Pressmeddelande från Emotra AB (publ)
Göteborg den 2 oktober 2014

Emotra och EDOR presenteras under hösten 2014
Emotra presenteras under hösten i samband med ett antal investerarmöten. I november medverkar Emotra
under Sedemeradagen i Stockholm. Den 29 september presenterades verksamheten i samband med
Aktiespararnas möte; Stora Analysdagen i Göteborg.
Emotras VD presenterade senaste nytt om Bolaget under Stora Analysdagen på Handelshögskolan i Göteborg.
Man kommer direkt till Emotras presentation via följande länk:
http://aktiespararna.media.fnf.nu/26/stora_analysdagen_goteborg_2014/9
Emotras VD kommer att presentera verksamheten och bolagets planer under Sedermeradagen, som kommer
att arrangeras på Radison Blu Waterfront Hotel i Stockholm den 13 november 2014. Ni kan läsa mer om mötet
genom att gå in på länken:
http://www.sedermeradagen.se/stockholm/
Utöver dessa båda möten har Emotra presenterats på ett antal andra investerarmöten. En presentation hölls i
samband med “The 19th MedTech Investing Europe Conference”, 23-25 september, i Paris, Frankrike.
Förutom redan nämnda tillfällen har Emotra presenterats i samband med ett antal olika lokala investerarmöten
under hösten. Ytterligare ett antal presentationer kommer att ges senare i höst.
EDOR har presenterats under ett antal nationella och internationella vetenskapliga kongresser, senast i mitten av
september under den stora psykiatrikongressen i Madrid. Ett symposium har arrangerats i samband med en
psykiatrikonferens i Tallinn, Estland. Intresset från den psykiatriska professionen och engagemanget i EDOR ökar
snabbt i Europa, inte minst på grund av den pågående kliniska multicenterstudien som involverar ett stort antal
kliniker från 10 europeiska länder.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Claes Holmberg, VD
Telefon: 0708-25 45 47
E-post: claes@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.

Emotra AB (publ), Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen
Tel: +46 708 25 45 47, www.emotra.se

