrätter. 

Emissionskurs
Teckningskursen uppgår till 1 krona per aktie. 

Courtage utgår ej. 

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB 

(”Euroclear”) för att fastställa vilka aktieägare som 

äger rätt att teckna sig för nya aktier i Erbjudandet är 

den 16 mars 2011. Sista dag för handel i Orasolvs 

aktie inklusive rätt att delta i nyemissionen är den 

11 mars 2011. Aktierna handlas exklusive rätt till 

deltagande från och med den 14 mars 2011.

Teckningsrätter
För varje aktie som innehas på avstämningsdagen 

erhålls en (1) teckningsrätt. För teckning av en (1) 

ny aktie krävs fyra (4) teckningsrätter. 

Teckningstid
Teckning av nya aktier skall ske under perioden 

21 mars till den 4 april 2011. Efter teckningstidens 

utgång kommer outnyttjade teckningsrätter, utan 

avisering från Euroclear, att bokas bort från aktie-

ägarens VP-konto. Styrelsen förbehåller sig rätten 

att förlänga teckningstiden. En sådan förlängning 

skall kommuniceras via pressmeddelande senast 

den 4 april 2011. 

Handel med teckningsrätter
Handel med teckningsrätter sker på First North 

under perioden 21 till den 30 mars 2011. Teck-

narens bank/förvaltare handlägger förmedling av 

köp och försäljning av teckningsrätter. De som 

önskar köpa eller sälja teckningsrätter skall därför 

vända sig till sin bank eller fondkommissionär. 

Emissionsredovisning 

Förvaltarregistrerade aktieinnehav

Aktieägare, vars innehav i Orasolv är förvaltar-

registrerat hos bank eller annan förvaltare, kommer 

inte att erhålla någon emissionsredovisning. Teck-

ning och betalning skall istället ske i enlighet med 

förvaltarens instruktioner. 

Direktregistrerade aktieägare 

Informationsmemorandum, förtryckt emissions-

redovisning med vidhängande förtryckt bankgiroavi 

och särskild anmälningssedel skickas till direkt-

registrerade aktieägare och företrädare för aktieägare 

som på avstämningsdagen den 16 mars 2011 

är registrerade i den av Euroclear förda aktieboken. 

Av emissionsredovisningen framgår bland annat hur 

många teckningsrätter som erhållits och det hela 

antal aktier som kan tecknas. VP-avi som redovisar 

registrering av teckningsrätter på aktieägares 

VP-konto utsändes ej. Den som är upptagen i den 

i anslutning till aktieboken förda särskilda förteck-

Teckningsrätter måste säljas senast den 30 

mars 2011 eller användas för teckning av 

aktier senast den 4 april 2011 för att inte bli 

ogiltiga och förlora sitt värde.
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ningen över panthavare och förmyndare erhåller 

ingen emissionsredovisning utan meddelas separat. 

Teckning med stöd av teckningsrätter

Teckning med stöd av teckningsrätter skall ske 

genom samtidig kontant betalning, senast den 

4 april 2011. Teckning genom betalning görs 

antingen med den, med emissionsredovisningen 

utsända, förtyckta inbetalningsavin eller med den 

inbetalningsavi som är fogad till den särskilda 

anmälningssedeln enligt följande alternativ. 

Inbetalningsavi

I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna 

teckningsrätter utnyttjas för teckning skall endast 

den förtryckta inbetalningsavin användas som 

underlag för teckning genom kontant betalning. 

Särskild anmälningssedel skall då ej användas. 

Observera att teckning är bindande. 

Särskild anmälningssedel

I de fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras, 

eller ett annat antal teckningsrätter än det som 

framgår av den förtryckta emissionsredovisningen 

utnyttjas för teckning, skall den särskilda anmälnings-

sedeln användas som underlag för teckning 

genom kontant betalning. Aktieägaren skall 

under ”Anmälan 1” på anmälningssedeln uppge det 

antal aktier som denne tecknar sig för och på 

inbetalningsavin fylla i det belopp som skall betalas. 

Betalning sker således genom utnyttjande av 

inbetalningsavin. Ofullständig eller felaktigt ifylld 

anmälningssedel kan komma att lämnas utan 

avseende. 

Särskild anmälningssedel kan erhållas från 

Avanza Bank på nedanstående telefonnummer. 

Ifylld anmälningssedel skall i samband med 

betalning skickas eller lämnas på nedanstående 

adress och vara Avanza Bank tillhanda senast 

klockan 15:00 den 4 april 2011. I det fall fler än 

en anmälningssedel insändes kommer enbart 

den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälnings-

sedlar kommer således att lämnas utan avseende. 

Observera att teckning är bindande. 

Avanza Bank AB

Att: Emissionsavdelningen/Orasolv

Box 1399

111 93 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsgatan 60

Telefon: 08-56 22 51 22

Fax: 08-56 22 50 41 

Teckning utan stöd av teckningsrätter

Teckning av aktier utan stöd av teckningsrät-

ter kan ske till valfritt antal och skall ske under 

samma period som teckning av aktier med stöd av 

teckningsrätter, det vill säga från och med den 21 

mars till den 4 april 2011. Anmälan om teckning 

utan stöd av teckningsrätter sker genom att den 

särskilda anmälningssedeln under ”Anmälan 

2” ifylles, undertecknas och skickas till Avanza 

Bank enligt ovan. Någon betalning skall ej ske i 

samband med anmälan om teckning utan stöd 

av teckningsrätter utan sker i enlighet med vad 

som anges nedan. Den särskilda anmälnings-

sedeln skall vara Avanza Bank tillhanda senast 

klockan 15:00 den 4 april 2011. I det fall fler än 

en anmälningssedel insändes kommer enbart 

den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälnings-

sedlar kommer således att lämnas utan avseende. 

Observera att teckning är bindande.

Observera att för aktieägare vars innehav är 

förvaltarregistrerat hos bank eller förvaltare 

gäller att teckning och betalning av aktier utan 

företrädesrätt skall ske genom förvaltaren. 
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Tilldelning vid teckning utan stöd av 

teckningsrätter

Aktier som inte tecknas med företrädesrätt kommer 

att tilldelas enligt styrelsens beslut. Besked 

om eventuell tilldelning av aktier utan stöd av 

teckningsrätter lämnas genom översändande av 

avräkningsnota, vilket beräknas ske omkring den 

8 april 2011. Likvid skall erläggas senast tre (3) 

bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. 

Något meddelande lämnas ej till dem som inte 

erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan 

aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle 

försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma 

att understiga priset enligt detta erbjudande, kan 

den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa 

aktier komma att få svara för hela eller delar av 

mellanskillnaden. Tilldelning är inte beroende av 

när under teckningsperioden anmälan inkommer. 

Eventuella återstående aktier skall tilldelas emissions-

garanterna, pro rata i förhållande till antal garanterade 

aktier. 

Aktieägare bosatta i utlandet

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock 

ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, Australien, 

Hong Kong, Nya Zeeland, Japan eller annat land 

där deltagande i nyemissionen helt eller delvis är 

föremål för legala restriktioner) kan vända sig till 

Avanza Bank på telefon enligt ovan för information 

om teckning och betalning av aktier i företrädelse-

missionen. 

Betalda tecknade aktier (”BTA”)
Teckning genom betalning registreras hos Euro-

clear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär 

några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller

tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att 

inbokning av BTA skett på tecknarens VP-konto. 

De nytecknade aktierna är bokförda som BTA 

på VP-kontot tills nyemissionen blivit registrerad 

hos Bolagsverket. För det fall delregistrering av 

emissionen sker kommer flera serier av BTA 

att utfärdas varvid den första serien kommer att 

benämnas ”BTA 1” i VP-systemet. BTA 1 kommer 

att omvandlas till aktier så snart en första delre-

gistrering skett. En andra serie av BTA (”BTA 2”) 

kommer att utfärdas för teckning vilken skett 

vid sådan tidpunkt att tecknade aktier inte kunnat 

inkluderas i den första delregistreringen och 

omvandlas till aktier så snart emissionen slutligt 

registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas att 

ske i slutet av april 2011. 

