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Emotra AB (publ) 

 Delårsrapport   

1 januari – 30 juni 2022 

 

Styrelsen och verkställande direktören för Emotra AB avger härmed delårsrapport för det första 
halvåret 2022.  

Sammanfattning moderbolaget perioden april - juni 2022 

• Nettoomsättningen under perioden uppgick till 0 kSEK (0) 

• Rörelseresultatet uppgick till – 1 764 kSEK (-1 874) 

• Resultat per aktie efter utspädning -0,005 SEK (-0,04) 

• Likvida medel uppgick vid perioden utgång till 285 kSEK (8 706) 
 

Sammanfattning koncernen perioden april - juni 2022 

• Nettoomsättningen under perioden uppgick till 0 kSEK (0) 

• Rörelseresultatet uppgick till -2 001 kSEK (-) 

• Resultat per aktie efter utspädning -0,008 SEK (-)  

• Likvida medel uppgick vid perioden utgång till 327 kSEK (0) 
 

Väsentliga händelser under andra kvartalet 

• Bolagets tidigare VD, Daniel Poté slutade sin anställning den 1 maj  

• Bolagets CFO, Daniel Rudeklint tillsattes som tf VD 

• Bolagets årsstämma hölls den 21 juni 

• Bolaget har erhållit en lånegaranti för att klara av likviditeten på kort sikt 

• Ingela Hallberg valde att inte fortsätta som styrelseledamot 

 

Händelser efter rapportperiodens utgång 

• Inga väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång 
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Kommentarer från VD 

Ett förhoppningsfullt 2022 där förvärvet av NeuraMetrix Inc. skulle ge möjligheter till att skapa värde 

för aktieägarna genom att driva en verksamhet där man hade kommit långt i kundbearbetning och 

redan hade haft betalande kunder. Försäljningsprognoser som presenterats visade på stor potentiell 

försäljning inom en relativt nära framtid. Året inleddes dock med motgångar i form av avbruten 

åternoteringsprocess på Spotlight Stockmarket med avnotering som följd. Bolaget sökte ny 

handelsplats och valde Mangold Fondkommission AB där bolagets aktie fortfarande kan handlas fram 

till dess att en ny noteringsprocess inleds på annan marknadsplats.  

Under det andra kvartalet har bolaget fortsatt att mötas av utmaningar. Den verksamhet som skulle 

drivas efter förvärvet av NeuraMetrix Inc. har dessvärre inte kommit igång en tvist med två av 

bolagets grundare och större aktieägare, Jan Samzelius och Christian Olsson, vilka ännu inte 

tillhandahållit nödvändig information om produkten Typing Cadence exempelvis dokumentation, 

kod, inloggningsuppgifter och kundkontakter. Enligt det avtal som ingicks i och med affären med 

NeuraMetrix är Emotra ensam ägare till all denna information. Bolagets uppfattning är att Samzelius 

och Olsson i och med deras ageranden och underlåtenhet att tillhandahålla bolaget dess rättmätiga 

tillgångar inte har efterlevt väsentliga delar av avtalet och att de genom sitt agerande, utan stöd från 

majoriteten av aktieägarna, väsentligen har skadat bolaget och därmed avsevärda värden för 

aktieägarna.  

Bolaget har sedan konflikterna uppenbarade sig arbetat för att finna en lösning så att verksamheten 

kan fortsätta så som det var tänkt. Detta arbete fortsätter men om ingen framgång nås inom en snar 

framtid ser bolagets ledning tyvärr inte någon annan lösning än att vidta legala åtgärder för att få till 

stånd en oberoende prövning av ärendet och den tvist som föreligger mellan bolaget och Samzelius 

och Olsson.  

När tidigare VD, Daniel Poté lämnade bolaget den 1 maj fattade styrelsen beslut om att tillsätta mig 

som tf VD fram till dess att en ny VD har rekryterats. Jag fortsätter att parallellt fungera som bolagets 

CFO.  

