
Respiratorius avser ej publicera
delårsrapport på grund av omläggning
av räkenskapsår
Respiratorius AB (publ) (”Respiratorius” eller “Bolaget”) meddelar idag att man
med anledning av att man övergått till brutet räkenskapsår (1 maj–30 april) inte
kommer att offentliggöra delårsrapport för perioden 1 januari – 30 mars 2022.
Bolaget kommer istället att offentliggöra en bokslutskommuniké avseende det
förkortade  räkenskapsåret  1  januari  –  30  april  2022  samt  efterföljande
årsredovisning för samma period.

För att möjliggöra utdelning och särnotering av Bolagets projekt RCD405 och övriga
projekt  relaterade  till  KOL,  beslutade  extra  bolagsstämma  den  14  mars  2022  att
omlägga Bolagets räkenskapsår från kalenderår till  brutet räkenskapsår, 1 maj – 30
april, innebärandes att det innevarande räkenskapsåret förkortas till att endast omfatta
en period om fyra månader, 1 januari – 30 april 2022. Den 12 april 2022 registrerade
Bolagsverket omläggningen av Bolagets räkenskapsår, varigenom den sista dagen i
det  förkortade  räkenskapsåret  kommer  att  vara  den  30  april  2022.  På  grund  av
omläggningen och den korta perioden mellan första kvartalets slut och det förkortade
räkenskapsårets  slut  har  Bolaget  valt  att  inte  publicera  någon  delårsrapport  för
perioden 1 januari – 31 mars 2022. Den finansiella kalendern uppdateras samtidigt i
enlighet med nedan.

Bokslutskommuniké (1 januari – 30 april 2022): 13 maj 2022

Årsredovisning (1 januari – 30 april 2022): 17 maj 2022

För mer information:

Johan Drott, CEO, Respiratorius AB (publ)                                 

johan.drott@respiratorius.com

+46 709 224 140

Informationen  lämnades,  genom  ovanstående  kontaktpersons  försorg,  för
offentliggörande den 21 april 2022 kl. 15:15.

Om Respiratorius

Respiratorius  AB  (publ)  utvecklar  kandidater  till  nya  effektiva  läkemedel  mot
folksjukdomarna cancer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma, samt
bättre  metoder  att  diagnosticera  hjärt-  och  kärlsjukdomar. Bolagets  affärsidé är  att
utveckla  kandidater  till  nya  läkemedel  baserade  på  patentsökta  substanser, som i
prekliniska studier visat överlägsna resultat jämfört med det som i dag betraktas som
standardbehandling. För mera information om Respiratorius, besök respiratorius.com.
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