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Beslut tagna vid Respiratorius extra bolagstämma april 16 2009 
 
Vid Respiratorius extra bolagstämma 16 april 2009 fattades följande beslut: 
 
Beslut om nyemission med företrädesrätt  
Stämman beslöt, i enlighet med förslaget, att genomföra nyemission med företrädesrätt för 
aktieägarna. Nyemissionen ska avse högst 10 miljoner A-aktier. Emissionskursen är 0,60 SEK. 
För varje tvåtal aktier oavsett aktieslag ges rätt att teckna en A-aktie. Avstämningsdag är den 
23 april 2009. Teckningsperiod är 23 april – 8 maj 2009. Betalning ska ske senast den 11 maj 
2009. Aktierna ska tecknas på teckningslista som tillhandahålls av bolaget. Teckningsrätter i 
Euroclear Swedens system kommer således inte att användas. Vid överteckning har bolagets 
största aktieägare förklarat att de avstår sin teckningsrätt. 
 
Beslut om riktad nyemission del I 
Stämman beslöt, i enlighet med förslaget, att genomföra nyemission av högst 15 miljoner A-
aktier till emissionskursen 0,60 SEK per aktie. Teckningsberättigad skall, med avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt, vara en sluten krets om högst 99 investerare. Teckningsperiod är 
16 – 8 maj 2009. Betalning ska ske senast den 11 maj 2009. 
 
Beslut om riktad nyemission del II 
Stämman beslöt, i enlighet med förslaget, att genomföra nyemission av högst 2,9 miljoner A-
aktier till emissionskursen 0,05 SEK per aktie. Nyemissionen skall, med avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt, riktas till dem som tecknade aktier i bolagets nyligen genomförda 
nyemission om 2,9 miljoner aktier. Varje tecknad aktie i den tidigare nyemissionen ger rätt att 
teckna en ny aktie. Nyemissionen kan inte övertecknas. Teckningsperiod är 16 – 8 maj 2009. 
Betalning ska ske senast den 11 maj 2009. 
 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Christer Fåhraeus, Ordf Respiratorius AB 
+46-705-60 90 00 
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. 


