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RESPIRATORIUS GENOMFÖR FULLT GARANTERAD EMISSION PÅ 12,1 
MSEK 

 
Respiratorius AB (publ) som utvecklar läkemedel mot folksjukdomarna KOL och svår 
astma kommer att genomföra kapitalanskaffning på 12,1 MSEK med en 
övertilldelningsoption på ytterligare 3 MSEK. Kapitalanskaffningen genomförs i tre delar. 
En del avser teckning med företräde för bolagets aktieägare. En del avser en riktad 
emission på motsvarande villkor till huvudägare och nya större investerare. Den tredje 
delen avser en utjämningsemission för de aktieägare som deltog i bolagets publika 
emission i februari 2009.  
 
Bolaget har fått teckningsförbindeler och garantiåtaganden på minst 12,1 MSEK. 
Härigenom är bolagets drift säkrad i 12-18 månader. 
 
Villkoren är i korthet 
 
För företrädesemissionen. En ny aktie av serie A tecknas för varje tvåtal aktier av serie 
A eller serie B. Teckningskurs 60 öre. 
 
För den riktade emissionen. Nyteckning för aktie av serie A för 60 öre. 
 
För utjämningsemissionen. För varje aktie tecknad i den publika emissionen i februari 
2009 ges rätt att teckna en aktie av serie A för 5 öre. 
 
Garantiprovision utgår med 10% i form av aktier av serie A för garantiåtaganden utöver 
proratateckning i företrädesemissionen. 
 
Fullständiga villkor kommer att finnas i kallelsen till extra bolagstämma. 
 
”Genom en garanterad kapitalanskaffning får Respiratorius möjlighet att ytterligare 
karaktärisera sina unika substansfamiljer inför förhandling med Big and Mid-size farma, 
som kommer att starta de närmsta månaderna. Kapitaltillskottet täcker driften för 
Respiratorius under 12-18 månader framöver.”, säger Respiratorius ordförande Christer 
Fåhraeus.  
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Christer Fåhraeus 
Ordf Respiratorius AB 
+46-705-60 90 00 
e-post:christer.fahraeus@respiratorius.com 
 
 

 
Om Respiratorius 
Respiratorius AB utvecklar nya effektiva läkemedel mot folksjukdomarna kronisk obstruktiv 
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lungsjukdom (KOL) och svår astma. Bolagets unika verksamhet är fokuserad på en ny 
klass av patentsökta läkemedelssubstanser, som jämfört med existerande terapier har en 
överlägsen förmåga att relaxera de små luftvägarna. Substanserna, som utnyttjar en helt 
ny verkningsmekanism, är framtagna i bolagets världsledande, egenutvecklade mät- och 
försöksutrustning. Respiratorius medgrundades 1999 av Christer Fåhraeus som en 
avknoppning från Lunds Universitet. 
 
 

About Fårö Capital AB 
Fårö Capital is an evergreen investor in Life Sciences, Design and Technology since 
2000. Since inception Fårö Capital has invested in 10 companies with outstanding 
technology, management and market prospects. Some of the holdings include CellaVision, 
Flatfrog Laboratories, Agellis Group, Monkfish instruments, Respiratorius and EQL 
Pharma. 
 


