Pressmeddelande från Emotra AB (publ)
Göteborg, den 3 februari 2014

Emotras nyemission kraftigt övertecknad
Den 30 januari 2014 avslutades teckningstiden i Emotra AB:s (publ) företrädesemission om cirka 9,7 MSEK, i
vilken även allmänheten gavs rätt att teckna aktier. Nyemissionen tecknades till cirka 24,3 MSEK, vilket
motsvarar en teckningsgrad om cirka 250 procent. Genom företrädesemissionen nyemitteras 648 945 aktier
och Emotra tillförs därmed cirka 9,7 MSEK före emissionskostnader.
– Det är oerhört glädjande att intresset för Emotra och vår verksamhet är så stort och jag vill rikta ett varmt
tack till samtliga tecknare i nyemissionen. Genom det kapital vi tillförs ges vi rätt förutsättningar i det fortsatta
arbetet för att främst finansiera förberedelser och inledande av en internationell lansering av vår metod, EDOR,
kommenterar Emotras VD, Claes Holmberg.
Teckning och tilldelning i nyemissionen
Totalt inkom anmälningar motsvarande 24 348 210 SEK. 638 501 aktier (cirka 98,4 procent av
emissionsvolymen) tilldelades tecknare med stöd av företrädesrätt. De som tilldelas aktier utan stöd av
företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är beräknade att skickas ut den 3 februari 2014.
Tecknare som inte får tilldelning erhåller ingen avräkningsnota.
Antal aktier och aktiekapital
När företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Emotra att
uppgå till 2 595 780 aktier och aktiekapitalet kommer att uppgå till 938 670,30 SEK.
Handel med BTA
Handel med betalda tecknade aktier (BTA) sker på AktieTorget fram till dess att Bolagsverket har registrerat
nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i slutet av februari 2014.
Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission var finansiell rådgivare till Emotra AB (publ) i samband med företrädesemissionen.
För ytterligare information, vänligen kontakta
Sedermera Fondkommission AB
Emissionstjänster
Telefon: 0431-47 17 00
E-post: nyemission@sedermera.se
Claes Holmberg, VD
Telefon: 0708-25 45 47
E-post: claes@emotra.se
Lars-Håkan Thorell, Forskningschef
Telefon: 0733-95 31 20
E-post: lars@emotra.se

Emotra AB är listat på AktieTorget och bolaget har utvecklat en metod – EDOR – med syftet att upptäcka deprimerade
patienters självmordsbenägenhet. Sammantaget har fler än 1 000 patienter testats och följts upp. En tillförlitlighet av upp
till 97 procent har påvisats med EDOR. Med andra ord kan Emotras metod med 97 procents säkerhet fastställa om en
person befinner sig i riskzonen för en signifikant ökad självmordsbenägenhet, varpå beslut kan fattas om att inleda särskilda
självmordspreventiva insatser. Med EDOR ska rätt patienter få möjlighet till rätt vård.
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