Handel i BTA
Handel i BTA kommer att ske på First North från 

den 21 mars 2011 till och med att emissionen 

registrerats vid Bolagsverket. För det fall del-

registrering sker och flera serier av BTA utfärdas, 

kan dessa serier komma att handlas samtidigt 

på First North. Slutlig registrering av emissionen 

förväntas ske i slutet av april 2011. 

Leverans av aktier
Så snart emissionen registrerats vid Bolagsverket, 

vilket beräknas ske i slutet av april 2011, ombokas 

BTA till aktier utan särskild avisering från Euro-

clear. Dock kan delregistrering av emissionen 

komma ske hos Bolagsverket. För de aktieägare 

som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer 

information från respektive förvaltare. 

Rätt till utdelning
De nya aktierna medför rätt till utdelning, i den mån 

utdelning beslutas, från och med för räkenskaps-

året 2011, under förutsättning att de nya aktierna 

blivit registrerade och införda i den av Euroclear 

förda aktieboken före avstämningsdagen för 

utdelning. Utbetalning av eventuell utdelning om-

besörjs av Euroclear. 
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Offentliggörande av utfallet i 
emissionen
Teckningsresultatet i Orasolvs nyemission kommer 

att offentliggöras genom pressmeddelande omkring 

den 8 april 2011.

Notering
Orasolvs aktie är upptagen till handel på First 

North och handlas under kortnamnet OS. Aktierna 

handlas i poster om en (1) aktie. Bolagets Certified 

Adviser är Remium Fondkommission AB. 

Övrigt 

Avanza Bank agerar emissionsinstitut åt Bolaget. 

Avanza Banks innehav i Bolaget, innan och efter 

Erbjudandet, uppgår till noll (0) aktier. 

Att Avanza Bank är emissionsinstitut innebär inte i 

sig att banken betraktar den som anmält sig i 

Erbjudandet (”förvärvaren av aktier”) som kund 

hos banken för placeringen, förutom i de fall 

förvärvaren av aktier är depåkunder hos Avanza 

Bank och har anmält sig via Avanza Banks internet-

bank. Följden av att Avanza Bank inte betraktar 

förvärvaren av aktier som kund för placeringen 

är att reglerna om skydd för investerare i lagen 

2007:528 om värdepappersmarknaden inte kommer 

att tillämpas på placeringen. Detta innebär bland 

annat att varken så kallad kundkategorisering 

eller så kallad passandebedömning kommer att 

ske beträffande placeringen. Förvärvaren av aktier 

ansvarar därmed själv för att denne har tillräckliga 

erfarenheter och kunskaper för att förstå de risker 

som är förenade med placeringen.
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Bakgrund och motiv
Tandvårdsbranschen är inne i en struktur-

omvandling som drivs av nya lagregler, ökad 

IT-användning, ökade servicekrav från patienter 

och ändrade konsumtionsmönster. mindre mot-

tagningar behöver gå samman för att få effektivare 

resursanvändning och mer patientanpassad service, 

bland annat när det gäller öppettider. 

marknaden för tandvård beräknas under 2011 bli 

22 miljarder kronor. Den privata delen av marknaden 

beräknas omsätta 12 miljarder.

Tandvårdsmarknaden kan delas in i fem huvud-

sakliga marknadsområden:

•	 Bastandvård (”vanlig tandvård”). Låg priskäns-

lighet vad avser konjunktur. Stabil efterfrågan 

oavsett typen av statlig tandvårdsförsäkring. 

Står för större delen av tandvårdsmarknaden i 

såväl omsättning som antal patientbesök. 

•	 Implantat och komplicerade protetiska arbeten. 

Hög priskänslighet för konjunkturläget och 

typ av statligt stöd. Typen av statligt stöd har 

hög påverkan.

•	 Kosmetisk tandvård. Hög priskänslighet för 

konjunkturläget. Konjunkturkänslig efterfrågan. 

•	 Specialisttandvård. Låg priskänslighet vad 

avser konjunktur. Stabil efterfrågan oavsett 

typen av statligt stöd.

•	 Kommunalt upphandlad tandvård (uppsökande 

tandvård åt äldre och funktionshindrade). 

Den 1 juli 2008 infördes ett nytt statligt tandvårds-

stöd som förstärker bastandvård och specialist-

tandvård men missgynnar implantat och kosmetisk 

tandvård.

Under de senaste fem åren har etablerade strukturer 

inom tandvården utmanats av nya aktörer. Först ut 

var lågprismottagningen City Dental i Stockholm 

som startade 2005. Under 2006 etablerade sig 

tre nya aktörer av betydelse, Smileco group, Thea 

Tandhälsa AB samt Colosseum Dental som sedan 

tidigare bedrev tandvårdsmottagningar i Norge 

och Danmark. Samtliga av de nämnda aktörerna 

är finansierade via riskkapitalbolag.

Omvärldens intresse för tandvårdsmarknaden har 

ökat markant det senaste året. Under 2010 

genomfördes två väsentliga transaktioner i branschen. 

Procuritas Capital Investors förvärvade Oral Care 

i maj 2010. Oral Care bedriver uppsökande tand-

vård till äldre och funktionshindrade.

IK Invest (”Industrikapital”) förvärvade i maj 2010 

majoriteten av aktierna i Colosseum Dental. 

Colosseums inriktning är implantatbehandlingar 

och avancerade protetiska arbeten. 

Orasolvs tillväxtstrategi innebär fortsatta förvärv av 

tandvårdsmottagningar, ökad marknadspenetration 

för Bolagets kvalitets- och konsulttjänster samt 

nya strategier för distribution av Bolagets innova-

tiva tandvårdsprodukter. 

Bolagets styrelse värderar för närvarande möjlig-

heterna till en särnotering av Orasolv Products AB. 

Syftet med en särnotering är att Orasolvs styrelse 

vill fokusera på utveckling av Orasolv Clinics och 

Preventum. En särnotering av Orasolv Products vill 

ge större fokus på verksamheten med en separat 

styrelse och VD där fokus kommer vara på mark-

nadsföring och försäljning av produkterna. Bolaget 

kommer även att söka förvärva eller fusionera 

med andra intressanta bolag inom produktutveck-

ling och distribution av tandvårdsprodukter. 
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Orasolvs nuvarande verksamhet bedöms få ett 

positivt kassaflöde i rörelseverksamheten under 

2011. 

Den förestående emissionen syftar till att öka 

antalet förvärv och låta Orasolv ta platsen som 

ledande aktör i utvecklingen inom svensk tandvård.
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Verksamhet

Orasolv i korthet
Orasolv förvärvar och utvecklar företag inom 

tandvårdsmarknaden, tillhandahåller kvalificerade 

kvalitetssystem och konsulttjänster samt utvecklar 

biokemiska tandvårdsprodukter. 

Bolaget noterades på Nya marknaden under 

2004 och hade då i sin portfölj Carisolv®, ett bio-

kemiskt medel för avlägsnande av kariesvävnad. 

Under andra halvåret 2008 utökade Bolaget sin 

verksamhet genom förvärv av två tandvårdsmot-

tagningar i Stockholm. Förvärven blev inledningen 

till ett samarbete med Preventum Partner AB, 

Sveriges enda företag med heltäckande service 

inom kvalitetsledning och kvalificerat affärsstöd 

för tandvården. 

med stöd av Preventum förvärvades under senare 

delen av 2009 ytterligare två mottagningar. 

Samarbetet med Preventum ledde till att Orasolv 

tog upp diskussioner med ägarna till Preventum 

Partner AB och verksamheten kunde tillträdas 1 

januari 2010.

Under 2010 har Orasolv förvärvat ytterligare två 

mottagningar. Diskussioner har inletts med ett 

flertal ägare till mottagningar vilket kommer att 

resultera i nya förvärv under 2011. 