 

Stockholm den 24 augusti 2022 
Daniel Rudeklint, tf VD 
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NeuraMetrix Typing Cadence 

Nya möjligheter och större marknadspotential  

I och med förvärvet av NeuraMetrix Typing Cadence kan man adressera ett stort problem för 

sjukdomar som Parkinsons sjukdom, Alzheimer, depression, ångest, bipolär sjukdom och schizofreni. 

Dagens metoder för bedömning är tidskrävande, saknar tillräcklig precision och tillförlitlighet. 

Dessutom finns en brist på resurser som rätt utbildad personal, vilket ofta leder till att en patient 

med neurologiska sjukdomar har 1-3 vårdkontakter per år. 

 

Detta gör att det är mycket svårt att ställa rätt diagnos tidigt, ge en individanpassad behandling och 

följa patientens utveckling. Det saknas kvantitativa och objektiva metoder som ger den typ av 

underlag som behövs på ett kostnadseffektivt sätt. 

 

Produkten Typing Cadence (TC) 

Tekniken ger ett mått på vår starkaste vana – hur man skriver på ett tangentbord. Denna vana är 

hårdkodad i hjärnan och när den drabbas av sjukdom så går hårdkodningen sönder och beteendet 

börjar variera allt mer. Detta går dock mycket långsamt och sker i små steg, vilket är svårt att 

upptäcka och bedöma. Mätningen sker i millisekunder, vilket möjliggör upptäckt av subtila 

förändringar tex. identifiera neurodegenerativa sjukdomar långt tidigare än vad man gör idag. 

NeuraMetrix TC har flera användningsområden: 

• Hitta mycket tidiga förändringar i kognitiv och motorisk funktion  

• Fånga händelser hos patienten, som vid depressioner eller skov i multipel skleros  

• Kontinuerlig mätning av sjukdomsutveckling och effekt av behandlingar  

 

Produkten är icke-invasiv, oberoende av språk, kultur och utbildningsnivå och kräver inte tester, 

sensorer, eller att läkaren är närvarande. Systemet ger ett kontinuerligt mått i realtid av kognitiva 

och motoriska funktioner och är en digital biomarkör, dvs helt mjukvarubaserad. Data kan lätt 

plockas fram som underlag för att finna specifika händelser, övervaka medicinering och följa 

långsiktiga trender. Nedan är ett exempel på en patient som står på standardbehandling för 

Parkinsons sjukdom, där man kan se hur medicineringen i perioder håller patienten nära normala 

värden och i vissa perioder har en ökad inkonsekvens. 

 

Högre inkonsekvens – låg eller 

ingen effekt från medicinering 

Lägre inkonsekvens med normala 

värden – effekt från medicinering 
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Systemet marknadsförs till läkemedelsbolag, kliniker och forskare. Teknologin är skyddad med ett 

flertal inlämnade och beviljade patent som ger bolaget möjlighet att använda sin teknologi inom flera 

neurologiska och psykiatriska sjukdomsområden.  

 

Visionen är att NeuraMetrix TC ska bli det ledande verktyget för att mäta och övervaka hjärnhälsa 

inom CNS-sjukdomar, psykiatrisk ohälsa och hjärnskador. I förlängningen, så ska NeuraMetrix TC 

användas för att mäta hjärnhälsa tidigt för att hinna få varningar om eventuella förändringar.  

 

EDOR® 

Metoden  

EDOR, “Electro Dermal Orienting Reactivity”, är en metod som adderar biologisk information genom 

att identifiera hyporeaktiva. Hyporeaktivitet är en biologisk markör som möjliggör en mer komplett 

bedömning, oberoende av kliniska skalor, patientens ålder och kön. EDOR testar respons på upprepat 

stimuli och patienter som slutar reagera mycket snabbt eller inte alls identifieras som hyporeaktiva. 

Hyporeaktiva, deprimerade patienter har visat sig vara mer sårbara för självmordsförsök, självmord 

och har en nära fem gånger ökad risk för återfall i depression.  

 

Ett EDOR produktsystem består av tre delar: hörlurar, EDOR-Box och en dator. Hörlurana, som är 

kopplade till EDOR-Box, kalibreras för att standardisera den neutrala ljudsignalen som spelas upp. 

