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Allmänt
Detta informationsmemorandum (“Memorandumet”) har upprättats med 
anledning av inbjudan till teckning av aktier och teckningsoptioner (”units”) 
med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Emotra AB i enlighet med 
villkoren i Memorandumet (”Erbjudandet” eller ”Företrädesemissionen”). 
Med ”Emotra” eller ”Bolaget” avses Emotra AB med organisationsnummer 
556612–1579. Varje Unit innehåller två (2) aktier och två (2) teckningsop-
tioner av serie 2020 som erbjuds i Företrädesemissionen. Med “Teck-
ningsoption” avses den teckningsoption som ger rätt att teckna nya aktier 
i Bolaget i enlighet med ”Villkor för Teckningsoptioner 2020”.

En investering i aktier är förenad med vissa risker (se avsnittet “Riskfakto-
rer”). När investerare fattar ett investeringsbeslut måste de förlita sig på sin 
egen bedömning av Emotra och Memorandumet, inklusive föreliggande 
sakförhållanden och risker. Inför ett investeringsbeslut bör potentiella 
investerare anlita sina egna professionella rådgivare samt noga utvärdera 
och överväga investeringsbeslutet. Memorandumet har upprättats av 
styrelsen i Bolaget.

Vid hänvisningar till ”Spotlight” avses den multilaterala handelsplattfor-
men Spotlight Stock Market som är en bifirma till ATS Finans AB, org.
nr 556736–8195, och vid hänvisning till ”Euroclear” avses Euroclear 
Sweden AB, org.nr 556112–8074. Samtliga finansiella siffror är i svenska 
kronor (”SEK”) om inget annat anges. Med ”TSEK” avses tusen SEK, med 
”MSEK” avses miljoner SEK.

Regelverk
Memorandumet utgör ej ett Prospekt enligt Lagen (2019:414) med 
kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning (ProspKompL) 
och har därför inte granskats eller registrerats hos Finansinspektionen (FI). 
Grunden för undantaget är att det sammanlagda värdet av emissioner av 
överlåtbara värdepapper i Bolaget, riktade till allmänheten, understiger 2,5 
miljoner euro under en tolvmånadersperiod (2 kap 1§ ProspKompL).

Distributionsområde
Erbjudandet i Memorandumet riktar sig inte till personer vars deltagande 
förutsätter prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av 
svensk rätt. Memorandumet, anmälningssedeln och andra till Erbjudandet 
hänförliga handlingar får därför inte distribueras i något land där distri-
butionen eller Erbjudandet kräver åtgärd enligt föregående mening eller 
strider mot regler i sådant land. De aktier som erbjuds till förvärv har inte 
registrerats enligt United States Securities Act of 1933 (”Securities Act”) 
enligt sin senaste lydelse och inte heller enligt motsvarande lag i någon 
enskild stat i Amerikas Förenta Stater (USA), Australien, Japan, Kanada, 
Nya Zeeland eller Sydafrika och får därför inte utbjudas till försäljning eller 
försäljas (varken direkt eller indirekt) i USA, Australien, Japan, Kanada, 
Nya Zeeland eller Sydafrika eller till personer med hemvist där eller för 
sådan persons räkning utan att undantag från registreringskrav föreligger. 
Det åligger envar att iaktta sådana begränsningar enligt lagar och regler 
utanför Sverige. Anmälan om förvärv av aktier i strid med ovanstående kan 
komma att anses ogiltig.

Framåtriktad information och marknadsinformation
Memorandumet innehåller viss framåtriktad information som återspeglar 
Emotras aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ 
utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, 
”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser 
avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundad på 

historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är 
till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhets-
faktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. 
Även om det är Bolagets bedömning att framåtriktad information i Me-
morandumet är baserad på rimliga överväganden, kan faktisk utveckling, 
händelser och resultat komma att väsentligen avvika från förväntningarna. 
Faktorer som kan medföra att Bolagets framtida resultat och utveckling 
avviker från vad som uttalas i framåtriktad information innefattar, men är 
inte begränsad till, de som beskrivs i avsnittet ”Riskfaktorer”. Framåtriktad 
information i Memorandumet gäller endast per dagen för Memorandumets 
avgivande. Emotra lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdate-
ringar eller revideringar av framåtriktad information till följd av ny informa-
tion, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som 
följer av tillämplig lagstiftning.

Information från tredje part
Memorandumet innehåller information som har hämtats från tredje part. All 
sådan information har återgivits korrekt. Även om Bolaget anser att dessa 
källor är tillförlitliga har ingen oberoende verifiering gjorts, varför riktigheten 
eller fullständigheten i informationen inte kan garanteras. Såvitt Bolaget 
känner till och kan försäkra genom jämförelse med annan information 
som offentliggjorts av tredje parter varifrån informationen hämtats, har 
dock inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna 
informationen felaktig eller missvisande.

Memorandumets tillgänglighet
Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets webbplats, emotra.se, 
Mangold Fondkommission AB:s hemsida mangold.se samt Spotlights 
hemsida, spotlightstockmarket.com

Tillämplig lagstiftning
För Företrädesemissionen och Memorandumet gäller svensk rätt. Tvist 
med anledning av Företrädesemissionen, Memorandumet eller därmed 
sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol 
exklusivt.

Emissionsinstitut
Mangold Fondkommission AB (”Mangold”) agerar emissionsinstitut vid 
genomförandet av Företrädesemissionen. Mangold friskriver sig från allt 
ansvar beträffande innehållet i Memorandumet samt för eventuella investe-
rings- och, eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i 
Memorandumet.

Projektledare 
Mangold agerar projektledare i Företrädesemissionen. Mangold har bistått 
ledningen och styrelsen för Emotra med tjänster rörande upprättande av 
memorandum, upprättande av marknadsföringsplan, koordinering med 
tredje part och stöd vid frågor rörande bolagsformalia i samband med 
Företrädesemissionen.

Styrelsens försäkran
Styrelsen i Emotra AB är ansvarig för den information som lämnas i 
Memorandumet, som har upprättats med anledning av Erbjudandet att 
teckna units i Bolaget. Härmed försäkras att alla rimliga försiktighetsåtgär-
der har vidtagits för att säkerställa att uppgifterna i Memorandumet, såvitt 
styrelsen vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att inga 
uppgifter har utelämnats som skulle kunna påverka den bild av Emotra AB 
som skapas genom Memorandumet.

VIKTIG INFORMATION
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DEFINITIONER
Habituera: Patienten vänjer sig och reagerar allt mindre på neutrala stimuli

Hyporeaktivitet: Ett tillstånd som identifieras genom att patienten har en mycket snabb habituering och som är associerat med ökad sårbarhet i 
depression 

Kliniska centra: Sjukhus och vårdmottagningar som behandlar psykisk och mental ohälsa

EDOR®: Emotras produkt och psykofysiologiska testmetod, EDOR Test

EDOR Test: Emotras metod för att upptäcka hyporeaktiva individer

Prediktion: Förutse

Elektrodermal: Mätning av hudens elektriska ledningsförmåga, som används för att upptäcka hyporeaktivitet

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG
Villkor För varje en (1) aktie innehavd på avstämningsdagen den 2 mars 2020 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 och 
två (2) vederlagsfria Teckningsoptioner av serie 2020. En (1) teckningsoption av serie 2020 ger rätt till teckning 
av en (1) aktie enligt villkoren för teckningsoptionerna.

Teckningskurs: 0,80 SEK per unit, motsvarande 0,40 SEK per aktie

Emissionsbelopp: 7 037 269 SEK

Antal Units i Erbjudandet: 8 796 586 stycken 

Avstämningsdag: 28 februari

Teckningsperiod: 4 mars – 18 mars 2020

Handel med Uniträtter:  4 mars – 16 mars 2020

Utnyttjande av Teckningsoptioner: 9 – 23 oktober 2020

Handel med BTU:  4 mars 2020 fram till dess att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.

Bolagsvärde före emission: 10 555 903,6 SEK

Bolagsvärde efter emission: 17 593 172,4 SEK

Offentliggörande av utfall: Omkring den 24 mars 2020

Teckningsförbindelser: Teckningsförbindelser om cirka två procent av motsvarande emissionsbelopp.

Externa garantiåtaganden: Externa garantiåtaganden om cirka 50 procent av motsvarande emissionsbelopp.
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RISKFAKTORER
En investering i aktier är alltid förenad med risk. Ett antal faktorer utanför Bolagets kontroll, liksom ett flertal 
faktorer vars effekter Bolaget kan påverka genom sitt agerande, kan komma att få en negativ påverkan 
på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning, vilket kan medföra att värdet på Bolagets aktier 
minskar och att en aktieägare kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital. Vid en bedömning av 
Bolagets framtida utveckling är det därför av vikt att vid sidan om möjligheter till positiv utveckling även 
beakta riskerna i Bolagets verksamhet och att vid en samlad utvärdering även granska övrig information 
i Memorandumet samt göra en allmän omvärldsbedömning. Nedan beskrivs de risker och osäkerhets-
faktorer som bedöms ha väsentlig betydelse för Bolagets framtida utveckling. Riskerna är ej rangordnade 
och gör inte anspråk på att vara heltäckande. Ytterligare risker och osäkerheter som Bolaget för närvaran-
de inte känner till kan också komma att utvecklas till viktiga faktorer som påverkar Bolagets verksamhet 
och framtida utveckling.

Verksamhet och branschrelaterade risker
Konjunkturutveckling och valutarisk
Det finns risk att externa faktorer såsom inflation, valuta- och 
ränteförändringar, tillgång och efterfrågan samt låg- och högkon-
junkturer har inverkan på rörelsekostnader, försäljningspriser och 
aktievärdering. Det finns även risk att Emotras framtida intäkter 
och aktievärdering påverkas negativt av dessa faktorer, vilka står 
utom Bolagets kontroll. En del av försäljningsintäkterna kan kom-
ma att inflyta i internationella valutor. Valutakurser kan väsentligen 
förändras. Det finns risk att ovanstående medför negativa konse-
kvenser för Bolagets verksamhet och resultat.

Marknadsutveckling
Under förutsättning att planerade studier ger tillfredställande 
resultat avser Emotra att bygga marknad för produkten EDOR® 
och därigenom skapa intäkter. Bolaget avser att etablera sig både 
i Sverige och utomlands. En etablering i nya länder och regioner 
kan medföra problem och risker som är svåra att förutse. Vidare 
kan etableringar försenas och därigenom medföra intäktsbortfall. 
Skulle Bolaget besluta sig för att växa genom förvärv av andra 
företag finns det risk att synergieffekter inte uppnås. Det finns 
risk att en snabb tillväxt medför problem på det organisatoriska 
planet. Det finns risk att svårigheter att rekrytera rätt personal 
uppstår och det finns även risk att svårigheter uppstår avseende 
att framgångsrikt integrera ny personal i organisationen.

Kliniska prövningar och regulatoriska godkän-
nanden
Kliniska studier har hittills lett till resultat som stödjer Emotras 
metods säkerhet och goda funktion, men inga garantier kan läm-
nas beträffande framtida studieresultat. Det finns risk att Bolaget 
misslyckas med att påvisa specifika fördelar och tillräckligt tydliga 
resultat. Det kan finnas olika skäl till sådana misslyckanden, 
det nödvändiga antalet patienter kan komma att underskattas, 
patienter kan dra sig ur studier, studieupplägg kan bli felaktiga, 
kliniska centra kan bli förhindrade att fullgöra sina åtaganden, de 
kliniska mätresultaten kan visa sig mer svårtolkade än förväntat 
etc. Det finns risk att marknadsacceptans för att kunna möjliggöra 
försäljning av Emotras produkter ej kan uppnås. Det finns risk att 
detta föranleder reducerat eller uteblivet kassaflöde.

Politisk risk
Bolaget arbetar för att vara verksamt i och inom ett antal olika 
länder. Risker kan uppstå genom förändringar av lagar, skatter, 
tullar, växelkurser och andra villkor för utländska bolag. Bolaget 
påverkas även av politiska och ekonomiska osäkerhetsfaktorer 
i dessa länder. Bolaget kan också komma att påverkas negativt 
av eventuella inrikespolitiska beslut. Det finns risk att ovanståen-
de medför negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och 
resultat.

Konkurrenter
Emotra har efter bästa förmåga skyddat produktsystemet genom 
att hemlighålla strategiskt viktiga och för resultatanalysen nödvän-
diga matematiska algoritmer samt genom att förbereda patentan-
sökningar och varumärkesskydd på de enligt Bolaget strategiskt 
viktiga marknaderna. Självmordsproblematiken ökar dock runt om 
i världen. Med tanke på att många unga människor drabbas och 
att det är svårt att identifiera de som är självmordsbenägna kan 
inte uteslutas att alternativa teknologier utvecklas. En omfattande 
satsning och produktutveckling från en konkurrent kan medföra 
risker i form av försämrad försäljning. Bolag med global verk-
samhet som i dagsläget arbetar inom närliggande områden kan 
bestämma sig för att etablera sig inom Emotras verksamhetsom-
råde. Ökad konkurrens medför risk för negativa försäljnings- och 
resultateffekter för Bolaget i framtiden.

Leverantörer
Emotra har samarbete med leverantörer och tillverkare. Det 
kan inte uteslutas att en eller flera av dessa väljer att bryta sitt 
samarbete med Bolaget, vilket medför risk för en negativ inver-
kan på verksamheten. Det finns risk att Bolagets leverantörer 
och tillverkare inte till fullo uppfyller de kvalitetskrav som Bolaget 
ställer. Likaså finns risk att en etablering av nya leverantörer eller 
tillverkare bli mer kostsam och/eller tar längre tid än vad Bolaget 
beräknar.

Begränsade resurser
Att bygga marknad för Emotras produkt EDOR® kan innebära 
ökade kostnader för Bolaget. Det finns risk att försening av mark-
nadsgenombrott på nya marknader innebär resultatförsämringar 
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för Bolaget. Vid eventuella förseningar i produktutvecklingen fin
ns risk att kassaflöde genereras senare än planerat. Det finns risk 
att Bolaget i framtiden kan behöva anskaffa ytterligare kapital och 
det föreligger risk att eventuellt ytterligare kapital inte kan anskaf-
fas. Det finns därför risk att utvecklingen tillfälligt stoppas eller att 
Bolaget tvingas bedriva verksamheten i lägre takt än önskat vilket 
kan leda till försenad eller utebliven kommersialisering och intäkter.

Särskilt behov av rörelsekapital
Emotras verksamhet medför behov av finansiering. Mot bakgrund 
av Bolagets planerade vidareutveckling, kommer det att ställas 
krav på finansiering av rörelsekapital. Det är styrelsens bedömning 
att det befintliga rörelsekapitalet för Bolaget inte är tillräckligt för 
att möta Bolagets behov under en period om tolv månader från 
dagen för detta Memorandum. I det fall Bolaget ej lyckas arrange-
ra ytterligare rörelsekapital, finns en risk för att Bolagets kan kom-
ma att tvingas revidera sin framtida utvecklingsplan. Om Bolaget 
skulle misslyckas med att anskaffa det kapital som definierats 
i detta Memorandum, finns en risk för att detta kan komma att 
påverka Emotras planering för studier, framtida försäljning, resultat 
och därmed finansiella ställning negativt. Om Bolaget helt skulle 
misslyckas med att anskaffa ytterligare kapital, finns en risk för att 
detta kan komma att påverka Bolagets fortlevnad.

Beroende av nyckelpersoner och medarbetare
Emotras nyckelpersoner har stor kompetens och lång erfarenhet 
inom Bolagets verksamhetsområde. Det finns risk att en förlust 
av en eller flera nyckelpersoner medför negativa konsekvenser för 
Bolagets verksamhet och resultat. Det finns även risk att svårighe-
ter att rekrytera in nya nyckelpersoner medför negativa konse-
kvenser för Bolagets verksamhet. Det är inte möjligt att till fullo 
skydda sig mot obehörig spridning av information, vilket medför 
risk för att konkurrenter får del av och kan dra nytta av den know-
how som utvecklats av Bolaget till skada för Bolaget.

