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Det här är AegirBio

Historik

2000 – LifeAssays AB grundas�

2013 –  Abreos Biosciences Inc�  grundas i USA�

2015 –  Magnasense Technologies Oy införlivas i Life-
Assays AB genom att LifeAssays AB tar över 
samtliga aktier i Magnasense Technologies Oy�

2018 –  Samarbete mellan LifeAssays AB och Abreos 
Biosciences Inc. inleds där bland annat verifiering 
av Veritope-molekyler på MagniaReaders Point-
of-Care-plattform görs�

2019 –  AegirBio AB grundas som ett Joint Venture mellan 
LifeAssays AB och Abreos Biosciences Inc�

2020 –  AegirBio AB noteras på Nasdaq First North 
Growth market i juni�

2020 –  Bolaget förvärvar Thyrolytics AB och Viraspec AB� 
Som konsekvens av det förstnämnda förvärvet får 
AegirBio tillgång till patenterad teknologi för diag-

nostisering av sköldkörtelrelaterade sjukdomar� 
Det senare förvärvet föranleder etableringen av  
en ny verksamhetsvertikal inom snabbtester� 
 AegirBio (UK) Ltd bildas�

2021 –  AegirBio AB och LifeAssays AB antar en fusions-
plan enligt vilken AegirBio AB absorberar Life-
Assays AB� Genom fusionen erhåller AegirBio 
äganderätten till nyckelteknologi som tidigare 
varit inlicensierad� Fusionen medför också tillgång 
till LifeAssays AB:s plattform för enkelt och precist 
hemtestande (Quantitative Disposable Analyser) 
och dess provbehandlingsteknologi (SampleX)�

2021 –  AegirBio AB ingår avtal med Abreos Sweden AB 
om att förvärva Abreos Biosciences Inc, tillsam-
mans med dess franska helägda dotterbolag 
Abreos France Sàrl, genom förvärv av samtliga 
aktier i holdingbolaget AegirBio US Inc� Förvärvet 
säkrar långsiktig tillgång till Veritope-teknologin 
som tidigare varit inlicensierad�

AegirBio grundades 2019 och är ett svenskt 
diagnostikbolag som utvecklar och kommersiali-
serar diagnostiska tester med huvudfokus på att 
övervaka och optimera dosering av biologiska 
läkemedel� Bolaget har internationell närvaro 

med driftställen i Sverige, Finland, Storbritannien 
och USA. Gemensamt för koncernens befintliga 
och tilltänkta produktportfölj är att göra diagnos-
tik mer tillgänglig, lättanvänd samt ge exakta och 
överförbara testresultat med klinisk relevans�
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2021 i korthet

Årets resultat i koncernen
(2021-01-01–2021-12-31)
• Nettoomsättningen uppgick till 13 282 

(0) KSEK.
• Resultatet före skatt uppgick till –92 660 

(–10 347) KSEK.
• Resultatet per aktie uppgick till –6,28 

(–1,19) SEK.

Väsentliga händelser under 2021

Q1 –  AegirBio ingår avtal om att förvärva samtliga aktier i 
Abreos Biosciences Inc genom en apportemission�

Q2 –  AegirBio lanserar snabbtest för Covid-19� 
 
AegirBio tecknar avtal för distribution av Covid-19 
med NowMed Sweden AB, ett avtal som sägs upp  
i Q3 2021 med långtgående konsekvenser för 
 AegirBio�

Q3 –  AegirBio genomför en riktad nyemission om  
127,4 MSEK. 
 
