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Tillägg till prospekt avseende 
inbjudan till teckning av aktier 
i Respiratorius AB (publ)
Distribution av detta tilläggsprospekt är föremål för begränsningar i vissa jurisdiktioner, se avsnittet ”Viktig information” 
i Prospektet.
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Detta dokument (”Tilläggsprospektet”) har upprättats av Respiratori-
us AB (publ), org. nr 556552-2652 (”Respiratorius” eller ”Bolaget”), 
och utgör ett tillägg till det EU-tillväxtprospekt avseende inbjudan till 
teckning av aktier i Respiratorius som godkändes och registrerades 
av Finansinspektionen den 15 mars 2022 (Finansinspektionens dia-
rienummer 22-3906) (”Prospektet”). Tilläggsprospektet är en del av, 
och ska läsas tillsammans med, Prospektet. De definitioner som finns 
i Prospektet gäller även för Tilläggsprospektet.

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Bolaget den 
24 mars 2022 genom pressmeddelande meddelade att etoposid 
minskade cellproliferationen och att kombinationen av valproat och 
etoposid ytterligare förbättrade den hämmande effekten av celltill-
växt i båda cellinjerna. Pressmeddelandet finns tillgängligt på Bola-
gets hemsida (www.respiratorius.com).

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med artikel 23 i Europa-
parlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektför-
ordningen”) och godkändes och registrerades av Finansinspektionen 
den 25 mars 2022 (Finansinspektionens diarienummer 22-9239).

Investerare som före offentliggörandet av Tilläggsprospektet har 
gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av aktier 
i Företrädesemissionen har enligt artikel 23 i Prospektförordningen 
rätt att återkalla sin anmälan eller samtycke inom tre arbetsdagar från 
offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga till och med 
den 30 mars 2022. Återkallelse ska ske skriftligen till Nordic Issuing,  
Stortorget 3, 211 22 Malmö, eller via e-post till info@nordic-issuing.
se. Investerare som anmält sig för teckning av aktier genom förvalta-
re ska kontakta sin förvaltare avseende återkallelse. Anmälan som ej 
återkallas inom angiven tid kommer att förbli bindande och om inves-
terare önskar kvarstå vid sin teckning av aktier behöver denne ej vidta 
några åtgärder. Prospektet och Tilläggsprospektet finns tillgängliga 
på Västra Hamnens hemsida (www.vhcorp.se), Respiratorius hemsida  
(www.respiratorius.com), Nordic Issuings hemsida (www.nordic-issuing.se) 
och Finansinspektionens hemsida (www.fi.se). För fullständiga villkor 
och övrig information om Företrädesemissionen hänvisas till Prospek-
tet.
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Tillägg till avsnittet ”Strategi, resultat och 
marknadsklimat - Verksamhetsöversikt”
Bolagets pressmeddelande från den 24 mars 2022 föranleder 
följande tillägg på sida 14 i Prospektet, i avsnittet ”Strategi, resul-
tat och marknadsklimat - Verksamhetsöversikt”, under rubriken  
”VAL001 - läkemedelskandidat mot diffust storcelligt B-cellslymfom”, 
införes följande underrubrik samt text: 

Kompletterande pre-kliniska resultat
Respiratorius har i en studie visat förbättrade hämmande effekter på 
celltillväxt, så kallade antiproliferativa effekter, i kombination med eto-
posid. Under de senaste åren har etoposid introducerats tillsammans 
med standard R-CHOP-behandling för DLBCL-patienter som kräver 
mer intensiv behandling. Genom dessa resultat visar VAL001 sin po-
tential som en förbehandling inte bara till R-CHOP-behandling utan 
också R-CHOEP. Kemoterapi bestående av en kombination av cyklo-
fosfofamid, doxorubicin, vinkristin och prednison (CHOP) i kombina-

tion med immunterapi, riktad mot CD20 såsom rituximab (så kallad 
R-CHOP-behandling) är standardbehandling vid nydiagnostiserad 
DLBCL. 

Patienter under 70 år med medelhög eller hög risk kan dock behöva 
intensifierad behandling med tillsats av etoposid, så kallad R-CHOEP. 
I en ny in vitro-studie undersöktes effekten av etoposid och valpro-
at, i två olika lymfatiska B-cellinjer. För första gången visades det att 
etoposid minskade cellproliferationen och att kombinationen av val-
proat och etoposid ytterligare förbättrade den hämmande effekten 
av celltillväxt i båda cellinjerna. Detta tyder således på att även mer 
allvarligt sjuka patienter i behov av R-CHOEP, och inte bara patienter 
behandlade med R-CHOP, skulle dra nytta av behandling med valpro-
at, i form av VAL001 med dess anpassade formulering.