Beroende av Samarbetspartners
Bolaget kan i framtiden bedriver projekt tillsammans med samar-
betspartners. Det finns en risk för att en eller flera av dessa väljer 
att avsluta samarbetet med Bolaget vilket med hög sannolikhet 
skulle kunna få en negativ inverkan på verksamheten. Det finns 
även en risk för att Bolagets samarbetspartners inte till fullo 
uppfyller de kvalitetskrav som Bolaget ställer. Om någon av dessa 
risker skulle realiseras kan det påverka Bolagets försäljning, resul-
tat och därmed finansiella ställning negativt.

Förmåga att hantera tillväxt
I takt med att organisationen växer behöver effektiva planerings- 
och ledningsprocesser utvecklas. Om Bolaget misslyckas med 
att hantera en eventuell snabb tillväxttakt kan detta få negativa 
konsekvenser för verksamheten, dess försäljning och lönsamhet.
Immateriella rättigheter

Det finns risk att patentansökningar inte kommer att godkännas 
och det finns även risk att ett godkänt patent inte kommer att 
utgöra ett fullgott kommersiellt skydd i framtiden. Det finns risk att 
detta innebär svårigheter eller förseningar vid kommersialisering 
av framtida produkter och därmed även svårigheter att generera 
intäkter. Motsvarande gäller även för andra immateriella rättigheter 
såsom till exempel varumärken.

Forskning & utveckling
Emotra planerar att genomföra för Bolaget viktiga kliniska studier 
och kommer fortsättningsvis att nyutveckla och vidareutveckla 
produkter inom sitt verksamhetsområde. Tids- och kostnads-
aspekter för produktutveckling kan vara svåra att på förhand 
fastställa med exakthet. Detta medför risk att planerade kliniska 
studier och produktutveckling blir mer kostnadskrävande än 
planerat.

Osäkerhet i framtidsbedömningar
I detta Memorandum redogör Emotra för Bolagets framtidsbe-
dömningar och antaganden som ligger till grund för Bolagets stra-
tegiska val. Samtliga bedömningar och antaganden är styrelsens 
och ledningens bästa uppskattningar av den kommande utveck-
lingen. Det finns en risk att dessa bedömningar är felaktiga och 
om denna risk skulle realiseras kan det påverka Bolagets försälj-
ning, resultat och därmed finansiella ställning negativt.

Kunder
Bolaget är i inledningsfasen av en kommersiell lansering och har 
i dagsläget fåtal kunder. Således råder osäkerhet kring risksprid-
ning per kund. Eftersom Emotra tidigare inte marknadslanserat 
någon produkt kan det vara svårt att förutse hur stor efterfrågan 
kommer att bli på produkten och därigenom hur många kunder 
som kommer att köpa produkten. Om marknaden inte accepterar 
produkten och inte förstår fördelarna med densamma finns risk 
för negativa konsekvenser för Bolaget i form av uteblivna intäkter. 
I samarbete med de forsknings- och vårdenheter som insett eller 
är på god väg att konstatera de ekonomiska och kvalitetsmässiga 
fördelarna med produkten och dess användning vid suicidrisk-
bedömning av patienter kan Bolaget behöva skaffa tydliga bevis 
som övriga beslutsfattare inte invänder emot. Det finns risk att så-
dana bevis inte kan anskaffas av Bolaget och därmed kan Bolaget 
påverkas negativt genom försenade eller uteblivna intäkter.

Aktiemarknadsrelaterade risker
Kursfall på aktiemarknaden
Aktiemarknaden kan generellt gå ner av olika anledningar så som 
räntehöjningar, politiska utspel, valutaförändringar och sämre 
konjunkturella förutsättningar. Aktiemarknaden präglas även till 
stor del av psykologiska faktorer. Aktier i Emotra påverkas på 
samma sätt som alla andra bolags aktier av dessa faktorer, vilket 
till sin natur många gånger kan vara problematiska att förutse och 
skydda sig mot. Detta kan innebära att en investerare vid försälj-
ningstillfället gör en förlust på sitt aktieinnehav.

Likviditet i handeln
Likviditeten i handeln med Bolagets aktie kan vara begränsad, 
vilket kan förstärka fluktuationerna i aktiekursen. Det kan föreligga 
en risk att aktien inte omsätts varje dag och avståndet mellan 
köp- och säljkurs kan vara betydande. Det finns ingen garanti 
för att aktier i Emotra kan säljas till en för innehavaren vid varje 
tidpunkt acceptabel kurs. Om detta skulle vara fallet kan det leda 
till en förlust för innehavaren av värdepapperet.

Framtida utebliven utdelning
Ingen utdelning har hittills lämnats till aktieägarna i Emotra. Det 
finns risk för att framtida kassaflöden inte kommer att överstiga 
Bolagets kapitalbehov och att bolagsstämma inte beslutar om 
framtida utdelningar.
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Handel på Spotlight Stock Market
Bolagets aktie handlas på Spotlight Stock Market. Spotlight Stock 
Market är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag un-
der Finansinspektionens tillsyn. Spotlight Stock Market driver en 
handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad. Aktier 
som är noterade på Spotlight Stock Market omfattas inte av lika 
omfattande regelverk som de aktier som är upptagna till handel 
på reglerade marknader. Spotlight Stock Market har ett eget re-
gelsystem, som är anpassat för mindre bolag och tillväxtbolag, för 
att främja ett gott investerarskydd. Som en följd av skillnader i de 
olika regelverkens omfattning, kan en placering i aktier som hand-
las på Spotlight Stock Market vara mer riskfylld än en placering i 
aktier som handlas på en reglerad marknad.

Ej säkerställda teckningsförbindelser
Emotra har erhållit teckningsförbindelser avseende Företrädese-
missionen från ett antal befintliga aktieägare. Åtagandet gentemot 
Emotra, med anledning av dessa förbindelser, är inte säkerställda 

genom pantsättning, spärrmedel eller något liknande arrange-
mang, varför det finns en risk att de som lämnat förbindelser inte 
kommer att kunna infria sina åtaganden. I de fall de som lämnat 
förbindelser inte skulle kunna infria sina åtaganden skulle Bolaget 
få in mindre kapital än planerat och därför tvingas negativt revide-
ra fastlagda framtidsplaner.
Eventuell ersättning i samband med teckningså-
taganden och garantiåtaganden
Garantiersättning utgår till de parter som ingått garantiåtagande. 
Ingen ersättning utgår för teckningsåtaganden. Emissionsga-
ranterna kan välja att få sin ersättning i aktier eller som kontant 
ersättning. Om någon av emissionsgaranterna väljer att få ersätt-
ning i aktier kommer styrelsen att besluta om emission av sådana 
aktier med stöd av bemyndigande från ordinarie bolagsstämma 
den 15 maj 2019. Styrelsen avser att besluta om sådana even-
tuella emissioner av aktier i nära anslutning till tilldelning av units i 
Företrädesemissionen.
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INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS

Styrelsen i Emotra beslutade den 24 februari 2020, med stöd av bemyndigande från ordinarie bolagsstämma 15 maj 2019, om en 
Företrädesemission av Units. Vid fullteckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 7 MSEK. Om samtliga teckningsoptioner 
utnyttjas tillförs Bolaget ytterligare likvid mellan 7-14 MSEK, beroende på teckningskurs, före emissionskostnader.

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet med högst 334 270,27 SEK från 501 405,42 SEK till högst 835 675,69 SEK genom 
emission av högst aktier, envar med ett kvotvärde om 0,019 SEK. För varje en (1) befintlig aktie i Bolaget som innehas på avstäm-
ningsdagen för Företrädesemissionen, den 2 mars 2020, erhålles en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) ny unit 
i Emotra. Varje unit innehåller två (2) aktier och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie 2020. En (1) teckningsoption av serie 
2020 ger rätt till teckning av en (1) aktie enligt villkoren för teckningsoptionerna. Teckningskursen per unit är 0,80 SEK, vilket motsvarar 
en teckningskurs per aktie om 0,40 SEK. Vid fullteckning av aktier i Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 7 MSEK 
före emissionskostnader, vilka totalt beräknas uppgå till cirka 1,35 MSEK. Emotra har erhållit teckningsförbindelser genom Daniel Poté 
och Claes Holmberg (via bolag), vilket tillsammansuppgår till cirka 0,2 MSEK, motsvarande cirka två procent av Företrädesemissionen. 
Därutöver har Bolaget tecknat externa garantiåtagande vilket uppgår till cirka 3,5 MSEK, vilket motsvarar cirka 50 procent av Företräde-
semissionen. Ersättning utgår med 12 procent på garanterat belopp i form av kontanter eller 14 procent av garanterat belopp i form av 
aktier. Sammanlagt är således cirka 52 procent av Erbjudandet säkerställt genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

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.

Teckningstiden löper under perioden 4 mars till och med den 18 mars 2020. För mer information se avsnittet ”Villkor och anvisningar”.
I övrigt hänvisas man till redogörelsen i Memorandumet som har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella 
instrument av styrelsen i Emotra. Styrelsen för Emotra är ansvarig för innehållet i Memorandumet. Information om styrelseledamöterna i 
Memorandumet finns under avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisor”. Styrelsen för Emotra försäkrar härmed att sty-
relsen har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i detta memorandum, såvitt styrelsen vet, överens-
stämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.

Mölndal 3 mars 2020

Styrelsen i Emotra AB
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I mars 2017 kunde Emotras multicenterstudie, EUDOR-A, i vilken över 1 500 patienter testats på 16 kliniker i nio länder i Europa, 
avslutas helt enligt budget och tidsplan och med mycket goda resultat. Jämfört med resultaten från andra studier minskade andelen 
självmord från tidigare cirka fem procent ner till 0,5 procent i EUDOR-A. Under 2018 genomfördes ytterligare en viktig studie, i vilken 
resultaten från de tidigare blinda studierna aggregerats. Genom beräkningar kunde man visa att den oproportionerliga fördelningen av 
självmord hos hyporeaktiva inte var slumpmässig. Resultaten visade entydigt att hyporeaktiva har betydligt högre risk för självmord än 
andra. 

Ett än viktigare resultat kom fram i en studie, som genomfördes av ett av de centra som deltog i EUDORA-A. I studien valde man att 
dokumentera andelen patienter, som under en uppföljningstid av tolv månader återföll i depression. Resultaten visade att andelen pa-
tienter som återföll var betydligt högre i den hyporeaktiva gruppen jämfört med i den reaktiva.

Under våren 2018 implementerade Emotra en strategi som riktade sig mot några av Europas större städer. Den nya strategin har lett 
fram till viktiga samarbeten med framträdande universitet och psykiatriska kliniker och diskussioner om samarbeten med ytterligare ett 
antal. Därmed har möjligheten till en mycket stor marknad globalt med uttalade behov av metoder som stöd öppnats för Emotra. Bola-
get befinner sig i nuläget i diskussioner med ett antal kliniker och vissa fall planering av studier med återfall i depression som huvudsak-
lig forskningsfråga. Emotra har kontakt med ett antal kliniska centra där fler kan komma att läggas till. 

Emotra genomför nu en nyemission om cirka 7 MSEK för att finansiera forskning och teknisk utveckling. Kliniska studier och samar-
beten behövs för att skapa en första plattform som kan användas till fortsatt marknadspenetration. 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.

Det fortsatta marknadsarbetet kommer fokusera på att få ombord fler ledande psykiatriska kliniker, i de europeiska storstäder som 
Emotra bearbetat sedan 2018. 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.

Den tekniska utvecklingen kommer fortsatt fokusera på produktutveckling av analystjänsten, där utvecklingen av ett AI-baserat analys-
program är högsta prioritet.

Nedan presenteras en detaljerad fördelning av vad emissionslikviden huvudsakligen är avsedd att användas till, ordnat efter prioritet. Vid 
fulltecknad emission beräknas kapitalet att räcka i minst tolv månader. Emissionskostnader beräknas uppgå till cirka 1,35 MSEK.

Emissionslikvidens användning
Emissionslikviden vid en fulltecknad emission avses användas till följande, i prioritetsordning:

1. Emissionskostnader, cirka 15 procent
2. Kliniska studier och vetenskapliga samarbeten, cirka 45 procent
3. Driva marknadsaktiviteter, inkluderat marknadskommunikation och utbildningar. Cirka 15 procent
4. Fortsatt produktutveckling av hård- och mjukvara. Cirka 15 procent
5. Administration av Bolaget. Cirka 10 procent
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Varje år drabbas över 320 miljoner människor i världen av depression, en sjukdom som för många 
innebär en stor påverkan på deras liv och närstående. Var fjärde svensk drabbas någon gång i livet av en 
depression så allvarlig att den kräver behandling. Det är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning 
idag där många behöver medicinsk behandling. Under föregående år hämtade sju procent av alla män 
och 13 procent av kvinnor någon gång ut antidepressiva läkemedel i Sverige. 

På grund av mängden patienter och andelen återfall är detta en central och daglig utmaning inom psy-
kiatrin som är ständigt närvarande för både patient och behandlande läkare. Eftersom depression leder 
till lång sjukfrånvaro och funktionsnedsättningar, leder det till stora kostnader för både samhället och 
arbetsgivare. Enbart inom EU beräknas kostnaden för mental ohälsa vara cirka 600 miljarder SEK årligen 
och i Sverige beräknas mental ohälsa kosta svenska samhället cirka 75 miljarder SEK årligen varav cirka 
35 miljarder SEK relaterat till depression.
 
Ett av huvudproblemen med återfall är att det saknas objektiva diagnostiska markörer som ger informa-
tion för indelning i högre och lägre risk och vägledning för behandling. Eftersom det är så många som 
drabbas av depressioner och återfall i fler depressionsepisoder, skulle förbättrad diagnostik leda till stora 
kostnadsbesparingar för samhället, samtidigt som patienter kan få bättre och säkrare vård. Här tror vi att 
EDOR® Test kan ge biologisk och objektiv information om en förhöjd risk för deprimerade patienter. 

Under 2019 har Emotra fått tillgång till data som visar på att EDOR-metoden kan identifiera en riskgrupp 
som har mellan tre och fyra gånger förhöjd risk för återfall i depression. Från våra diskussioner med 
beslutsfattare, psykiatriska specialister och forskare har vi förstått att det här är ett mycket stort problem-
område där resultat från EDOR-test kan ge värdefull biologisk information för behandlande läkare. Givet 
det stora antalet deprimerade patienter i världen och den höga frekvensen av återfall ser vi möjligheten 
att bygga en unik position på en stor global marknad över tid. 

Inom området mental ohälsa och psykiatrin specifikt har det vetenskapliga fältet tagit stora steg till 
bättre förståelse kring de biologiska processer som påverkar hjärnan. I nuläget finns många intressanta 
innovationer som är på väg till rutinvården med behandlingar, diagnostik och stöd för patient och läkare. 
Emotra, med EDOR® kommer att vara en unik spelare som har möjlighet att bidra med mer och bättre 
information och spara både lidande och höja säkerheten för patienter världen över. 

Daniel Poté, 
VD Emotra AB 
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Företrädesrätt och uniträtter
Den som på avstämningsdagen, den 2 mars 2020, är registrerad 
som aktieägare i den av Euroclear förda aktieboken för Emotra äger 
företrädesrätt att teckna units i Erbjudandet, i relation till tidigare 
innehav av aktier. Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare 
att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av units. För varje 
en (1) aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. 
Tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) ny unit till kursen 0,80 
SEK per unit i Emotra. Varje unit innehåller två (2) aktier och två (2) 
vederlagsfria Teckningsoptioner.

Aktieägare som väljer att inte delta i Erbjudandet kommer få sin äga-
randel utspädd med 40 procent, vid full teckning i Erbjudandet, men 
har möjlighet att kompensera sig för utspädningseffekten genom att 
sälja sina uniträtter.

Uniträtter
Aktieägare i Bolaget erhåller för varje befintlig aktie en (1) uniträtt. Det 
krävs tre (3) uniträtter för teckning av en (1) ny unit i Företrädesemis-
sionen.

