
Emotra har den närmaste tiden tagit ett viktigt steg framåt i sin utveckling sedan den 
strategiska fokuseringen på återfall i depression påbörjades.

I februari 2021 publicerades den vetenskapliga artikeln “Clinical effectiveness of the 
electrodermal orienting reactivity test for evaluating relapse and recurrence risk in patients 
hospitalized for depression” i BMC Psychiatry. Resultaten visade att patienter inlagda med 
depression, vilka EDOR test identifierade som hyporeaktiva, hade nästan fem gånger högre 
risk att återfalla i depression inom 10 månader efter utskrivning. 

Vad säger dessa resultat och varför är det viktigt?

Förutom stort lidande för de drabbade och anhöriga, förutspås mental ohälsa att bli den sjukdom som utgör största 
bördan på sjukvården i höginkomstländer år 2030. I det här sammanhanget är läkemedlen en liten del, där långa och 
återkommande sjukskrivningar är den stora kostnaden som måste hanteras både i de offentliga sjukvårdssystemen 
och för arbetsgivare. Faktum är att statistiken visar att sjukskrivningar för psykiatriska diagnoser är de längsta, 
längre än både hjärt-kärlsjukdomar och tumörsjukdomar. 

Inom området mental ohälsa och specifikt inom det psykiatriska specialistområdet har det vetenskapliga fältet under 
senare år kommit längre för en ökad förståelse av hjärnans biologiska processer. Det förekommer ett omfattande 
antal intressanta innovationer, varav vissa är på väg mot rutinvården, med ny behandlingsmetodik och förbättrad 
diagnostik till stöd för såväl patienter som läkare. Dock finns ingen metod som kan ge ett objektivt biologiskt stöd i 
bedömningen av återfallsrisk i rutinvården idag.

De data som nyligen publicerats visar att Emotras metod EDOR® kan erbjuda precis den typ av information som 
behövs i vårdprocessen. Med mer komplett information om patientens tillstånd kan behandlande läkare göra vården 
mer individanpassad och på sätt öka chansen till att undvika ett återfall i depression. Detta är inte bara värdefullt 
för individen, utan kan potentiellt spara stora kostnader i samhället.
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Inbjudan till teckning av units i

Efter publiceringen i BMC Psychiatry har en förändring märkts i de kontakter som Emotra har haft under längre tid 
med forskare, kliniker och partners vilket öppnat möjligheter till samarbeten. I och med detta har Bolaget klarat av 
en mycket viktig milstolpe som öppnar för fler möjligheter till en mycket stor global marknad med uttalade behov 
av teknologiskt stöd.

Målet för bolaget är nu att verifiera de nyligen publicerade resultaten i en klinisk studie designad för att fånga 
upp återfall i depression. Förutom studiens design, är tanken att få tillgång till ett större underlag för en större 
patientgrupp inom psykiatrin. I tillägg till detta är tanken att bolaget skall fortsätta stötta samarbeten inom nya 
områden och fortsätta dess tekniska utveckling att med hjälp av artificiell intelligens för analystjänsten.

Styrelsen för Emotra AB inbjuder härmed befintliga aktieägare att, i enlighet med villkoren i Memorandumet, teckna 
units i Bolaget med företrädesrätt. Utfallet i emissionen kommer att offentliggöras på Bolagets hemsida (emotra.se) 
samt genom pressmeddelande efter teckningstidens utgång.

Bakgrund och motiv

Emissionslikviden avses användas till följande, i prioriteringsordning:
EMISSIONSLIKVIDENS ANVÄNDNING

1 Finansiering av multicenterstudie i syfte att bekräfta tidigare resultat som visat att Bolagets 
metod, EDOR®, identifierar patienter med förhöjd risk för återfall i depression.

cirka 40 procent

2 Fortsatt utveckling av kvalitetssystem och regulatoriskt arbete. cirka 20 procent

3 Finansiering av fortsatt utveckling av helt AI-baserade test-analyser, ett projekt som drivs i 
samarbete med RISE.

cirka 15 procent

4 Marknadsarbete. cirka 15 procent

5 Rörelsekapital. cirka 10 procent



Emissionen
Styrelsen i Emotra AB beslutade den 23 april 2021 givet bolagsstämmans godkännande den 24 maj 2021, om en 
Företrädesemission av Units.

