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KAPITALANSKAFFNING I RESPIRATORIUS (PUBL) FULLT GARANTERAD 

 

Respiratorius AB (publ) genomför en kapitalanskaffning på 12,1 MSEK med en 
övertilldelningsoption på 3 MSEK. Emissionen är i sin helhet garanterad genom 
teckningsförbindelser på 7,1 MSEK och garantiförbindelser på 8 MSEK. Kapitalanskaffningen 
genomförs i tre delar. En del avser teckning med föreräde 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. Teckningstiden för emissionerna är 23:e april till 8:e maj 
2009. 
 
Teckningsförbindelser har bland annat lämnats av styrelseordförande Christer Fåhraeus 
(Fårö Capital AB), styrelsemedlemmarna Ingemar Kihlström och Johan Kördel samt av VD 
Jörgen Gustafsson. 
 
Garantikonsortiet består av bland annat Fårö Capital, Hans Harvig, Björn Andersson, Jan 
Lundström, Oscar Lindström, Mårten Öbrink och Hartmut Wiese. 
 

Garantiprovision utgår med 10% i form av aktier för garantiåtaganden utöver 
proratateckning i emissionen. 
 
”Genom en garanterad kapitalanskaffning på 15,1 MSEK får Respiratorius möjlighet att 
fullfölja karaktäriseringen av sina unika substansfamiljer inför förhandlingar med de ledande 
bolagen inom luftvägssjukdomar med speciellt fokus på Astma och KOL. Kapitaltillskottet 
täcker driften för Respiratorius under 12-18 månader framöver med nuvarande 
kostnadsnivå.”, 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 
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. 



 
 
 

_________________________________________________________________________________________ 

 
POST AND VISITING ADDRESS 

Respiratorius AB, Magistratsvägen 10, SE-226 43 Lund,  
Sweden 

 