Grundförutsättningarna för ett samgående mellan 
AegirBio och Dynamic Code som offentliggjordes 
den 17 september förändrades varför bolagen väljer 

att den 8 oktober meddela att man inte fortsätter 
förvärvsdiskussionerna� 

Q4 –  AegirBio AB och Dynamic Code väljer att inte fort-
sätta förvärvsdiskussionerna� 
 
Patrik Elfwing utses till tillförordnad VD för AegirBio 
den 11 oktober då Martin Linde är sjukskriven tills 
vidare� 
 
AegirBio avslutar distributionsavtal med Nowmed 
Sweden AB� 
 
Förändring av leveransvolymer och leverans-
tidpunkter�

Årets resultat i moderbolaget
(2021-01-01–2021-12-31)
• Nettoomsättningen uppgick till 550 (14) KSEK.
• Resultatet före skatt uppgick till –93 681 

(–18 525) KSEK.
• Resultatet per aktie1) uppgick till –7,58 

(–2,14) SEK.
• Soliditeten uppgick per den 31 december  

till 97 (90) procent�
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Hårt arbete mot  
en ljus framtid
Det är med stor entusiasm jag nu i år, 2022, tagit mig an uppdraget som vd för 
AegirBio. Diagnostikmarknaden i världen växer och vårt bolag har en given plats 
på väl specificerade marknader där vi ser goda möjligheter för vår teknologi och 
de nytänkande produkter som vi nu erbjuder och framöver kommer att erbjuda.

AegirBio har under sin relativt korta historia haft 
en tydlig mision: Rätt dos till rätt person vid rätt 
tid� Att utveckla teknologier och produkter som 
nära och distinkt kan följa dosering av  biologiska 
läkemedel och sedan kommersialisera dessa, är 
vår affärsidé� Vår strategi, att genom förärv till-
föra teknologier och kompetens, står fast�

Långsiktig utveckling enligt plan
Långsiktigt har vi under 2021 arbetat målmedve-
tet och på tre av våra områden har utvecklingen 
gått enligt plan� Som exempel kan jag nämna två 
projekt� För det första: På vår tekniska plattform 
för patientnära tester (PoC) MagniaReader 
utvecklar vi just nu fyra TDM- tester varav Tysabri 
och Remicade är CE märkta för professionellt 
bruk och redo för slutgiltig  klinisk validering inför 
lansering� För det andra: Vårt projekt med att 
förbättra diagnostik och livskvalitet för männ-
iskor med sköldkörtel sjukdom valideras just nu 
både kommersiellt och tekniskt, för att vi ska 
fatta ett beslut om optimal väg framåt� Detta 
kommer initialt att ske inom PoC�

Kortsiktigt var året dock turbulent inom det 
fjärde, och mest publika området, snabbtester� 
Vi tvingades vidta en kraftfull åtgärd genom att 
avsluta vårt distributionsavtal med NowMed 
Sweden AB� Uppstädningen efter NowMed blev 
omfattande och innebar att i de ordrar som 
 distributören lagt hos oss, fram förallt avseende 
den asiatiska marknaden inte uppfylldes under 
räkenskapsåret�  Quretest, vårt koncept med 
flera olika snabb tester, försenades också� Vi kan 
med tillfred ställelse nu dock konstatera att vi i år 
fått ett CE-godkännande av Viraspec för själv-
test vilket  dramatiskt ökar marknadsmöjlighe-
terna för den produkten, även utanför Europa. 
Pandemin är inte över och nya muta tioner gör 
att behovet av snabbtest kontinuerligt kommer 
att finnas över hela världen. 

Under 2022 arbetar vi med att ta vara på 
marknadsmöjligheter på samtliga fyra områden, 
samtidigt som vi fortsätter att bygga ett starkt 
bolag inför framtiden� Vi kommer under 2022 
fortsatt att etablera nya distributörssamarbeten 
och partnerskap� Försäljning och affärsutveck-
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ling står högt upp på vår agenda. Forskning och 
utveckling fortgår med tydliga delmål. Ett antal 
nyckelrekryteringar kommer att göras.

Beslut om nyemission
Den 24 maj offentliggjordes att styrelsen beslu-
tat om en nyemission av units bestående av 
aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt 
för bolagets befintliga aktieägare. Emissionen är 
till 80 procent garanterad. Emissionslikviden 
uppgår till cirka 50,5 MSEK före emissionskost-
nader. Teckningstiden pågår mellan den 13–27 
juni 2022. För fullständiga villkor hänvisas till 
pressmeddelandet.

