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Beslut om företrädesemission inför listning på AktieTorget 
 
Den 2 maj 2012 beslutade styrelsen i Respiratorius AB (publ) att genomföra en 

företrädesemission om högst cirka 7,6 MSEK inför bolagets listning på AktieTorget. 

Beslutet fattades med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 27 mars 2012. 

Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i emissionen. 

 
Teckningsförbindelse och garantiteckning 
Respiratorius har erhållit teckningsförbindelser och garantiteckning motsvarande hela 
emissionsvolymen. 
 
Emissionen 
Styrelsen i Respiratorius har, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 27 mars 
2012, beslutat att genomföra en nyemission. Nyemissionen genomförs med företräde för befintliga 
aktieägare. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av sex (6) teckningsrätter 
berättigar till teckning av en (1) ny aktie. 
 
Erbjudandet i korthet 

 Teckningskursen är fastställd till 0,50 SEK per aktie. 

 Teckningstid: 16 maj – 1 juni 2012. 

 Erbjudandet omfattar lägst 13 800 000 och högst 15 244 060 aktier, motsvarande lägst 6,9 
MSEK och högst cirka 7,6 MSEK. 

 Avstämningsdag: 11 maj 2012. 

 De som på avstämningsdagen den 11 maj 2012 var registrerade som aktieägare i 
Respiratorius AB äger företrädesrätt att teckna aktier. För varje befintlig aktie erhålls en (1) 
teckningsrätt. Innehav av sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. 

 Respiratorius AB kommer inte att anordna någon handel med teckningsrätter i bolaget. 
Aktieägare som önskar sälja sina teckningsrätter måste själv finna en köpare till dessa. 
Teckningsrätter som inte säljs senast den 29 maj 2012, eller nyttjas för teckning senast den 
1 juni 2012 kommer att förfalla och värdet på dessa kommer att gå förlorade. 

 Listning på AktieTorget: Aktien i Respiratorius är planerad att anslutas till AktieTorget. Första 
dag för handel beräknas bli den 5 juli 2012. AktieTorget har godkänt Respiratorius för 
listning under förutsättning av att aktuell nyemission genomförs. 

 
Fullständiga villkor och anvisningar för nyemissionen samt information om garantiteckning kommer 
att offentliggöras i memorandum senast i samband med att teckningstiden inleds. 
 
Om Respiratorius AB (publ) 
Respiratorius AB (publ), med cirka 400 aktieägare, utvecklar läkemedelskandidater, med ambition 
att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna KOL (kroniskt obstruktiv 
lungsjukdom), svår astma och cancer. Dessutom innehåller projektportföljen ett projekt för 
förbättrad diagnostisering av vissa hjärt-kärlsjukdomar (en så kallad biomarkör för PET-kamera).  
 
Respiratorius verksamhet inom behandling av lungsjukdomar och diagnostisering av hjärt-
kärlsjukdomar bygger på egenutvecklade klasser av patentsökta läkemedelssubstanser, som 
jämfört med existerande alternativ, enligt styrelsens bedömning, har väsentliga fördelar. Dessa 
substanser, som utnyttjar nya verkningsmekanismer, är framtagna i bolagets egenutvecklade mät- 
och försöksutrustning. Bolagets kliniska cancerprojekt, VAL-001, bygger på en ny kombination och 
omformulering av existerande och godkända läkemedel som används på ett nytt sätt. 
 
Projektportfölj 
Respiratorius projektportfölj innehåller läkemedelskandidater mot KOL och svår astma  
(RESP- 1000 och RESP-2000), samt cancer (VAL- 001). Dessutom innehåller projektportföljen en 
läkemedelskandidat för diagnostisering av hjärt-kärlsjukdomar, en så kallad biomarkör för  
PET-kamera (RESP-3000). Respiratorius avser angående det sistnämnda projektet att överlåta 



  
 

 

utvecklingen åt en partner. Utöver dessa projekt arbetar Respiratorius med ytterligare 
läkemedelskandidater. Dessa läkemedelskandidater befinner sig dock i mycket tidig 
utvecklingsfas. I nedanstående tabell redovisas i vilken fas Respiratorius huvudsakliga 
läkemedelskandidater befinner sig. 
 
 

Projekt Indikation Forskning  
Preklinisk 

fas  
Klinisk fas  

I-studie 
Klinisk fas  

II-studie 
Klinisk fas 
III-studie 

RESP-1000* 
KOL 

Svår astma 

 

    

RESP-
2000** 

KOL 
Svår astma 

 

    

RESP-3000* 
PET-Imaging 

Hjärt-kärl 

 

    

VAL-001* 
Diffust 

storcelligt  
B-cellslymfom 

 

    

 

* Utlicensieringsprojekt, dvs. ett projekt där Respiratorius idag aktivt söker partner för licensaffär eller redan diskuterar med 
partner.  
** Explorativa projekt, dvs. projekt där Respiratorius för närvarande avser komplettera projektet med mer data innan en 
licensaffär bedöms möjlig.  

 
Varför läkemedelskandidater mot KOL, svår astma, cancer och hjärt-kärlsjukdomar i ett och 
samma bolag? 
Inom rökningsrelaterad sjukdomsforskning brukar man tala om ”the big three” vilka inkluderar 
KOL, cancer och kardiovaskulära sjukdomar. Bolagets läkemedelskandidater RESP-1000, RESP-
2000 och RESP-3000 (KOL och svår astma samt vissa hjärt-kärlsjukdomar) stammar alla från 
undersökningar på human lungvävnad med Respiratorius egenutvecklade kammare. VAL-001 
(cancer) kom Respiratorius i kontakt med när Bolaget testade RESP-2000 mot cancer. På 
affärsmässiga och forskningsmässiga grunder beslutade Respiratorius därför att förvärva Valcuria 
AB och därmed VAL-001. Enligt styrelsens bedömning reduceras också Respiratorius riskprofil 
genom förvärvet, eftersom projektportföljen breddas och förstärks med projekt som är attraktiva 
både i ett kommersiellt och ur ett patientperspektiv. 
 
Potential för läkemedelskandidaterna 
Med Respiratorius läkemedelskandidater är det bolagets ambition att i framtiden kunna presentera 
nya effektiva läkemedel på marknaden för behandling av diffust storcelligt B-cellslymfom (VAL-
001), KOL och svår astma (RESP-1000 och RESP-2000) samt för diagnostisering av hjärt- 
kärlsjukdomar (RESP-3000). Inom samtliga dessa områden bedömer styrelsen i Respiratorius att 
bolaget har möjlighet att, tillsammans med partners eller i egen regi, kunna lansera läkemedel på 
marknader av betydande storlek. Notera dock att det krävs såväl prekliniska som kliniska studier 
innan läkemedel kan kommersialiseras. Läkemedelsbranschen, inte minst kliniska studier, är 
förenade med osäkerhet såväl avseende finansiering som studieresultat. 
 
För ytterligare information, kontakta: 
Jörgen Gustafsson, VD  
Respiratorius AB (publ) 
Telefon: +46 – (0)705 – 52 09 59 
 
 


