Styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen
Styrelsen för Respiratorius AB (publ), org. nr 556552-2652 (”Respiratorius”), har föreslagit att årsstämman den 9 juni 2022 beslutar
om sakutdelning i form av utdelning av samtliga aktier i Bergdalsten Kemi AB, org. nr 556650-7330, som är under namnändring till
Arcede Pharma AB (”Arcede”).
Med anledning av styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning avger styrelsen härmed följande redogörelse enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen.
Den föreslagna sakutdelningen innebär att 50 innehavda aktier i Respiratorius per avstämningsdagen för utdelningen berättigar till 1
aktie i Arcede.
Värdet på utdelningen av aktierna i Arcede bestäms utifrån det bokförda värdet som uppgår till ett belopp om 49 588 574 kronor, vilket därmed är det totala värde som föreslås delas ut till aktieägarna som sakutdelning.
Verksamhetens art och omfattning framgår av bolagsordningen och avgivna årsredovisningar. Den verksamhet som bedrivs i bolaget
medför inte risker utöver vad som förekommer eller kan antas förekomma i branschen eller de risker som i allmänhet är förenade med
bedrivande av näringsverksamhet.
Bolagets ekonomiska ställning per den 30 april 2022 framgår av årsredovisningen. Det framgår också av nämnda årsredovisning vilka
principer som tillämpats för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder. Inga tillgångar eller skulder har värderats till verkligt
värde enligt 4 kap. 14 a § årsredovisningslagen.
Mot bakgrund av ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det, utifrån en allsidig bedömning av Respiratorius och koncernens ekonomiska ställning, styrelsens uppfattning att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig i förhållande till
de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av Respiratorius och koncernens egna kapital samt Respiratorius och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Föreslagen vinstutdelning kommer inte att påverka Respiratorius och koncernens förmåga att fullgöra sina åtaganden på kort och lång
sikt. Styrelsen anser således att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som uppställs i 17 kap. 3 § andra
och tredje stycket aktiebolagslagen.
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