Jag ser 2022 och kommande år an med stor 
optimism och tillförsikt. Det långsiktiga målet 
att bli ett ledande multidiagnostikbolag står 
bergfast, och vi kommer nu med ett starkt team 
arbeta hårt för att nå detta mål.

Dr. Bradley Messmer
Verkställande direktör

Det långsiktiga målet  
att bli ett ledande globalt 
 multi diagnostikbolag  
står  bergfast.

”
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hemmamiljö (PoN)� Hälso- och sjukvårdsyste-
men kan dra stor nytta av bredare tillgång till 
diagnostiska verktyg för noggrannare och 
 enklare uppföljningar, särskilt för användning på 
kliniker och apotek eller i hemmiljö� AegirBios 
teknologi inom PoC är Thyrolytics samt Magna-
sense. Även inom PoN finns Thyrolytics och 
Magnasense samt även SampleX�

Det fjärde området är snabbtester, vilka 
används för enkel och träffsäker diagnostisering 
av infektioner och andra sjukdomstillstånd� 
Bolagets snabbtest i form av ett salivprov för 
Covid-19 är ett exempel� Fördelarna med snabb-
tester är att de varken kräver personal med kvali-
ficerad hälso- och sjukvårdsutbildning eller 
någon ytterligare utrustning för att genomföras� 
Därför kan snabbtester utföras i de flesta miljöer 
och de är särskilt fördelaktiga i situationer där 
många tester ska genomföras� På detta område 
marknadsför AegirBio för närvarande Viraspec�

Forskning och utveckling
AegirBio har en gedigen kompetensbas i sin 
forskningsorganisation med flera disputerade 
medarbetare som samtliga har stor erfarenhet 
inom industrin� Bolaget bedriver utvecklings-
arbete på sina anläggningar i USA, England och 
Finland� För att snabbt tillföra resurser i form av 
specifik kompetens till projekten, både vad det 
gäller hård- och mjukvaru utveckling och utveck-
ling av reagens, sker arbetet tillsammans med 
kvalificerade konsulter och utvecklingsbolag.

Patent
Bolaget verkar på konkurrensutsatta marknader, 
och därför krävs skydd av teknologi och innova-
tion. De befintliga immateriella skydden bedöms 
som tillräckliga för bolagets planerade verksam-
het på nuvarande marknader� AegirBio kommer 
att skydda befintliga och framtida uppfinningar 

AegirBios verksamhet

AegirBio är ett bioteknikbolag som bildades 
kring affärsidén att utveckla och kommersiali-
sera tester för att följa dosering av biologiska 
läkemedel, för att säkra att rätt doser ges till rätt 
personer under rätt tid� Med avstamp i laborato-
rietester har AegirBio genom förvärv adderat 
teknologier och kompetens för att ta steget mot 
att bli det globala multidiagnostikbolaget som är 
målet� Detta ska fortsatt ske genom strategiska 
förvärv av kompletterande tekniker och rekryte-
ring av kompetenta medarbetare�

AegirBio är idag verksamt inom fyra områden:
• Laboratorietester (”LDT:s”), diagnostiska test 

som genomförs i laboratoriemiljö�
• Point-of-Care (”PoC”), diagnostiska test som 

utförs på, eller i närheten av vårdkliniker och 
mottagningar�

• Point-of-Need (”PoN”), diagnostiska test som 
utförs av patienter i hemmiljö�

• Snabbtester, för indikativa och snabba test-
resultat�

Det första området är laboratoriediagnostik där 
fokus är att säkerställa rätta doseringsnivåer av 
biologiska läkemedel� Bland patienter med bio-
logiska läkemedel finns individuella variationer 
av den optimala doseringsnivån vilket gör att 
patienter med för låga läkemedelsnivåer inte 
svarar på behandlingen, medan för höga läke-
medelsnivåer ökar risken för allvarliga biverk-
ningar� Ökad precision förhindrar onödiga 
 kostnader, bristfälliga resultat och medicinska 
komplikationer� Fokusområden är neurologi, 
auto immuna sjukdomar och onkologi (cancer)� 
Bland AegirBios produkter på området märks 
MoNATor för test av läkemedlet Tysabri, avsett 
för den amerikanska marknaden�

