Pressmeddelande från Emotra AB (publ)
Göteborg den 19 december 2013

Emotra beslutar att genomföra företrädesemission villkorat av extra
bolagsstämma
Igår, den 18 december 2013, beslutade styrelsen i Emotra AB (publ) – villkorat av godkännande vid
kommande extra bolagsstämma – att genomföra en företrädesemission av högst 648 945 aktier,
motsvarande cirka 9,7 MSEK. Emotra har mottagit teckningsförbindelser om 3 005 000 SEK, samt en
avsiktsförklaring om ytterligare 1 183 180 SEK, vilket sammanlagt motsvarar cirka 43 procent av den totala
emissionsvolymen. Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i nyemissionen.

Huvudsakligt motiv för nyemission
Emotra avser via den planerade företrädesemission främst att finansiera förberedelser och inledande av en
internationell lansering av bolagets metod, EDOR. Mer i detalj är emissionslikviden huvudsakligen avsedd att
finansiera Emotras satsningar på att bygga starka allianser med Europas ledande kliniker. I samarbete med
dessa kommer Emotra att genomföra kliniska multicenterstudier och ett flertal forskningsprojekt som har
potentialen att radikalt förändra psykiatrins sätt att diagnostisera riskpatienter för självmord.
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Avstämningsdag: 10 januari 2014.
Teckningstid: 16 – 30 januari 2014.
Teckningskurs: 15,00 SEK.
Företrädesrätt: För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av tre (3) teckningsrätter
berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
Antal aktier i erbjudandet: Erbjudandet omfattar 648 945 aktier.
Emissionsvolym: Cirka 9,7 MSEK.
Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under
perioden 16 – 27 januari 2014.
Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget från och
med den 16 januari 2014 fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna
registrering beräknas ske i slutet av februari 2014.
Antal aktier innan nyemission: 1 946 835 aktier.
Värdering: Cirka 29,2 MSEK (pre money).
Handelspost: En (1) aktie.
Teckningsförbindelser och avsiktsförklaring: Emotra har erhållit teckningsförbindelser om 3 005 000
SEK, samt en avsiktsförklaring om ytterligare 1 183 180 SEK, vilket sammanlagt motsvarar cirka 43
procent av den totala emissionslikviden.

Fullständiga villkor och anvisningar, ytterligare information om teckningsåtagande, samt memorandum och
folder kommer att offentliggöras på bolagets (www.emotra.se), Sedermera Fondkommissions
(www.sedermera.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor senast i samband med att
teckningstiden inleds.

Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Emotra i samband med nyemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta
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 (publ) har utvecklat en metod – EDOR – med syftet att upptäcka deprimerade patienters
självmordsbenägenhet. Metoden har i studier omfattande fler än 1 000 patienter påvisat en tillförlitlighet om
cirka 97 procent. 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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