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Kommuniké från extra bolagsstämma i Emotra AB (publ)  
 

Vid extra bolagsstämma i EMOTRA AB (publ) (”Emotra” eller Bolaget”) idag den 25 
november 2022 i Stockholm fattades i huvudsak följande beslut med erforderlig 
majoritet.  
 
Beslut om utdelning av aktier  
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att dela ut samtliga aktier i det helägda 
dotterbolaget, Wonderboo Holding AB, till befintliga aktieägare i EMOTRA AB.  

 
Styrelsen är av uppfattningen att undantag från beskattning enligt lex asea inte är tillämpligt och 
att aktieägarna ska erlägga full skatt för utdelningen. Bolaget avser få detta bekräftat genom att 
inhämta förhandsbesked från Skatteverket. 
 

Beslut om ändring av bolagsordningen  
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen i enlighet med 

nedan.  
 

Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse 

§ 1 Firma 

Bolagets företagsnamn är Emotra AB. Bolaget 
är publikt (publ). 
 

§ 1 Firma 

Bolagets företagsnamn är Petzbe AB. Bolaget 
är publikt (publ). 

§ 3 Verksamhet 
Bolaget skall bedriva forskning och utveckling 
rörande psykologiska, fysiologiska och 

statistiska metoder, försälja eller tillämpa 
dessa eller andra liknande metoder och 

erbjuda konsultuppdrag inom dessa områden, 
samt därmed förenlig verksamhet. 

§ 3 Verksamhet 
Bolaget ska direkt eller genom dotterbolag 
bedriva utveckling inom digitala tjänster, 

internetteknologi, programvaruutveckling, 
utveckla, driva och sälja konsulttjänster inom 

besläktade områden, idka handel med 
värdepapper samt därmed förenlig 
verksamhet. Vidare ska Bolaget bedriva 
forskning och utveckling rörande psykologiska, 

fysiologiska och statistiska metoder, försälja 
eller tillämpa dessa eller andra liknande 
metoder och erbjuda konsultuppdrag inom 
dessa områden, samt därmed förenlig 
verksamhet. 
 

§ 4 Aktiekapital  
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 6 650 000 
kronor och högst 26 600 000 kronor.  

§ 4 Aktiekapital  
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 7 200 000 
kronor och högst 28 800 000 kronor.  

§ 5 Antal aktier  
Antal aktier skall vara lägst 350 000 000 och 
högst 1 400 000 000 stycken.  

§ 5 Antal aktier  
Antal aktier ska vara lägst 2 400 000 000 och 
högst 9 600 000 000 stycken. 

§ 6 Styrelse 
Styrelsen skall bestå av lägst fyra och högst 
sju ledamöter med noll suppleanter. 

§ 6 Styrelse 
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst 
åtta ledamöter med noll suppleanter. 

 
 
Beslut om minskning av aktiekapitalet  
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att minska aktiekapitalet med 
5 971 279,474 kronor för överföring till fritt eget kapital utan indragning av aktier. Det noteras att 
beslutet inte kräver tillstånd från Bolagsverket med anledning av att stämman även fattade beslut 

om att genomföra en nyemission varigenom aktiekapitalet ökas med minst samma belopp.  

 
Beslut om riktad nyemission av vederlagsaktier med anledning av förvärvet av Petzbe, 
Inc.  
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att genomföra en riktad nyemission av 
högst 2 182 637 950 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 6 547 913,85 
kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.  
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• Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma säljarna av Petzbe Inc. Skälen till avvikelsen 
från aktieägarnas företrädesrätt är att, i enlighet med Bolagets avtal med säljarna av 
Petzbe, Inc., erlägga betalning genom emission av vederlagsaktier i Bolaget. Bolaget avser 
att efter förvärvet ansöka om listning av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth 
Market eller liknande handelsplats.  

 
• För varje tecknad aktie ska erläggas 0,078 kronor. Grunden för teckningskursen är aktiens 

marknadsvärde.  
 

• Av överkursen ska 475 000 kronor allokeras till bunden överkursfond och resterande till fri 
överkursfond. 

 

• Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske inom en vecka från dagen för 
emissionsbeslutet. Betalning för de tecknade aktierna ska ske inom en vecka efter 

teckning.  
 

• Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.  
 

• De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i 
aktieboken.  
 

• Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen. 
 
Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om försäljning av NeuraMetrix USA Inc.  
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om 

försäljning av det helägda dotterbolaget, NeuraMetrix USA Inc (”NeuraMetrix”) och att 
försäljningen kan ske på följande villkor.  
 

• Försäljningen ska ske till aktieägaren ScanInvest Ltd. 
 

• ScanInvest Ltd. ska i efterföljande led hantera vidareförsäljning av aktierna i NeuraMetrix 
till dem som var aktieägare i NeuraMetrix vid förvärvstillfället hösten 2021. 

 
• Försäljningen ska ske till bokfört värde vid tidpunkten för försäljningen vilket beräknas 

uppgå till 1 krona.  
 
Beslut om att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller 
konvertibler 

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att – vid ett eller 
flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om att öka Bolagets aktiekapital 
genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler inom de gränser som 
bolagsordningen medger. 

 
För ytterligare information, vänligen kontakta  
Daniel Rudeklint, VD, telefon: +46 73 158 02 73 

E-post: daniel.rudeklint@emotra.se 
 
Om Emotra AB (publ) 
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: +46 732 – 34 41 93, www.Emotra.se 
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