Det andra och tredje området innefattar diag-
nostiska test som utförs inom vård (PoC) och i 

8 AegirBio Årsredovisning 2021

A EGIRBIO S V E RKS A MHE T



och innovationer med patent vid inträde på nya 
marknader�

Försäljning och distribution
AegirBios affärsstrategi är anpassad efter bola-
gets fyra verksamhetsområden� För tester som 
övervakar nivåer av biologiska läkemedel lanse-
ras dessa först i ett LDT-format i USA, följt av en 
lansering i ett PoC-format i Europa och USA. 
Sedan erbjuds de i ett PoN-format på samtliga 
marknader� Strategin är tänkt att ge en kortare 
ledtid från det att produkterna är färdigutveck-
lade till att de blir färdiga för kommersialisering i 
de olika testmiljöerna� På området snabbtest är 
strategin att föra fler test till marknaden för att 
sedan bygga på konceptet med en ny nivå av 
användarvänlighet� Detta bedöms öka attrak-
tionskraften för Quretest-konceptet�

Bolaget har under 2021, i skuggan av Covid-
19-pandemin, fortsatt arbetet med att etablera 
försäljning av i första hand MoNATor för Tysabri i 
USA� Bolaget har på grund av Covid-19 inte haft 
access till klinikerna i önskad omfattning, men 
kontakter med beslutsfattare har fortsatt etable-
rats� All marknadsföring och support för LDT:s 
på den amerikanska marknaden kommer initialt 
att ske med utgångspunkt från dotterbolaget 

Abreos Biosciences Inc� Abreos har en avtalad 
överenskommelse med laboratoriet Research 
DX i USA för LDT:s på läkemedlet Tysabri� 
Samma laboratorium kommer även i framtiden 
att vara en samarbetspartner� AegirBios plan för 
2022 och framåt är att successivt utvidga för-
säljningen av tester kompatibla med Magnia-
Reader� Inför en marknadsintroduktion krävs 
utöver produktions- och utvecklingsarbete även 
en säljorganisation� Bolaget har i nuläget inga 
avtal med distributörer för PoC-tester, men i takt 
med att testerna blir redo för kommersialisering 
kommer försäljningen företrädesvis att ske via 
distributörer och samarbetspartners med stöd 
av egen säljorganisation som ansvarar för och 
koordinerar säljinsatser inom de utvalda del-
staterna i USA� 

Inom Europa kommer AegirBio att fortsätta 
utveckla sin nyligen upprättade försäljning-
sorganisation med utvalda distributörer� Alla 
centrala försäljningsaktiviteter kommer fortsätt-
ningsvis att styras från bolagets huvudkontor 
baserat i Lund, och ytterligare resurser planeras 
att adderas i takt med att bolaget når uppsatta 
milstolpar vid kommande lanseringar� Viraspec 
har godkänts och erhållit ett CE-märke för själv-
test� Bolaget kommer nu kunna erbjuda Vira-

AegirBios verksamhetsområden

Fokusområden Teknologier Produkter

Lab Autoimmunitet, Inflammation, 
 neurologi, cancer

Veritope Monator

POC Autoimmunitet, Inflammation, 
 neurologi, cancer Thyroidea

Veritope, Thyrolytics,  
 Magnasense

Monator, Thyrolytics 
 Magniareader

PON Neurologi, cancer, Thyroidea Veritope, Magnasense QDA, 
Sample X, Saliva

Queretest, M-reader QDA, 
 Thyrolytics

Snabbtester Bl�a� Covid Lateral Flow Viraspec, Quretest
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spec till fler potentiella kunder och konsumenter 
på den europeiska marknaden�

