Företrädesemission
inför marknadslansering

Inbjudan till
teckning av aktier
i Emotra AB

I mars 2017 avslutades Emotras kliniska studie av EDOR® helt enligt budget och tidsplan, med mycket
goda resultat. Vid det konsensusmöte som summerade studien beslöt deltagarna - representanter från
de 16 ledande europeiska kliniker som deltog i studien - att ställa sig bakom en lansering av metoden i
Europa. Emotra genomför nu en företrädesemission om cirka 17,5 MSEK för att finansiera en kommersiell
lansering av EDOR®.

Emotra AB (publ) (org.nr. 556612-1579) | www.emotra.se

Emotra AB har utvecklat EDOR®, en metod
med syftet att upptäcka deprimerade patienters
självmordsbenägenhet.

EDOR®
- en kliniskt
validerad metod
Emotra har tidigare genomfört flera studier
och analyser som visat tydliga samband mellan
hyporeaktivitet och självmordsbenägenhet.
Bolaget har nu genomfört och avslutat den
omfattande kliniska multicenterstudien EUDOR-A,
gällande effektivitet och tillförlitlighet hos EDOR®.
Andelen självmord minskade från tidigare cirka 5 procent
ner till 0,5 procent i EUDOR-A i jämförelse med resultaten
från andra studier. Den främsta orsaken till denna
minskning var att klinikerna använt informationen
från testet och satt in riktade suicidpreventiva
åtgärder för att skydda hyporeaktiva patienter.

Hänvisning till memorandum
Alla investeringar i värdepapper är förenade med risktagande. I memorandumet för Emotra AB finns en beskrivning av potentiella risker som är
förknippande med bolagets verksamhet och dess aktie. Innan ett investeringsbeslut kan fattas ska dessa risker tillsammans med övrig information i
det kompletta memorandumet noggrant genomläsas. Memorandumet finns tillgängligt för nedladdning på bolagets (www.emotra.se), AktieTorgets
(www.aktietorget.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.

EMOTRA AB I KORTHET
Självmord är den femte vanligaste dödsorsaken i
världen och beräknas varje år kosta omkring en
miljon människor livet. Varje dag tar fyra svenskar
sitt liv och 20-30 personer försöker ta livet av sig.
Marknadslansering efter lyckad klinisk studie
I mars 2017 avslutades den kliniska multicenterstudien EUDOR-A helt enligt
budget och tidsplan och med mycket goda resultat. Studien genomfördes
hos över 1 500 patienter på 16 ledande psykiatriska kliniker i nio europeiska
länder, för att undersöka metodens effektivitet, tillförlitlighet och hur den
bäst kan tillämpas i vården. Andelen självmord minskade från tidigare cirka 5
procent ner till 0,5 procent i EUDOR-A i jämförelse med resultaten från andra
studier. Den främsta orsaken till denna minskning var att klinikerna använt
informationen från testet och satt in riktade suicidpreventiva åtgärder för
att skydda hyporeaktiva patienter. Vid det konsensusmöte som summerade
studien beslöt deltagarna i mötet att ställa sig bakom en lansering av metoden
i Europa. Emotra avser nu, med de goda studieresultaten som stöd, att
inleda en kommersiell marknadslansering av EDOR®. Detta kommer främst
ske genom uppbyggnad av en marknadsorganisation i bolaget som kommer
ha som uppgift att driva marknads-, försäljnings- och utbildningsaktiviteter.
Försäljning kommer initialt ske till nationellt framträdande kliniker i
olika europeiska länder och nå ut till dessa med hjälp av de kliniker som
deltog i EUDOR-A, som redan är väl insatta i hur metoden fungerar.

Försäljningsstrategin inkluderar även att bjuda in ledande europeiska
psykiatrer och psykologer till utbildningar i EDOR®-metoden, som Emotra
kommer att anordna tillsammans med psykiatrins egen branschorganisation
European Psychiatric Association - Suicide Section. Dessa utbildningstillfällen
utgör viktiga delar i bolagets marknadsföringsarbete. Genom att tidigt
rikta sig mot de ledande klinikerna i branschen avser Emotra att skapa
marknadsacceptans för EDOR® och därigenom förutsättningar för vidare
försäljning. Emotra tar därmed steget från att vara ett forskningsbolag till att
bli ett kommersiellt diagnostikföretag med marknadsföring och försäljning
som främsta fokus.

