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Respiratorius AB och Toyota Tsusho 

Corporation inleder strategiskt partnerskap 
 

Respiratorius har slutit ett samarbetsavtal med Toyota Tsusho Corporation 
för att effektivare marknadsföra bolagets unika teknologi och 

projektportfölj i Japan  
 

 
Respiratorius AB har ingått ett strategiskt samarbetsavtal med Tokyo-baserade Toyota Tsusho 
Corporation (TTC). TTC kommer att som exklusiv partner i Japan representera Respiratorius 
genom att marknadsföra bolagets forskningsprojekt och unika ex vivo-teknologi inom området 
luftvägssjukdomar i diskussioner med japanska företag och institutioner involverade inom 
läkemedelssektorn. 
 
“I en allt mer dynamisk läkemedelsbransch är jag väldigt glad att ha kunnat utse just TTC 
som vår exklusiva representant i Japan, i arbetet med att hjälpa oss att nå ut till potentiella 
japanska partners.” säger Jörgen Gustafsson, VD för Respiratorius AB. 
 
Enligt TTC kommer samarbetet med Respiratorius att göra det möjligt för TTC att erbjuda 
mer kundorienterade affärsmöjligheter till ledande japanska läkemedelsproducenter genom 
sitt etablerade nätverk inom Japan. 
 
 
 
 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Jörgen Gustafsson, VD 
+46 46 16 20 60 
e-post: jorgen.gustafsson@respiratorius.com 

 
Besök även www.respiratorius.com 
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Om KOL och astma 
Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och astma är två av de vanligaste och snabbast växande 
folksjukdomarna i världen. Miljontals människor världen över drabbas årligen av dessa sjukdomar 
men fortfarande saknas effektiva läkemedel för behandling av KOL och för patienter med svår astma. 
Med Respiratorius innovativa terapiform för luftrörsvidgning är det vår ambition att inom en inte 
alltför avlägsen framtid kunna lansera nya effektiva läkemedel på marknaden för dessa 
patientgrupper. 
 
Över 10 % av befolkningen över 40 år drabbas av KOL, och 3 miljoner människor dör varje år av 
sjukdomen. Av den totala läkemedelsförsäljningen står luftvägsrelaterade läkemedel för 8 %, vilket 
2005 motsvarade 34 miljarder USD 
 
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 av Christer Fåhraeus som en avknoppning från Lunds Universitet. Respiratorius AB 
är ett publikt, privatägt, företag med mer än 200 aktieägare. Huvudinvesterare inkluderar Fårö 
Capital, Staffan Rasjö, Mikael Lönn and Catella. 
 
About TTC 
TTC was established in 1948. TTC grew steadily with the automotive business as its main axis. Tomen 
also developed a wide range of business and customers in non-automotive field. Two companies 
merged on April 1, 2006, and started as the newborn TTC. The newborn TTC group, using its know-
how of a global network and as one of leading trading companies group that actively involved in also 
manufacturing, aims to be a new trading group that offers flexible ideas and attractive proposals. 
 
 
About Fårö Capital AB 
Fårö Capital is an evergreen investor in Life Sciences, Design and Technology since 2000. Since its 
inception Fårö Capital has invested in 10 companies with outstanding technology, management and 
market prospects. The holdings include CellaVision, Flatfrog Laboratories, Agellis Group, Monkfish 
instruments, Respiratorius and EQL Pharma. 
 
 
 
 
  
 
 
 


