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Emotra AB (publ) 

 Delårsrapport   

1 januari – 30 september 2022 

 

Styrelsen och verkställande direktören för Emotra AB avger härmed delårsrapport för det tredje 
kvartalet 2022.  

Sammanfattning moderbolaget perioden juli - september 2022 

• Nettoomsättningen under perioden uppgick till 0 kSEK (0) 

• Rörelseresultatet uppgick till – 548 kSEK (-1 921) 

• Resultat per aktie efter utspädning -0,001 SEK (-0,01) 

• Likvida medel uppgick vid perioden utgång till 21 kSEK (6 154) 
 

Sammanfattning koncernen perioden juli - september 2022 

• Nettoomsättningen under perioden uppgick till 0 kSEK (0) 

• Rörelseresultatet uppgick till -1 551 kSEK (-) 

• Resultat per aktie efter utspädning -0,004 SEK (-)  

• Likvida medel uppgick vid perioden utgång till 43 kSEK (0) 
 

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 

• European Patent Office (EPO har utfärdat "Intention to grant" för Emotras europeiska 

patentansökan avseende bedömning av självmordsrisk 

• Inga övriga väsentliga händelser under rapportperioden  

Händelser efter rapportperiodens utgång 

• Utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO3 

• Extra bolagsstämma hölls den 25 november 2022 

• Inga övriga väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång 
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Kommentarer från VD 

Emotras ledning har fortsatt arbetet med att ta fram och utvärdera vilka möjligheter som finns för att 

få igång en fungerande verksamhet som kan generera värde för bolaget och dess aktieägare. Med 

anledning av detta arbete beslutade styrelsen att kalla till extra bolagsstämma den 25 november för 

att stämman skulle besluta i flertalet frågor rörande omstrukturering och verksamhetsförändringar. 

En av frågorna på dagordningen bestod i att bemyndiga styrelsen att emittera aktier för att 

möjliggöra ett förvärv av det amerikanska bolaget Petzbe Inc. Petzbe har utvecklat och driver en app 

för husdjursägare och vill skapa ett digitalt ekosystem. Bolaget bedöms ha goda möjligheter att 

expandera sin nuvarande användarbas och ännu bättre nå ut till en nischad marknad med stor 

potential där bolaget har flera möjliga sätt att få intäkter.  

Som Emotra tidigare har beskrivit situationen med NeuraMetrix inte fungerat. Emotras styrelse har 

under det tredje kvartalet fortsatt att arbeta för att finna lösningar på tvistigheterna med två av de 

tidigare NeuraMetrix-grundarna avseende den affär som genomfördes under hösten 2021. Inga 

framgångar har dessvärre skett och bolaget står fortsatt utan tillgång till den nödvändiga information 

som bolaget anser sig ha rätt till i och med att förvärvet genomfördes. Styrelsen har diskuterat med 

advokater både i Sverige och i USA och samtliga ger en liknande bild av en eventuell rättsprocess. 

Väntat skulle vara en långdragen och kostsam process där resultatet, även vid ett positivt domslut, 

skulle vara osäkert, för en sådan process finns varken tid eller ekonomiska resurser. Styrelsen i 

Emotra har gjort bedömningen att utan faktisk tillgång till NeuraMetrix produkt med allt vad det 

innebär i information och dokumentation finns inte några möjligheter att driva en framgångsrik 

verksamhet. NeuraMetrix räkenskaper består till övervägande del av skulder som vida överstiger 

tillgångarnas värde. I syfte att minimera förlusterna föreslog styrelsen bolagsstämman att fatta 

beslut om att godkänna avyttring av innehavet i NeuraMetrix USA Inc.  

Den extra bolagsstämman godkände samtliga föreslagna beslutspunkter. Detta kommer att innebära 

stora förändringar i verksamhet och bolagsstruktur, för fullständig information kring stämmans 

beslut, se www.emotra.se. Förändringarna innebär inom kort att; 

• Det nystartade dotterbolaget, Wonderboo Holding AB delas ut till befintliga aktieägare i 

Emotra. Bolaget avser i sin tur att förvärva Wonderboo AB som tillverkar och säljer hundmat 

av hög kvalitet. Denna verksamhet kommer att vara skild från Emotra. 

