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Beslut tagna vid Respiratorius extra bolagsstämma 
9 juni 2010 
 
 
Vid Respiratorius extra bolagsstämma som hölls den 9 juni godkände stämman 
styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemission av 
aktier. 

 
Följande villkor skall gälla för nyemissionen: 

1. Aktiekapitalet skall ökas med högst 500.000 SEK genom nyemission av högst 10.000.000 

aktier av serie A, envar aktie med ett kvotvärde om 0,05 SEK. 

2. Teckningskursen skall vara 0,50 SEK per aktie. 

3. Bolagets aktieägare skall äga företrädesrätt att teckna de nyemitterade aktierna varvid 

varje sjutal gamla aktier oavsett aktieslag berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie 

A. För därutöver överskjutande antal aktier gäller företrädesrätt i förhållande till tidigare 

innehav. 

4. Teckningskursen skall vara 0,50 SEK per aktie. 

5. Avstämningsdag för bestämmande av företrädesrätten att teckna aktier skall vara den 16 

juni 2010.  

6. Aktieteckning med utövande av företrädesrätt skall ske på teckningslista under perioden 17 

juni – 1 juli 2010. Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period. 

Teckningsrätter ges inte ut. Styrelsen skall äga rätt att besluta om förlängning av 

teckningstiden. 

7. Vid överteckning skall tilldelning i första hand ske till bolagets aktieägare per 

avstämningsdagen den 16 juni 2010 och i andra hand till övriga tecknare. 

8. Betalning för aktier tecknade med företrädesrätt skall erläggas senast den 8 juli 2010. 

9. De nyemitterade aktierna medför rätt till vinstutdelning från och med för räkenskapsåret 

2010.  

10. Styrelsen bemyndigas att vidtaga sådana smärre justeringar i emissionsbeslutet som krävs 

för registrering av emissionsbeslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. 

 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Jörgen Gustafsson, VD Respiratorius AB Christer Fåhraeus, Ordf Respiratorius AB 
+46 705 52 09 59 +46-705-60 90 00 
e-post: jorgen.gustafsson@respiratorius.com christer.fahraeus@respiratorius.com 



 
 
 

_________________________________________________________________________________________ 

 
POST AND VISITING ADDRESS 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
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 grundades 1999 som en avknoppning från Lunds 
Universitet.. 
 
 
 


