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� Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) 

� Resultat efter finansnetto för första kvartalet var -1,0 (-1,6) MSEK.  

� Resultat per aktie: 0 (0) SEK 

� Likviditeten uppgick till 0,07 (-0,07) MSEK vid periodens slut 

 
 
Viktiga händelser efter periodens utgång 
 
Under maj och juni 2012 genomförde en företrädesemission där även allmänheten gavs 
rätt att teckna aktier. Genom företrädesemissionen nyemitteras 15 244 060 aktier och 
Respiratorius tillförs därmed cirka 7,6 MSEK före emissionskostnader. Teckningsgraden 
uppgick till cirka 54 procent. 

 
VD:s kommentar: 
 
Baserat på de starka experimentella fynd på mänskliga lymfomcellinjer som projektet VAL-
001 visade och som ett led i att förstärka och bredda Respiratorius projektportfölj med ett 
cancerprojekt, beslutade Respiratorius styrelse, både på affärsmässiga och 
forskningsmässiga grunder att under 
under första kvartalet 2012 förvärva aktierna i Valcuria AB. Lundabolaget Valcuria AB har 
fokus på utveckling för att förbättra behandlingen av lymfom och även andra 
cancersjukdomar.  
 
De affärsmässiga grunderna är viktiga i sammanhanget då projektet VAL-001 har fått sitt 
studieprotokoll godkänt av läkemedelsverket och Respiratorius har skrivit kontrakt med en 
klinisk prövningsenhet vid Skånes universitetssjukhus, Lund. Beaktat ovannämnd status 
för VAL-001 har Respiratorius, genom förvärvet, kommit närmare kliniska studier.  
Sannolikheten att sluta en affär med ett större läkemedelsbolag ökar väsentligt då 
projektet befinner sig i klinisk fas och därmed kommer Respiratorius som ett resultat av 
detta förvärv närmare potentiella intäkter, vilket i sin tur ger ökade möjligheter till att 
effektivt även driva övriga projekt vidare säger Respiratorius VD Jörgen Gustafsson”  
 
 
 
 
 
 



 
Kvartalrapport jan-mars 2011 

Respiratorius AB (publ) 

Organisationsnr:556652-2652 
_________________________________________________________________________________________ 

RESPIRATORIUS AB  |  Magistratsvägen 10  |  S-226 43  LUND  |  Sweden 
    

 

Januari - mars 2012 
 
Verksamheten 
 
Respiratorius är ett läkemedelsbolag som bedriver forskning och utveckling för att ta fram 
nya innovativa läkemedel mot bland annat folksjukdomarna kroniskt obstruktiv 
lungsjukdom (KOL), svår astma och cancer. Dessutom innehåller projektportföljen ett 
projekt för förbättrad diagnostisering av vissa hjärt-kärlsjukdomar (en så kallad biomarkör 
för PET-kamera). Respiratorius avser angående sistnämnda projekt att överlåta 
utvecklingen åt en partner 
 
Respiratorius verksamhet inom behandling av lungsjukdomar och diagnostisering av hjärt-
kärlsjukdomar bygger på nya egenutvecklade klasser av patentsökta 
läkemedelssubstanser, som jämfört med existerande alternativ har väsentliga fördelar. 
Substanserna, som utnyttjar en ny verkningsmekanism, är framtagna i Bolagets 
egenutvecklade mät- och försöksutrustning.  
 
Bolagets kliniska cancerprojekt, VAL-001, bygger på en ny kombination och 
omformulering av existerande läkemedel som används på ett nytt sätt. VAL-001 skall till 
att börja med studeras i en klinisk fas I/IIa-studie mot lymfom där Bolaget har goda data 
från mänskliga lymfomcellinjer. 
 
 

Patent 
 
Patentportföljen omfattar per den 31 mars 2012 fem patentfamiljer, två beviljade patent, 
fyra PCT ansökningar samt tio nationella ansökningar. 
 
 
Omsättning och resultat för perioden januari-mars 2012 
 
Bolaget hade ingen omsättning under perioden.  
Resultat för perioden uppgick till -1,0 (-1,6) MSEK.  
Totalt har 0,3 MSEK aktiverats för patent och utveckling under året. 
 
 
Kassaflöde (januari-mars 2012) 
 
Kassaflödet under perioden uppgick till -0,02 (-0,3) MSEK.  
 
Likviditet och finansiering 
 
Bolagets likviditet var vid periodens utgång -0,07 (0,04) MSEK. 
 
Personal 
 
Respiratorius bestod vid första kvartalet av en konsultanställd VD, en forskningschef på 
konsultbasis samt en ekonomi konsult  
 
Framtidsutsikter 
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Behovet av nya och bättre behandlingsvägar för sjukdomar associerade med rökning 
såsom KOL, Cancer och kardiovaskulära sjukdomar är mycket stort. De nya 
luftrörsutvidgande och antiinflammatoriska substanser som Respiratorius har utvecklat och 
validerat i samarbete med världsledande institutioner är därför av stort värde.  
Genom att använda kunskapen om verkningsmekanismen för RESP-2000–serien har 
Respiratorius utvecklat och patentsökt en biomarkör för diagnostisering av hjärt-
kärlsjukdomar för den snabbt växande marknaden för PET-kamera.  
För cancer har Respiratorius omformulerat och kombinerat kända läkemedel som används 
utanför cancer till ett nytt läkemedel för i första hand förbehandling av den största 
subgruppen av aggressiva lymfom, men även andra lymfom och andra cancerformer kan 
komma ifråga. 
 
Riskfaktorer 
Det finns ingen garanti för att Respiratorius forskning och utveckling resulterar i 
kommersiell framgång. Det kan inte garanteras att de kliniska prövningarna som utförs av 
Respiratorius, i samarbete med partners, kommer att påvisa tillräcklig säkerhet och effekt 
för att erforderliga myndighetstillstånd för vidare prövning skall erhållas eller att 
prövningarna kommer att leda fram till ett läkemedel som kommer att kunna säljas på 
marknaden.  
Det går inte att garantera att Respiratorius kommer att utveckla produkter som kan 
patenteras, att beviljade patent kommer att kunna vidmakthållas, att framtida upptäckter 
kommer att leda till patent, eller att beviljade patent kommer att utgöra tillräckligt skydd för 
Respiratorius rättigheter. Det kan komma att finnas ett behov av att även i framtiden 
behöva vända sig till kapitalmarknaden för kapitalanskaffning. Såväl storleken som 
tidpunkten för bolagets framtida kapitalbehov beror på ett antal faktorer, 
däribland möjligheterna att ingå samarbets- och licensavtal och möjligheten att lyckas i 
forsknings- och utvecklingsprojekt 
 
Ekonomisk rapport 
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För ytterligare information, vänligen kontakta: 
 
VD Jörgen Gustafsson, Respiratorius AB,  +46 705 52 09 59 
 
 
 
e-post: jorgen.gustafsson@respiratorius.com 
se även www.respiratorius.com 
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Denna rapport är ej granskad av revisor. 
 
Lund juni 2012 
 
 
Jörgen Gustafsson 
Verkställande Direktör 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
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. 
 