Teckningskurs per unit
Teckningskursen uppgår till 0,80 SEK per unit. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i Företräde-
semissionen är den 2 mars 2020. Sista dag för handel i Bolagets 
aktie, med rätt till uniträtter i Företrädesemissionen, är den 27 februari 
2020. Första dagen för handel i Bolagets aktier, utan rätt till uniträtter i 
Företrädesemissionen är den 28 februari, 2020.

Teckningsperiod
Teckning av units med stöd av uniträtter ska ske under tiden från 
och med den 4 mars 2020 till och med den 18 mars, 2020 klockan 
15.00 (CET).

Observera att ej utnyttjade uniträtter blir ogiltiga efter teckningstidens 
utgång och därmed förlorar sitt eventuella värde. Outnyttjade uniträt-
ter kommer att avregistreras från respektive aktieägares VP-konto 
utan avisering från Euroclear.

Styrelsen i Emotra har rätt att förlänga teckningsperioden.  Ett even-
tuellt sådant beslut kommer fattas senast i samband med utgången 
av teckningsperioden. Vid beslut om förlängning av teckningsperio-
den kommer Bolaget gå ut med pressmeddelande.

Handel med uniträtter
Handel med uniträtter äger rum på Spotlight Stock Market under 
perioden, från och med den 4 mars 2020 till och med den 16 mars 
2020. Aktieägare ska vända sig direkt till sin bank eller annan förvalta-
re med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av 
uniträtter. Uniträtter som förvärvas under ovan nämnda handelspe-
riod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna nya units som 
de uniträtter aktieägare erhåller baserat på̊ sina innehav i Bolaget på̊ 
avstämningsdagen. ISIN-koden för uniträtterna är SE0013888153.

 Emissionsredovisning och anmälningssedlar
Direktregistrerade innehav
Förtryckt emissionsredovisning med vidhängande bankgiroa-
vi skickas till direktregistrerade aktieägare och företrädare för 
aktieägare som på avstämningsdagen var registrerade i den av 
Euroclear förda aktieboken. Av emissionsredovisningen framgår 
bland annat antal erhållna uniträtter och det hela antal units som 
kan tecknas i Erbjudandet. Avi avseende registrering av uniträtter 
på VP-konto kommer inte att skickas ut.

Aktieägare som är upptagna i den i anslutning till aktieboken förda 
särskilda förteckningen över panthavare och förmyndare erhåller 
inte någon emissionsredovisning utan meddelas separat.

Förvaltarregistrerade innehav
Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller 
annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning eller bankgi-
roavi. Teckning av och betalning för units i Erbjudandet ska istället 
ske i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner
Tilldelning av uniträtter och utgivande av nya units till personer 
som är bosatta utanför Sverige kan påverkas av värdepapperslag-
stiftningen i sådana länder, se det i Memorandumets inledande 
avsnittet ”Viktig information”. Med anledning härav kommer, med 
vissa eventuella undantag, aktieägare som har sina befintliga 
aktier direktregistrerade på VP-konton med registrerade adres-
ser i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, 
Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i något annat land där 
deltagande i Erbjudandet skulle förutsätta ytterligare prospekt, 
registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt 
eller strida mot regler i sådant land, inte att erhålla några uniträt-
ter eller tillåtas teckna nya units i Erbjudandet. De uniträtter som 
annars skulle ha levererats till dessa aktieägare kommer att säljas 
och försäljningslikviden, med avdrag för kostnader, kommer att 
utbetalas till sådana aktieägare. Belopp understigande 100 SEK 
kommer emellertid inte att utbetalas.

Teckning med stöd av uniträtter
Teckning av units i Erbjudandet med stöd av uniträtter ska ske 
under perioden 4 mars 2020 till och med den 18 mars 2020. 
Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade uniträtter ogiltiga 
och saknar därmed värde. Efter den 18 mars 2020 kommer, utan 
avisering från Euroclear, outnyttjade uniträtter att bokas bort från 
innehavarens VP-konto.
För att inte värdet av uniträtterna ska gå förlorat måste innehava-
ren antingen:
• utnyttja uniträtterna för att teckna nya units i Erbjudandet se-

nast den 18 mars 2020, eller enligt instruktioner från teckna-
rens förvaltare, eller

• sälja de uniträtter som inte avses utnyttjas för teckning senast 
den 16 mars 2020. 

Direktregistrerade aktieägares teckning
Teckning av units i Erbjudandet med stöd av uniträtter sker 
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genom samtidig kontant betalning, antingen genom användande 
av den förtryckta bankgiroavin eller genom användande av en 
särskild anmälningssedel enligt något av följande alternativ:
• Den förtryckta bankgiroavin ska användas om samtliga uniträt-

ter enligt emissionsredovisningen från Euroclear ska utnyttjas.
• Anmälningssedeln märkt ”Särskild anmälningssedel” ska 

användas om uniträtter köpts, sålts eller överförts från annat 
VP-konto, eller av annan anledning ett annat antal uniträtter än 
det som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen ska 
utnyttjas för teckning av nya units. Samtidigt som den ifyllda 
anmälningssedeln skickas in ska betalning ske för tecknade 
units, vilket kan ske på samma sätt som för andra bankgirobe-
talningar, till exempel via Internetbank, genom girering eller på 
bankkontor.   

Särskild anmälningssedel ska vara Mangold tillhanda senast 
klockan 15.00 (CET) den 18 mars 2020. Eventuell anmälnings-
sedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före 
sista teckningsdagen. Endast en anmälningssedel per person 
eller juridisk person kommer att beaktas. I det fall fler än en 
anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att 
beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild anmälningssedel 
kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.
Ifylld särskild anmälningssedel ska skickas eller lämnas till:

MANGOLD FONDKOMMISSION AB 
Emissioner/Emotra
Box 55691 
102 15 Stockholm
Tel: 08-503 015 95 
E-post: emissioner@mangold.se (inskannad anmälningssedel)
Anmälningssedel enligt ovan tillhandahålls på Emotras hemsida, 
Emotra.se, samt på Mangolds hemsida, mangold.se och kan även 
beställas från Mangold under kontorstid på telefon +46 (0) 8-503 
01 595. Anmälningssedel ska vara Mangold tillhanda (adress enligt 
ovan) senast klockan 15.00 (CET) den 13 mars 2020.

Teckning utan stöd av uniträtter
Teckning av units utan stöd av företräde ska ske under perioden 
från och med den 4 mars till och med den 18 mars 2020. Anmälan 
om teckning utan företrädesrätt görs genom att anmälningssedel 
för teckning utan företräde fylls i, undertecknas och skickas till 
Mangold på adress enligt ovan eller att teckning begärs via förvalta-
ren. Någon betalning ska ej ske i samband med anmälan, utan sker 
i enlighet med vad som anges nedan. 

Anmälningssedel för teckning utan företräde ska vara Mangold 
tillhanda senast klockan 15.00 (CET) den 18 mars 2020. Det är 
endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel för teckning utan 
företräde. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer 
enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kom-
mer således att lämnas utan hänseende. Observera att anmälan är 
bindande. Är depån kopplad till en kapitalförsäkring eller ett investe-
ringssparkonto (ISK) var vänlig kontakta din förvaltare för teckning. 

Teckning kan även ske elektroniskt med BankID. Gå in på mang-
old.se/aktuella-emissioner/ och följ instruktionerna. Vid teckning 
av units utan företräde samt vid andra företagshändelser där 
deltagande är frivilligt och tecknaren har ett eget val om delta-
gande, måste Mangold hämta in uppgifter från dig som tecknare 
om medborgarskap och identifikationskoder. Detta följer av det 
regelverk för värdepappershandel som trädde i kraft den 3 januari 
2019. För fysiska personer måste nationellt ID (NID) hämtas in om 
personen har annat medborgarskap än svenskt eller ytterligare 
medborgarskap utöver det svenska medborgarskapet. NID skiljer 
sig från land till land och motsvarar en nationell identifieringskod 
för landet. För juridiska personer (företag) måste Mangold ta in ett 
LEI (Legal Entity Identifier). Mangold kan vara förhindrad att utföra 
transaktionen om inte alla obligatoriska uppgifter inkommer.

Tilldelning vid teckning utan stöd av uniträtter 
För det fall inte samtliga nya units tecknas med företrädesrätt ska 
styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om 
fördelning av Units som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan 
fördelning ska i första hand ske till tecknare som tecknat units 
med stöd av uniträtter och, vid överteckning, i förhållande till det 
antal uniträtter som var och en utnyttjat för teckning av units och, 
i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska 
fördelning ske till övriga som tecknat units utan stöd av uniträtter 
och, vid överteckning, i förhållande till tecknat belopp, och i den 
mån detta inte kan ske, genom lottning.

För units som inte tecknats med stöd av företrädesrätt eller utan 
företrädesrätt enligt ovan ska tilldelningen ske till eventuella garan-
ter av emissionen pro rata i förhållande till garanterat belopp.
Besked om eventuell tilldelning av units tecknade utan företrädes-
rätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av 
en avräkningsnota. Betalning ska ske enligt besked på avräk-
ningsnota, dock senast tre dagar efter utsänd avräkningsnota. 
Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning. 
Erläggs ej likvid i rätt tid kan tecknade units komma att överlåtas 
till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma 
att understiga priset enligt denna Företrädesemission, kan den 
som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa units komma att få 
svara för hela eller delar av mellanskillnaden. 

Betald tecknad unit
Efter erlagd betalning kommer Euroclear att sända ut en avi som 
bekräftelse på att betalda tecknade units bokats in på VP-kontot. 
De nytecknade units kommer att bokföras som BTU på VP-kon-
tot till dess att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket, 
vilket beräknas ske omkring vecka 15 2020. Därefter kommer 
BTU att bokas om till vanliga aktier och teckningsoptioner. Någon 
VP-avi utsänds ej i samband med denna ombokning. 

Handel med BTU
Handel med BTU beräknas ske på Spotlight Stock Market under 
perioden från och med den 4 mars 2020 fram till dess att Före-
trädesemissionen har registrerats av Bolagsverket. Värdepapper-



VILLKOR OCH ANVISNINGAR12

sinstitut med erforderliga tillstånd står till tjänst med förmedling av 
köp och försäljning av BTU. ISIN-koden för BTU är SE001388161.

Villkor för teckningsoptioner av serie 2020 i sam-
mandrag
Varje Unit som tecknas i Företrädesemissionen innehåller två 
(2) teckningsoptioner av serie 2020. De fullständiga villkoren för 
Teckningsoptionerna har införlivats genom hänvisning och finns 
tillgängliga på Emotras hemsida (www.emotra.se).

En (1) Teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget 
till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvikta-
de genomsnittskursen i Emotras aktie på Spotlight Stock Market 
under 10 handelsdagar innan perioden för utnyttjande påbörjas, 
dock lägst 0,40 SEK och högst 0,8 SEK per aktie.
Teckning av aktier i Emotra med stöd av Teckningsoptioner ska 
ske mellan 9-23 oktober 2020.

Handel med Teckningsoptioner
Teckningsoptionerna kommer handlas på Spotlight Stock Market 
under perioden från och med det att BTU omvandlas till aktier och 
Teckningsoptioner, vilket beräknas ske omkring vecka 15 2020, 
och kommer pågå till den 21 oktober 2020. 

Rätt till utdelning
De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på 
den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det 
att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och 
aktierna införts i aktieboken hos Euroclear.

Offentliggörande av utfall i Erbjudandet
Teckningsresultatet i Erbjudandet kommer att offentliggöras 
omkring den 24 mars 2020 genom ett pressmeddelande från 
Emotra.

Handel med aktier som omfattas av Erbjudandet
Emotras aktier är upptagna till handel Spotlight Stock Market. Ef-
ter att Bolagsverket har registrerat de nya aktierna kommer även 
de att handlas på Spotlight Stock Market. Sådan handel beräknas 
inledas omkring vecka 15 2020.
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MARKNADSÖVERSIKT

Marknadsföring och försäljning
Storlek och nåbar potential
Marknadens storlek och utveckling är tätt sammanlänkad med 
andelen människor som har depression. Varje år drabbas 322 
miljoner människor i världen av depression1, en sjukdom som 
ökade med 18 procent mellan åren 2005 och 20152. Bara i Euro-
pa motsvarar det mer än 40 miljoner människor med depression 
och det förutspås bli den sjukdom som utgör största bördan på 
sjukvården i höginkomstländer år 20303.

Den långsiktiga potentialen för EDOR Test kan ses som det totala 
antalet deprimerade globalt, men ett sådant antagande förbiser 
ett antal praktiska begränsningar där ett väl utbyggt sjukvårdssys-
tem för mental hälsa är en absolut förutsättning. För användning 
av EDOR i evaluering av risk för återfall i depression, uppskattar 
Emotra att cirka tio procent av den globala mängden deprimerade 
är praktiskt, affärsmässigt och regulatoriskt åtkomlig för EDOR 
inom en överskådlig framtid. 

Segmentering
På grund av att depression är vanligt förekommande och hanteras 
av flera olika yrkesgrupper finns en potential för användning av 
EDOR både i primärvård och specialiserad vård för användning 
bland psykiater, psykolog och terapeuter.

För Emotra är fokus på psykiatriska sjukhus och mottagningar på 
universitetssjukhus där det finns specialister för diagnos och be-
dömningar av patienter med depression. Bolaget kommer initialt, i 
sina samarbeten, arbeta med kliniska centra som ofta är offentligt 
drivna. I den kommersiella verksamheten och marknadsföringen 
kommer dock fokusera på privata aktörer i Europa. Privata vårdgi-
vare tar lättare upp nya innovationer i sina organisationer och det 
finns en konkurrens som gör att man är mer öppen för produkter 
och/eller metoder som kan förbättra resultat.

Den privata sjukvården utgör en substantiell del av vården inom 
mental hälsa. Tyskland och England är två exempel på den euro-
peiska marknaden där vården inom mental hälsa utgörs av privata 
aktörer. Hälften av sjukhusen i Tyskland är offentliga varav en 
tredjedel är vinstdrivande. Samtidigt finns det mer än 4 500 psyki-
atrer som behandlar 2,5 miljoner patienter per år i mindre, privata 
mottagningar4. I England finns väl utbyggda privata vårdalternativ, 
som ett komplement till NHS (National Health Service) eller fristå-
ende alternativ, som står för närmare 40 procent av de sjukhus 
som är specialiserade på mental hälsa5. Den engelska marknaden 
är dessutom koncentrerad, där de fyra största bolagen står för 
mer än en tredjedel av alla sjukhusbäddar inom mentalvården6. 
Motsvarande andel privata vårdgivare i Sverige är 20 procent7.

1Depression and Other Common Mental Disorders: Global Health Estimates. Geneva: World Health Organization; 2017. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
2GBD 2015 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators, and others. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 310 
diseases and injuries, 1990–2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015. The Lancet, 388: 10053.
3WHO. (2011). Global burden of mental disorders and the need for a comprehensive, coordinated response from health and social sectors at the country level: Report by the 
Secretariat. Hämtad från apps.who.int/gb/ebwha/ pdf_files/EB130/B130_9-en.pdf [access 2019-12-19].
4Wolfgang Gaebel, Jürgen Zielasek and Ulrich Müller, Psychiatry in Germany, International Psychiatry Volume 4 Number 3 July 2007
5Mental Health UK Market Report, LangBuisson, Fourth edition. Published 17 September 2019. (253pp)
6ibid
7Sveriges Kommuner och Landsting (2018). Köp av verksamhet. Kommuner, landsting och regioner 2006-2016. ISBN: 978-91-7585-539-4 
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Det finns således goda förutsättningar för att nå bra volymer för 
EDOR med start i de privata organisationer som erbjuder psykia-
trisk vård och där Bolaget har kontakter sedan en tid.

Konkurrens
För prediktion av återfall i depression finns idag ingen godkänd 
metod med utbrett användande inom psykiatrin som konkurrerar 
med EDOR-test. Bedömningen idag görs med stöd av patientens 
sjukdomshistoria och kartläggning av nuvarande situation under 
intervju. De verktyg eller skalor som används i intervjuer har visats 
sig inte ha en koppling till hyporeaktivitet, vilket pekar mot att de 
plockar upp olika faktorer som i bästa fall kompletterar varandra8. 
På så vis lägger vårdgivaren ett pussel, som syftar till att kartlägga 
patientens kliniska situation.