Emotra genomför nu en nyemission om 9,5 MSEK för att finansiera fortsatt forskning och teknisk utveckling. Kliniska 
studier och samarbeten behövs för att skapa en första plattform som kan användas till framtida marknadsföring. 
Huvudfrågan kommer att handla om återfall i depression med fokus på kliniknära forskning för att ge resultat som 
är användbara och meningsfulla för både läkare och patient. Acceptans och potential för EDOR® kommer vara 
beroende av att Bolaget finner samarbetspartners som kan bidra med klinisk kunskap i dessa kommande studier.

Bolaget kommer nu att fokusera på den kliniska utvecklingen genom att knyta mer viktiga kompetenser till sig och få 
ombord fler ledande psykiatriska kliniker, i de europeiska storstäder som Emotra bearbetat under senare år. Genom 
dessa kontakter har Bolaget kommit till insikten att återfall i depression är ett dagligt problem med stora kostnader 
för vården men också med risker och lidande för patienter.

Villkor För varje en (1) aktie innehavd på avstämningsdagen den 26 maj 2021 erhålls en (1) uniträtt. 

Tre (3) uniträtter ger rätt att teckna en (1) ny Unit i enlighet med villkoren i Memorandumet. 

En Unit innehåller två (2) aktier, en (1) vederlagsfri Teckningsoption av serie TO 2 samt en (1) 

Teckningsoption av serie TO 3

TECkNiNGSkUrS 0,60 SEK per unit, motsvarande 0,30 SEK per aktie

EMiSSioNSBEloPP 9 531 801,60 SEK

ANTAl UNiTS i ErBJUDANDET 15 886 336 stycken 

AVSTÄMNiNGSDAG 26 maj 2021

TECkNiNGSPErioD 28 maj - 11 juni 2021

HANDEl MED UNiTrÄTTEr 28 maj - 8 juni 2021

UTNYTTJANDE AV TECkNiNGSoPTioNEr To 2 29 november - 13 december 2021

UTNYTTJANDE AV TECkNiNGSoPTioNEr To 3 3 oktober - 17 oktober 2022

HANDEl MED BTU 28 maj 2021 fram till dess att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.

oFFENTliGGÖrANDE AV UTFAll Omkring den 15 juni 2021

TECkNiNGSFÖrBiNDElSEr Teckningsförbindelser om cirka 1,25 procent av motsvarande emissionsbelopp.

EXTErNA GArANTiÅTAGANDEN Externa garantiåtaganden om cirka 98,75 procent av motsvarande emissionsbelopp.

UTSPÄDNiNG De nyemitterade aktierna kommer vid full teckning att motsvara 40 procent av Bolagets 

aktiekapital. Den aktieägare som inte tecknar i föreliggande nyemission kommer således att få 

sitt ägande utspätt i motsvarande grad. 

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

TECKNINGSFÖRBINDELSER OCH EMISSIONSGARANTIER
Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser om cirka 0,1 MSEK, motsvarande cirka 1,25 procent 
av Företrädesemissionen, samt emissionsgarantier om cirka 9,4 MSEK, motsvarande cirka 98,75 procent av 
Företrädesemissionen. Sammanlagt omfattas därmed 100 procent av Företrädesemissionen av teckningsförbindelser 
och emissionsgarantier. Teckningsförbindelser och garantiåtaganden är inte säkerställda genom bankgaranti, 
pantsättning, deposition eller liknande arrangemang. De garantiåtaganden som lämnats kan endast tas i anspråk 
för det fall täckningsgraden i Företrädesemissionen inte uppgår till 100 procent. Teckningsförbindelserna samt 
garantiåtaganden ingicks under april 2021.  

Namn Antal units

Claes Holmberg (bolag) 166 666

Daniel Poté 33 333

Totalt 199 999

GARANTIÅTAGANDEN TECKNINGSFÖRBINDELSER

Namn Garantibelopp (SEK)

Mangold Fondkommission AB 7 148 851,20

Julian Aleksov 2 382 950,40

Totalt 9 531 801,60