Bolaget har under 2010 etablerat en årlig, nationell 

kongress med deltagare från hela tandvården. 

Kongressen har rönt stor uppmärksamhet och 

förstärker Orasolvs varumärke. 

Orasolv har under året också utvecklat en ny web-

baserad lösning för tandvårdens kvalitetsledning. 

Den nya plattformen kommer att innebära ökad 

användning av Bolagets kvalitetssystem inom hela 

tandvården. 

Orasolv har under 2010 fått nya forskningsrön 

bekräftade av oberoende institut. Nya applikationer 

av biokemiska produkter är nu möjliga och Bolaget 

har korrigerat sina patentstrategier. De nya 

strategierna ger bättre skydd till lägre kostnader 

för såväl nuvarande som kommande produkter. 

Orasolv bedömer att Bolagets produkter har stor 

potential såväl nationellt som internationellt.

Sammanfattning av Orasolvs mål 
och strategier
Orasolvs tillväxtstrategier innebär fortsatta 

satsningar på förvärv av attraktiva tandvårdsmot-

tagningar, ökad geografisk spridning av Bolagets 

tjänster inom kvalitetssystem och affärsstöd samt 

nya strategier för distribution och försäljning av 

Bolagets innovativa tandvårdsprodukter.

Orasolvs mottagningar befinner sig i en marknad 

som under 2011 beräknas omsätta 22 miljarder 

kronor. 

Bolagets mål är att äga minst 30 mottagningar 

innan utgången av 2014 och att medeltalet för 

omsättning skall vara 15 miljoner kronor eller högre 

per år. Det innebär ett mål i marknadsandelar på 

minst 2,3 % av tandvårdsmarknaden.

Orasolvs konkurrensmedel i förvärv utgörs av 

Bolagets samlade kompetens, den breddade 

verksamheten och Bolagets stora nätverk inom 

tandvården. 

Orasolv principer för köpeskillingar där en del 

betalas kontant, en del som tilläggsköpeskillingar 
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och en del i form av aktier i Orasolv AB, innebär 

engagerade nya nyckelpersoner i Bolaget. 

Bolagets förvärv av mottagningar kommer i första 

hand att vara inriktade på mottagningar med 

dominerande inslag av bastandvård. Efterfrågan 

och priser inom bastandvård påverkas i liten grad 

av konjunkturer och statliga tandvårdsstöd. 

Inom området kvalitetssystem och konsulttjänster 

har Orasolv skapat en ny plattform för vidare 

expansion genom initiativet att starta en nationell 

kongress för kvalitetsfrågor inom tandvården. 

Nästa nationella kongress är planerad till september 

2011. 

Bolaget lanserar under våren 2011 en ny web-

baserad lösning för tandvårdens kvalitetsarbete. 

Detta tillsammans med nya internetlösningar för 

Bolagets kamerala tjänster ger förutsättningar för 

ökad geografisk täckning.

Orasolvs portfölj av biokemiska produkter har 

förstärkts av nya forskningsrön. En ny patentstra-

tegi har implementerats som ger bättre skydd till 

lägre kostnader. Bolagets produktportfölj bedöms 

ha stora potentialer såväl i Sverige som inter-

nationellt. Orasolvs styrelse värderar möjligheterna 

till särnotering som ett steg mot ny strategi för 

distribution och försäljning av Bolagets produkter.

Orasolvs övergripande mål är att bli Sveriges 

ledande företag bland tandvårdens nya aktörer. 

Bolagets kvalitetssystem skall bli ett självklart val 

för Sveriges tandvårdsmottagningar, nöjda patienter

skall rekommendera Orasolvs mottagningar och 

medarbetarna skall känna sig stolta över att 

arbeta i Bolaget.

med de strategier och den ställning på marknaden 

som Orasolv har, kan aktieägarna se fram mot ett 

Bolag där de själva bidragit till ett av tandvårdens 

mest framgångsrika företag.

Verksamhetsområden
Tandvårdsmottagningar, Orasolv Clinics AB

marknaden för tandvård utgörs av patientavgifter 

och statlig ersättning och uppgick under 2008 till-

sammans till ca 17,4 miljarder kronor (källa SCB). 

Under 2011 förväntas marknaden ha växt till 22 

miljarder kronor varav statens tandvårdsstöd utgör 

7 miljarder kronor.

Dotterbolaget Orasolv Clinics AB har idag sex 

egna mottagningar och för diskussioner med ett 

flertal intresserade ägare om förvärv av ytterligare 

mottagningar. Dagens innehav av mottagningar 

har en kapacitet på 32 behandlingsrum med 

möjligheter att utöka med ytterligare 5-7 rum. 

Tandvårdsmarknaden har cirka 7 500 aktiva 

tandläkare, varav cirka 3 000 arbetar inom privat 

verksamhet. Trots att antalet utbildningsplatser 

ökat och att migrationsindex är positivt, kommer 

antalet tandläkare att minska. Fram till år 2015 

beräknas antalet tandläkare minska med 1 000 

personer och fram till 2023 med ytterligare 1 000 

personer. 

Tandvården får allt större och tydligare krav på 

sina verksamheter från marknad, myndigheter 

och medarbetare. Tandvården är en fragmenterad 

marknad där konsolidering sker genom att mindre 

verksamheter söker sig till gemensamma mottag-

ningar.
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Genom att förena välskötta mottagningar i en 

kedja skapas både synergieffekter och andra 

fördelar såsom utbildningssamordning, kostnads-

besparingar, kompetensöverföring och effektivare 

marknadsföring.

Genom rationell planering och ett utökat ansvar 

för tandhygienister och tandsköterskor ökar vi 

successivt nyttjandegraden per behandlingsrum 

och får på det sättet en större omsättning med 

bättre resultat i våra förvärv.

Nyckelfaktorer för framgång är att attrahera tand-

läkare, tandhygienister och annan tandvårdsper-

sonal samt att erbjuda tandvårdskunderna bättre 

service och omhändertagande än konkurrenterna. 

Orasolv Clinics har en utarbetad företagspolicy 

och utbildningsplanering för sin tandvårdspersonal 

och håller kontinuerliga möten med klinikledarna 

för att alla skall kunna påverka verksamhetens 

kurs i rätt riktning. Alla tandvårdsteam samlas för 

gemensam utbildning två gånger per år.

Trots en förbättrad munhälsa växer befolkningens 

tandvårdsbehov. Antalet tandlösa personer i 

Sverige minskar, vilket innebär fler och större 

behandlingsbehov högre upp i åldrarna. Invand-

ringen innebär nya patientgrupper med andra 

tandvårdsvanor och behov.

Orasolv Clinics arbetar för tydliga servicelöften 

till patienterna där flexibla mottagningstider, hög 

tillgänglighet samt moderna behandlingsmetoder 

och hållbara behandlingsresultat står i centrum. 

Förutsättningarna för framgångsrika förvärv är 

mycket goda. marknaden befinner sig i struktur-

omvandling. De mindre mottagningarna får allt 

svårare att hålla den standard som krävs genom 

ny lagstiftning och en allt mer sofistikerad kund-

krets. Orasolvs ställning bland de nya aktörer som 

utmanar gamla strukturer i tandvården är stark. 

Orasolvs principer för köpeskillingar säkerställer 

fortsatt stort engagemang hos de tidigare ägarna. 

Affärsstöd och konsulttjänster, 
Preventum Partner AB
Orasolv har en unik ställning i tandvården genom 

sitt dotterbolag Preventum Partner AB. Preventum 

är ett starkt varumärke i tandvården som innebär 

positiv varumärkesförflyttning av Orasolv. Genom 

förvärvet av Preventum har marknadens kännedom 

om Orasolv ökat och bolagets marknadskompetens 

förstärkts. 