Inom forskningen finns ett antal teknologier som används för att 
studera prediktion av återfall, där studier på hormoner och an-
vändning av magnetröntgenteknologi (MRI) dominerar9.
Längst har man kommit inom MRI, med vilken man kunnat stude-
ra storleksförändringar i vitala delar av hjärnan liksom kopplingar 
mellan dess olika funktioner. Teknologin är emellertid ännu inte 
mogen för användning i klinisk rutin och i jämförelse med EDOR 
Test har den följande utmaningar:
• En MRI-undersökning kan påvisa strukturförändringar och lokal 

aktivitet i olika hjärnstrukturer medan EDOR är ett objektivt 
instrument för upptäckt av funktionella, sjukdoms- och livsrela-

terade tillstånd
• Det är komplext och svårt att avgränsa olika delar av hjärnan 

och mäta förändringar jämfört med en normal eller frisk patient
• Det är en mycket kostsam undersökning och teknologi, både 

som investering för vården men också per användning för de 
vårdenheter som remitterar patienter till undersökning

• Teknologin finns oftast på större sjukhus och är inte portabel 
som EDOR-systemet

Kundnytta
Depression är vanligt förekommande och förenat med personligt 
lidande, dödsrisk, kliniska utmaningar och stora kostnader för 
både stat och arbetsgivare. Sjukvård och arbetsgivare kommer 
kunna spara stora summor genom användning av EDOR, vilket är 
ett enkelt och snabbt test att utföra, användningen blir därigenom 
kostnadseffektiv och flexibel då testet kan utföras i olika miljöer. 
För behandlande läkare är problemställningen med återfall nästan 
daglig med patienter som återkommer med depressionsepisoder 
– i förekommande fall flera gånger under ett år. Genom EDOR kan 
ansvariga läkare få tillgång till ny biologisk information som ökar 
möjligheterna att anpassa behandling och uppföljning av patienter. 

8 Thorell, Electrodermal activity in suicidal and nonsuicidal depressive patients and in matched healthy subjects, Acta psychiatr. scand. 1987:76:420-430
9 Kennis, M., Gerritsen, L., van Dalen, M. et al. Prospective biomarkers of major depressive disorder: a systematic review and meta-analysis. Mol Psychiatry (2019) 
doi:10.1038/s41380-019-0585-z

Depression är vanligt förekommande och 
förenat med personligt lidande, dödsrisk, 
kliniska utmaningar och stora kostnader för 
både stat och arbetsgivare. Sjukvård och 
arbetsgivare kommer kunna spara stora 
summor genom användning av EDOR, vilket 
är ett enkelt och snabbt test att utföra.
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VERKSAMHETSBESKRIVNING

Översikt 
Emotra har inte några dotterbolag och ingår inte i någon koncern. 

Bolagsinformation

Firmanamn Emotra AB

Handelsbeteckning EMOT

Organisationsnummer 556612–1579

Land för bolagsbildning Sverige

Juridisk form Publikt aktiebolag

Lagstiftning Svensk rätt och svenska aktiebolagslagen

Adress c/o AstraZeneca BioVentureHub, Pepparedsleden 1431 83 Mölndal

Telefon VD Daniel Poté: 0732 – 34 41 93

Hemsida www.emotra.se

Affärsidé
Emotras affärsidé är att förse sjukvårdsenheter som möter 
och behandlar deprimerade patienter med EDOR Test, med 
ett objektivt test som identifierar hyporeaktiva individer som 
har en ökad risk för återfall i depression och löper större risk 
att begå självmord än normalt reaktiva. Testet ska funge-
ra som ett komplement till den kliniska bedömningen av 
patienten där behandlande läkare får tillgång till ny biologisk 
information som ökar möjligheterna att anpassa behandling 
och uppföljning av patienter.

Vision
Emotras vision är att medverka till införandet av teknologis-
ka lösningar inom vårdområdet mental hälsa till förmån för 
behandlande läkare, patienter och samhället i stort samt att 
Emotras metod, EDOR, ska användas som standardmetod 
globalt i bedömning och vård av deprimerade patienter.

Affärsmodell
Emotras affärsmodell bygger i huvudsak på två intäktsben och 
intäkter ska genereras genom:
1. Engångsintäkt för försäljning av en komplett EDOR-system cir-

ka 40–50 TSEK per styck, med en marginal kring 60 procent. I 
utrustningen ingår EDOR® Box, kalibrerade hörlurar och dator 
där även utbildning av operatörer ingår. För användning inom 
klinisk rutin tecknas även ett serviceavtal motsvarande 10–15 
procent av systemets totala kostnad som återkommande 
intäkt för att säkerställa att kunden har tillgång till support och 
funktionalitet. 
 
 

2. Återkommande intäkter från analystjänst i prisspannet 600–1 
000 SEK/analys beroende på volym. För Emotra beräknas 
försäljningen av analys vara den huvudsaklig intäktskällan och 
högmarginalprodukten med ett täckningsbidrag mellan 75–90 
procent.

För en medelstor europeisk klinik är potentiella intäkterna en en-
gångsintäkt om 40–50 TSEK och därefter löpande årliga intäkter 
om ytterligare 50–120 TSEK för analyser och serviceavtal. Sty-
relsen och bolagsledningen ser kontinuerligt över prissättningen 
baserat på volym och vårdorganisationens användning. Under det 
tidigare marknadsföringsarbetet för indikationen suicid har Bolaget 
förstått att prisbild och kostnadsnivåer är acceptabla för såväl 
privat som offentlig sjukvård.
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Tidpunkt/Status Händelse

Fullbordat Klinisk studie i samarbete med 16 europeiska kliniker

Fullbordat Medverka vid internationell kongress om användningen av elektrodermala tester.

Fullbordat Beslut om lansering till psykiatriska specialistvården

Fullbordat Patentansökan i Sverige, EU, USA, Japan och Kanada. 

Patent godkänt i Sverige, Japan och USA

Fullbordat EDOR marknadsintroducerad i större städer i Europa

Fullbordat Första avtalet tecknat med privat psykiatrimottagning i Warszawa

Fullbordat Ny studie publicerad som ytterligare bekräftar att risk för självmord är avsevärt mycket högre i hyporeaktiva gruppen

2018–2019 I en studie som jämför risken för återfall i den hyporeaktiva och den reaktiva gruppen visas att hyporeaktiva har klart 
ökad risk för återfall i depression, vilket är en av de vanligast förekommande problemställningarna i den psykiatriska 
rutinvården.

De närmaste åren Bolaget kommer att fokusera på att få återfallsresultaten bekräftade i studier i samarbete med ytterligare minst två 
kliniker i Europa.

Inom de närmaste tre till 
fem åren från lansering

Nå ut med metoden till ledande kliniker i Europa, som ett komplement i den kliniska bedömningen av återfallsrisk. I 
nästa steg nå bredare grupper inom den psykiatriska specialistvården samt lansera produkten till ytterligare marknader 
utanför den europeiska samt senare även till primärvården/allmänna sjukvården.

Målsättningar och prioriterade aktiviteter
Det finns i dagsläget hundratusentals psykiatriska mottagningar 
i västvärlden som möter och behandlar deprimerade patienter 
dessa kliniker utgör Emotras primära målgrupp. Om metoden når 
acceptans hos ett fåtal procent av dessa kliniker torde, enligt Sty-
relsens bedömning en efterfrågan uppstå bland övriga psykiatris-
ka mottagningar och på sikt även inom primärvården. I ett längre 
perspektiv utgör alla sjukvårdsmottagningar som möter, diagnosti-
serar och behandlar deprimerade patienter målgrupp för EDOR.
Enligt Styrelsens bedömning är det ett rimligt antagande att under 

de närmaste tre till fyra åren, från lansering av EDOR, borde 
omkring tio procent av de privata specialistklinikerna i västvärl-
den vara öppna för en ny och mer teknikbaserad metod än man 
tidigare arbetat med. Under de närmaste sex åren borde andelen 
som är beredda att ta till sig ny teknik ha ökat till det dubbla. 
Under förutsättning att Emotra bibehåller sitt försprång till poten-
tiella framtida konkurrenter är det Bolagets målsättning att erövra 
denna marknadsandel om 20 procent. Sett i ett längre perspektiv 
är det styrelsens bedömning att ovanstående marknadsaccep-
tans om 20 procent kommer att öka, i takt med att marknaden 
mognar.
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År Händelse

1980- Emotras grundare, docenten och forskaren Lars-Håkan Thorell, påbörjar utveckling av en objektiv och kvantitativ testmetod, EDOR.

1987 Första publikationen om starkt samband mellan resultat från EDOR Test och självmordsförsök bland deprimerade . 

2013 Svensk-tysk studie av 783 deprimerade patienter bekräftar Thorells tidigare publicerade slutsatser, fördjupar kunskapen i ämnet och stär-
ker Bolagets övertygelse om vikten att genomföra bredare studier om metodens (EDOR:s) effektivitet och tillförlitlighet och hur metoden 
ska tillämpas inom sjukvården.

2014 I mars 2014 CE-märktes Bolagets metod EDOR.

Studiestart – EUDOR-A med deltagande av 16 kliniker från nio länder i Europa.

20016 Över 1 500 patienter har genomgått test med EDOR i kliniska multicenterstudien, EUDOR-A

Därigenom konstaterar styrelsen att den sista patienten kommer att vara uppföljd ett helt år i mars 2017.

2017 EUDOR-A avslutas planenligt i mars. Statistisk analys av resultaten företas inför genomgång under konsensusmöte i Rom den 29–30 
mars. Klinikerna vittnat om att de satt in betydligt mer omfattande suicidpreventiva insatser för de hyporeaktiva patienterna. Jämfört med 
tidigare blinda och delvis blinda studier är andelen självmord i EUDOR-A en faktor 10 lägre. 

Daniel Poté, anställs som marknadschef i Bolaget.

2018 Viktiga privata psykiatriska kliniker och sjukhus i ett flertal av Europas större städer kartläggs

I mitten av mars tecknas det första kommersiella avtalet, med en privat psykiatrisk klinik i Warszawa

Godkänt patent erhålls i Japan. Tidigare har patent erhållits i Sverige. Bolaget väntar på besked från patentmyndigheter i EU, USA och 
Kanada

I en viktig studie aggregeras resultaten från tidigare blinda studier. Resultaten visar att EDOR fungerar som det är tänkt. Resultaten upp-
nås inte av en slump. Risken är avsevärt mycket högre i den hyporeaktiva gruppen. Dessa resultat besvarar de vanligaste och viktigaste 
frågorna från de kliniker som bolaget träffar och förhandlar med.

Den 17 oktober 2018, utbildade Emotra läkare och testledare på ett flertal kliniker vid ett tyskt sjukhus verksamt inom psykiatri och psy-
koterapi. Utbildningen är starten på ett kontrollerat införande av testet i klinisk rutin.

Styrelsen för Emotra utnämnde marknadschefen Daniel Poté till ny VD. Avgående VD, Claes Holmberg tog över som arbetande styrelse-
ordförande i bolaget.       

2019 Manuskriptet över den kliniska multicenterstudien EUDOR-A har författats men den ansvariga publiceringskommittén avvaktar med att 
skicka in det för publicering. Emotra har ingen möjlighet att påverka processen

Observationen att hyporeaktiva har ökad risk för återfall i depression analyseras.

Framträdande psykiatriska kliniker och sjukhus i ett flertal av Europas större städer informeras om de nya fynden

Fynden möts av stort intresse men ytterligare kliniska studieresultat efterfrågas.

Godkänt patent erhålls i USA. Tidigare har patent erhållits i Sverige och Japan. Bolaget väntar på besked från patentmyndigheter i EU 
och Kanada.

Planering av kliniska studier för att verifiera återfalls resultaten påbörjas.

Ett flertal universitetskliniker tillfrågas om att medverka i en kommande studie. Finansieringsfrågan måste dock lösas för att studier ska 
kunna genomföras.

Ett AI-projekt genomförs. Resultaten visar att manskininlärning är en framkomlig väg för att ersätta den delvis manuella testanalysen av 
en helt databaserad. Det fortsatta utvecklingsarbetet måste dock finansieras innan det kan påbörjas.

Emotra flyttar till AstraZenecas forskningsanläggning BioVenturehub i Mölndal

Emotras historiska utveckling i korthet

10 Thorell, 1987.
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Immateriella rättigheter
Emotra har sökt patent för EDOR, som metod för att identifiera 
riskpatienter för såväl självmord som återfall i depression. Patent 
för självmordsindikationen har hittills erhållits i Sverige, USA och 
Japan. EDOR® är skyddat varumärke inom EU. Mer information 
om patent finns under legalt avsnitt.

Motverkar även den femte vanligaste dödsorsa-
ken i världen
Självmord är den femte vanligaste dödsorsaken i världen. Enligt 
statistik från WHO är antalet självmordsförsök i världen cirka tio 
gånger högre än antalet fullbordade självmord11. Varje dag begår 
fyra svenskar självmord och ytterligare 20–30 personer försöker 
begå självmord12. Jämfört med antalet som dör i trafiken är det 
fyra till fem gånger fler som avlider som en följd av självmord.

För att framgångsrikt bekämpa självmordsproblematiken bland 
deprimerade är det tre olika insatser som med nödvändighet mås-
te fungera:
1. Identifiering av individer som är i risk för att ta sina liv
2. Suicidpreventiva åtgärder för att skydda riskbenägna patienter
3. En effektiv behandling mot själva depressionen  

Utifrån Socialstyrelsens undersökningar kan slutsatsen dras att 
sjukvården har väl fungerande metoder för att behandla depres-
sioner och för att skydda personer som är i risk för att begå själv-
mord. Socialstyrelsens statistik visar också att i en undersökning 
av anmälda självmordsfall kunde sjukvården endast identifiera 1,4 
procent som av vården bedömdes att vara i risk för självmord13. 
En övervägande andel, cirka 98,6 procent av de patienter som 
begick självmord, fångades aldrig upp och gick således inte att 
rädda14. Den främsta förklaringen är att det inte har funnits en 
metod för att diagnosticera de patienter som befinner sig i riskzo-
nen15.

Metod för att motverka återfall i depression
Varje psykiatrisk vårdenhet möter dagligen patienter som lider av 
depression och en av de svåraste utmaningarna i arbetet är frågor 
som rör återfallsrisken i depressionsepisoder och många gånger 
återfaller de redan ett kort tag efter avslutat behandling.

Väl fungerande diagnostiska metoder bör tillämpas så tidigt som 
möjligt i vårdkontakten för att ge värdefull vägledning om hur 
resurser kan användas med högre precision och för att nå bättre 
behandlingsresultat, vilket medför lägre risker för patienterna.

Utvärdering av återfallsrisk liksom självmordsbenägenhet hos 
patienter med depression görs i dagsläget främst genom subjekti-
va bedömningar av läkare och psykologer, vilket medför en risk för 
att dessa risker undgår upptäckt. Psykiatrin ska utifrån test med 
EDOR erhålla ett objektivt underlag som i första hand bidrar till be-
dömningen om behandlingsupplägg vid depression och i vissa fall 
även bekräfta behovet av riktiga suicidpreventiva metoder för att 

minska risken för självmord. Med EDOR ska patienter få möjlighet 
till rätt vård.

EDOR®

Emotra marknadsför och vidareutvecklar EDOR, en egenutveck-
lad metod för att mäta huruvida deprimerade patienter är hypo-
reaktiva eller ej. Hyporeaktivitet är ett tillstånd som är associerat 
med ökad sårbarhet i depression men som även finns kvar efter 
att depressionen är behandlad, vilket innebär att resultaten är 
användbara på både kort och lång sikt, därigenom minskar risken 
för återfall.