När det gäller snabbtester har AegirBio idag 
förutsättningslösa dialoger med potentiella 
samarbetspartners globalt och strategin är fort-
sättningsvis att rikta fokus på marknader som 
kännetecknas av låg vaccinationsgrad� AegirBio 
har därutöver tagit nästa steg i uppbyggnaden 
av en komplett distributionsfunktion genom att 
ingå ett flerårigt logistikavtal med Schenker 
Logistics AB för den europeiska marknaden�

Studier och tillstånd
De marknader där Bolaget har inlett sin etable-
ring och avser att expandera på är reglerade� För 
att få sälja testservice i form av LDT i USA kräver 
USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet 
(United States Food and Drug Administration, 
”FDA”) att ett laboratorium i USA sätter upp och 
validerar testen under CLIA (Clinical Laboratory 
Improvement Amendments)� Valideringen av 
LDT:s i linje med FDA:s reglering är en känd 
 procedur för AegirBio och redan genomförd för 
MoNATor, där bolaget har alla tillstånd som 
krävs för försäljning� För att sälja produkter till 

kliniker och laboratorier i Europa och på andra 
marknader krävs en specifik, ofta lokal, registre-
ring hos respektive lands myndighet. Befintliga 
registreringar på bolagets hemmamarknader 
påskyndar ofta den processen�

Bolagets andra produkt på marknaden, Vira-
spec har godkänts och erhållit ett CE-märke för 
självtest. Sedan tidigare finns ett CE-märke för 
försäljning av Covid-19 antigentest för professio-
nell användning� Produkten kommer nu erbjudas 
till fler potentiella kunder och konsumenter på 
den europeiska marknaden� Processen i USA 
har försenats� Amerikanska FDA har begärt att 
AegirBios ansökan för professionellt bruk 
 kompletteras med kliniska studier som omfattar 
en större population amerikanska medborgare, 
för att komma ifråga för ett godkännande för 
hemtestande i USA� Vidare ansvarar bolagets 
thailändske distributör för den pågående till-
ståndsansökan för hemtest i Kambodja samt för 
tillståndsfrågor i Vietnam, Malaysia, Laos och 
Singapore� Den thailändske distributören har 
även uttryckt önskemål om ett EU-godkän-
nande för hemtest för att öka möjligheterna att 
sälja Viraspec i Asien�

10 AegirBio Årsredovisning 2021

A EGIRBIO S V E RKS A MHE T



0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

20212020
26 juni

0

50

100

150

200

250

300

350

400
SEK Antal aktier ′000

 AegirBio AB    OMXS PI    Omsatta aktier per vecka ′000

Aktien
Aktien i AegirBio AB (publ�) noterades den 22 
juni 2020 på Nasdaq First North Growth Market i 
Stockholm och handlas under kortnamnet 
AEGIR. First North Growth Market är en 
 alternativ marknadsplats som drivs av en börs 
inom NASDAQ-koncernen� Bolag på First North 
Growth Market är inte underställda samma 
regler som bolag på den reglerade huvudmark-
naden� I stället är de underställda ett mindre 
långtgående regelverk anpassat för små tillväxt-
bolag� Risken vid en investering i ett bolag på 
First North Growth Market kan därför vara högre 
än vid en investering i ett bolag på huvudmark-
naden� Alla bolag med aktier som handlas på 
First North Growth Market har en Certified 
 Adviser som övervakar att reglerna följs� Börsen 
prövar ansökan om upptagande till handel� 

AegirBios Certified Adviser på Nasdaq First 
North Growth Market är Eminova Fondkommis-
sion AB, +46 8 684 211 00, info@eminova�se�

Per den 31 december 2021 uppgick antalet 
aktier till 17 324 062. Det finns ett aktieslag. 