Övergripande finansiell målsättning
Varje ny klinik som tillämpar EDOR® genererar uppskattningsvis en intäkt om
30 – 60 KSEK i engångsbetalning samt därefter löpande årliga intäkter om
ytterligare 50 – 120 KSEK. Det finns i dagsläget cirka 10 000 specialistkliniker
i västvärlden som möter och behandlar deprimerade patienter. Enligt
styrelsens bedömning är det ett rimligt antagande att inom tre till fyra år från
lansering av EDOR®, kan omkring 20 procent av de cirka 10 000 befintliga
specialistklinikerna vara öppna för nya och mer teknikbaserade metoder.
Under förutsättning att Emotra bibehåller sitt försprång till potentiella
framtida konkurrenter är det bolagets initiala målsättning att erövra denna
marknadsandel om 20 procent. Sett i ett längre perspektiv är det styrelsens
bedömning att ovanstående marknadsacceptans om 20 procent kommer att
öka, i takt med att marknaden mognar.

Målsättningar
Tidpunkt

Händelse

Q2/Q3 2017

• Påbörja lansering av EDOR®, först till den psykiatriska specialistvården i Europa och senare även till specialistvård på marknader
utanför den europeiska.

Inom två till tre år
från lansering

• Bolaget kommer att fokusera på att få EDOR® etablerad och fullt ut accepterad bland de främsta 5- 10 procenten av
specialistklinikerna/de större psykiatriska mottagningarna i västvärlden, det vill säga de högst ansedda psykiatriska klinikerna.
• Nå lönsamhet, så att bolaget på egen hand kan finansiera framtida satsningar på fortsatt marknadspenetration och
produktutveckling.

Inom tre till fyra år
från lansering

• Nå ytterligare stora grupper inom den psykiatriska specialistvården samt lansera produkten till ytterligare marknader utanför den
europeiska samt till primärvården/allmänna sjukvården.

I ett något längre
perspektiv

• Lansera EDOR® för användning inom kritiska marknader såsom flygindustri, transportindustri, kärnkraftsindustri, försvar,
kriminalvård, etc.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG
TECKNINGSTID: 7 juni – 21 juni 2017.
TECKNINGSKURS: 3,30 SEK per aktie.
AVSTÄMNINGSDAG: 2 juni 2017. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt
att erhålla teckningsrätter var den 31 maj 2017 och första dag exklusive rätt
att erhålla teckningsrätter var den 1 juni 2017.

TECKNINGSFÖRBINDELSER: Emotra har erhållit skriftliga tecknings
förbindelser om totalt cirka 3 MSEK, motsvarande cirka 17 % av
emissionsvolymen.
ANTAL AKTIER INNAN NYEMISSION: 9 517 860 aktier.
VÄRDERING (PRE-MONEY): Cirka 31,4 MSEK.

FÖRETRÄDESRÄTT: De som på avstämningsdagen den 2 juni 2017
var registrerade som aktieägare i Emotra äger företrädesrätt att teckna
aktier i den förestående nyemissionen. För varje befintlig aktie erhålls en
(1) teckningsrätt. Nio (9) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5)
nya aktier. Notera att även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i
nyemissionen.

HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER: Handel med teckningsrätter kommer
att ske på AktieTorget under perioden 7 juni – 19 juni 2017.

EMMISSIONSVOLYM: Erbjudandet omfattar 5 287 700 nya aktier.
Vid fulltecknad nyemission tillförs Bolaget 17 449 410,00 SEK före
emissionskostnader.

MARKNADSPLATS: Emotras aktie är noterad på AktieTorget.

HANDEL MED BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske
på AktieTorget från och med den 7 juni 2017 fram till dess att Bolagsverket
har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av
juli 2017.

