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Respiratorius förvärvar Valcuria AB 
 
Respiratorius har förvärvat och tillträtt Valcuria AB, ett lundabolag med fokus på utveckling för att 
förbättra behandlingen av lymfom och andra cancersjukdomar. 
 
Valcuria äger rättigheterna till cancerprojektet VAL-001, ett projekt som har visat tydligt positiva experimentella 
data mot bl.a. diffust storcelligt B-cellslymfom, den vanligaste lymfomsjukdomen i västvärlden. Av alla 
patienter som diagnostiseras med diffust storcelligt B-cellslymfom överlever i dagsläget endast 55 procent i 
fem år eller längre. Det medicinska behovet av en förbättrad behandling är därför stort. 
 
VAL-001 består av en kombinationsbehandling baserad på ett känt läkemedel med en godkänd indikation 
utanför onkologisfären. Kombinationsbehandlingen har under längre tid studerats av en av Valcurias 
grundare, medicine doktor och onkologläkare Kristina Drott. Förutom starka experimentella data finns också 
en tydlig molekylärbiologisk förklaringsgrund för den positiva effekten. 
 
I tillägg till patentansökan avser Respiratorius att ansöka om Orphan Drug-status för VAL-001 hos den 
europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA. Vid erhållande av Orphan Drug-status skulle Respiratorius förutom 
patentskydd, erhålla marknadsexklusivitet för VAL-001 inom EU i tio år räknat från att bolaget erhåller 
marknadsföringstillstånd. 
 
”Det finns en stor entusiasm på onkologiska kliniken för att komma igång med de kliniska studierna”, säger 
Kristina Drott, och fortsätter, ”det är svårt att inte känna optimism att detta kommer fungera hela vägen och 
avsevärt förbättra prognosen för denna patientgrupp”. 
 
Förvärvet skedde genom en apportemission om 10,8 miljoner Respiratorius-aktier av serie A för 90 procent av 
aktierna i Valcuria AB. Genom apportemissionen ökar antalet aktier i Respiratorius till 90 264 363 aktier, 
fördelat på 77 749 988 av serie A och 12 514 375 av serie B. Aktiekapitalet ökar från 3 973 218 till 4 553 218 
kronor. 
 
De sista 10 procenten av aktierna i Valcuria ägs av Fårö Capital AB, ett till Christer Fåhraeus närstående 
bolag. Christer är idag bland annat verksam som styrelseordförande i Respiratorius. Förvärvet av resterande 
10 procent kommer därför att avgöras av en extra bolagsstämma i enlighet med Lex Leo. 
 
I och med förvärvet har Respiratorius projekt inom såväl preklinisk som klinisk fas. Synergierna finansiellt, 
affärsutvecklingsmässigt, projektledarmässigt och administrativt bedöms av styrelsen i Respiratorius som 
stora. 
 
Respiratorius AB är i och med förvärvet av Valcuria ett företag som bedriver läkemedelsutveckling inom 
sjukdomsområdena KOL, astma, inflammation och cancer. 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
 
Christer Fåhraeus  Johan Drott 
Ordf. Respiratorius AB  VD Valcuria AB 
+46 – 705 – 60 90 00  +46 – 709 – 22 41 40 
christer.fahraeus@respiratorius.com  johan.drott@me.com 
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Om Respiratorius AB 
Respiratorius utvecklar nya effektiva läkemedel mot bl.a. folksjukdomarna kronisk obstruktiv lungsjukdom 
(KOL) och svår astma. Bolagets verksamhet är fokuserad på en ny klass av patentsökta 
läkemedelssubstanser, som jämfört med existerande terapier, enligt styrelsens bedömning, har en överlägsen 
förmåga att relaxera de små luftvägarna. Substanserna, som utnyttjar en helt ny verkningsmekanism, är 
framtagna i bolagets egenutvecklade mät- och försöksutrustning. Respiratorius medgrundades 1999 av 
Christer Fåhraeus som en avknoppning från Lunds Universitet. 
 
Om Valcuria AB 
Valcuria utvecklar nya kombinationsbehandlingar för behandling av cancer med ett första fokus på lymfom. 
Kliniska studier beräknas starta under första halvåret 2012. Bolaget grundades av bland andra 
cancerforskarna Kristina Drott och Thomas Relander tillsammans med VD Johan Drott, i syfte att förbättra 
överlevnaden för patienter med diffust storcelligt B-cellslymfom. 
 
 