I fallet med EDOR har det redan visats att hyporeaktiva har en 
ökad risk för självmord, samtidigt som depression är en av de 
viktigaste faktorerna för suicidrisk. Det för att användningen av 
EDOR i vården av deprimerade skulle innebära såväl minskad risk 
för återfall som lägre risk för självmord.

Metoden – EDOR – ett test genomfört på 30 
minuter
EDOR Test använder en standardiserad neutral tonsekvens som 
spelas upp i hörlurar (stimuli) där reaktionerna sedan registreras 
som elektrodermala signaler via två elektroder. Reaktionerna 
sparas i en datafil, som sedan laddas upp till Emotras molnlösning 
för analys. Datafilen analyseras och ett remissvar skickas tillbaka 
till kliniken.  För en normalt reaktiv patient visar testkurvan på 
reaktioner som motsvarar den grundläggande inlärningsprocess 
i hjärnan där en minnesmodell av stimulus succesivt byggs upp. 
Patienten vänjer sig (habituerar) och upphör att reagera på det 
upprepade neutrala stimulus. Hos en minoritet av deprimerade 
patienter förekommer ingen sådan inlärning. Reaktionerna upphör 
efter ett fåtal signaler, dessa individer klassas som hyporeaktiva. 
Hyporeaktiva patienter har visats vara mer sårbara för självmords-
försök och självmord bland deprimerade och nya data visar på tre 
till fyra gånger högre risk för hyporeaktiva att återfalla i depression. 
På så vis identifierar EDOR ett underliggande biologiskt tillstånd 
som är associerat med ökad sårbarhet hos deprimerade patienter 
vilket ger behandlande läkare beslutsstöd och ett mer komplett 
underlag för att anpassa vården och därmed förhindra fler återfall. 

Testet utförs av en testledare som utbildats av Emotra för att 
hantera utrustningen, övervaka testsituationen och hantera över-
föringen av data. Systemet är portabelt och kan utföras i behand-
lingsrum, ute på avdelning och hemmiljö.

Hela processen med att förbereda patient, hantera utrustning och 
överföring av data tar totalt mellan 25 och 30 minuter. Utrustning-
en består av fyra huvuddelar:
• EDOR Box – Bolagets egenutvecklade EDOR Box är stor 

som ett glasögonfodral och styr systemets kommunikation 
och signalhantering. Boxen placeras framför testpersonen 
och patientens fingrar placeras på de två elektroderna som 
finns på ovansidan. Boxen genererar ljudsekvensen och 

11 https://www.folkhalsomyndigheten.se/suicidprevention/statistik-om-suicid/suicid-i-varlden/
12 Räddningsverket, 2004
13 Socialstyrelsen 2010 Självmord 2006–2008 anmälda enligt lex Maria
14 ibid
15 Socialstyrelsen, 2007
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Patienten placerar två fingrar 
på EDOR-Box och lyssnar 
på en sekvens neutrala ljud i 
ett par hörlurar

 Test-ledaren hanterar utrust-
ningen och övervakar patien-
ten. Total tid som behövs: ca 
25 till 30 minuter

skickar kontinuerligt över, via Bluetooth-teknik, data till test-
datorn under tiden testet genomförs

• Hörlurar kalibrerade med EDOR Box – Hörlurarna utesluter 
yttre ljud så att testpersonen inte påverkas under tiden testet 
genomförs. Dessa hörlurar kalibreras med EDOR-Box under 
produktionen för att ge rätt styrka och frekvens.

• Dator med anpassad programvara – Emotras dator 
innehåller speciellt utvecklad programvara som samlar in 
och lagrar information från EDOR Box. Information i form av 
journaluppgifter och mätkurvor sänds sedan vidare till Emotra 
för utvärdering.

• Emotras analystjänst – Emotra utvärderar genom att reak-
tionskurvans mönster analyseras och svaret skickas tillbaka 
till vårdgivaren. Det är patientens reaktivitet som är den 
biologiska pusselbiten i det större sammanhanget. Den ger 
underlag och information som behövs för att fatta beslut om 
adekvata vårdinsatser för patienter i depression.

Fördelar med EDOR®

• Identifierar ett biologiskt tillstånd, hyporeaktivitet, associerat 
med större sårbarhet för återfall bland deprimerade patienter, 
vilket ger behandlande läkare möjligheten att planera vården 
så att återfall kan minskas.

• Genom att förhindra återfall i depression kommer även risken 
för självmordsförsök och självmord att kunna minskas.

• Givet de stora kostnader som depression orsaker inom vård 
och för arbetsgivare, kan EDOR bidra till att minska vårdkost-
nader och sjukskrivningar och därmed spara stora belopp för 
samhället.

• Hyporeaktiviteten som identifieras genom EDOR är inte 
kopplat till de kliniska skalor eller intervjuverktyg som används 
idag, vilket betyder att det är ett viktigt komplement och 
adderar ny information om patienten som man inte annars 
kan identifiera.

• Testet är enkelt att utföra eftersom systemet för testning är 
portabelt för att användas i olika miljöer.

Tidigare genomförda studier
Uppföljning och dokumentation av 279 patienter från tre olika 
studier har visat att deprimerade patienter som är hyporeaktiva 
har en högre risk för att ta sina liv16. 
I Journal of Psychiatric Research publicerade Lars-Håkan Thorell 
med andra 2013 en artikel med analysen av testresultat från 
783 tyska patienter. Studien påvisade, liksom tidigare helt blinda 
studier, det starka sambandet mellan hyporeaktivitet och själv-
mordsrisk17.  

En av de senaste studierna som publicerades var under hösten 
2018 i EC Psychology and Psychiatry. Genom att aggregera re-
sultaten från de tre första oberoende blinda studierna kunde man 
visa på att den oproportionerliga fördelningen av självmord mellan 
hyporeaktiva och reaktiva inte var av en slump och att den risken 
har ett odds ratio som är stor – mellan 9 och 2518.

Ett viktigare resultat kom fram i en studie, som genomfördes av 
ett av de centra som deltog i EUDOR-A. I den studien valde man 
att dokumentera andelen patienter, som under en uppföljningstid 
av tolv månader återföll i depression. Resultaten visade att ande-
len patienter som återföll var betydligt högre i den hyporeaktiva 
gruppen jämfört med i den reaktiva. Studien är ännu inte publ-
icerad men enligt uppgifter från forskarna bakom studien är ett 
manuskript i under färdigställande. 

Marknadsacceptans för att uppnå försäljning
Jämfört med området självmordsrisk finns en större potential och 
fler möjligheter till samarbete med kliniska centra för studier inom 
depressionsområdet. Dessutom är begränsningar kopplade till 
etiska utmaningar färre, samtidigt som det i depressionsområdet 
finns ett större antal patienter att studera. Det är ett stort indika-
tionsområde som engagerar många olika forskargrupper i världen. 
Omfattande forskningsprogram pågår såväl inom akademi som 
företag. 

Eftersom indikationsområdet är delvis nytt för Emotra kommer 

16 EC Psychology and Psychiatry, Volume 7 Issue 10, October 01, 2018
17Journal of Psychiatric Research10, October 2013
18EC Psychology and Psychiatry, Volume 7 Issue 10, October 01, 2018
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Bolaget behöva gå stegvis fram och lära sig genom samarbeten 
med framträdande forskargrupper. Här är styrelsens bedömning 
att samarbeta med olika forskare inom området och att genom-
föra studier i flera olika kliniska miljöer är av stor betydelse för att 
visa att relationen mellan hyporeaktivitet och ökad risk för återfall 
är ett generellt samband. Det måste gälla vid olika depressions-
djup, -tillstånd och -orsaker och samma relationer ska kunna 
dokumenteras av olika vårdenheter.  För Emotras del, kan det 
komma fram mer information som kan vara av intresse eller öka 
potentialen för produkten via dessa samarbeten. Under förutsätt-
ning att dessa studier faller väl ut, öppnar sig en betydligt större 
och mer lättillgänglig marknad än den Emotra tidigare fokuserat 
på.

Produktutveckling
Emotra kommer att vidareutveckla sitt produktsystem kontinuerligt 
allt eftersom man får mer erfarenhet och kunskap av sina använ-
dare och tekniken utvecklas. I syfte att möta ett framtida betydligt 
högre kapacitetsbehov kommer mjukvaran att utvecklas vidare, 
varigenom analysarbetet blir datoriserat. Datoriseringen kommer 
dessutom generera ytterligare förbättrade täckningsbidrag för 
Bolagets huvudsakliga intäktsgenerator. 

Idag finns ett antal projekt och områden identifierade för att 
förenkla, öka funktionalitet och effektivitet. Emotra har identifierat 
följande områden som lämpliga utvecklingsprojekt: 
• Analystjänsten utvecklas vidare, tanken är att använda artifi-

ciell intelligens för att automatisera delar eller hela analyspro-
cessen för att öka skalbarheten i produktionen av företagets 
analystjänst, servicegraden gentemot kunder och öka sä-
kerheten med färre manuella analyser och steg i processen. 
Detta område har högst prioritet.

• Mjukvara. Erfarenheterna från de första kommersiella kunder-
na och de forskningsprojekt som genomförts pekar mot ett 
behov att göra den EDOR-specifika mjukvaran mer använ-
darvänlig och mindre komplex för att minska tiden i hante-

ringen för testledaren.
• Hårdvara kommer uppdateras för framtida produktion, men 

även om mer funktionalitet behöver läggas till. I vissa diskus-
sioner har det faktum att EDOR-systemet är portabelt visat 
sig vara en unik ock värdefull egenskap för forskningsprojekt. 

Forskning och utveckling
Med fyndet att hyporeaktivitet är associerat med ökad sårbarhet 
för återfall i depression har flera vetenskapliga frågor öppnats för 
Emotra. En av dessa är om EDOR kan användas för att identifiera 
riskgrupper även i andra diagnoser. Samtidigt kan det finnas fler 
risker eller skillnader i resursutnyttjande bland deprimerade som 
ännu inte är kända.

En viktig del i Emotras forskningsverksamhet syftar till att arbeta 
igenom den teoretiska förklaringsmodell av sambandet mellan 
elektrodermal hyporeaktivitet och självmord bland deprimerade 
som idag finns och jämföra den med andra förekommande teorier 
om självmord samt hålla en vetenskaplig dialog med topparna 
inom självmordsforskningen i världen. Målet är att skapa starka 
och långsiktiga allianser med ledande forskare och kliniker på den 
internationella marknaden. Genom att tillsammans med såda-
na forskare och kliniker genomföra studier och identifiera andra 
relevanta forskningsprojekt ska Bolaget medverka till att öka 
förståelsen av mekanismer som leder till ökad risk för upprepa-
de depressioner och i värsta fall även till självmord. Därigenom 
ska marknaden förändras till att använda objektiva metoder som 
EDOR, som komplement till dagens subjektiva bedömningar.
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Emotra kommer att vidareutveckla sitt produktsystem kontinuerligt allt ef-
tersom man får mer erfarenhet och kunskap av sina användare och tekni-
ken utvecklas. I syfte att möta ett framtida betydligt högre kapacitetsbehov 
kommer mjukvaran att utvecklas vidare, varigenom analysarbetet blir dato-
riserat. Datoriseringen kommer dessutom generera ytterligare förbättrade 
täckningsbidrag för Bolagets huvudsakliga intäktsgenerator. 
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FINANSIELL ÖVERSIKT
Nedanstående finansiella information i sammandrag är hämtad ur Bolagets årsredovisning för räken-
skapsåren 2017 och 2018 samt från Bolagets bokslutskommuniké 2019. Avsnittet bör läsas tillsammans 
med Bolagets årsredovisningar för 2017 och 2018 med tillhörande noter och revisionsberättelse vilka 
är införlivade genom hänvisning. Den finansiella informationen för räkenskapsåren 2017 och 2018 har 
granskats av Bolagets revisor. Bokslutskommunikén är inte granskad av Bolagets revisor. Utöver vad som 
framgår avseende finansiell information i detta avsnitt i Memorandumet har ingen information i Memoran-
dumet granskats eller reviderats av Bolagets revisor. Emotra tillämpar årsredovisningslagen som BFNAR 
2012:1 (K3) vid upprättande av finansiell rapport.

Belopp i TSEK 2019-01-01 - 2019-12-31 2018-01-01 - 2018-12-31 2017-01-01 - 2017-12-31

12 mån 12 mån 12 mån

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 8 7 0

Övriga intäkter 14 0 0

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -3 329 -2 647 -6 056

Personalkostnader -2 799 -3 543 -2 450

Avskrivningar -187 -742 -771

Rörelseresultat -6 293 -6 945 -9 282

Resultat från finansiella poster

Räntekostnader och liknande kostnader 0 -2 -2

Resultat efter finansiella poster -6 293 -6 947 -9 284

Skatt 39 158 158

Periodens resultat -6 254 -6 790 -9 126

RESULTATRÄKNING
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Belopp i TSEK 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 0 179 903

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 13 21 39

Summa anläggningstillgångar 13 201 943

Omsättningstillgångar

Varulager

Råvaror och förnödenheter 625 773 728

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 0 2 0

Aktuell skattefordran 57 62 1

Övriga fordringar 168 62 277

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 155 2 131 126

Summa kortfristiga fordringar 380 2 815 414

Kassa och bank 2 616 967 8 251

Summa omsättningstillgångar 3 621 4 556 9 393

SUMMA TILLGÅNGAR 3 634 4 756 10 336

BALANSRÄKNING
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Belopp i TSEK 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 501 2 535 2 535

Uppskrivningsfond 0 122 609

Summa bundet eget kapital 501 2 657 3 144

Fritt eget kapital

Överkursfond 8 998 0 11 592

Balanserat resultat -1 334 5 334 2 380

Periodens resultat -6 254 -6 790 -9 126

Summa fritt eget kapital 1 410 -1 456 4 846

Summa eget kapital 1 911 1 201 7 991

Skulder

Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld 0 39 197

Långfristiga skulder

Övriga långfristiga skulder 0 0 35

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 480 2 066 572

Övriga kortfristiga skulder 227 348 353

Upplupna kostnader 1 016 1 102 1 187

Summa kortfristiga skulder 1 723 3 516 2 113

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 634 4 756 10 336

BALANSRÄKNING
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 Belopp i TSEK 2019-01-01- 
2019-12-31

2018-01-01- 
2018-12-31

2017-01-01-
2017-12-31

Den löpande verksamheten   

Resultat efter finansiella poster -6 294 -6 947 -9 284

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, mm 358 742 771

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar 
av rörelsekapital

-5 936 -6 205 -8 513

 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning (+) av varulager -62 -45 -728

Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 2 431 -2 402 -193

Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder -1 713 1 438 726

Kassaflöde från den löpande verksamheten -5 280 -7 215 -8 707

 

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 0 -22

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 -22

 

Finansieringsverksamheten

Nyemission 10 150 0 13 809

Emissionskostnader -3 186 -0 -1 442

Amortering av lån -35 -70 -70

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 6 929 -70 12 296

 

Årets kassaflöde 1 649 -7 285 3 567

Likvida medel vid årets början 967 8 251 4 684

Likvida medel vid årets slut 2 616 967 8 251

 

KASSAFLÖDESANALYS
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KOMMENTARER TILL DEN  
FINANSIELLA INFORMATIONEN

Resultaträkning
Nettoomsättning
Bolagets nettoomsättning under räkenskapsåret 2019 uppgick till 
8 TSEK jämfört med 7 TSEK räkenskapsåret 2018. Under räken-
skapsåret 2017 uppgick nettoomsättningen till 0 TSEK.
Omsättning består av försäljning av test-analyser, service och 
underhåll.

Kostnader
Bolagets kostnader för personal under räkenskapsåret 2019 
uppgick till 2 799 TSEK jämfört med 3 543 TSEK räkenskapsåret 
2018. Bolagets kostnader under räkenskapsåret 2017 uppgick 
till 2 450 TSEK. Kostnadsökningen från 2017 till 2018 berodde 
huvudsakligen på rekrytering av marknadschef i december 2017. 
Kostnadsminskningen mellan räkenskapsåren 2018 och 2019 be-
ror huvudsakligen på den organisationsförändring som slutfördes i 
början av 2019 efter att marknadschefen Daniel Poté övertog rol-
len som VD och tidigare VD Claes Holmberg kvarstår med mindre 
tid som arbetande styrelseordförande.

