
 
 

 
Månadsbrev januari 2011 
 
Bäste aktieägare, 
 
Här kommer det första månadsbrevet från Respiratorius där min ambition är att försöka 
informera och uppdatera er aktieägare mera regelbundet och på ett annat sätt än genom 
kvartalsrapporterna. Jag hoppas att ni kommer att uppskatta detta nya format och att ni 
kommer att få svar på många av de frågor jag tror ni har.  
 
I detta månadsbrev tänkte jag till att börja med ge en tillbakablick varefter jag så småningom 
beskriver utsikterna inför 2011. 
 
Respiratorius har funnits sedan 1999 och är ännu idag ett onoterat företag, vilket onekligen är 
ett styrkebevis. Företaget har under åren gått igenom flera faser där utvecklingen av vår 
teknologi var essentiell, vilket under de senaste fem åren har lett fram till de 
läkemedelsprojekt som finns idag. 
 
Respiratorius äger idag en patentskyddad egenutvecklad teknologi där vi bl.a. kan studera 
effekter av nya och gamla läkemedel på de små luftvägarna i isolerad lungvävnad från 
människa. 
 
Denna teknologi har möjliggjort upptäckten av hitintills okända läkemedelskandidater och 
idag äger Respiratorius 2 unika patentskyddade läkemedelsprojekt mot astma och KOL, 
RESP-1000 och RESP-2000.  
 
Det mest avancerade projektet RESP-1000, med sin unika dubbelverkande profil, är för 
närvarande i en fas där vår prognos är att vi under 2012 kommer att kunna studera dess 
effekter i människa i en sk. Fas1 studie.  
 
Med denna bakgrund är det lätt att förstå att  externa läkemedelsföretag har visat oss stort 
intresse och under 2010 har ut-licensieringsdiskussioner förts med många av dessa 
läkemedelsföretag där vårt samarbetsavtal med Toyota har stärkt vår position på den japanska 
marknaden, 
 
Idag januari 2011, kan jag konstatera att vi står inför stora möjligheter och då framförallt 
inom vidareutveckling av RESP-1000. Vi har dessutom tack vare det framgångsrika 
forskningsarbetet kunnat reducera kostnaderna för företagets avseende personal till att bestå 
av 2 heltidsanställda inom forskning och teknologi samt två konsulter. Detta har gjort att vi 
idag har en låg omkostnad inom företaget. 
  
För att gå vidare i nästa steg i läkemedelprocessen med våra projekt kommer vi däremot att 
vara i behov av att inleda samarbeten alternativt utlicensiera våra projekt.  
 
I båda fallen kommer det att krävas ytterligare kapitaltillskott till Respiratorius. Ett större 
tillskott är nödvändigt ifall vi väljer att gå vidare med läkemedelsutvecklingen till Fas1 i egen 
regi eller tillsammans med samarbetspartners.  



 
 

Ett mindre tillskott krävs för att kunna fortsätta verksamheten där kompletterande djurstudier 
är av stort värde. Dessa studier stärker ytterligare vår position i de diskussioner vi för med 
potentiella licenstagare.  
 
Idag utreder och diskuterar vi olika lösningar för att tillföra ytterligare kapital till 
Respiratorius där en nyemission kan vara ett av flera  alternativ. Något beslut är dock inte 
fattat ännu.  
 
Avseende de diskussioner vi har kring avyttring av projekten via ut-licensiering har jag av 
naturliga skäl ingen möjlighet att kommentera mer än att det pågår fördjupade samtal. 
 
Jag får många frågor kring notering av bolaget och idagsläget kan jag bara säga att detta är ett 
av de olika alternativ vi tittar på. Styrelsen och jag arbetar aktivt för att hitta den bästa 
lösningen för alla parter.  
 
Jag är övertygad om att en bra lösning kommer till stånd och jag har stora förhoppningar på 
våra projekt och dess framtida bidrag till bättre behandling av sjukdomar i luftvägarna såsom 
KOL och astma. 
 
Slutligen vill jag passa på att tacka er för alla vänliga och intressanta brev och telefonsamtal 
jag får samt ert stöd till bolaget. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Jörgen Gustafsson, VD  
 
+46 705 520959 