VD CLAES HOLMBERG HAR ORDET
I Sverige förloras 30 liv i veckan genom självmord och lika många personer
försöker varje dag ta livet av sig. Globalt sett är självmord den femte
vanligaste dödsorsaken och beräknas varje år kosta omkring en miljon
människor livet. Vi på Emotra har utvecklat EDOR®, en objektiv metod för
att mäta hjärnans omedelbara reaktioner på nya händelser i omgivningen.
Syftet är att upptäcka bristen på vissa reaktioner, s.k. hyporeaktivitet, hos
deprimerade patienter som är särskilt sårbara för självmordshandlingar.
Genom att mäta reaktiviteten vid test med EDOR®, kan riskbedömningen
göras med stöd av ett objektivt test. Beroende på testresultatet kan
suicidpreventiva metoder sättas in av vården särskilt hos hyporeaktiva
patienter vilket kommer resultera i att antalet självmord reduceras. Genom
vårt arbete vill vi växa med en gedigen och stark produkt och vår vision är
att EDOR® ska användas som internationell standardmetod på samtliga
marknader som erbjuder behandling av deprimerade och suicidala
personer.

”I mars 2017 kunde EUDOR-A avslutas helt enligt budget
och tidsplan och med mycket goda resultat – en tiofaldig
minskning av självmord hos den patientgrupp där test
med EDOR® gjordes och där testresultaten användes i
bedömningen om att sätta in suicidpreventiva metoder.”
Lars-Håkan Thorell påbörjade utvecklingen av EDOR®-metoden redan i
början på 1980-talet. 1987 gjordes den första vetenskapliga publikationen
som visade ett starkt samband mellan EDOR® Test och självmordsförsök
bland deprimerade och år 2001 bildades Emotra för att vidareutveckla och
kommersialisera metoden. Därefter har vi arbetat intensivt med att utveckla
hård- och mjukvaran för EDOR® och genomföra studier för att bevisa och
säkerställa metodens funktion och tillförlitlighet. År 2013 genomförde vi
en klinisk studie av 783 deprimerade patienter som bekräftade Thorells
tidigare publicerade slutsatser om kopplingen mellan hyporeaktivitet och
självmordsbenägenhet. Under 2013 genomförde vi även en nyemission
och notering på AktieTorget för att kunna genomföra ytterligare en
större flerårig multicenterstudie hos över 1 500 patienter på 16 ledande
psykiatriska kliniker i nio europeiska länder, för att undersöka metodens
effektivitet, tillförlitlighet och hur den bäst kan tillämpas i vården. Under
2014 inleddes denna studie under namnet EUDOR-A.
Samtidigt som studien pågick uppnådde vi flera andra viktiga milstolpar.
Bland annat CE-märktes EDOR®, metoden evaluerades av European
Psychiatric Association med goda resultat och vi utvecklade dessutom
en molnbaserad teknik för överföring av testdata. I mars 2017 kunde
EUDOR-A avslutas helt enligt budget och tidsplan och med mycket goda
resultat – en tiofaldig minskning av självmord hos den patientgrupp där
test med EDOR® gjordes och där testresultaten användes i bedömningen
om att sätta in suicidpreventiva metoder. Den 29 – 30 mars 2017 hölls ett
särskilt konsensusmöte i Rom där deltagarna – ledande självmordsforskare
och kliniker inom den europeiska psykiatrin – utvärderade EUDOR-A. Efter
utförliga diskussioner och tolkningar av resultaten beslöt deltagarna i mötet
att ställa sig bakom en lansering av metoden i Europa.
Efter flera lyckade studier och ett framgångsrikt utvecklingsarbete är
det nu dags för Emotra att blicka framåt och ta steget från att vara ett
renodlat forskningsbolag till att marknadslansera vår metod. Vi ser goda
kommersialiseringsmöjligheter i EDOR®, inte minst då en serie av kliniska
studier och nu senast EUDOR-A har gett kliniskt bevis för att hyporeaktiva
individer är särskilt sårbara för självmordshandlingar och för att metoden
är ett objektivt och tillförlitligt sätt att utröna om en person är hyporeaktiv.
Den kanske viktigaste slutsatsen från studien är att det går att rädda liv om
prevention riktas särskilt till de hyporeaktiva. Därmed kan EDOR® utgöra ett
mycket värdefullt verktyg för psykiatrivården. Den gällande uppfattningen
är att cirka fem procent av världens befolkning lider av depression och vi