EDOR-Box generar signalerna till hörlurarna och läser av reaktioner från patienten. Filen med data på 

patientens respons analyseras sedan för identifiering.  
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Bolaget; väsentliga händelser under perioden april - juni 2022 

VD, Daniel Poté slutar sin anställning den 1 maj  

Den 11 mars Informerade Emotra om att Bolagets VD, Daniel Poté lämnat besked om uppsägning. 

Han lämnade Bolaget den 1 maj 2022. 

 

Ny VD tillsattes 

Den 2 maj 2022 informerade Emotra om att Bolagets CFO, Daniel Rudeklint, tillsatts som tf VD. 

 

Bolaget har erhållit en lånegaranti för att klara av likviditeten på kort sikt 

Bolaget har erhållit ett garantilån varifrån medel kan avropas vid behov. Garantin är oåterkallelig och 

gäller i 12 månader från och med 1 juni 2022.  

 

En styrelseledamot meddelade att den inte fortsätta som ledamot i styrelsen 

Ingela Hallberg valde att inte fortsätta som ledamot i styrelsen och avgick efter årsstämman. 

Årsstämma 2022 

Ordinarie årsstämma hölls den 21 juni då årsredovisning och koncernredovisning godkändes samt 

omval av styrelseledamöterna Claes Holmberg, Anders Blom och Daniel Rudeklint beslutades. Ingela 

Hallberg ställde inte upp för omval. Endast delar av styrelsen beslutades få ansvarsfrihet. Beslut om 

ändring av bolagsordningen samt beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission 

av aktier, teckningsoptioner och konvertibler godkändes inte av stämman. 

 

Händelser efter rapportperiodens utgång 

Inga väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång. 
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Koncernens resultaträkning i sammandrag 

 apr - juni    jan – juni Jan - dec 
Belopp i kSEK 2022 2021 2022 2021 2021  

Nettoomsättning  0
 0 

-   0 - - - 

Övriga intäkter 8 - 8 - - - 

Rörelsens kostnader -2 009 - -4 477 - - - 

Rörelseresultat -2 001 - -4 469 - - - 

       

Avskrivningar av anläggningstillgångar -946 - -1 889 - - - 

Resultat från finansiella poster 0 - 0 - - - 

Resultat före skatt -2 947 - -6 538 - - - 

       

Skatt - - - - - - 

Periodens resultat -2 947 - -6 358 - - -  

 
 
Koncernens balansräkning i 
sammandrag 

    

Belopp i kSEK  2022-06-30 2021-12-31 2020-12-31 

Tillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar  20 802 22 334 - 

Materiella anläggningstillgångar  1 25 - 

Summa anläggningstillgångar  20 803 22 359 - 

Omsättningstillgångar     

Varulager  625 625 - 

Övriga fordringar  354 4 625 - 

Kassa bank  327 2 411 - 

Summa omsättningstillgångar  3 612 7 661 - 

Summa tillgångar  22 109 30 020 - 

     

Eget kapital och skulder     

Eget kapital     

Summa eget kapital  15 952 22 551 - 

Kortfristiga skulder  6 157 7 469 - 

Summa eget kapital och skulder  22 109 30 020 - 
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Koncernens kassaflödesanalys i 
sammandrag 

    

Belopp i kSEK  jan – jun 
2022 

jan – jun 
2021 

jan – dec 
2021 

Resultat efter finansiella poster  -6 358 - - 
Justering för poster som inte ingår i 
kassaflöde 

  
1 315 

 
- 

 
- 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital 

  
 

-5 043 
 

 
 

- 
 

 
 

- 
 

Kassaflöde från förändringar av 
rörelsekapital 

 2 959 - - 

 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 
 

  
 

-2 084 

 
 

- 

 
 

- 

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten 

  
- 

 
- 

 
- 

     

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 

  
- 

 
- 

 
- 

     

Periodens kassaflöde  -2 084 - - 
Likvida medel vid årets början  2 411 - - 
Likvida medel vid periodens slut  327 - - 
      