Preventums affärsstöd för privat tandvård täcker 

grundläggande ekonomiservice, inköpsavtal, 

utbildningar och kvalitetsledning (Qulan). Verk-

samheten kännetecknas av kreativa tandvårds-

anpassade affärslösningar och ett stort personligt 

engagemang. Verksamheten har idag närmare 

300 privata tandvårdsföretag som kunder. 

I jämförelse med andra privata tandvårdsbolag har 

Preventums kunder 100 % högre omsättning.

Kvalitetsledningssystemet Qulan är dominerande 

system för kvalitetssäkring inom den privata tandvår-

den (exklusive Praktikertjänst AB). 

Hösten 2010 arrangerades en nationell kvalitets-

kongress på Cirkus i Stockholm. Kongressen 

hade över 300 deltagare som representerade 

alla delar av tandvården. Kongressen planeras 

bli årligt återkommande och kommer att bidra till 

att stärka Orasolvs position som ledande aktör i 

tandvårdsmarknaden. Nästa kongress är inplane-

rad till september 2011 och förhandsintresset är 

redan stort. 

Under 2011 lanseras en ny webbaserad plattform 

för kvalitetssäkring i tandvården. Den nya plattfor-

men kommer att innebär en ökad användning av 
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Qulan och efterfrågan på övriga tjänster kommer 

att öka, framför allt vad gäller utbildningar. 

Regelverken för vård, däribland tandvård, har-

moniseras inom EU. Det innebär samma krav på 

kontroller och dokumentation i framtiden. Den 

webbaserade lösningen ger på sikt europeiska 

möjligheter.

Kunderna i Preventum finns framför allt i mälar-

dalsområdet och Västra Götaland. Verksamheten 

planeras att expandera geografiskt. Betydelsen 

av försäljningen av tjänster relaterade till kvalitets-

säkring kommer att öka. 

Preventum kommer att säkra sin ställning som 

ledande leverantör av kvalitetssystem till svensk 

tandvård och utveckla ny teknik för administration 

hos sina kunder.

Produkter och produktutveckling, 
Orasolv Products AB
Verksamhetsområdet Produkter och produkt-

utveckling drivs via det helägda dotterbolaget 

Orasolv Products AB.

Carisolv® är en biokemisk lösning för att avlägsna 

karies och har funnits på marknaden i över 15 år. 

Carisolv® kompletterar traditionell behandling av 

karies och har sin nisch inom behandling av tand-

vårdsrädda patienter, personer med funktionshinder 

samt inom tandvård i geografiska områden, där 

det råder brist på möjligheter att använda teknisk 

utrustning.

Perio+ bygger på forskningsresultaten för Carisolv®. 

Perio+ används för behandling av parodontit 

(tandlossning). Perio+ verkar genom att preparatet 

avdödar sjukdomsframkallande bakterier i tand-

köttsfickor och rengör tandköttsfickor genom att 

lösa upp död vävnad utan att skada den friska 

vävnaden. Produkten har testats i stor omfattning 

med mycket goda resultat på en av Orasolvs egna 

mottagningar. 

Perio+ är godkänd som medicinskteknisk produkt 

klass I. Socialstyrelsen har meddelat nya nationella 

riktlinjer för behandlingen av parodontit. Nya 

nationella riktlinjer innebär att Perio+ behöver 

ytterligare dokumentation genom kliniska studier 

för att få en bred användning i Sverige. 

Orasolv har i samarbete med högskolor och andra 

forskningsmiljöer förberett klinisk forskning på 

Perio+ och kommande produkter. 

Orasolv har i kontakter med veterinärer funnit att 

behovet av bolagets produkter inom djurtandvår-

den behöver kartläggas. Handlingsutrymmet inom 

veterinärmedicinska området bedöms vara större 

än för humanmedicin.

Orasolv har identifierat tidigare okända biokemiska 

processer i utvecklingen av karies som innebär 

möjligheter till utveckling av nya produkter. Bolaget 

har under 2010 fått bekräftat de nya forsknings-

rönen av oberoende institut. 

De nya rönen har lett till en omläggning av 

Bolagets patentstrategi. Den nya strategin innebär 

ett utökat skydd till lägre kostnader för Carisolv® 

och Perio+ men också för kommande biokemiska 

produkter.

Bolaget har idag en stark portfölj av nyutvecklade 

produkter och flera intressanta nya produkt-

möjligheter. Produkterna och det fortsatta utveck-

lingsarbetet är koncentrerat till områdena karies, 

parodontit och endodontit (rotfyllningar). Nuvarande 

produkt och utvecklingsportfölj har stora natio-

nella och internationella potentialer. 
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Orasolvs styrelse och ledning utvärderar för när-

varande möjliga strategier för fortsatt utveckling, 

distribution och försäljning av Bolagets produkter.

Organisation
Bolaget har under 2010 fokuserat på varumärkes-

utveckling, organisation, nya förvärv samt utveck-

ling av genomförda förvärv. 

 

Jan Svensson Freij tillträdde som ny verk-

ställande direktör den 7 juni 2011. Jan har lång 

erfarenhet från läkemedelsindustrin där han 

arbetat som produktchef, försäljningschef, 

marknadschef och verkställande direktör. Jan 

Svensson Freij fick sina första kontakter med 

tandvårdsmarknaden genom fluorpreparatet 

Fludent. Under hans tid som VD lanserades 

Fludent som antikariesmedel även till vuxna. 

Lanseringen skedde på bred front mot tandvård, 

sjukvård och direkt till konsumenter. Fludent 

blev snabbt ett av Sveriges största registrerade 

läkemedel räknat i dygnsdoser (DDD).

Jan Svensson Freij har grundat Preventum 

Partner AB och är idag en välkänd profil inom 

svensk tandvård. Han har värderat och medverkat 

i många överlåtelser av tandvårdsmottagningar, 

vilket är Orasolv till stor nytta i fortsatta 

förevärv. 

Bolaget har under hösten samlat de olika verk-

samheternas marknadsfunktioner och marknads-

chef är maria Johansson, tidigare vice VD 

i Preventum Partner AB. maria Johanssons 

övergripande ansvar för marknadsfrågor innebär 

kostnadseffektivare marknadsföring och bättre 

kontinuitet i marknadsföringen av Bolagets olika 

verksamheter. maria Johansson har tillsammans 

med styrelsen och NPP reklambyrå utvecklat 

ett nytt gemensamt varumärkeskoncept för hela 

koncernen.

Styrelsen består av fem ledamöter med djupa 

kunskaper inom tandvård, marknadsföring, juridik, 

logistik och finansmarknad. 

Kliniker
Orasolv Clinics har för närvarande fyra underteck-

nade avsiktsförklaringar om förvärv av tandvårds-

mottagningar. Due diligence pågår för samtliga 

fyra mottagningar. mottagningarna har stora 

patientunderlag och engagerade ledare. Orasolvs 

tidigare undertecknade avsiktsförklaringar har 

resulterat i förvärv och Bolaget har gott hopp om 

att kunna bibehålla denna utveckling. 

Aurakliniken

Aurakliniken förvärvades i mars 2008, med 

tillträde 1 juli samma år. mottagningen bedriver 

allmäntandvård men också kosmetisk tandvård 

och specialistvård inom implantat, käkkirurgi, 

tandreglering samt rotbehandling. mottagningen 

etablerades 2004 och är belägen på Brunnsgatan 

i närheten av Stureplan i Stockholm. Tandläkarna 

Agneta Berneheim och Britt Eurenius är medlemmar 

i American Association of Cosmetic Dentistry 

(AACD) och dess svenska systerförening (SACD). 

Under mars 2011 tillträdde ytterligare en tandlä-

kare tjänst på mottagningen. 

mottagningen har sex behandlingsrum med en 

omsättningspotential på cirka 15 miljoner kronor. 

Degerfors

mottagningen tillträddes i januari 2011. Tillträdet var 

villkorat till att tjänstgörande tandläkare motsvara-

de två heltidstjänster mot tidigare en heltidstjänst. 

