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Emotra genomför nyemission om 10 MSEK 

 

• Emotra har utvecklat, EDOR, ”ElektroDermal OrienteringsReaktivitet”, ett objektivt 
och kvantitativt fysiologiskt test för att mäta hyporeaktivitet 

• Publicerade vetenskapliga studier har visat att 97 procent av testade patienter, som 
senare försöker ta sina liv, är hyporeaktiva 

• Rutinmässig testning med EDOR, skulle innebära en lösning på den psykiatriska 
vårdens svåraste utmaning, att bedöma självmordsbenägenhet 

• Styrelsen i Emotra har beslutat om nyemission som vid full teckning tillför Bolaget 
MSEK 10 före emissionskostnader 

• Teckningsperioden för nyemissionen är mellan 25 februari och 22 mars 2013 

Emotras styrelse har med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 11 januari 
2013 fattat beslut om att genomföra nyemission, som vid full teckning tillför Bolaget MSEK 
10, före emissionskostnader. Styrelsen har samtidigt beslutat att ansöka om att lista Bolagets 
aktie för handel hos AktieTorget. Arbetet med att förbereda listning och samtidigt 
genomföra nyemission, som vid full teckning skulle tillföra Bolaget MSEK 10, före 
emissionskostnader, för 50 procent av aktierna, pågår sedan årsskiftet. 

”Vi har ett färdigutvecklat produktsystem, som kommer att CE-märkas under våren 2013 och 
som en förberedelse inför lansering till mellan 5 000 och 10 000 psykiatriska specialistkliniker 
i främst Europa och Nordamerika, avser vi att genomföra ytterligare kliniska studier i 
samarbete med ledande kliniker, främst universitetskliniker i Europa, berättar Emotras VD, 
Claes Holmberg.   

 

http://www.emotra.se/
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”Syftet med studierna är att få ett antal opinionsbildande kliniker att utvärdera och själva 
konstatera den höga precisionen och den enkla proceduren som EDOR erbjuder och därmed 
få ett antal starka ambassadörer att ställa sig bakom metoden”, fortsätter Emotras VD.  

Arbetet med att genomföra de planerade studierna beräknas ta 18-24 månader. 
Marknadsintroduktionen till den psykiatriska specialistvården kommer att inledas 
omedelbart efter det att detta arbete har avslutats. Avsikten är att de medel som genom 
nyemissionen tillförs Bolaget, ska finansiera nödvändiga aktiviteter i förberedelsen av 
marknadsintroduktionen. 

 

 

Emissionsvillkor 

Aktie:  Emotra AB (publ) 
Teckningskurs: 7,20 kronor per aktie 
Bolagsvärde före emissionen: 9 955 368 kr 
Teckningspost: 1 000 aktier (7 200 kr), därefter i jämna 500- tal  
Antal nyemitterade aktier: Maximalt 1 382 690 stycken 
Emissionsbelopp: Maximalt 9 955 368 kr 
Teckningstid:  25 februari – 22 mars, 2013 
Betalning: Efter besked om tilldelning 
 

 

Anmälningssedel kan laddas ner från Bolagets hemsida, www.emotra.se.  

 

För ytterligare information kontakta Claes Holmberg, VD, Emotra AB, 0708-25 45 47 
claes@emotra.se  

eller Lars-Håkan Thorell, Forskningschef, Emotra AB,  0703- 26 38 53, lars@emotra.se  
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