Koncernens nyckeltal   jan – jun 
2021 

jan – jun 
2021 

jan – dec 
2021 

Nettoomsättning, kSEK   0 - 0 

Rörelseresultat, kSEK   6 358 - 0 

Periodens resultat, kSEK   6 358 - 0 

Avkastning på eget kapital, %   Neg - Neg 

Soliditet, %   72,1 - 75,1 

Medelantalet medarbetare inkl. konsulter  3 - 7 

  



                       
         Delårsrapport 24 augusti 2022 

  Emotra AB (publ) 
            Organisationsnummer 556612-1579 
 

8 
 

Moderbolagets resultaträkning i 
sammandrag  apr - jun  jan – jun jan – dec 

Belopp i kSEK 2022 2021 2022 2021 2021  

Nettoomsättning 0 0 0 0 0  

Övriga intäkter 8 0 8 0 0  

Rörelsens kostnader -1 782 -1 874 -3 777 -3 536 -6 933  

Rörelseresultat -1 774 -1 874 -3 769 -3 536 -6 933  

      

Resultat från finansiella poster 11 0 18 - -  

Resultat före skatt - 1 763 -1 874 -3 752 -3 536 -6 933  

      

Skatt 0 0 0 0 0  

Periodens resultat - 1 763 -1 874 -3 752 -3 536 -6 933   

      

Resultat per aktie, SEK 0,005  -0,04 -0,01 -0,07 -0,10  

Resultat per aktie utspädning, SEK 0,005  -0,04 -0,05 -0,07 -0,10  

Genomsnittligt antal aktier 373 204 967 53 468 184 372 272 683 50 563 646 67 281 185  

 

Moderbolagets balansräkning i 
sammandrag 

    

Belopp i kSEK  2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31 

Tillgångar     

Materiella anläggningstillgångar  1 5 3 

Finansiella anläggningstillgångar  93 922 - 93 922 

Summa anläggningstillgångar  93 923 5 93 925 

Omsättningstillgångar     

Varulager  625 625 625 

Övriga fordringar  2 054 476 4 878 

Kassa bank  285 8 706 2 406 

Summa omsättningstillgångar  2 964 9 807 7 910 

Summa tillgångar  96 887 9 812 101 835 

     

Eget kapital och skulder     

Eget kapital     

Summa eget kapital  96 082 8 196 99 834 

Kortfristiga skulder  805 1 616 2 001 

Summa eget kapital och skulder  96 887 9 812 101 835 
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Moderbolagets förändringar 
i eget kapital 

Belopp i kSEK 

 

 

Aktiekapital 

 

 

Uppskrivnings
fond 

 

 

Överkurs 
fond 

 

 

Balanserad 
förlust 

 

 

Totalt eget 
kapital 

Eget kapital 2020-12-31 905 - 6 566 -3 987 3 484 

Nyemission 663 - 10 203 - 10 866 

Emissionskostnader - - -2 618 - -2 618 

Disp enl beslut stämma - - -3 987 3 987 - 

Periodens resultat - - - -3 536 -3 536 

Eget kapital 2021-06-30 1 568 - 10 164 -3 536 8 196 

Nyemission 5 248 - 88 674 - 93 922 

Tecknat, ej registrerat 275 - 3 482 - 3 757 

Emissionskostnader - - -2 643 - -2 643 

Periodens resultat - - - -3 397 -3 397 

Eget kapital 2021-12-31  7 091 - 99 677 -6 933 99 834 

Nyemission - - - - - 

Tecknat, ej registrerat  - - - - - 

Emissionskostnader - - - - - 

Disp enl beslut stämma - - -6 933 6 933 - 

Periodens resultat - -  -3 752 -3 752 

Eget kapital 2022-06-30 7 091 - 90 166 -3 752 96 082 
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Moderbolagets kassaflödesanalys i 
sammandrag 

    

Belopp i kSEK  jan – jun 
2022 

jan – jun 
2021 

jan – dec 
2021 

Resultat efter finansiella poster  -3 752 -3 536 -6 933 
Justering för poster som inte ingår i 
kassaflöde 