Tandläkare Hans molander övertog mottagningen 

för cirka 5 år sedan och sedan dess har mottag-

ningens omsättning och rörelseresultat haft en 

gynnsam utveckling. Hans molander var tidigare 

verksam i Stockholm. 
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I samband med tillträdet påbörjade tandläkarna 

Ewa och mats Henningsson anställning vid mot-

tagningen. Ewa Henningsson har tidigare drivit 

egen verksamhet i malmö till för ca 3 år sedan då 

hon tillsammans med mats Henningsson sålde 

verksamheten i malmö varefter både Ewa och 

mats anställdes av Smile Tandvård. mats Hennings-

son har tidigare, förutom som tandläkare, arbetat 

inom läkemedelsindustrin med internationella 

marknadsfrågor och senare som vd för ett välkänt 

implantatföretag.

mottagningen i Degerfors har ett utmärkt marknads-

läge med få konkurrenter och bristande tillgång till 

akut tandvård.

mottagningen har tre behandlingsrum med 

möjligheter att utöka till sex behandlingsrum. 

mottagningen har infört förlängda öppettider och 

team som arbetar i skift. Genom detta beräknas 

nuvarande tre behandlingsrum kunna generera ca 

7 miljoner kronor i omsättning. 

Tandpoolen

Tandpoolen förvärvades i juli 2008. mottagningen 

bedriver såväl allmän tandvård som specialisttand-

vård inom bland annat tandlossning, implantat, oral 

radiologi, endodonti och käkkirurgi. 

mottagningen ligger på Askrikegatan i Stockholm 

och är utrustad med bland annat 3D röntgen och 

egen maskinell produktion av porslinsinlägg och 

porslinskronor. mottagningen ägdes tidigare av 

tandläkarna Lars Brolin och Jan Fornell. Från 

och med 1 juli kommer Jan Fornell att minska sin 

kliniska verksamhet och delvis ta nya arbetsupp-

gifter inom Orasolv AB. 

mottagningen har fem behandlingsrum med en 

förväntad årlig omsättning på ca 15 miljoner 

kronor. 

Tandverket

Orasolv tillträdde Tandverket den 1 oktober 2010. 

Tandverket drevs tidigare av tandläkarna Peter 

Sävman genom eget bolag och Roland Helfer 

genom Praktikertjänst AB.

Tandverket har sedan etableringen för ca 17 år 

sedan blivit ett välkänt varumärke i Göteborg. 

mottagningen var under några år ansvarigt för all 

privat akuttandvård inom Göteborg. Varumärket 

har tidigare inte varit ett registrerat varumärke 

men har registrerats hos Patent- och Registre-

ringsverket och ägs numera av Orasolv. 

mottagningen bedriver huvudsakligen allmän 

tandvård men utför även mer avancerade behand-

lingar. mottagningen ligger centralt i Göteborg 

med ingång i gatuplan.

Tandverket har sju behandlingsrum med en be-

räknad potential på ca 20 miljoner kronor per år i 

omsättning. 

 

Tyresö

mottagningen i Tyresö tillträddes den 1 december 

2009 och hade då två anställda tandläkare. mot-

tagningen har funnits i samma lokaler under 28 

år och är välkänd inom Tyresö. Tidigare ägare till 

mottagningen är Imeå AB som ägs av tandläkare 

Ingrid Åkerblad.

Under 2010 har IT-miljön moderniserats och under 

första kvartalet 2011 investerar Bolaget i nya 

utrustningar i fem av åtta behandlingsrum samt ny 

digital teknik för röntgen.

Orasolv förvärvade och tillträdde inkråmet i Sick-

lapraktiken HB den 1 december 2010. Bolaget 

har tidigare hyrt behandlingsstol i mottagningen. 

Tandläkare margrett Hopkins övergick till anställ-

ning i Orasolv Clinics samtidigt som tillträdet, vilket 
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beräknas innebära en ökning av de årliga intäk-

terna med ca 3 miljoner kronor. 

I dag bemannas mottagningen av fyra tandläkare 

på heltid med sina team samt två tandhygienister 

på halvtid. 

mottagningen består av åtta behandlingsrum med 

potential att omsätta 20-25 miljoner kronor årligen.

Vaxholm

Kliniken i Vaxholm förvärvades i november 2008. 

mottagningen är inriktad på allmän tandvård och 

protetik.

mottagningen har tidigare drivits av tandläkare 

Rickard Axelsson. Han är även ledamot i styrelsen 

för Privattandläkarföreningen i Stockholm och 

ledamot i Sveriges Tandläkarförbunds etiska kommitté. 

mottagningen har tre behandlingsrum med en 

potential på ca 5 miljoner kronor per år. 



23

marknad
Tandvården i Sverige är attraktiv marknad där 

utvecklingen drivs av en växande och åldrande 

befolkning, en ökning av avancerade och dyra 

behandlingar samt ökad förståelse för att tand-

vård påverkar allmänhälsan. 

Etablerade strukturer, framför allt Folktandvården 

och Praktikertjänst AB, utmanas av nya aktörer 

med ökat fokus på patientnytta och kvalitet. 

Tandvårdsmarknaden är fortfarande fragmenterad 

och branschen är inne i en genomgripande konso-

lidering. Nya lagar med ökade krav på dokumenta-

tion, ökad IT-användning och högre ställda krav på 

service gynnar utvecklingen av tandvårdens nya 

aktörer. mindre mottagningar behöver gå samman 

för att få effektivare resursanvändning och mer 

patientanpassad service. Den nuvarande mark-

nadssituationen innebär att Orasolv kan förvärva 

attraktiva mottagningar till rimliga priser.

marknaden för tandvård utgörs av patientavgifter 

och statlig ersättning och uppgick under 2008 

tillsammans till ca 17,4 miljarder kronor (källa SCB). 

Under 2011 förväntas patientavgifterna bli ca 15 

miljarder kronor och tandvårdsstödet ca 7 miljarder 

kronor.

medianen för rörelseresultat bland aktiebolag i 

privata tandvården är 13 %, den övre kvartilen 

22 % och den undre kvartilen 4,5 %. 

Omvärldens intresse för tandvården har ökat vilket 

visar sig bland annat i två viktiga affärstransaktio-

ner som skedde under 2010:

•	 Procuritas Capital Investors förvärvade Oral 

Care i maj 2010. Oral Care är specialiserat på 

uppsökande tandvård för äldre och funktions-

hindrade.

•	 IK Invest (”Industrikapital”) förvärvade en 

majoritet av aktierna i Colosseum Dental 

under juni. Colosseum har inriktat sig på 

implantat och protetiska behandlingar men 

bedriver också bastandvård. Bolaget har sju 

mottagningar i Sverige samt mottagningar i 

Norge och Danmark.

marknaden för Orasolvs tjänster inom kvalitets-

system och konsulttjänster gynnas av skärpt 

lagstiftning som gäller från den 1 januari 2011. 

Kraven på kontroller och dokumentation innebär 

ökad administrativ belastning för tandvården. 

Orasolv erbjuder enkla lösningar för kunderna 

inom ramen för dotterbolagets Preventum Part-

ners verksamhet. marknaden för kvalitetssystem 

bedöms öka kraftigt, speciellt under sista kvar-

talet 2011 och framåt då den nya lagstiftningen 

fått tillräcklig kännedom i tandvården. Orasolv 

ser ingen allvarlig konkurrens inom området 

kvalitetssäkring för närvarande. 

Orasolvs nya forskningsrön innebär helt nya 

produktmöjligheter. Den svenska marknaden för 

Orasolvs produkter utgörs av de patienter som 

drabbas av karies, tandlossning eller infekterade 

tandrötter. Svensk tandvård har som princip 

att i det längsta försöka spara kroppens egna 

vävnader. Det innebär minsta möjliga ingrepp 

vid de indikationer som Bolagets produkter kan 

användas vid. Samtliga av Bolagets nuvarande och 

kommande produkter innebär att tandvården ökar 

möjligheterna till vävnadsbesparande tandvård, 

även kallad minimalinvasiv tandvård. I andra 

länder kan man ha andra tandvårdstraditioner. 