bedömer att alla patienter med depressionsdiagnos bör testas vid varje
ny depressionsepisod och en gång om året i samband med vårdkontakt.
Vi bedömer att det finns ett årligt globalt behov för åtskilliga miljoner
tester med EDOR®. Vår affärsmodell bygger på en initial engångsintäkt
för försäljning av varje system om cirka 30-60 KSEK och därefter löpande
årliga intäkter om cirka 50 – 120 KSEK per klinik. Kombinationen av ett
stort globalt behov och en affärsmodell med löpande intäkter gör att vi
bedömer Emotras marknadspotential som omfattande.
Vi bedömer att EDOR® är mogen och gediget kliniskt bevisad och att tiden nu
är rätt för att inleda en kommersialisering av metoden. För att fullt ut kunna
ta till vara på marknadspotentialen och de kommersialiseringsmöjligheter vi
ser för EDOR® genomför vi nu en företrädesemission om cirka 17,5 MSEK
och med hjälp av detta kommer vi att genomföra en marknadslansering av
metoden. Likviden från företrädesemissionen är främst avsedd att bygga
upp en marknadsorganisation i Bolaget med primär uppgift att i högt tempo
driva de marknadsaktiviteter som är nödvändiga för en lyckad kommersiell
lansering.
Vår inledande strategi är att rikta försäljning till nationellt framträdande
kliniker i olika europeiska länder och nå ut till dessa med hjälp av de kliniker
som deltog i EUDOR-A, som redan är väl insatta i hur metoden fungerar
och som genom sin status som Key Opinion Leaders i fältet kan skapa
marknadsacceptans för EDOR®. Försäljningsstrategin inkluderar även att
bjuda in ledande europeiska psykiatrer och psykologer till utbildningar i
EDOR®-metoden, som vi kommer att anordna tillsammans med psykiatrins
egen branschorganisation European Psychiatric Association - Suicide
Section. Genom att rikta oss mot och skapa acceptans hos de ledande
klinikerna inom området kan vi bygga underlag för vidare försäljning av
EDOR®. Vi vet att strategin att först rikta sig mot de ledande klinikerna
fungerar i branschen och jag har god erfarenhet av att tillämpa den. Vidare
kommer en del av pengarna att användas för vidareutveckling av metoden
för att säkerställa att vår ledande ställning bibehålls. Vi avser inleda
marknadsaktiviteterna för EDOR® redan under Q2/Q3 2017 och har som
målsättning att senast två år efter lansering nå bred marknadsacceptans
bland ledande psykiatriska kliniker i västvärlden. Vi har även som
målsättning att inom två till tre år från lansering nå lönsamhet i bolaget.
Genom det hårda arbete som utförts har vi nu äntligen fått möjlighet att
kunna marknadslansera vår metod. Jag vill slutligen hälsa både gamla
och nya aktieägare välkomna att vara en del av detta viktiga projekt, att
kommersialisera EDOR®.
Claes Holmberg,
VD och styrelseledamot i Emotra AB

”Efter flera lyckade studier och ett
framgångsrikt utvecklingsarbete
är det nu dags för Emotra att blicka
framåt och ta steget från att vara
ett renodlat forskningsbolag till att
marknadslansera vår metod.”

VILLKOR OCH ANVISNINGAR
Erbjudandet

Teckning med stöd av företrädesrätt

Styrelsen i EMOTRA AB beslutade den 24 maj 2017, med stöd av bemyndigande
från extra bolagsstämma den 19 maj 2017, att genom en företrädesemission
öka Bolagets aktiekapital med högst 978 224,50 kronor genom nyemission
av högst 5 287 700 aktier envar med ett kvotvärde om 0,1850 kronor till en
teckningskurs om 3,30 kronor per aktie. Även allmänheten ges rätt att teckna
i emissionen. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 17 449 410,00
kronor.

Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant
betalning senast kl. 15:00 den 21 juni 2017. Teckning genom betalning
skall göras antingen med den förtryckta inbetalningsavi som bifogas
emissionsredovisningen, eller genom betalningsinstruktioner på den särskilda
anmälningssedeln enligt följande två alternativ:

Företrädesrätt till teckning
Den som på avstämningsdagen den 2 juni 2017 är aktieägare i EMOTRA AB
äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen i relation till tidigare
innehav varvid nio (9) gamla aktier, ger rätt till teckning av fem (5) nya aktier.

Teckningsrätter
Aktieägares företrädesrätt utövas med stöd av teckningsrätter. För varje
befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Nio (9) sådana teckningsrätter
berättigar till teckning av fem (5) nya aktier.

