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Göteborg den 23 mars 2020

EMOTRA AB: Utfall i företrädesemission
Den 18 mars 2020 avslutades teckningsperioden i EMOTRA AB:s (”EMOTRA” eller ”Bolaget”)
företrädesemission om högst 8 796 586 Units (varje unit innehåller två (2) aktier och två (2)
teckningsoptioner), som högst kunde tillföra Bolaget cirka 7 MSEK före emissionskostnader.
Företrädesemissionen tecknades till 4,66 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 66,2
procent. Genom företrädesemissionen nyemitteras 11 653 840 aktier och EMOTRA tillförs 4,66 MSEK
före emissionskostnader om cirka 1 MSEK. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut idag, den 23
mars 2020.
Betalda tecknade units (BTU) kommer att omvandlas till nya aktier så snart företrädesemissionen
registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 15, 2020. Fram till dess pågår
handel med BTU på Spotlight Stock Market. Därutöver nyemitteras 11 653 840 teckningsoptioner
vilka berättigar till teckning av 11 653 840 aktier varmed aktiekapitalet kan komma att öka med
ytterligare 221 422,96 SEK till totalt 944 251,34 SEK. Teckningsperioden för teckningsoptionerna
löper under perioden från och med 9 oktober 2020 till och med 23 oktober 2020 och för det fall
teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut tillfaller ytterligare cirka 4,66 MSEK till 9,32 MSEK, beroende
på den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie, till Bolaget före emissionskostnader.
Bolaget avser ansöka om handel av teckningsoptionerna på Spotlight Stock Market under perioden
fram till teckningsoptionernas teckningstid.
VD Daniel Poté kommenterar
”Jag vill börja med att tacka alla som valt att delta i vår nu avslutade företrädesemission. Vi ser fram
mot en spännande period, under vilken vi planerar att komma igång med viktiga kliniska studier som
förhoppningsvis ska bekräfta de tidigare observationerna om att hyporeaktivitet avslöjar en förhöjd
risk för återfall i depression. Under förutsättning att fortsatta kliniska studier kommer bekräfta de
tidigare observationerna ser vi goda kommersialiseringsmöjligheter i EDOR®. Tidigare studier har visat
att hyporeaktivitet är en tydlig biologisk riskfaktor som är oberoende av bedömningsskalor, ålder och
kön. Det gör att EDOR ger kompletterande biologisk information för att välja insatser och planera
vården av deprimerade långsiktigt.
Den nu avslutade unitemissionen gör det möjligt för Emotra att gå vidare med planerna i att starta upp
de viktiga kliniska studierna.”
Teckning och tilldelning
Företrädesemissionen tecknades till 66,2 procent och Bolaget tillförs således cirka 4,66 MSEK före
emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 1 MSEK inklusive kostnad för emissionsgarantier.
4 804 842 units (motsvarande cirka 54,6 procent av samtliga tecknade units) tecknades med
företrädesrätt och 1 022 078 units (motsvarande cirka 11,6 procent av samtliga tecknade units)
tecknades utan företräde. Inga units tilldelas garanter. Tilldelning har skett i enlighet med de
tilldelningsprinciper som angivits i bolagets memorandum. De tecknare som tilldelas aktier utan
företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka skickas ut idag, den 20 mars 2020. Tecknare
som inte tilldelas units erhåller ej avräkningsnotor.

Antal aktier och aktiekapital
När EMOTRAs företrädesemission registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier att
uppgå till 38 043 599 stycken och aktiekapitalet ökar därmed från tidigare 501 405,42 SEK med
221 422,96 SEK till 722 828,38 SEK.
Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner ökar aktiekapitalet med ytterligare 221 422,96 SEK till totalt
944 251,34 SEK och antalet aktier ökar med 11 653 840 aktier till totalt 49 697 439 aktier.
Handel med BTU
Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) kommer att ske på Spotlight Stockmarket fram till dess att
Bolagsverket registrerat företrädesemissionen. Registrering beräknas att ske under första halvan av
april 2020.
Villkor för teckningsoptioner i sammandrag
Teckningskurs: Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en
(1) ny aktie i bolaget till en kurs om minimum 0,40 kronor per aktie till maximum 0,80 kronor per
aktie.
Teckningstid: Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden 9
oktober 2020 – 23 oktober 2020. Detta ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan
15:00 den 23 oktober 2020.
Sista dag för handel: Sista dag för handel med teckningsoptioner beräknas till den 21 oktober 2020.
Projektledare
Mangold Fondkommission har varit projektledare till EMOTRA i samband med den nu avslutade
företrädesemissionen.
För ytterligare information om EMOTRA, vänligen kontakta:
Daniel Poté, VD
Telefon: 0732-34 41 93
E-post: daniel@emotra.se
Denna information är sådan information som EMOTRA AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 23 mars 2020.

EMOTRA AB är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling, kliniska studier och marknadsföring inom
mental hälsa. Bolagets metod, EDOR®, är ett egenutvecklat, objektivt psykofysiologiskt test för att mäta om deprimerade
patienter är hyporeaktiva.
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