I många länder är tandutdragning ett primärt tera-

peutiskt alternativ. I västvärlden delas de svenska 

attityderna av respektive lands tandvård. I de 

före detta utvecklingsländerna så som Kina, 
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Indien och Brasilien syns en ökande marknad 

för Bolagets produkter. Orasolvs produkter har 

stora potentialer men kräver ytterligare klinisk 

dokumentation för att nå framgång.
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Riskfaktorer

Investeringar i nya bolag
Orasolv kommer att investera i eller förvärva nya 

bolag. Alla investeringar och förvärv innebär ett 

risktagande. Det finns alltid en risk att ledningen 

lämnar det förvärvade bolaget och att verksamheten 

inte utvecklas som planerat. Orasolvs ledning 

försöker att sprida riskerna genom att investera i 

flera olika bolag med olika inriktning och mognads-

grad. Dessutom försöker Orasolv att generellt 

minska riskerna genom att arbeta aktivt med 

företagens utveckling. Vidare kan risken reduceras 

genom noggrann analys och så kallad due dili-

gence innan en investering genomförs.

Förvärv av kliniker
Orasolv planerar att förvärva ett flertal tandvårds-

kliniker. Det finns ingen garanti för att de förvär-

vade klinikernas organisation och kundunderlag 

lever vidare efter förvärvet. När en verksamhet byter 

ägare finns det alltid risk för att organisations 

kulturer krockar med varandra eller att tidigare 

latenta konflikter mellan anställda och chefer blir 

tydliga, vilket kan leda till personalavhopp. Detta 

i sin tur kan leda till att lojala patienter följer med 

sin tandläkare dit denne flyttar sin verksamhetsbas. 

Den förvärvade kliniken kan då komma att förlora 

en del av sitt patientunderlag, vilket på kort sikt 

kan leda till sviktande lönsamhet. För att minimera 

dessa risker ställer Orasolv krav på att den som 

avyttrar sin klinik måste arbeta kvar under en avtalad 

tidsperiod.

Tandläkaracceptans
Orasolv erbjuder ett nytt sätt att behandla karies. 

Även om Bolagets produkter kan komma att 

underlätta behandling för den enskilde patienten, 

finns det risk att klinikerna har svårt att ta till sig 

och börja använda produkten i det tempo och 

den omfattning som är nödvändigt för att Orasolv 

ska uppnå den prognostiserade försäljningen. 

Flera kliniker har också visat sig skeptiska till 

användandet av Carisolv®, vilket kan innebära att 

Orasolv inte uppnår uppsatta försäljningsmål eller 

att Bolaget måste öka kostnaderna för att utbilda 

kliniker och patienter. Detta kan påverka Bolagets 

resultat negativt.

Produktutveckling och konkur-
rens
Fortsatt utveckling av befintliga och nya produkter 

är av betydelse för Orasolv. All produktutveckling 

är förenad med kostnader. Orasolv strävar efter 

att minimera dessa kostnader. Om Bolagets för-

måga att utveckla produkter upphör, om produkter 

inte lanseras i enlighet med fastställda tidsplaner 

eller om mottagandet på marknaden blir sämre än 

förväntat, kan detta medföra negativa effekter på 

Orasolvs försäljnings- och resultatutveckling. Det 

finns också en risk att nya resursstarka konkur-

renter vad gäller kompetens och kapital etablerar 

sig på Orasolvs marknad och erbjuder konkurre-

rande metoder och produkter.

Patent
Orasolvs framgångar är i varierande utsträckning 

beroende av patentskydd. Bolagets patentport-

följ innehåller ett antal internationella patent och 

patentansökningar. Det kan dock inte garanteras 

att nuvarande eller framtida patentansökningar 

leder till patent eller att redan godkända patent 

erbjuder tillräckligt skydd mot konkurrenter. Det 

finns alltid en risk att tvister avseende intrång i 

patent och övriga immateriella rättigheter inleds 

såväl av som mot Orasolv. Tvister som dessa kan 

vara kostnadskrävande och skulle, om de uppstår, 

kunna ha en negativ inverkan på Bolaget.
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Beroende av nyckelpersoner
Orasolv är beroende av att kunna rekrytera och 

behålla medarbetare med hög kompetens. Det 

finns dock inga garantier för att Bolaget kommer 

att lyckas med detta. Avsaknad av nyckelpersoner 

kan påverka Bolagets utveckling i negativ riktning.

Beroende av distributörer och 
partners
En del av Orasolvs strategi är att etablera försälj-

ningskanaler i samarbete med lokala distributörer 

och licenspartners i olika länder. Strategiska 

samarbetspartners kan även komma att hantera 

tillverkningen av Bolagets produkter. Detta inne-

bär att Orasolv är beroende av distributörernas 

kundkontakter och anseende på marknaden samt 

att Bolaget kan komma att bli beroende av olika 

underleverantörers hantering och kvalitetskontroll 

av produktionen. Beroendet av samarbetspartners 

kan således öka risken för eventuella förseningar i 

leveranser. Likaså kan risken för att Orasolvs pro-

dukter drabbas av eventuella kvalitetsbrister öka 

i och med detta beroende. Leveransförseningar 

och kvalitetsbrister kan i sin tur skapa negativa 

finansiella effekter för Orasolv.

Lagstiftning och regelverk
Tillverkning, marknadsföring och distribution av 

medicintekniska produkter sker på en reglerad 

marknad. EU och FDA (US Food and Drug Admi-

nistration) är exempel på institutioner vars regler 

rörande bland annat klinisk utvärdering, godkän-

nande och kvalitetsprövning påverkar Orasolvs 

verksamhet. Bolaget fick under 2001 av FDA ett 

godkännande för försäljning av Carisolv® på den 

amerikanska marknaden. FDA kräver emellertid 

återkommande inspektioner av produktionen för 

att Orasolv ska få behålla detta tillstånd. 

Om Orasolvs verksamhet skulle omfattas av 

ytterligare restriktioner från myndigheter eller om 

Bolaget inte erhåller nödvändiga framtida myndig-

hetsgodkännanden kan detta komma att påverka 

Orasolv negativt både kommersiellt och finansiellt.

Finansiering
Orasolv är för närvarande i behov av att genomföra 

nyemissioner för att fortsätta sin expansion och 

marknadsetablering. Likviden som den förestå-

ende nyemissionen tillför förväntas användas som 

förvärvslikvid. Det finns dock en risk att Orasolv 

kan komma att behöva ytterligare kapitaltillskott 

för framtida förvärv av kliniker och det finns ingen 

garanti för att nytt tillräckligt kapital kan anskaffas 

vid ett eventuellt behov.

Aktiekursen, avyttringar och be-
gränsad likviditet
marknadspriset på Bolagets aktier kan, bland 

annat på grund av det ökade antalet aktier i 

Bolaget, falla efter Erbjudandets genomförande. 

Därutöver kan aktiekursen påverkas negativt till 

följd av att aktier avyttras på marknaden i osed-

vanlig utsträckning eller till följd av förväntningar 

om att sådana avyttringar kommer att ske. Vidare 

kan begränsad likviditet i Orasolvs aktie medföra 

ökade aktiekursfluktuationer. Aktiens begränsade 

likviditet kan resultera i svårigheter för enskilda 

aktieägare att avyttra större eller ojämna aktie-

poster. Det kan inte garanteras att Orasolvs aktier 

alltid kan säljas till ett för innehavaren godtag-

bart pris. En positiv aktiekursutveckling kan inte 

garanteras.

Teckningsåtaganden och garan-
tier ej säkerställda
Delar av Orasolvs styrelse, ledande befattningshavare 

samt huvudägare har uttalat en positiv syn på 

föreliggande nyemission och har förbundit sig via 

teckningsåtagande att teckna aktier motsvarande 

sammanlagt ca 20 % av emissionslikviden. Ingen 

ersättning utgår på dessa teckningsförbindelser.  

