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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 7 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 psykiatrin 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 information 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 3 och 4 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 problemområde 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. 
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Emotra är ett svenskt publikt aktiebolag, vars affärsidé är att förse sjukvårdsenheter som möter och behandlar 
deprimerade patienter med EDOR® Test. EDOR® Test är 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 
fungera 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.

Emotras Vision är att medverka till införandet av teknologiska 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.

Inom de närmsta åren kommer Emotra att fokusera på att få återfallsresultaten bekräftade i studier i samarbete 
med ytterligare minst två kliniker i Europa. På lång sikt är målet att nå ut till flera kliniker inom Europa där EDOR® 

ska användas som ett komplement i den kliniska bedömningen av återfallsrisk samt att EDOR® ska lanseras och nå 
bredare grupper inom den psykiatriska specialistvården samt lansera produkten till ytterligare marknader utanför 
den europeiska.

KORT OM BOLAGET



INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS
Styrelsen i Emotra AB beslutade den 24 februari 2020, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman 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.

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.

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.

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.

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

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

ägande utspätt i motsvarande grad. 

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

TECKNINGSFÖRBINDELSER OCH EMISSIONSGARANTIER
Bolaget har i samband med Företrädesemissionen ingått teckningsförbindelser, med vissa av Bolagets befintliga 
aktieägare motsvarande 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 garantiåtaganden. Teckningsåtagandet och garantiåtagandet är 
inte säkerställt genom bankgaranti, pantsättning, deposition eller liknande arrangemang. 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. 

Namn Antal units

Claes Holmberg (bolag) 125 000

Daniel Poté 75 000

Totalt 200 000

GARANTIÅTAGANDEN TECKNINGSFÖRBINDELSER

Namn Garantibelopp (SEK)

Mangold Fondkommission AB 3 518 634,50

-

Totalt 3 518 634,50
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