Bolagets övriga kostnader under räkenskapsåret 2019 uppgick till 
3 329 TSEK jämfört med 2 647 TSEK räkenskapsåret 2018. Rä-
kenskapsåret 2017 uppgick Bolagets övriga kostnader till 6 056 
TSEK. Under räkenskapsåret 2017 var en stor del av kostnaden 
hänförlig till den studie som slutfördes i början av 2017.

Periodens resultat
Bolagets resultat under räkenskapsåret 2019 var – 6 254 TSEK 
jämfört med räkenskapsåret 2018 då resultatet uppgick till -6 790 
TSEK och för helåret 2017 var resultatet 9 126 TSEK.

Balansräkning
Anläggningstillgångar
Bolagets anläggningstillgångar per balansdagen 31 december 
2019 uppgick till 13 TSEK jämfört med balansdagen 31 decem-
ber 2018 då anläggningstillgångarna uppgick till 201 TSEK. Per 
balansdagen 31 december 2017 uppgick anläggningstillgångarna 
till 943 TSEK. Huvuddelen av anläggningstillgångarna består av 
utgifter för balanserade utvecklingsarbeten som vid utgången av 
september 2019 i sin helhet är avskrivna.

Eget kapital
Bolagets aktiekapital per balansdagen 31 december 2019 upp-
gick till 501 TSEK efter att ha ökat med 2 347 TSEK från nyemis-
sion januari 2019 och nedsatts enligt årsstämmans beslut 2019 
med 4 381 TSEK. Aktiekapitalet per balansdagen 31 december 
2018 uppgick till 2 535 TSEK vilket är oförändrat sedan balansda-
gen 31 december 2017.

Uppskrivningsfond per balansdagen 31 december 2019 är helt 
upplöst. Per balansdagen 31 december 2018 uppgick uppskriv-
ningsfonden till 122 TSEK jämfört med balansdagen 31 december 
2017 då uppskrivningsfonden uppgick till 609 TSEK.

Fritt eget kapital uppgick per balansdagen 31 december 2019 
till 1 410 TSEK jämföra med balansdagen 31 december 2018 då 
fritt eget kapital uppgick till – 1 456 TSEK. Per balansdagen 31 
december 2017 uppgick fritt eget kapital till 4 846 TSEK.

Långfristiga skulder
Bolaget har haft ett villkorslån från Länsstyrelsen Östergötland 
som i sin helhet återbetalats under 2019. Per balansdagen 31 
december 2017 uppgick den långfristiga delen till 35 TSEK.

Kortfristiga skulder
Bolagets kortfristiga skulder per balansdagen 31 december 2019 
till 1 723 TSEK jämfört med balansdagen 31 december 2018 då 
Bolagets kortfristiga skulder uppgick till 3 516 TSEK. Per balans-
dagen 31 december 20172 uppgick Bolagets kortfristiga skulder 
till 113 TSEK. Bolagets kortfristiga skulder är huvudsakligen 
löpande leverantörsskulder samt upplupna kostnader.

Kassaflöde
Bolagets kassaflöde före förändringar av rörelsekapital räken-
skapsåret 2019 uppgick till -5 936 TSEK jämfört med räken-
skapsåret 2018 då Bolagets kassaflöde före förändringar av 
rörelsekapital uppgick till -6 205 TSEK. 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten räkenskapsåret 2019 
uppgick till 6 929 TSEK jämfört med räkenskapsåret 2018 då 
Bolagets kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till 
-70 TSEK. 

Periodens kassaflöde räkenskapsåret 2019 uppgick till 1 649 
TSEK jämfört med räkenskapsåret 2018 då periodens kassaflö-
de uppgick till -7 285 TSEK. Förändringen mellan perioderna av 
periodens kassaflöde är hänförligt till finansieringsverksamheten 
varav 6 964 TSEK från nyemission efter emissionskostnader om 
3 186 TSEK. Likvida medel per balansdagen den 31 december 
2019 uppgick till 2 616 TSEK.

Pågående och beslutade investeringar
Inga investeringar är pågående eller beslutade.

Rörelsekapitalförklaring
Det är styrelsens bedömning att det vid full teckning av Erbjudan-
det, tillförs tillräckligt rörelsekapital för att täcka det aktuella be-
hovet samt för planenliga utveckling av Bolagets verksamhet och 
produkter. Därmed kommer det inte finnas behov av ytterligare 
kapitalanskaffningar under den närmaste tolvmånadersperioden.
 
Det är vidare styrelsens bedömning att befintligt rörelsekapital, 
innan Erbjudandet, inte är tillräckligt för täcka Bolagets behov 
under den kommande tolvmånadersperioden från datumet för 
detta Memorandums godkännande. Bolagets rörelsekostnader är 
främst kopplade till att säkerställa genomförandet av en oberoen-
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de studie, som bekräftar tidigare observationer om relationen mel-
lan hyporeaktivitet och förhöjd risk för återfall i depression. Brist 
på rörelsekapital kommer att uppstå genom att Bolaget ådrar sig 
sådana kostnader utan att generera intäkter i samma grad. 

Tendenser
Bolaget bedömer att det inte finns, vid utgivandet av detta 
memorandum, några kända tendenser eller osäkerhetsfaktorer 
såsom offentliga, ekonomiska, skattepolitiska, penningpolitiska 
eller andra politiska åtgärder som direkt eller indirekt förväntas ha 
en negativ påverkan på verksamhetens finansiella ställning eller 
rörelseresultat.

Den psykiatriska vården tvekar att ta in EDOR® som metod för att 
identifiera riskpatienter för självmord. Man bedömer riskgruppen 
som allt för stor i relation till den relativt sällsynta förekomsten av 
självmord bland patienterna för att man ska kunna dra nytta av 
att testa samtliga patienter. Samma vårdgivare gör bedömningen 
att det skulle vara betydligt mer motiverat att testa de patienter 
som söker för depression, om det går att identifiera individer som 
har väsentligt högre risk för återfall i depression. Detta anses vara 
ett av huvudproblemen i den kliniska rutinverksamheten. Återfall 
i depression är vanligt förekommande i den psykiatriska vården. 
Man efterfrågar dock fler studier, som säkerställer att de tidigare 

resultaten inte beror på särskilda omständigheter eller faktorer.
För Emotras del är det verkligen motiverat att genomföra ytter-
ligare studier med tanke på att ett lyckat utfall skulle öppna en 
betydligt mer lättillgänglig marknad med avsevärt högre mark-
nadspotential ön suicidapplikationen. Samtidigt ska det understry-
kas att det är samma hyporeaktiva patientgrupp som identifieras 
i testet och om adekvata åtgärder sätts in och minskar andelen 
återfall i depression, minskas som en följd av detta risken för fram-
tida självmord.

ANSTÄLLDA
Antalet anställda och genomsnittligt antal anställda skall presen-
teras för redovisad period. Fullständig förteckning framgår nedan 
(se tabell).

Anställda 

Räkenskapsår Genomsnittligt antal 
anställda

Antal anställda

2017 4 4

2018 4 4

2019 3,5 3
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STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE  
OCH REVISOR

Född 1954, är sedan oktober 2018 styrelseordförande i Emotra. Under perioden februari 2012 till ok-
tober 2018 var han styrelseledamot och VD i Emotra. Holmberg är utbildad civilingenjör inom teknisk 
fysik och är teknologie doktor i teoretisk fysik. Holmberg har erfarenhet som vVD i bland annat Nobel 
Pharma AB/Nobel Biocare AB och VD i MediTeam AB/Biolin AB och Biolight AB. Han har även varit 
styrelseordförande och styrelseledamot i en rad medicintekniska företag och i nationella tvärveten-
skapliga forskningsprogram.

• Claes Holmberg äger 530 569 aktier i Bolaget privat och via närstående.
• Holmberg innehar inga teckningsoptioner i Bolaget.

Enligt Emotras bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst fyra och högst sex ledamöter och lägst noll och 
högst två suppleanter. Emotras styrelse består för närvarande av fem styrelseledamöter, utan suppleanter. 
Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.

Namn Befattning Födelseår Invald Innehav aktier (antal) Innehav teckningsoptio-
ner (total)

Claes Holmberg Styrelseordförande 1954 2018 530 569 0

Anna Sjörs Dahlman Styrelseledamot 1981 2018 0 0

Jan Pilebjer Styrelseledamot 1954 2018 0 0

Lars-Håkan Thorell Styrelseledamot 1943 2006 1 290 976 0

Bolagsengagemang de senaste fem åren

Bolag Position Status

Emotra AB Styrelseordförande Pågående

Emotra AB VD och ledamot Avslutat

PExA AB Styrelseordförande Pågående

Sealwacs AB Styrelseordförande Pågående

GOKAP HOLDING AB Ledamot Pågående

GOKAP Invest AB Ledamot Pågående

Torpa Industrier AB Ledamot Pågående

Delägarskap över fem procent de senaste fem åren

Bolag Kapital (%) Röster (%) Tidsperiod

Sealwacs AB 5 5 Pågående

GOKAP Holding AB 15 15 Pågående

Torpa Industrier AB 100 100 Pågående

CLAES HOLMBERG – STYRELSELEORDFÖRANDE
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Anna Sjörs Dahlman, född 1981, är sedan maj 2019 styrelseledamot i Emotra. Anna Sjörs Dahlman är 
medicine doktor inom rehabiliteringsmedicin. Hon har en bakgrund inom teknisk biologi, med inriktning 
på medicinsk teknik, och har i sin forskning arbetat med att mäta fysiologiska reaktioner som upp-
står till följd av lång- eller kortvarig stressbelastning, smärta, sömnbrist, fysisk aktivitet etc. Mycket av 
denna forskning har genomförts vid Institutet för stressmedicin i Göteborg. Hon har även gästforskat 
vid Naval Postgraduate School i Monterey, USA kring biologiska effekter av skiftarbete och störd sömn 
och hon är sedan 2013 styrelseledamot i svensk beteendemedicinsk förening. Anna har via sin forsk-
ning och tidigare samarbete med Lars-Håkan Thorell ett kunnande inom elektrodermala mätningar och 
även en djupare förståelse för EDOR-Testet. Idag arbetar Anna med forskning kring trötthetsdetektion 
och fysiologisk övervakning av förare vid Statens väg- och transportforskningsinstitut.
 
• Anna Sjörs Dahlman äger inga aktier i Bolaget privat eller via närstående. 
• Sjörs Dahlman innehar inga teckningsoptioner i Bolaget.

Jan Pilebjer, född 1954 som i grunden har en ekonomexamen från Uppsala Universitet, är sedan 
december 2017 styrelseledamot i Emotra. Han är affärsrådgivare och Business Intelligence Officer vid 
GU Ventures AB. Jan Pilebjer har arbetat i stora världsomspännande bolag samt har startat och drivit 
mindre entreprenörsföretag inom såväl diagnostik- som läkemedelsområdena. Bland Jan Pilebjers 
internationella och industriella erfarenheter kan nämnas företag som Baxter Healthcare Inc., Nycomed 
AS, KabiVitrum AB, Medirox AB, Biopool AB och Upjohn AB och där han haft sin bas i länder som 
Schweiz, USA och Danmark.

• Jan Pilebjer äger inga aktier i Bolaget privat eller via närstående.
• Pilebjer innehar inga teckningsoptioner i Bolaget. 

Bolagsengagemang de senaste fem åren

Bolag Position Tidsperiod

Emotra AB Ledamot Pågående

Bolagsengagemang de senaste fem åren

Bolag Position Tidsperiod

Emotra AB Ledamot Pågående

Implexion AB Styrelseordförande Pågående

Iscaff Pharma AB Suppleant Pågående

Mindary AB Suppleant Pågående

MIVAC Development AB Styrelseordförande Pågående

OnDosis AB Ledamot Pågående

PExA AB Ledamot Pågående

Simplexia AB Ledamot Pågående

VOC Diagnostics AB Ledamot Pågående

Strongbone AB Ledamot Under perioden avslutat

Toleranzia AB Suppleant Under perioden avslutat

Delägarskap över fem procent de senaste fem åren

Bolag Kapital (%) Röster (%) Tidsperiod

Docenten Forskning I 
Göteborg AB

50 50 Pågående

Torpa Industrier AB 100 100 Pågående

ANNA-SJÖRS DAHLMAN  – STYRELSELEDAMOT

JAN PILEBJER  – STYRELSELEDAMOT

Delägarskap över fem procent de senaste fem åren
Pilebjer har inte haft något delägarskap över fem procent de senaste fem åren.
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Lars-Håkan Thorell, född 1943, är forskningschef och har varit aktiv som styrelseledamot i Emotra 
sedan juni 2006. Thorell är upphovsmannen bakom EDOR, Emotras mätmetod och produktsystem. 
Thorell är docent i experimentell psykiatri och forskare sedan mer än 50 år. Thorell har bedrivit forsk-
ning om självmord, psykofysiologi och hyporeaktivitet i mer än 35 år och har under många år haft sin 
anställning vid institutionen för klinisk och experimentell medicin, avdelningen för psykiatri vid medicin-
ska fakulteten, Linköpings Universitet.

• Lars-Håkan Thorell äger 647 740 aktier i Bolaget privat. 
• Närstående Elizabeth Kaminski äger ytterligare 643 236 aktier i Bolaget privat.
• Thorell innehar inga teckningsoptioner i Bolaget.

Bolagsengagemang de senaste fem åren

Bolag Position Tidsperiod

Emotra AB Ledamot Pågående

Delägarskap över fem procent de senaste fem åren

Bolag Kapital (%) Röster (%) Tidsperiod

Emotra AB 5* 5* Pågående

LARS-HÅKAN THORELL – STYRELSELEDAMOT

*Inkluderar innehav via närstående Elizabeth Kaminski. Lars-Håkan Thorell och Elizabeth Kaminski är gifta.
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LEDNING

Enligt Emotras bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst fyra och högst sex ledamöter och lägst noll och 
högst två suppleanter. Emotras styrelse består för närvarande av fem styrelseledamöter, utan suppleanter. 
Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.

Namn Befattning Födelseår Invald Innehav aktier (antal) Innehav teckningsoptio-
ner (total)

Daniel Poté Verkställande direktör 1973 2018 63 968 0

Daniel Poté, född 1973, är sedan oktober 2018 VD i Emotra. Poté har sedan oktober 2017 varit 
anställd i Emotra som global marknadschef. Daniel Poté har en gedigen bakgrund från den interna-
tionella medicintekniska branschen. Han har tidigare arbetat med marknadsföring i ansvarig ställning 
i bland annat Nobel Biocare och Haemochrom Diagnostica GmbH. Sedan 2009 har Daniel Poté haft 
sin anställning hos Vitrolife AB.  Hans inriktning har genomgående handlat om internationell mark-
nadsverksamhet. I sin roll som global produktchef i Vitrolife har han ansvarat för flera internationella 
lanseringar av nya produkter.

• Daniel Poté äger 63 968 aktier i Bolaget privat och via närstående.
• Poté innehar inga teckningsoptioner i Bolaget.

Bolagsengagemang de senaste fem åren

Bolag Position Tidsperiod

Emotra AB VD Pågående

HertART ApS Styrelseledamot Avslutat

DANIEL POTÉ – VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Delägarskap över fem procent de senaste fem åren
Daniel Poté har inte haft något delägarskap över fem procent de senaste fem åren.

Övriga upplysningar om Styrelse och VD
Samtliga ledamöter är valda till nästa årsstämma. En styrelseleda-
mot äger rätt att när som helst frånträda sitt uppdrag. Styrelsens 
arbete följer styrelsens fastställda arbetsordning. Verkställande 
direktörens arbete regleras genom instruktioner för VD. Såväl 
arbetsordning som instruktioner fastställs årligen av Bolagets 
styrelse. Frågor som rör revisions- och ersättningsfrågor beslutas 
direkt av Bolagets styrelse. Bolaget är inte skyldigt att följa svensk 
kod för bolagsstyrning och har heller inte frivilligt förpliktigat sig att 
följa denna.