Därutöver har resterande del av Erbjudandet 
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garanterats av Rune Löderup och Jan Svensson 

Freij. Dessa teckningsåtaganden och garantier är 

emellertid inte säkerställda, vilket kan medföra en 

risk att någon eller några av dem som har avgivit 

teckningsåtagandena och garantierna inte kan 

uppfylla sina respektive åtaganden. Uppfylls inte 

ovannämnda teckningsåtaganden eller garantier 

kan det inverka negativt på Bolagets möjligheter 

att genom nyemissionen tillföras ett belopp om 

8,4 miljoner kronor före emissionskostnader.

Handel på First North
Orasolvs aktie handlas på First North. First North 

är en alternativ marknadsplats inom NASDAQ 

OmX. Bolag vars aktier handlas på First North 

är inte föremål för samma regler som bolag vars 

aktier handlas på en reglerad marknad, utan ett 

mindre omfattande regelverk som är anpassat för 

mindre tillväxtbolag. En investering i ett bolag vars 

aktier handlas på First North kan därmed medföra 

högre risk än en investering i ett bolag vars aktier 

handlas på en reglerad marknad. Samtliga bolag 

vars aktier handlas på First North har en Certified 

Adviser som övervakar efterlevnaden av regel-

verket. Certified Adviser för Bolaget är Remium 

Fondkommission AB.
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Finansiell sammanfattning
Koncernen moderbolaget

 (TSEK)

jul-dec 

2010

jul-dec 

2009 2010 2009 2010 2009 2008

Resultaträkning

Nettoomsättning 24 585 14 056  47 263 29 000  1 190 2 106  1 788

Aktiverat arbete för egen räkning 100 0 3 473 0 0 0 0

Övriga rörelseintäkter 508 437 1 166 644 12 0 1

Rörelsens kostnader -28 469 -12 591 -55 327 -29 330 -6 352 -4 444 -8 781

Rörelseresultat -3 276 1 902 -3 425 314 -5 150 -2 338 -6 991

Finansiellt netto -80 18 -169 3 623 365 407

Resultat efter finansiella poster -3 356 1 920 -3 594 317 -4 527 -1 973 -6 583

Årets resultat -3 733 1 872 -4 501 269 -4 685 -1 210 -6 583

    

Balansräkning     

Immateriella anläggningstillgångar 24 134 17 543 24 134 17 543 0 3 364 782

materiella anläggningstillgångar 5 547 4 640 5 547 4 640 191 22 39

Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 19 144 14 980 7 958

Varulager 1 952 1 564 1 952 1 564 0 1 133 1 056

Långfristiga fodringar 0 0 0 0 0 0 0

Kortfristiga fodringar 7 117 6 522 7 117 6 522 8 288 3 963 4 467

Kortfristiga placeringar och likvida medel 4 164 11 432 4 164 11 432 0 6 033 3 207

Summa tillgångar 42 914 41 701 42 914 41 701 27 623 29 495 17 509

    

Eget kapital 20 835 20 039 20 835 20 039 20 645 20 475 12 077

Avsättningar 0 0 0 0 0 0 0

Långfristiga skulder 4 097 2 682 4 097 2 682 853 0 0

Kortfristiga skulder 17 982 18 980 17 982 18 980 6 125 9 020 5 432

Summa eget kapital och skulder 42 914 41 701 42 914 41 701 27 623 29 495 17 509

    

Kassaflödesanalys     

Kassaflöde från den löpande verksamheten 292 1 864 -472 2 039 -3 653 -4 396 -8 640

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 283 -4 359 -12 124 -4 461 -4 415 -249 -3 592

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 628 7 328 5 328 7 284 2 035 7 471 9 833

Summa kassaflöde 637 4 833 -7 268 4 862 -6 033 2 826 -2 399



29

Nyckeltal

Definitioner av nyckeltal:

Koncernen moderbolaget

jul-dec 

2010

jul-dec 2009 2010 2009 2010 2009 2008

Antal aktier vid perio-

dens slut

33 541 077 296 425 323 33 541 077 296 425 323 33 541 077 296 425 323 211 732 374

Genomsnittligt antal 

aktier

31 998 037 247 962 136 31 615 452 229 847 255 31 615 452 229 847 255 160 620 246

Soliditet, % 49 48 49 48 75 69 69

Avkastning på eget 

kapital, %

-17 12 -22 2 -23 -7 -65

Avkastning på totalt 

kapital, %

-8,1 6 -8 2 -17 -8 -49

Eget kapital per 

aktie, kr

0,62 0,07 0,62 0,07 0,62 0,07 0,06

Resultat/aktie före 

utspädning, kr

-0,12 0,01 -0,14 0,00 -0,15 -0,01 -0,04

Resultat/aktie efter 

utspädning, kr

-0,12 0,01 0,01 0,00 -0,01 -0,01 -0,04

P/E-tal neg 0 neg 0 neg Neg Neg

Eget kapital Summan av aktiekapital, bundna reserver och fritt eget kapital.

Soliditet Eget kapital dividerat med balansomslutningen.

Avkastning på eget kapital Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital.

Avkastning på totalt kapital Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med genomsnittlig balansomslutning. 

Eget kapital per aktie Eget kapital på balansdagen dividerat med antal aktier under året.

Resultat/aktie före utspädning Resultat efter skatt dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier under året.

Resultat/aktie efter utspädning Resultat efter skatt dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier under året, justerat för 

effekter av utspädning. 

P/E-tal Aktiekurs på bokslutsdagen dividerat med vinst per aktie.
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Styrelse och Ledning

Styrelse Född Befattning Invald Övriga styrelseuppdrag Antal aktier 

i Orasolv

Rune Löderup 1965 Styrelseordförande 2005 Pilum AB, styrelseledamot, Servage AB, 

styrelseledamot, Bingocluster AB, styrelseleda-

mot, Stillfront AB, styrelseledamot, Raging Bull 

Invest AB, ordförande, och mediTeam Dental AB, 

styrelsesuppleant.

3 862 262*

Göran Lindblad 1950 Styrelseledamot 2004 Tandläkare G Lindblad AB, styrelseledamot 

och VD, Kosta på dig ett leende AB, suppleant, 

Försäkrings AB Göta Lejon, styrelseledamot 

samt styrelsesuppleant i flera av Orasolvs 

dotterbolag.

13 960

Joachim Cederblad 1956 Styrelseledamot 2009 Oskarsberg i Nacka AB, styrelseledamot, 

Global Nutrition Incorporated (GNI) AB, styrel-

seordförande.

125 163*

Johanna Fagrell Köhler 1966 Styrelseledamot 2009 Ekelöw Info Security AB, styrelseledamot, 

mobiento AB, styrelseledamot, Clayport AB, 

styrelseledamot.

4 000

Robert Asplund 1972 Styrelseledamot 2010 Styrelseledamot i Danfo AB, Danfo Holding 

AB, micro Data Skandinavien AB, Preventum 

Partner AB, Advokatfirman Lindahl i Örebro 

AB, Inkubera AB, Nya Fastighetsbyrån Örebro 

AB, ViLuLia Aktiebolag och Örebro Promotion 

Ekonomisk förening samt styrelseordförande i 

PAAm Systems AB.

0

Ledning Född Befattning Anställd Övriga styrlseuppdrag Antal aktier 

i Orasolv

Jan Svenson Freij 1953 Verkställande 

Direktör

2010 Banérgatans Husläkarmottagning AB, suppleant, 

Tandläkare Johan Graf AB, suppleant, m Den-

tal AB, ordf, samt Periguard AB, ledamot

2 316 304*

Rolf Bornstein 1953 Verksamhetschef 

Orasolv Clinics AB

2009** BZB, Bornstein, Zimmerman och Barnen Care-

Systems Aktiebolag, Bornstein-Zimmerman 

AB, Winway AB, styrelseuppdrag i Orasolvs 

dotterbolag.

