
 

Nyhetsbrev från Emotra AB (publ) 

Göteborg, den 30 januari 2020 

Emotra flyttar in på AstraZeneca BioVentureHub och publikation 
inlämnad 
 

Emotra AB (”Emotra”) har under slutet av 2019 mött ansvariga för AstraZeneca BioVentureHub, 
intervjuats och fått erbjudandet om att flytta in på läkemedelföretagets forskningsanläggning i 
Mölndal. Det är ett flertal positiva faktorer som för bolagets del lett till flytten där särskilt fokus på 
utbyten och samarbete är viktiga givet den fas man befinner sig i med ny forskning i sikte. 
 
På det vetenskapliga området har ett viktigt steg tagits för EUDOR-A studien där manuskriptet nu 
lämnats in till en vetenskaplig tidskrift. Samtidigt fortsätter arbetet med att planera fortsatta studier 
för att verifiera den nya indikationen och söka nya samarbeten för EDOR®-Testet. 
 
Sedan en tid pågår arbetet med att starta nya vetenskapliga samarbeten för att verifiera de första 
resultaten som indikerat att hyporeaktiva deprimerade patienter har en ökad risk för att återfalla i 
depression. Samtidigt öppnar dessa nya data för annan forskning kring hyporeaktivitet där nya 
kontakter också kan knytas.  
 
I den här situationen passar Emotras flytt till AstraZeneca BioVentureHub mycket väl där bolaget får 
tillgång till en större, mer anpassad infrastruktur och nätverk som stöd för bolaget. Vidare ökar också 
möjligheterna till utbyte med nya aktörer inom forskning med ett stort fokus på samarbeten.  
 
Inom ramen för ett tidigare samarbete, EUDOR-A studien, har nu ett manuskript lämnats in till en 
vetenskaplig tidskrift. Ingen tidsplan finns för publikation då artikeln kommer att gå igenom den 
reviewprocess som publikationer i den här typen av vetenskapliga har.  
 
Under 2020 kommer fokus på samarbeten med olika aktörer för att vidare verifiera fynden för återfall 
i depression att fortsätta. Den här nya indikationen, möjligheten att dokumentera andra risker 
associerat till hyporeaktivitet och en ökad förståelse kring biologin bakom metoden är alla intressanta 
möjligheter för bolaget.  
 
 
 
 
 
 
 
 
För ytterligare information om bolaget, vänligen kontakta: Daniel Poté, VD, Telefon: 073-234 41 93, E-post: 
daniel@emotra.se 
 
 

 
Emotra AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling, kliniska studier och marknadsföring 

inom mental hälsa. Bolagets metod, EDOR®, är ett egenutvecklat, objektivt psykofysiologiskt test för att mäta om 
deprimerade patienter är hyporeaktiva. 

 
Emotra AB (publ), AstraZeneca Bio Venture-Hub, Pepparedsleden 1 

431 83 Mölndal 
Tel: +46 73 234 41 93, www.emotra.se  

http://www.emotra.se/