• Emotra förvärvar det amerikanska bolaget Petzbe Inc som har en social app för 

husdjursägare och deras husdjur. Bolagets verksamhet är och har varit främst i USA men har 

global potential. Det finns flera möjliga intäktskällor i form av samarbeten, reklam, 

försäljning med mera. Emotra AB byter i samband med detta namn till Petzbe AB. 

• Dotterbolaget NeuraMetrix USA Inc. säljs tillbaka till de tidigare NeuraMetrixägarna och 

Emotras inblandning i den verksamheten upphör.  

Stockholm den 28 november 2022 
Daniel Rudeklint, tf VD 
  

http://www.emotra.se/
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Bolagets verksamheter och produkter 
 

Petzbe app 
I och med förvärvet av Petzbe Inc som genomförs i och med beslut av den extra bolagsstämman i 

november 2022 innebär det att bolagets verksamhet breddas. Petzbe har utvecklat och driver bl.a. 

en app med ett socialt ekosystem för djurägare där husdjuren är i fokus. Bolaget verkan inom en 

global marknad med en nischad målgrupp där antalet användare kan fortsätta att växa. Bolaget har 

flera möjliga intäktskällor i form av samarbeten, reklam, försäljning med mera som kan utvecklas. För 

mer information om Petzbe se www.petzbe.com  

EDOR® 
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.  

NeuraMetrix Typing Cadence 

NeuraMetrix TC är en icke-invasiv produkt för att mäta och övervaka hjärnhälsa inom CNS-

sjukdomar, psykiatrisk ohälsa och hjärnskador som Parkinsons sjukdom, Alzheimer, depression, 

ångest, bipolär sjukdom och schizofreni.  

 
  

http://www.petzbe.com/
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Bolaget; väsentliga händelser under perioden juli - september 2022 

 

European Patent Office avser att godkänna patent 

European Patent Office (EPO) lämnade i juli besked att Emotras europeiska patentansökan avseende 

bedömning av självmordsrisk kommer att godkännas. EPO har utfärdat "Intention to grant" i ärendet. 

Bolaget fick fyra månader att inkomma med tysk och fransk översättning av patentkraven.  

 

Händelser efter rapportperiodens utgång 

 

Teckningsoptioner av serie TO3 

Teckningsoptioner av serie TO3 med utnyttjandeperiod till 3 - 17 oktober. Priset för utnyttjande 

uppgick till 0,026 SEK per TO och gav 1 motsvarande aktie. Priset motsvarade 70% av volymvägt 

genomsnittspris under perioden 15 – 29 september. 11 966 436 teckningsoptioner utnyttjades, vilket 

motsvarar 75 procent av utställda optioner. Utnyttjandet medförde bolaget ett tillskott om ca: 300 

kSEK före emissionskostnader. 

 

Extra bolagsstämma den 25 november 2022 

Styrelsen i Emotra beslutade den 25 oktober om att kalla till extra bolagsstämma den 25 november. 

På dagordningen fanns flertalet ärenden för stämman att fatta beslut om, däribland; 

beslut om utdelning av aktier, beslut om ändring av bolagsordning, beslut om minskning av 

aktiekapitalet, beslut om riktad nyemission av vederlagsaktier med anledning av förvärvet av Petzbe, 

Inc., beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om försäljning av NeuraMetrix USA Inc., beslut 

om att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. 

 

Stämman godkände samtliga föreslagna beslut på dagordningen. Kommuniké från den extra 

bolagsstämman finns att läsa i sin helhet på Bolagets hemsida www.emotra.se 

Föreslagen dagordning lades fram av styrelsen som en del i en omstrukturering av bolaget i syfte att 

skapa värde för aktieägarna genom en fungerande affärsverksamhet och förbereda för en 

noteringsprocess på First North eller annan marknadsplats. 

 

Inga övriga väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång. 