Teckningskurs
Teckningskursen är 3,30 kronor per aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (nedan ”Euroclear”) för rätt till
deltagande i företrädesemissionen är den 2 juni 2017. Sista dag för handel i
EMOTRA AB:s aktie med rätt till deltagande i företrädesemissionen är den 31
maj 2017. Första dag för handel i EMOTRA AB:s aktie utan rätt till deltagande
i företrädesemissionen är den 1 juni 2017.

Teckningstid
Teckning av aktier skall ske under tiden från och med den 7 juni 2017
till och med kl. 15:00 den 21 juni 2017. Efter teckningstidens utgång blir
outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Outnyttjade
teckningsrätter bokas bort från respektive aktieägares VP-konto utan särskild
avisering från Euroclear.

Handel med teckningsrätter
Handel med teckningsrätter äger rum på AktieTorget under perioden 7 juni
2017 till och med den 19 juni 2017. Aktieägare skall vända sig direkt till sin
bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp
och försäljning av teckningsrätter. Teckningsrätter som förvärvas under ovan
nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna nya
aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i
EMOTRA AB på avstämningsdagen. Erhållna teckningsrätter måste antingen
användas för teckning senast den 21 juni 2017 eller avyttras senast den 19
juni 2017 för att inte förfalla värdelösa.

Emissionsredovisning och anmälningssedlar
Direktregistrerade aktieägare
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen
den 2 juni 2017 är registrerade i den av Euroclear för EMOTRA AB:s räkning
förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande
inbetalningsavi, särskild anmälningssedel, anmälningssedel för teckning
utan företräde samt folder innehållande en sammanfattning av villkor för
emissionen och hänvisning till fullständigt memorandum. Information kommer
att finnas tillgängligt på Sedermera Fondkommissions hemsida www.
sedermera.se, EMOTRA AB:s hemsida www.emotra.se samt AktieTorgets
hemsida www.aktietorget.se för nedladdning. Den som är upptagen i den i
anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera,
erhåller inte någon information utan underrättas separat. VP-avi som redovisar
registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

1) Emissionsredovisning – förtryckt inbetalningsavi
I det 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.
2) Särskild anmälningssedel
I det fall ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta
emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, t.ex. genom att teckningsrätter
förvärvas eller avyttras, skall den särskilda anmälningssedeln användas
som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren skall på
anmälningssedeln uppge det antal teckningsrätter som utnyttjas, antal
aktier som denne tecknar sig för samt belopp att betala. Ofullständig eller
felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende.
Särskild anmälningssedel kan erhållas från Sedermera Fondkommission på
nedanstående telefonnummer. Ifylld anmälningssedel skall i samband med
betalning skickas eller faxas enligt nedan och vara Sedermera Fondkommission
tillhanda senast klockan 15.00 den 21 juni 2017. Anmälan är bindande.
Sedermera Fondkommission
Ärende: EMOTRA AB
Norra Vallgatan 64
211 22 Malmö
Fax: 040-615 14 11
Telefon: 040-615 14 10
Email: nyemission@sedermera.se (inskannad anmälningssedel)

Förvaltarregistrerade aktieägare
Aktieägare vars innehav av aktier i EMOTRA AB är förvaltarregistrerade
hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning eller
anmälningssedel, dock utsändes folder innehållande en sammanfattning av
villkor för emissionen och hänvisning till fullständigt memorandum. Teckning
och betalning skall istället ske i enlighet med anvisningar från respektive bank
eller förvaltare.

Teckning utan företrädesrätt
Anmälan om att teckna aktier utan företrädesrätt skall göras på
anmälningssedeln ”Teckning utan stöd av teckningsrätter” som finns att
ladda ner från Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se),
EMOTRA AB:s hemsida (www.emotra.se), eller AktieTorgets hemsida (www.
aktietorget.se).
För förvaltarregistrerade aktieägare kan anmälan om teckning av aktier utan
företrädesrätt göras till respektive förvaltare, och i enlighet med instruktioner
från denne, eller om innehavet är registrerat hos flera förvaltare, från envar av
dessa. Teckning kan även ske genom anmälningssedeln ”Teckning utan stöd
av teckningsrätter”. Observera att den som har en depå med specifika regler
för värdepapperstransaktioner, exempelvis investeringssparkonto (ISK) eller
kapitalförsäkringskonto (KF), måste kontrollera med den bank eller förvaltare
som för kontot, om förvärv av värdepapper inom ramen för erbjudandet är
möjligt. Anmälan skall i så fall göras i samförstånd med den bank/förvaltare
som för kontot.

Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas
utan avseende. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel
”Teckning utan stöd av teckningsrätter”, i det fall fler än en sådan
anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas, och
övriga sådana anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende.
Anmälningssedeln skall vara Sedermera Fondkommission tillhanda senast
klockan 15.00 den 21 juni 2017. Anmälan är bindande.

Tilldelning vid teckning utan företrädesrätt
För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan skall
styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning
av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta
hur fördelning mellan tecknare därvid skall ske.
I första hand skall tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av
teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat nya aktier med stöd
av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen
eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, skall
tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats
för teckning av nya aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Aktieägare vilka har sitt innehav på depå hos bank eller fondkommissionär
erhåller information från respektive förvaltare.

Handel i BTA
Handel med BTA äger rum på AktieTorget från och med den 7 juni 2017
fram till dess att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.
Tecknade aktier är bokförda som BTA på tecknarens VP-konto eller depå tills
företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket, vilket beräknas ske
v.28 2017.

Leverans av aktier
Så snart företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas
ske v.28 2017, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear.
Offentliggörande av utfallet i företrädesemissionen
Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer EMOTRA AB att
offentliggöra utfallet av företrädesemissionen genom ett pressmeddelande.

Tillämplig lagstiftning
Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk
rätt.

I andra hand skall tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av
teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för
det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut skall tilldelning ske pro rata i
förhållande till det antal nya aktier som var och en tecknat och, i den mån detta
inte kan ske, genom lottning.

Rätt till utdelning

Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade utan företrädesrätt, lämnas
genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota.
Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad
teckningsperiod och likvid skall erläggas till bankgiro enligt instruktion på
avräkningsnotan senast fyra bankdagar därefter. Notera att det ej finns någon
möjlighet att dra beloppet från angivet VP-konto eller depå. Erläggs inte likvid
i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset
vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt erbjudandet, kan den
som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för
hela eller delar av mellanskillnaden. Något meddelande lämnas inte till den
som inte erhållit tilldelning.

Aktiebok

Aktieägare bosatta i utlandet

Styrelsen i EMOTRA AB förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden
samt tiden för betalning. Teckning av nya aktier, med eller utan stöd av
teckningsrätter, är bindande.

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA,
Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz,
Singapore eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt,
registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt) och vilka
äger rätt att teckna aktier i företrädesemissionen, kan vända sig till Sedermera
Fondkommission på telefon enligt ovan för information om teckning och
betalning. På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA,
Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz,
Singapore eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt,
registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt, kommer inga
teckningsrätter att erbjudas innehavare med registrerade adresser i något av
dessa länder. I enlighet därmed riktas inget erbjudande att teckna aktier i
EMOTRA AB till aktieägare i dessa länder.

Betalda och tecknade aktier
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske,
vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller en
direktregistrerad tecknare en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av
betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. Tecknade aktier
är bokförda som BTA på VP-kontot tills företrädesemissionen blivit registrerad
hos Bolagsverket.

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den första
avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna
registrerats hos Bolagsverket. De nya aktierna har samma rätt till utdelning
som de befintliga aktierna.

Bolaget är ett till Euroclear anslutet avstämningsbolag. Bolagets aktiebok
med uppgift om aktieägare hanteras och kontoförs av Euroclear med adress
Euroclear Sweden AB, Box 191, SE-101 23 Stockholm, Sverige.

Aktieägares rättigheter
Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid
nyteckning av aktie med mera styrs dels av EMOTRA AB:s bolagsordning
som finns tillgänglig via EMOTRA AB:s hemsida, dels av aktiebolagslagen
(2005:551).

Övrigt

För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för de nya aktierna
kommer EMOTRA AB att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas,
belopp understigande 100 kr återbetalas ej.

Handel i aktien
Aktierna i EMOTRA AB är listade på AktieTorget. Aktierna handlas under
kortnamnet EMOT och har ISIN-kod SE0006851507. De nya aktierna tas upp
till handel i samband med att omvandling av BTA till aktier sker.