  
20 

 
2 

 
4 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital 

  
 

-3 732 
 

 
 

-3 534 
 

 
 

-6 929 
 

Kassaflöde från förändringar av 
rörelsekapital 

 1 610 -310 -4 328 

 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 
 

  
 

-2 121 

 
 

-3 843 

 
 

-11 257 

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten 

  
- 

 
- 

 
- 

     

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 

  
- 

 
8 248 

 
9 362 

     

Årets kassaflöde  -2 121 4 404 -1 895 
Likvida medel vid årets början  2 406 4 302 4 302 
Likvida medel vid periodens slut  285 8 706 2 406 
      

Moderbolagets nyckeltal   jan – jun 
2022 

jan – jun 
2021 

jan – dec 
2021 

Nettoomsättning, kSEK   0 0 0 

Rörelseresultat, kSEK   -3 769 -3 536 -6 933 

Periodens resultat, kSEK   -3 752 -3 536 -6 933 

Resultat per aktie, SEK   -0,01 -0,07 -0,10 

Eget kapital per aktie, SEK   0,26 0,01 0,28 

Avkastning på eget kapital, %   Neg Neg Neg 

Soliditet, %   99,1 52,6 98,1 

Medelantalet medarbetare   3 3 4 

Genomsnittligt antal aktier   371 340 400 50 563 646  67 281 185 

Potentiella aktier från teckningsoptioner   15 886 336  31 772 672 15 886 336  

Antal aktier vid periodens utgång   373 204 967  82 513 556  358 754 591  
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Nyckeltalsdefinitioner 

Avkastning på eget kapital, %: Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital. 

Soliditet, %: Eget kapital i förhållande till balansomslutning. 

Resultat per aktie, SEK: Resultat efter skatt i relation till genomsnittligt antal aktier. 

Eget kapital per aktie, SEK: Eget kapital i förhållande till antalet aktier vid periodens slut. 

Kommentarer till finansiell rapport                                                                                                                                              

Den finansiella rapporteringen innehåller även koncernredovisning i och med omvänt förvärv. 

Koncernen bildades när emitterade aktier registrerades hos Bolagsverket den 30 december 2021. Då 

koncernen bildades med ett nystartat dotterbolag finns jämförelsesiffror för balansrapport per 2021-

12-31 vilket var det första rapporteringstillfället för koncernredovisningen. För koncernen finns inte 

några jämförelsesiffror för resultatrapport, kassaflöde eller annan finansiell rapportering för annat än 

tidigare kvartal 2022. Se även under redovisningsprinciper. 

 

Nettoomsättning                                                                                                                                             

Ingen försäljning har skett under perioden.  

 

Rörelseresultatet                                                                                                                                              

Bolagets totala kostnader låg under 2021 på en högre nivå jämfört mot föregående år, totalt cirka 1,5 

MSEK högre. De ökade kostnaderna förklarades av flera faktorer. Under hösten 2021 anställdes 

ytterligare två personer vilket medförde ökade löne- och personalkostnader. Övriga kostnader ökade 

jämfört med föregående år p.g.a. ökade lokalkostnader i och med att bolaget flyttade till 

kontorslokaler i Stockholm, ökade arvoden till konsulter, jurister och styrelse till stor del relaterat till 

processerna med det omvända förvärvet och åternoteringsprocessen på Spotlight. Under första och 

andra kvartalet 2022 har kostnaderna åter minskat som en följd av att bolaget har anpassat sig till 

den situation som bolaget nu befinner sig i. 

 

Finansiell status och emissioner 

Under första och andra kvartalet 2022 har inga emissioner eller annan kapitalanskaffning skett. Bolaget 

erhöll i januari 2022 en emissionslikvid som uppgick till ca: 3,7 MSEK, avseende nyemission tillhörande 

serie TO2 som genomfördes under november och december 2021. 

 

Fortlevnad och framtida finansiering 

Även om bolagets kostnader för marknadsföring, forskning och utveckling är tämligen låga, då 

bolaget anpassat sig till rådande situation, konstaterar styrelsen att disponibla medel inte är 

tillräckliga för att finansiera en långsiktig utveckling och en bred internationell marknadsintroduktion 

av NeuraMetrix Typing Cadence och EDOR. Likviditet och fortsatt drift är en prioriterad fråga för styrelsen. 