  

http://www.emotra.se/
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Koncernens resultaträkning i sammandrag 

 jul - sep    jan – sep Jan - dec 
Belopp i kSEK 2022 2021 2022 2021 2021  

Nettoomsättning  0
 0 

-   0 - - - 

Övriga intäkter 0 - 8 - - - 

Rörelsens kostnader -605 - -5 107 - - - 

Rörelseresultat -605 - -5 107 - - - 

       

Avskrivningar av anläggningstillgångar -943 - -2 830 - - - 

Resultat från finansiella poster 0 - 0 - - - 

Resultat före skatt -1 548 - -7 929 - - - 

       

Skatt - - - - - - 

Periodens resultat -1 548 - -7 929 - - -  

 
 
Koncernens balansräkning i 
sammandrag 

    

Belopp i kSEK  2022-09-30 2021-12-31 2020-12-31 

Tillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar  20 199 22 334 - 

Materiella anläggningstillgångar  0 25 - 

Summa anläggningstillgångar  20 199 22 359 - 

Omsättningstillgångar     

Varulager  625 625 - 

Övriga fordringar  306 4 625 - 

Kassa bank  43 2 411 - 

Summa omsättningstillgångar  974 7 661 - 

Summa tillgångar  21 174 30 020 - 

     

Eget kapital och skulder     

Eget kapital     

Summa eget kapital  14 273 22 551 - 

Kortfristiga skulder  6 900 7 469 - 

Summa eget kapital och skulder  21 174 30 020 - 
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Koncernens kassaflödesanalys i 
sammandrag 

    

Belopp i kSEK  jan – sep 
2022 

jan – jun 
2021 

jan – dec 
2021 

Resultat efter finansiella poster  -7 929 - - 
Justering för poster som inte ingår i 
kassaflöde 

  
1 811 

 
- 

 
- 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital 

  
 

-6 118 
 

 
 

- 
 

 
 

- 
 

Kassaflöde från förändringar av 
rörelsekapital 

 3 750 - - 

 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 
 

  
 

-2 368 

 
 

- 

 
 

- 

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten 

  
- 

 
- 

 
- 

     

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 

  
- 

 
- 

 
- 

     

Periodens kassaflöde  -2 368 - - 
Likvida medel vid årets början  2 411 - - 
Likvida medel vid periodens slut  43 - - 
      

Koncernens nyckeltal   jan – sep 
2022 

jan – sep 
2021 

jan – dec 
2021 

Nettoomsättning, kSEK   0 - 0 

Rörelseresultat, kSEK   -7 929 - 0 

Periodens resultat, kSEK   -7 929 - 0 

Avkastning på eget kapital, %   Neg - Neg 

Soliditet, %   67,4 - 75,1 

Medelantalet medarbetare inkl. konsulter  3 - 7 
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Moderbolagets resultaträkning i 
sammandrag  jul - sep  jan – sep jan – dec 

Belopp i kSEK 2022 2021 2022 2021 2021  

Nettoomsättning 0 0 0 0 0  

Övriga intäkter 0 0 8 0 0  

Rörelsens kostnader -548 -1 921 -4 325 -5 457 -6 933  

Rörelseresultat -548 -1 921 -4 317 -5 457 -6 933  

      

Resultat från finansiella poster 8 -1 25 -1 -  

Resultat före skatt - 540 -1 922 -4 292 -5 458 -6 933  

      

Skatt 0 0 0 0 0  

Periodens resultat - 540 -1 922 -4 292 -5 458 -6 933   

      

Resultat per aktie, SEK -0,001  -0,02 -0,01 -0,09 -0,10  

Resultat per aktie utspädning, SEK -0,001  -0,02 -0,01 -0,09 -0,10  

Genomsnittligt antal aktier 373 204 967 82 513 556 372 583 445 61 859 069 67 281 185  

 

Moderbolagets balansräkning i 
sammandrag 

    

