Pressmeddelande från Emotra AB (publ)
Göteborg den 15 januari 2015

Emotra kallar till extra bolagsstämma
Aktieägarna i Emotra AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 13 februari 2015, kl.
13.00 på Bolagets kontor, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen.

Anmälan
Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB
förda aktieboken fredagen den 6 februari 2015, dels anmäla sitt deltagande till bolaget per post
under adress: Emotra AB, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen, per telefon 0708-25 45 47 eller
genom e-post claes@emotra.se senast tisdagen den 10 februari 2015. Vid anmälan skall uppges
namn, aktieinnehav, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid och
uppgift om eventuella biträden.
Fullmakt i original samt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på
ovan angiven adress. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta i
stämman låta omregistrera aktierna i eget namn god tid före stämman.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om uppdelning av aktien
8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut
Beslut om uppdelning av aktien, 1:2
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om uppdelning av aktien, så att en gammal aktie blir
två nya aktier. Syftet med åtgärden att öka antalet aktier i bolaget och därigenom underlätta den
fortsatta handeln i denna.
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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Kortfattad tidsplan
20 februari
23 februari
24 februari
26 februari

Sista dag för handel med osplittade aktier
Första dag för handel med splittade aktier
Avstämningsdag för split
Splittade aktier bokförda i Euroclears system

Antal aktier före och efter split
Antal aktier innan split: 2 595 780 aktier
Antal aktier efter split: 5 191 560 aktier

Göteborg i januari 2015
Emotra AB (publ)
Styrelsen
För ytterligare information, vänligen kontakta
Claes Holmberg, VD
Telefon: 0708-25 45 47
E-post: claes@emotra.se
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