Bolaget har erhållit en lånegaranti för att klara av likviditeten på kort sikt och styrelsen för 

diskussioner om hur bolaget ska tillföras ytterligare kapital för att säkerställa utveckling på kort och 

lång sikt. 
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Risker och osäkerhetsfaktorer 

Emotra är genom sin verksamhet generellt utsatt för risker av både rörelsekaraktär och finansiell 

karaktär. Inom Bolaget pågår en kontinuerlig process för att identifiera förekommande risker och för 

att kunna bedöma hur dessa skall hanteras. Den största och mest uppenbara risken, givet den 

situation bolaget befinner sig i, är att bolaget inte får de tillgångar som förvärvet av NeuraMetrix Inc. 

skulle medföra och att den verksamheten inte kan bedrivas. Marknaderna för Emotras och 

NeuraMetrix produkter kännetecknas av långa införsäljningstider. Bolagen verkar på marknader med 

stor potential men med ojämn försäljningsutveckling. För en fullständig redogörelse av identifierade 

risker samt företagets arbete med att hantera dessa, hänvisas till avsnittet ”Riskfaktorer” i 

Årsredovisning från 2021 samt Memorandum från 2021, som finns på Bolagets hemsida 

www.emotra.se och som kan beställas från Bolaget. 

 

Antalet utestående aktier 

Aktiekapitalet uppgick i slutet av andra kvartalet 2022 till 7 090 894 SEK. Antalet utestående aktier 

och röster i bolaget uppgick då till 373 204 967 aktier. Aktiens kvotvärde är 0,019 SEK. Aktien handlas 

genom Mangold Fondkommission. Bolaget innehar inga egna aktier. Antalet teckningsoptioner av 

serie TO 3 uppgår till 15 886 336. En teckningsoption av serie TO3 ger rätt att teckna en ny aktie 

under perioden 3 oktober 2022 till och med den 17 oktober 2022. För information om övriga villkor 

hänvisas till bolaget hemsida www.emotra.se 

 

Redovisningsprinciper 

Vid upprättandet av denna delårsrapport har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder 

använts som i senaste årsredovisningen. Delårsrapporten är liksom tidigare rapporter upprättad i 

enlighet med fortlevnadsprincipen. Bolaget tillämpar de redovisningsregler som gäller enligt 

Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.  

 

Granskning 

Denna delårsrapport har inte granskats av Bolagets revisor. 

 

Finansiell kalender 

Bokslutskommuniké för 2021      den 22 februari 2022 

Delårsrapport januari – mars 2022   den 24 maj 2022 

Delårsrapport januari – juni 2022   den 24 augusti 2022 

Delårsrapport januari - september 2022      den 28 oktober 2022 

Bokslutskommuniké för 2022      den 24 februari 2023 

 

 

http://www.emotra.se/
http://www.emotra.se/
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Intygande 

Styrelsen och verkställande direktören intygar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av 

Bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

som företaget står inför. Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa 

bedömning vid tidpunkten för rapporten. Som alla framtidsbedömningar innehåller sådana 

uttalanden risker och osäkerheter, vilket kan medföra att det verkliga utfallet blir annorlunda. 

  

Stockholm den 24 augusti 2022 

Emotra AB (publ) 

 

Styrelsen och verkställande direktören 

 

 

För ytterligare information: Daniel Rudeklint, tf VD  

Telefon: +46 73 158 02 73,  

E-post: daniel.rudeklint@emotra.se  

 
 
 
 

Emotra AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling, kliniska studier och 
marknadsföring inom neurologisk forskning och mental hälsa. Bolagets metoder/produkter, NeuraMetrix TC 

och EDOR®, är unika, egenutvecklade och patentskyddade metoder/produkter. 
 

EMOTRA AB, Färögatan 33, 164 51 Kista 
Tel: +46 73 158 02 73, www.Emotra.se   
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