522 854*

* inkl familj och bolag.

**Anställd 2009, dessförinnan arbetade Rolf som konsult för Orasolv.
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Aktieinformation

Ägare
Aktieägare per 2011-02-28 Antal aktier Röster och kapital (%)

Rune Löderup, inkl bolag 3 862 262 11,5 %

merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith 3 048 021 9,1 %

Jan Svensson Freij 2 316 304 6,9 %

Lindborgen AB 2 270 524 6,8 %

Avanza Pensionsförsäkring AB 1 266 292 3,8 %

Kosta på dig ett leende AB 765 111 2,3 %

Björn Holmberg 590 093 1,8 %

Handelsbanken Life & Pension Ltd 500 000 1,5 %

Sven-Bertil Selminger 500 000 1,5 %

Dentair Invest AB 467 260 1,4 %

Övriga 17 955 210 53,5 %

Totalt 33 541 077 100,00 %

Aktiekapital
Aktiekapitalet i Bolaget uppgår till 6 372 374 kronor fördelat på 33 541 077 aktier med ett kvotvärde om 

20 öre per aktie. Varje röst berättigar till en röst på årsstämman. Nedan presenteras aktiekapitalets utveckling 

sedan Bolagets bildande. 

Registrerat Transaktion Ökning av antal 

aktier

Ökning av aktie-

kapitalet

Summa aktiekapital Antal aktier Kvotvärde

2000 Bolagsbildning 1 000 100 000 100 000 1 000 100

2003 Split 4 999 000 0 100 000 5 000 000 0,02

2004 Nyemission 25 000 000 500 000 600 000 30 000 000 0,02

2004 Fondemission 993 012 19 860 619 860 30 993 012 0,02

2004 Nyemission 23 244 759 464 895 1 084 755 54 237 771 0,02

2006 Teckn option 19 864 397 1 085 153 54 257 635 0,02

2006 Teckn option 5 230 105 1 085 257 54 262 865 0,02

2006 Nyemission 46 486 000 929 720 2 014 977 100 748 865 0,02

2006 Teckn option 110 772 2 215 2 017 193 100 859 637 0,02

2007 Nyemission 1 191 000 23 820 2 041 013 102 050 637 0,02

2008 Nyemission 51 938 343 1 038 767 3 079 780 153 988 980 0,02

2008 Nyemission 50 112 294 1 002 246 4 082 025 204 101 274 0,02

2008 Nyemission 1 785 714 35 714 4 190 204 205 886 988 0,02

2008 Nyemission 3 623 189 72 464 4 154 489 209 510 177 0,02

2009 Nyemission 2 222 222 44 444 4 234 648 211 732 374 0,02

2009 Nyemission 84 692 950 1 693 859 5 928 507 296 425 324 0,02

2010 Nyemission 1 923 077 38 461,54 5 966 968 298 348 425 0,02

2010 Nyemission 20 270 270 405 405,40 6 372 374 318 618 695 0,02

2010 Omvänd split 6 372 374 31 861 869 0,2

2010 Nyemission 998 938 199 787,60 6 572 161 32 860 807 0,2

2011 Nyemission 680 272 136 054,40 6 708 216 33 541 077 0,2
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Teckningsoptioner
Under sista kvartalet 2008 har 2 000 000 teck-

ningsoptioner utgivits som del av köpeskilling vid 

köp av kliniker. 1 000 000 av teckningsoptionerna 

har förfallit och ger inte längre rätt till aktieteckning. 

Återstående teckningsoptionerna ger rätt att 

för en (1) teckningsoption teckna en ny aktie till 

0,42 kronor. Optionerna som är riktade till Agneta 

Berneheim, har en teckningsperiod från och med 

den dag som infaller fem (5) år från den dag som 

teckningsoptionerna registrerats, vilket skett 10 

december 2008 och under sju (7) kalenderdagar 

därefter. Den omvända split 10:1 som skett med 30 

juni 2010 som avstämningsdag påverkar utestående 

optioner såtillvida att totalt antal utestående

optioner enligt ovan istället uppgår till 100 000 

med en teckningskurs per aktie om 4,20 kronor.

Årsstämman den 27 maj 2009 fattade beslut om 

att utge högst 12 000 000 teckningsoptioner 

vilka i sin tur berättigar till teckning av högst 

12 000 000 aktier i Bolaget. Rätten att teckna sig 

för teckningsoptioner gavs, med avvikelse från 

aktieägarnas företrädelserätt, endast till det helägda 

dotterbolaget mediTeam Dental AB, 556726-

3495, med rätt och skyldighet att till marknads-

värde vidare överlåta teckningsoptionerna till 

styrelseledamöter och ledande befattningshavare 

i Bolaget. Teckningskursen per aktie är om 140 

procent av genomsnittlig börskurs under perioden 

från och med den 27 april 2009 till och med den 

27 maj 2009. Teckning av aktier i enlighet med 

villkoren för teckningsoptionerna kan ske under 

perioden från och med den 28 maj 2009 till den 

5 juni 2011.

2010 års omvända split påverkar teckningskursen 

proportionellt och även rätten att utge tecknings-

optioner enligt ovan, varav företaget nu maximalt 

kan utge 1 200 000 teckningsoptioner, vilka 

berättigar till högst 1 200 000 aktier i Bolaget.
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Legala frågor

Emissionsgaranter
Orasolv har inhämtat teckningsförbindelser och 

emissionsgarantier avseende Erbjudandet i sådan 

utsträckning att Erbjudandet är garanterat i sin 

helhet. 

Delar av Orasolvs styrelse, ledande befattningsha-

vare samt huvudägare har uttalat en positiv syn på 

föreliggande nyemission och har förbundit sig via 

teckningsåtagande att teckna aktier motsvarande 

sammanlagt ca 20 % av emissionslikviden. Ingen 

ersättning utgår på dessa teckningsförbindelser. 

Därutöver har resterande del av Erbjudandet 

garanterats av Rune Löderup, Jan Svensson Freij, 

Conny Källén och Joachim Cederblad. Garanti-

ersättning utgår med 6,5 % på garanterat belopp. 

Därmed är Erbjudandet garanterat i sin helhet. 

Åtagandena är dock inte säkerställda genom 

pantsättning, spärrmedel eller något liknande 

arrangemang.

Patent och varumärken
Orasolv har idag, genom Biolin AB, en patentport-

följ innehållande ett stort antal internationella 

patent och patentansökningar avseende Carisolv®. 

Bolaget har genom avtal samtliga rättigheter till 

dessa. 

Övrig bolagsinformation
Orasolvs organisationsnummer är 556585-4394, 

vilket registrerades hos Bolagsverket den 7 

februari 2000. Bolagets verksamhet bedrivs som 

aktiebolag och dess associationsform regleras i 

aktiebolagslagen (2005:551). Information avseende 

Orasolv finns även tillgänglig på Bolagets hemsida 

www.orasolv.se.

Legal struktur

 * Vilande bolag

Orasolv AB
Org.nr 556585-4394

Orasolv Clinics AB
Org.nr 556557-3612 

100%

Orasolv Products AB
Org.nr 556726-3495 

100%

Preventum Partner AB
Org.nr 556613-2790 

100%

Orasolv China Limited*
Org.nr 1249718 

100%
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Adresser
Orasolv AB (publ) Tyskbagargatan 14, 114 43 Stockholm

Tel: +46(0)8-661 06 10, fax: +46(0)8-661 06 11, www.orasolv.se

Orasolv AB bedriver verksamhet inom förvärv, utveckling och förädling av företag inom dentalbranschen samt 

utvecklar och marknadsför metoder och produkter för minimalinvasiv tandvård. Orasolv AB är noterad på 

Nasdaq OmX First North. Certified Adviser för Bolaget är Remium Fondkommission AB.