Belopp i kSEK  2022-09-30 2021-09-30 2021-12-31 

Tillgångar     

Materiella anläggningstillgångar  - 4 3 

Finansiella anläggningstillgångar  93 922 - 93 922 

Summa anläggningstillgångar  93 922 4 93 925 

Omsättningstillgångar     

Varulager  625 625 625 

Övriga fordringar  2 111 1 389 4 878 

Kassa bank  21 6 154 2 406 

Summa omsättningstillgångar  2 757 8 168 7 910 

Summa tillgångar  96 679 8 172 101 835 

     

Eget kapital och skulder     

Eget kapital     

Summa eget kapital  95 542 6 274 99 834 

Kortfristiga skulder  1 137 1 898 2 001 

Summa eget kapital och skulder  96 679 8 172 101 835 
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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 - - - -5 458 -5 458 

Eget kapital 2021-09-30 1 568 - 10 164 -5 458 6 274 

Nyemission 5 523 - 92 156 - 97 679 

Emissionskostnader - - -2 643 - -2 643 

Periodens resultat - - - -1 475 -1 475 

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

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

Periodens resultat - -  -4 292 -4 292 

Eget kapital 2022-09-30 7 091 - 90 166 -4 292 95 542 
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Moderbolagets kassaflödesanalys i 
sammandrag 

    

Belopp i kSEK  jan – sep 
2022 

jan – sep 
2021 

jan – dec 
2021 

Resultat efter finansiella poster  -3 752 -5 458 -6 933 
Justering för poster som inte ingår i 
kassaflöde 

  
20 

 
3 

 
4 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital 

  
 

-3 732 
 

 
 

-5 455 
 

 
 

-6 929 
 

Kassaflöde från förändringar av 
rörelsekapital 

 1 610 -940 -4 328 

 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 
 

  
 

-2 121 

 
 

-6 395 

 
 

-11 257 

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten 

  
- 

 
- 

 
- 

     

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 

  
- 

 
8 248 

 
9 362 

     

Periodens kassaflöde  -2 121 1 853 -1 895 
Likvida medel vid årets början  2 406 4 302 4 302 
Likvida medel vid periodens slut  285 6 154 2 406 
      

Moderbolagets nyckeltal   jan – sep 
2022 

jan – sep 
2021 

jan – dec 
2021 

Nettoomsättning, kSEK   8 0 0 

Rörelseresultat, kSEK   -4 317 -5 457 -6 933 

Periodens resultat, kSEK   -4 295 -5 458 -6 933 

Resultat per aktie, SEK   -0,01 -0,09 -0,10 

Eget kapital per aktie, SEK   0,26 0,07 0,28 

Avkastning på eget kapital, %   Neg Neg Neg 

Soliditet, %   98,8 76,8 98,1 

Medelantalet medarbetare   3 3 4 

Genomsnittligt antal aktier   372 583 445 61 859 069 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 kostnader för det tredje kvartalet och för perioden till och med september 2022 har minskat 

jämfört med samma perioder föregående år. Detta genom medvetna kostnadsbesparingar för att 

anpassa sig till den situation som bolaget nu befinner sig i. Totala kostnader 2021 låg på en högre 

nivå jämfört mot föregående år. 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 2022 har kostnaderna åter minskat. 

 

Finansiell status och emissioner 

Under första, andra och tredje 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 är bolagets 

möjligheter att locka investerare som är beredda att satsa på bolaget och dess verksamheter. Givet 

den situation bolaget befunnit sig i, att bolaget inte fått de tillgångar som förvärvet av NeuraMetrix 

Inc. skulle medföra och att den verksamheten inte har kunnat bedrivas är bolagets finansiella 

situation osäker. 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 tredje 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 uppgick vid periodens utgång till 15 886 336. Nyttjandeperiod för teckningsoptionerna var 

3 till 17 oktober, en teckningsoption av serie TO3 gav rätt att teckna en ny aktie. Utnyttjandet av 

teckningsoptioner blev 11 966 436 vilket därmed resulterade i lika många nya aktier. Efter 

registrering av aktierna uppgår antalet utestående aktier till 385 171 403.  

 

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 november 2022 

Bokslutskommuniké för 2022      den 24 februari 2023 

 

 

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 28 november 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. 
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