Det finns inga familjeband bland styrelseledamöter och ledande 
befattningshavare. Samtliga styrelseledamöter och ledande be-
fattningshavare kan nås via Bolagets adress.

Jan Pilebjer var under kort tid styrelseledamot och styrelseordfö-
rande i Strongbone AB, med uppdraget att försätta bolaget i kon-
kurs efter misslyckade djurstudier. Konkursen avslutades 2016. 
Ingen av styrelsens ledamöter eller ledande befattningshavare har 
under de senaste fem åren, utöver nämnda konkurs i Strongbone 

AB varit inblandad i konkurs, försatts i tvångslikvidation eller satts 
under konkursförvaltning. 

Ingen av styrelsens ledamöter eller ledande befattningshavare har 
dömts i bedrägerirelaterade mål under de senaste fem åren och 
har heller inte haft näringsförbud under de senaste fem åren. Det 
finns inga anklagelser eller sanktioner från bemyndigade myndig-
heter (däribland godkända yrkessammanslutningar) mot dessa 
personer och inga av dessa personer har under de senaste fem 
åren av domstol förbjudits att ingå i förvaltnings-, lednings- eller 
kontrollorgan eller från att ha ledande eller övergripande funktioner 
i företag.

Det finns inga avtal mellan Bolaget och någon styrelseledamot 
eller ledande befattningshavare som ger denne rätt till någon 
förmån efter det att uppdraget avslutats utöver vad som framgår 
under rubriken ”Ersättning till styrelse och ledande befattningsha-
vare”.
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REVISOR
Ernst & Young AB
Parkgatan 49, 401 82 Göteborg

Vid årsstämman 15 maj 2019 valdes Thomas Nilsson för den 
kommande ettårsperioden som revisor. Thomas Nilsson har varit 
revisor sedan år 2013. Till revisorsuppleant valdes Marcus Hell-
sten. Thomas Nilsson och Marcus Hellsten är auktoriserade revi-
sor och medlemar i FAR. Arvode till revisor utgår enligt godkänd 
räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Övrigt
Det finns inte några kontrakterade avgångsvederlag eller därmed 
jämställda ersättningar till styrelseledamöter och ledande befatt-
ningshavare. Det finns inte heller några villkorade eller uppskjut-
na ersättningar eller naturaförmåner att redovisa och inte heller 
några avsatta eller upplupna belopp för pensioner eller liknande 
förmåner efter avträdande från tjänst. Det finns inte heller några 
bonusavtal inom Emotra. 

Styrelsens ordförande har en ersättning motsvarande två bas-
belopp per tolvmånadersperiod. Styrelseledamöter, som inte är 
anställd i Bolaget, har en ersättning motsvarande ett basbelopp 
per tolvmånadersperiod. Det finns inga särskilda system för per-
sonalens förvärv av aktier eller liknande. Personer i förvaltnings-, 
lednings- och kontrollorgan eller styrelseledamöter och ledande 
befattningshavare med aktieinnehav har inte beslutat att begränsa 
sina möjligheter att avyttra aktier, avstå rösträtt eller på något an-
nat sätt begränsat möjligheterna att fritt förfoga över egna aktier. 
Samtliga aktier som erbjuds i denna nyemission kommer att 
nyemitteras. Det finns därför inga fysiska eller juridiska personer 
som erbjuder sig att sälja värdepapper i nyemissionen. Bolaget 
har inte utsett någon likviditetsgarant. Under det senaste och 
nuvarande räkenskapsåret har inga officiella uppköpsbud lagts av 
någon tredje part.
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Aktier och aktiekapital
Enligt Emotras registrerade bolagsordning ska aktiekapitalet vara 
lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK. Antalet aktier 
får som lägst vara 26 315 789 och högst 105 263 156 aktier. 
Aktiekapitalet i Emotra uppgår innan Företrädesemissionen till 
501 405,421 SEK, fördelat på 26 389 759 aktier. Samtliga aktier 
har ett kvotvärde om 0,019 SEK och är fullt inbetalda. Aktierna 
är denominerade i SEK och har utfärdats enligt aktiebolagslagen. 
Företrädesmissionen medför, vid fullteckning, att Bolagets aktie-
kapital ökar med högst 334 270,27 SEK till sammanlagt högst 
835 675,69 SEK, samt att antalet aktier ökar med högst 17 593 
172 aktier till sammanlagt högst 43 982 931 aktier. Vid fullt utnytt-
jande av teckningsoptioner ökar aktiekapitalet med ytterligare 334 
279,27 SEK till totalt 1 169 945,96 SEK och antalet aktier ökar 
med 17 593 172 aktier till totalt 61 576 103 aktier.

Vissa rättigheter kopplade till aktierna
Emotra är anslutet till Euroclears kontobaserade värdepappers-
system, varför inga fysiska aktiebrev utfärdats. Samtliga, till aktien 
knutna, rättigheter tillkommer den som är registrerad i den av 
Euroclear förda aktieboken. Varje aktieägare i Emotra är berätti-
gad att rösta för det fulla antalet av denne ägda och företrädda 
aktier vid bolagsstämma. Det finns endast ett aktieslag och varje 
aktie berättigar till en röst. Minoritetsägarna i Bolaget skyddas av 
aktiebolagslagens bestämmelse om likabehandling av aktieägare. 
Utöver vad som föreskrivs i lag finns inga bestämmelser i Emotras 
bolagsordning om tillsättande eller entledigande av styrelseleda-
möter eller om ändring av bolagsordningen.

Beslut om eventuell utdelning fattas av bolagsstämman. Utbetal-
ningen ombesörjs av Euroclear. Rätt till utdelning tillfaller den som 
vid av bolagsstämman fastställd avstämningsdag var registrerad 
som ägare i den av Euroclear förda aktieboken. Om aktieäga-
re inte kan nås genom Euroclear kvarstår aktieägarens fordran 
på Bolaget avseende utdelningsbelopp och begränsas endast 

genom regler om preskription. Vid preskription tillfaller utdelnings-
beloppet Emotra. För aktieägare bosatta utanför Sverige föreligger 
inga särskilda förfaranden eller restriktioner.

Aktieägare har normalt företrädesrätt till teckning av nya aktier, 
teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev i enlighet med aktie-
bolagslagen, såvida inte bolagsstämman eller styrelsen med stöd 
av bolagsstämmans bemyndigande beslutar om avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt.

Varje aktie ger lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinst. Vid 
en eventuell likvidation av Bolaget har aktieägare rätt till andel av 
överskott i förhållande till det antal aktier som aktieägaren innehar.

Aktierna i Emotra är inte föremål för erbjudande som lämnats 
till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Det har 
inte förekommit några offentliga uppköpserbjudanden i fråga om 
Emotras aktie under det innevarande eller föregående räken-
skapsåret. Emotra innehar inga egna aktier.

Det finns inga hembudsklausuler, förköpsförbehåll eller andra 
begränsningar i rätten att överlåta aktier i Bolaget i lag, Bolagets 
bolagsordning eller något avtal eller annan handling där Bolaget 
är part. Såvitt Bolaget känner till finns ej heller några andra avtal, i 
vilka Bolaget ej är part, såsom avtal mellan aktieägare, som skulle 
kunna innebära begränsningar i rätten att överlåta aktier i Bolaget.

Aktiekapitalets utveckling
Nedanstående tabell visar den historiska utvecklingen av Emotras 
aktiekapital sedan 2011 samt den förändring av antalet aktier 
och aktiekapitalet som kommer att genomföras i samband med 
Företrädesemissionen. Aktierna är registrerade i elektronisk form i 
enlighet med avstämningsförbehåll i bolagsordningen. Aktieboken 
förs av Euroclear.

AKTIEN OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN
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Registrerat Förändring ökning av  
antal aktier

Totalt  
antal aktier

Förändring av 
aktiekapitalet

Totalt  
aktiekapital

Kvotvärde Pris per aktie

2001 Bolagsbildning 1 000 1 000 100 000 100 000 100 100

2002 Nyemission 250 1 250 25 000 125 000 100 400

2011 Split 100:1 123 750 125 000 - 125 000 1 -

2011 Nyemission 13 269 138 269 13 269 138 269 1 28,64

2013 Split 10:1 1 244 421 1 382 690 - 138 269 0,10 -

2013 Fondemission - 1 382 690 361 731 500 000 0,36164 -

2013 Nyemission 366 310 1 749 000 132 462,824340 632 462,824340 0,36164 7,20

2013 Nyemission 132 835 1 881 832 48 034,991008 680 497,815348 0,36164 7,20

2013 Nyemission 65 000 1 946 835 23 504,907708 704 002,723056 0,36164 13,50

2014 Nyemission 648 945 2 595 780 234 667,574352 938 670,297408 0,36164 15,00

2014 Fondemission 2 595 789 5 191 560 21 768,302592 960 438,60 0,185 -

2015 Nyemission 4 326 300 9 517 860 800 365,50 1 760 804,10 0,185 2,85

2017 Nyemission 4 184 399 13 702 259 774 113,82 2 534 917,92 0,185 3,30

2018 Nyemission 12 687 500 26 389 759 2 347 187,50 4 882 105,42 0,185 0,80

2019 Nedsättning - 26 389 759 -4 380 703,00 501 402,42 0,01899 0

2020 Nyemission1 17 593 172 43 982 931 334 270,27 835 675,69 0,019 0,40

2021 Teckningsoptioner2 17 593 172 61 576 103 334 270,27 1 169 945,96 0,019 0,40

1 Förutsatt full anslutning i Företrädesemissionen
2 Förutsatt fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie 2020/2021

Ägarstruktur
Av nedanstående tabell framgår ägarförhållandena i Bolaget enligt 
uppgift från Euroclear per den 30 december 2019, och därefter av 

Bolaget kända förändringar. Antalet aktieägare uppgick per den 
30 december 2019 till 1 186. 

Aktieägare Antal aktier Innehav/Röster %

Nordnet Pensionsförsäkring 2 216 803 8,40

Avanza Pension 1 911 539 7,24

Lars-Håkan Thorell 704 744 2,68

Elizabeth Kaminzski 703 240 2,66

Lars Lidén 639 904 2,42

Pronator Invest AB 466 928 1,77

Jan Emander 446 586 1,69

Peter Bundgaard Rasmussen 444 665 1,68

Babak Taghi Khani Azar 400 000 1,52

Claes Holmberg 341 680 1,29

Övriga ägare 18 110 670 68,63

Totalt 26 389 759 100% 
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Central värdepappersförvaring 
Bolaget är ett avstämningsbolag och Bolagets aktier ska vara 
registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om 
kontoföring av finansiella instrument. Bolaget och dess aktier är 
anslutna till VP-systemet med Euroclear som central värdepap-
persförvarare och clearingorganisation. Aktieägarna erhåller inte 
några fysiska aktiebrev, utan transaktioner med aktierna sker på 
elektronisk väg genom registrering i VP-systemet av behöriga 
banker och andra värdepappersförvaltare. 
Aktiens ISIN-kod är SE0006851507.

Utdelning och utdelningspolicy
Emotra är ett bolag under uppbyggnad och har historiskt sett 
inte lämnat någon utdelning till aktieägarna. Bolaget planerar inte 
heller för att lämna utdelning under de kommande åren utan avser 
att återinvestera eventuella vinstmedel i verksamheten. 
Emotra befinner sig fortfarande i en tillväxtfas och har historiskt 
sett inte lämnat någon utdelning till aktieägarna. Bolaget planerar 
inte heller att lämna utdelning under de kommande åren utan 
avser att återinvestera eventuella vinstmedel i verksamheten. 
Framtida utdelningar kommer att beslutas av bolagsstämman i 
mån av utdelningsutrymme, beaktat andra strategiska övervägan-
den. En eventuell utdelning från Emotra ombesörjs av Euroclear 
Sweden AB. Rätt till utdelning tillfaller den som vid av bolagsstäm-
man fastställd avstämningsdag är registrerad som aktieägare i 
den av Euroclear Sweden förda aktieboken. 

Incitamentsprogram
Det finns för närvarande inga utestående teckningsoptioner, kon-
vertibler eller aktierelaterade incitamentsprogram i Bolaget. Vidare 
finns inga andra policys eller liknande avseende personals förärv 
av aktier.

Konvertibla skuldebrev och teckningsoptioner
För datum vid avgivande av memorandum finns inga utestående 
skuldebrev eller teckningsoptioner.

Spotlight Stock Market
Spotlight Stock Market är en bifirma till ATS Finans AB, ett värde-
pappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight Stock 
Market driver en så kallad MTF-plattform. Bolag som är noterade 
på Spotlight Stock Market har förbundit sig att följa Spotlight 
Stock Markets noteringsavtal. Avtalet syftar bland annat till att sä-
kerställa att aktieägare och övriga aktörer på marknaden får kor-
rekt, omedelbar och samtidig information om alla omständigheter 
som kan påverka Bolagets aktiekurs. Handeln på Spotlight Stock 
Market sker i ett elektroniskt handelssystem som är tillgängligt för 
de banker och fondkommissionärer som är anslutna till Nordic 
Growth Market, NGM. NGM är en svensk reglerad marknadsplats 
under finansinspektionens tillsyn som driver marknader i Sverige, 
Norge, Finland och Danmark. Bolaget startades 1999 och är idag 
ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgarts. NGM erbjuder handel i 
alla typer av värdepapper och all handel sker i det egenutvecklade 
börssystemet Elasticia. Det innebär att den som vill köpa eller säl-
ja aktier som är noterade på Spotlight Stock Market kan använda 
sin vanliga bank eller fondkommissionär. Noteringsavtalet och 
aktiekurser återfinns på Spotlight Stock Markets hemsida (www.
spotlightstockmarket.com). 

Lock-up avtal
Det föreligger inga lock-up avtal inför Företrädesemissionen.

Bemyndiganden
På årsstämman den 15 maj 2019 bemyndigades styrelsen att, vid 
ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande års-
stämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse 
från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som emitteras 
med stöd av bemyndigandet får högst motsvara ett belopp om 
2,5 miljoner euro (total emissionslikvid). Emissionerna ska ske till 
marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknads-
mässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, 
förutom kontant betalning, kunna ske genom kvittning, eller eljest 
med villkor. 
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Associationsform
Emotra AB (publ) är ett publikt aktiebolag och bedriver verksam-
het under denna associationsform, vilket regleras av aktiebo-
lagslagen (2005:551). Bolaget ska enligt verksamhetsbeskrivning-
en i bolagsordningen bedriva forskning och utveckling rörande 
psykologiska, fysiologiska och statistiska metoder, försälja eller 
tillämpa dessa eller andra liknande metoder och erbjuda kon-
sultuppdrag inom dessa områden, samt därmed förenlig verk-
samhet. Bolagets aktier har upprättats enligt svensk lagstiftning, 
är denominerade i svenska kronor och kommer att ställas ut på 
innehavaren. Bolaget har organisationsnummer 556612–1579 
Bolagets styrelse har sitt säte i Göteborgs kommun. Bolaget har 
adress: c/o AstraZeneca BioVentureHub, Pepparedsleden 1 431 
83 Mölndal. Bolagets kontor nås på telefonnummer +46 732 34 
41 93. Bolagets webbplats är www.emotra.se.

Svensk kod för bolagsstyrning
Svensk kod för Bolagsstyrning (”Koden”) ska tillämpas för bolag 
vars aktier är upptagna på handel på en reglerad marknad och 
behöver i dagsläget inte tillämpas av bolag vars aktier är upptag-
na på handel på Spotlight Stock Market. Bolaget har valt att inte 
heller tillämpa Koden på frivillig basis. För det fall Koden skulle bli 
bindande för Bolaget kommer de att tillämpade den.

Bolagsstämma
I enlighet med aktiebolagslagen är bolagsstämman det högsta 
beslutsfattande organet, där aktieägarna har möjlighet att utöva 
sin rösträtt i centrala nyckelfrågor såsom; fastställande av resultat- 
och balansräkning, beviljad ansvarsfrihet till styrelsen och verk-
ställande direktör, ersättning till styrelse och verkställande direktör, 
val av styrelseledamöter, fastställande av eventuell utdelning och 
distribution av Bolagets vinst.

Rätt att delta på bolagsstämma
Aktieägare som vill delta i en bolagsstämma ska dels vara införd 
i den av Euroclear förda aktieboken fem vardagar före stämman, 
dels anmäla sig hos Bolaget för deltagande i bolagsstämman se-
nast den dag som anges i kallelsen till stämman. Aktieägare kan 
närvara vid bolagsstämman personligen eller genom befullmäkti-
gat ombud och får åtföljas av högst två biträden. Vanligtvis är det 
möjligt för aktieägare att anmäla sig till bolagsstämman på flera 
olika sätt, vilka närmare anges i kallelsen till stämman. Aktieägaren 
är berättigad att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar 
i Bolaget. 

BOLAGSSTYRNING
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BOLAGSORDNING

Emotra AB 
Org. nr: 556612–1579 

§ 1 Firma 
Bolagets firma är Emotra AB. Bolaget är publikt (publ). 

§ 2 Styrelsens säte 
Styrelsen har sitt säte i Göteborgs kommun. 

§ 3 Verksamhet 
Bolaget skall bedriva forskning och utveckling rörande psykolo-
giska, 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 500 000 kronor och högst 2 000 
000 kronor.  

§ 5 Antal aktier 
Antalet aktier skall vara lägst 26 315 789 och högst 105 263 156 
stycken.

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

§ 7 Revisorer 
Bolaget skall ha en eller två revisorer med lägst noll och högst två 
revisorssuppleanter. 

§ 8 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- 
och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten 
för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i 
Svenska Dagbladet.  

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där 
fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall 
utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallel-
se till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor 
och senast två veckor före stämman. 
 

§ 9 Ärenden på årsstämma 
På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling: 
1. Val av ordförande vid stämman. 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
3. Godkännande av dagordningen. 
4. Val av en eller två justerare. 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen 

samt i förekommande fall koncernredovisningen och kon-
cernrevisionsberättelsen. 

7. Beslut om: 
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 

samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och 
koncernbalansräkningen, 

b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt 
den fastställda balansräkningen, 

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande 
direktören. 

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter 
samt antalet revisorer och revisorssuppleanter. 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor eller reviso-
rer. 

10. Val av styrelse samt revisor eller revisorer. 
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebo-

lagslagen (2005:551) eller bolagsordningen. 

§ 10 Räkenskapsår 
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.  

§ 11 Deltagande i bolagsstämma 
Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i 
aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28 § 3 stycket aktiebo-
lagslagen och som anmält sig hos bolaget senast den dag som 
anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, 
annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller ny-
årsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. 
Avser aktieägare att medföra biträden skall antalet biträden anges 
i anmälan. 

§ 12 Avstämningsförbehåll 
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister 
enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoför-
ing av finansiella instrument (avstämningsförbehåll).
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Regelverk
Bolaget avser att följa alla lagar, författningar och rekommenda-
tioner som är tillämpliga på bolag som är noterade på Spotlight 
Stock Market. Utöver Spotlight Stock Markets noteringsavtal 
gäller bland annat följande regelverk i relevanta delar:
• Aktiebolagslagen
• Lagen om handel med finansiella instrument

Utdelningspolicy
Bolagets samtliga aktier berättigar till utdelning. Vinstutdelning 
för aktier som nyemitteras i nyemissionen som beskrivs i detta 
memorandum ska utgå på den avstämningsdag för utdelning som 
infaller efter aktiens registrering i den av Euroclear Sweden AB 
förda aktieboken. Utdelningen är inte av ackumulerad art. Rätt till 
utdelning tillfaller placerare som på avstämningsdag för vinstutdel-
ning är registrerade som aktieägare i Bolaget. Det föreligger inga 
restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare 
bosatta utanför Sverige och utbetalning av eventuell vinstutdelning 
är avsedd att ske via Euroclear Sweden AB på samma sätt som 
för aktieägare bosatta i Sverige. Fordran på vinstutdelning preskri-
beras efter tio år. Utdelning tillfaller Bolaget efter preskription.
Alla aktier medför lika rätt till vinstutdelning samt till eventuellt 
överskott vid avveckling genom likvidation eller konkurs. Vid års-
stämma ger varje aktie i Bolaget en röst och varje röstberättigad 
får rösta för sitt fulla antal aktier utan begränsning. Alla aktier ger 
aktieägare samma företrädesrätt vid emission av teckningsoptio-
ner och konvertibler till det antal aktier som de äger.

Enligt aktiebolagslagen har en aktieägare som direkt eller indirekt 
innehar mer än 90 % av aktiekapitalet i ett bolag rätt att inlösa 
resterande aktier från övriga aktieägare i Bolaget. På motsvarande 
sätt har en aktieägare vars aktier kan bli föremål för inlösen rätt till 
sådan inlösen av majoritetsaktieägaren. Aktierna som nyemitteras 
i nyemissionen som beskrivs i detta memorandum är inte föremål 
för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller 
lösningsskyldighet.

Bolaget omfattas av Take over-regler (”Regler rörande offentliga 
uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas 
aktier handlas på vissa handelsplattformar”). Enligt dessa regler är 
en aktieägare skyldig att offentligt erbjuda sig att förvärva alla öv-
riga aktier i ett bolag för det fall att aktieägarens innehav av aktier 
med rösträtt uppnår 30 procent.

Bolaget kan komma att genomföra kontantemission såväl med 
som utan företräde för befintliga aktieägare. Om Bolaget beslu-
tar att genom kontantemission med företrädesrätt för befintliga 
aktieägare ge ut nya aktier, ska ägare av aktier äga företrädesrätt 
att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren 
förut äger.

Det föreligger inga rättigheter, förutom rätt till aktieutdelning, att 
ta del av Bolagets vinster. Bolaget har hittills inte lämnat någon 

utdelning. Det finns heller inga garantier för att det för ett visst år 
kommer att föreslås eller beslutas om någon utdelning i Bolaget. 
Bolaget planerar inte att lämna någon utdelning under den när-
maste tiden. Förslag på eventuell framtida utdelning kommer att 
beslutas av styrelsen i Emotra och därefter framläggas för beslut 
på årsstämma. Bolaget har ingen utdelningspolicy.

Handelsplats och handel
Emotra är sedan den juni 2013 noterat på Spotlight stock market. 
Spotlight Stock Market är ett värdepappersbolag som driver en 
handelsplattform (MTF). Spotlight stock market tillhandahåller ett 
aktiehandelssystem (INET Nordic), tillgängligt för banker och fond-
kommissionärer anslutna till Nasdaq OMX Stockholm. Det innebär 
att den som vill köpa och sälja aktier som är listade på Spotlight 
stock market använder sin vanliga bank eller fondkommissionär. 
Aktiekurser från bolag noterade på Spotlight stock market går att 
följa i realtid hos de flesta internetmäklare och på hemsidor med 
finansiell information. Aktiekurser finns även att följa på Text-TV 
och i dagstidningar.

ISIN-kod
Aktiens ISIN-kod är SE0006851507
BTU:ns ISIN-kod är SE 0013888161
Uniträttens ISIN-kod är SE 0013888153

Väsentliga avtal
Emotra har tecknat ett royaltyavtal med grundarna, Lars-Håkan 
Thorell och Elizabeth Kaminski, som binder Bolaget att fram 
till 2025 betala en sammanlagd royalty om två procent av de 
årliga intäkterna, dock ej överskridande tio procent av den årliga 
vinsten, att fördelas mellan de båda. Från royaltyn ska avräknas 
samtliga eventuella vinster på försäljning av aktier i Emotra. Royal-
ty kommer inte att utgå så länge de båda grundarnas gemensam-
ma ägarintresse överstiger 14 procent av aktierna i Bolaget.
Emotra har tecknat ett avtal med Alexander Thorell, brorson till 
Lars-Håkan Thorell, om betalning av skuld för tidigare utfört ar-
bete. Vid utgången av 2019 uppgår skulden till 43 687 SEK som 
skall utbetalas mars 2020.

Emotra har avtal med Jonebrant Ekonomikonsult AB som svarar 
för Bolagets ekonomifunktion. Bolagen ägs av Roy Jonebrant Roy 
Jonebrant har varit styrelseledamot fram till 1 december 2017.
Emotra har avtal med Torpa Industrier AB, som stöd åt VD i 
Bolags- affärs- och FoU-relaterade frågor. Bolagen ägs av Claes 
Holmberg med närstående. Claes Holmberg var VD i Emotra från 
februari 2012 till oktober 2018. Han har varit styrelseordförande i 
Emotra sedan han avgick som VD.

Emotra har sedan början av 2019 avtal med Docenten Forskning i 
Göteborg AB, som ägs av styrelseledamoten Anna Sjörs Dahlman 
med närstående. Docenten Forskning fungerar som stöd åt VD i 
forskningsrelaterade frågor.

LEGALA FRÅGOR OCH  
KOMPLETTERANDE INFORMATION
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Härutöver förekommer inga avtal om framtida transaktioner med 
närstående. Härutöver förekommer inga särskilda överenskom-
melser med större aktieägare, kunder, leverantörer, förvaltnings-, 
lednings- och kontrollorgan eller andra parter där styrelsemedlem-
mar eller andra ledande befattningshavare ingår.

Immateriella tillgångar & patent
Emotra har under perioden lämnat in ytterligare en patentansökan 
” A device and a method to identify persons at risk for depres-
sive relapse” till svenska Patent- och registreringsverket, PRV. 
Denna patentansökan är den första av flera ansökningar eftersom 
riskmarkörer för återfall som kliniskt tema bedöms vara av stort 
intresse inom psykiatri och psykologi.

Amerikanska patentverket har meddelat godkännande för Emot-
ras ansökan nr 15/024,908” A DEVICE FOR USE IN THE EVALU-
ATION OF SUICIDE RISK”. Patent meddelades den 21 maj, 2019, 
som U.S. Patent No. 10,292,636. Japanska patentverket med-
delade i slutet av juli 2018, godkännande för Emotras ansökan 
nr 2016-516080 ”A DEVICE FOR USE IN THE EVALUATION OF 
SUICIDE RISK”. Tidigare har svenska Patent- och registrerings-
verket, PRV, meddelat beviljande av Emotras patentansökan, nr 
1300614-3, ”Apparatur för användning vid bedömning av själv-
mordsrisk”. Ytterligare patentansökningar har lämnats in i EU och 
Kanada. EUIPO (EU:s varumärkesmyndighet) meddelade under 
2016, beviljande av varumärkesskydd för EDOR® inom EU.

Tvister och rättsliga processer
Bolaget har inte varit part i några rättsliga förfaranden eller skil-
jeförfaranden (inklusive ännu icke avgjorda ärenden eller sådana 
som styrelsen i Bolaget är medveten om kan uppkomma) under 
de senaste tolv månaderna och som nyligen haft eller skulle 
kunna få betydande effekter på Bolagets finansiella ställning eller 
lönsamhet.

Intressekonflikter 
Det föreligger inte någon intressekonflikt inom förvaltnings-, 
lednings- och kontrollorgan eller hos andra personer i ledande 
befattningar i Emotra och det finns inte heller några andra fysiska 
eller juridiska personer som är inblandade i nyemissionen som har 
ekonomiska eller andra relevanta intressen i Bolaget.

Transaktioner med närstående, SEK
Närstående Via bolag 2019 2018 2017

Roy  
Jonebrant

Jonebrant Redovisning 
AB

189 194

Roy  
Jonebrant

Jonebrant Ekonomikon-
sult AB

93 015

Claes  
Holmberg

Torpa Industrier AB 416 613

Anna Sjörs 
Dahlman

Docenten Forskning i 
Göteborg AB

12 000

Emotra har tidigare haft avtal med Jonebrant Redovisning AB som 
svarar för Bolagets ekonomifunktion. Bolaget ägs av närstående 
till Roy Jonebrant. Under 2017 ingicks avtal med Jonebrant Eko-
nomikonsult AB att svara för Bolagets ekonomifunktion. Bolaget 
ägs av Roy Jonebrant. Roy Jonebrant har varit styrelseledamot 
fram till 1 december 2017. Efter 1 december 2017 redovisas inte 
uppdraget som transaktioner med närstående.
Härutöver har inga transaktioner med närstående förekommit. 
 
Försäkringsskydd
Styrelsen bedömer att Bolagets nuvarande försäkringsskydd är 
tillfredsställande, med hänsyn till verksamheternas art och omfatt-
ning.

Införlivade dokument avseende fullständig histo-
risk finansiell information
Bolaget håller följande handlingar tillgängliga under detta doku-
ments giltighetstid:
• Stiftelseurkund
• Bolagsordning
• Historisk finansiell information
• Årsredovisningar (2018, 2017) som via hänvisning har införli-

vats till detta memorandum
• Kvartalsrapport avseende perioden 1 januari – 30 september 

2019
Handlingarna finns på Bolagets hemsida, www.emotra.se
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TECKNINGSFÖRBINDELSER OCH 
GARANTIÅTAGANDEN
Bolaget har i samband med Företrädesemissionen ingått teckningsförbindelser, med vissa av Bolagets befintliga aktieägare motsvaran-
de cirka 2 procent av Företrädesemissionen, samt avtal om garantiåtagande med externa investerare vilka uppgår till cirka 50 procent 
av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således säkerställd till cirka 52 procent genom teckningsförbindelser och garantiåta-
ganden. Teckningsåtagandet och garantiåtagandet är inte säkerställt genom bankgaranti, pantsättning, deposition eller liknande arrang-
emang. De Garantiåtaganden som lämnats kan endast tas i anspråk i det fall Företrädesemissionen inte tecknas upp till 50 procent. 
Garantiåtaganden ingicks under februari månad 2020. 

Garantiersättning utgår till de parter som ingått garantiåtagande. Ingen ersättning utgår för teckningsåtaganden. Emissionsgaranter-
na kan välja att få sin ersättning i aktier eller som kontant ersättning. Om någon av emissionsgaranterna väljer att få ersättning i aktier 
kommer styrelsen att besluta om emission av sådana aktier med stöd av bemyndigande från ordinarie bolagsstämma den 15 maj 2019. 
Styrelsen avser att besluta om sådana eventuella emissioner av aktier i nära anslutning till tilldelning av units i Företrädesemissionen.

Om emissionsgaranterna väljer att få sin ersättning i aktier har de rätt till ersättning motsvarande 14 procent av beloppet för garantiåta-
gandet, att jämföra med tolv (12) procent om emissionsgaranterna väljer att få ersättning kontant. Aktier som emitteras till emissionsga-
ranter kommer ha en teckningskurs motsvarande den volymvägda genomsnittskursen på Spotlight Stock Market under teckningsperio-
den i Företrädesemissionen.

Garantiåtaganden

Namn Garantibelopp (SEK) Avtal ingått

Mangold fondkommission AB 3 518 634,50 24 februari 2020

Totalt 3 518 634,50
 

Teckningsförbindelser

Namn Antal units Avtal ingått

Claes Holmberg (via bolag) 125 000 24 februari 2020

Daniel Poté 75 000 24 februari 2020

Totalt 200 000



ADRESSER 41

Emotra AB
c/o AstraZeneca BioVentureHub 
Pepparedsleden 1
431 83 Mölndal
Telefon: +46 732 34 41 93
E-mail: daniel@emotra.se

Emissionsinstitut
Mangold Fondkommission AB
Box 55691
102 15 Stockholm
Besök: Engelbrektsplan 2
114 34 Stockholm
Telefon: 08- 503 01 551
E-mail: info@mangold.se 

Marknadsplats
Spotlight Stock Market
United Spaces, Waterfront Building
Klarabergsviadukten 63, 9tr, 
101 23 Stockholm
Telefon: 08-511 68 00

Revisor
Thomas Nilsson 
Ernst & Young AB
Parkgatan 49, 401 82 Göteborg

Central Värdepappersförvaltare
Euroclear Sweden AB 
Box 7822 
SE-103 97 Stockholm

ADRESSER
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