Aktiekapital och  
ägarförhållanden

Aktiekapitalets utveckling

Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets 
tillgångar och resultat samt berättigar till en röst 
på bolagsstämma�

Större aktieägare
Av nedan tabell framgår, såvitt bolaget känner till, 
samtliga aktieägare med innehav överstigande 
5 procent av aktierna eller röstetalet i bolaget 
per den 31 mars 2022� Bolaget är inte direkt eller 
indirekt kontrollerat av någon enskild part�

Incitamentsprogram
För information om aktierelaterade incitaments-
program, se not 9�

Aktieägare Antal aktier
Andel av aktier 
och röster (%) 

Abreos Sweden AB 2 251 608 13,0%
Avanza Pension Försäk-
ringsaktiebolaget 1 006 701 5,8%
Övriga (omkring 24 600 till 
antalet) 14 065 753 81,2%
Totalt 17 324 062 100,0%
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Styrelse och ledande 
befattningshavare

Bradley Messmer
Styrelseledamot sedan 2020 och  
verkställande direktör sedan 2022.

Född: 1974

Utbildning och erfarenhet: PhD i molekylär 
 biologi vid Rockefeller University. Grundare av 
Abreos Biosciences Inc (USA). Medgrundare  
till Devacell Inc (USA). Cancerforskning vid 
 University of California San Diego.

Övriga pågående uppdrag: Verkställande 
 direktör i Abreos Biosciences Inc, samt styrelse
ordförande i Abreos Sweden. 

Innehav: Bradley Messmer äger ca 23,8 procent 
av aktierna i Fimafeng Inc. till vilket Abreos 
Sweden AB utgör ett helägt dotterbolag. Abreos 
Sweden AB är en större aktieägare i AegirBio 
och äger 2 251 608 aktier i Bolaget. Bradley 
Messmer äger även 87 008 teckningsoptioner  
i bolaget.

Bradley Messmer är beroende i förhållande till 
 bolaget och bolagsledningen och beroende i 
 förhållande till bolagets större aktieägare.

Anders Ingvarsson
Styrelseledamot sedan december 2019  
och ordförande sedan maj 2020.

Född: 1957

Utbildning och erfarenhet: MSc i kemiteknik  
vid Kungliga Tekniska Högskolan. Grundare  
och konsult avseende bland annat bioteknologi  
i Aktiebolaget Anders Ingvarsson Consulting. 
Tidigare verkställande direktör och styrelse
ledamot i LifeAssays AB (publ).

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande  
i Magnasense Technologies Oy (Finland).  
Ägare av samtliga aktier, styrelseledamot samt 
 verkställande direktör i Aktiebolaget Anders 
 Ingvarsson Consulting.

Innehav: Anders Ingvarsson äger totalt 121 196 
aktier samt 261 026 teckningsoptioner i bolaget.

Anders Ingvarsson är oberoende i förhållande till 
bolaget och bolagets ledning, och oberoende i 
 förhållande till bolagets större aktieägare.

Styrelse
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Fredrik Häglund
Styrelseledamot sedan 2020.

Född: 1975

Utbildning och erfarenhet: Ek. Lic Strategic 
Management, Business Administration, Lund 
University (2002), BSc Financial Economics, 
Economics, Lund University, (2000). Tidigare 
styrelseledamot i LifeAssays AB�

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i 
bl.a. Ringtornet Fastigheter AB och Ellingtofta 
Jordbruks AB� Styrelseordförande i Toftaholm 
Fastighetsförvaltning AB�

Innehav: Fredrik Häglund äger 316 708 aktier 
samt 87 008 teckningsoptioner i bolaget.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolags-
ledningen men beroende i förhållande till bolagets 
större aktieägare.

Seppo Mäkinen
Styrelseledamot sedan 2020.

Född: 1952

Utbildning och erfarenhet: M�Sc i kemiteknik 
vid University of Jyväskylä� Bedriver analytiskt 
laboratorium i State Agricultural Institute i 
 Helsingfors� Försäljning och marknadsföring  
av analytiska instrument i American Millipore 
Waters� Arbetat för riskkapitalfonder i Finland, 
Danmark, Frankrike och Portugal, som alla 
investerar i life science� Specialist inom fund 
 raising, riskkapitalisering, M&A, strategi, 
 diagnostik, mikrofluidik, medicinteknik, digital 
hälsa, clean technology och analytisk kemi� 
 Tidigare styrelseledamot i Videovisit Oy 
( Finland),  Bittium Oyj (Finland), Neurotar Oy 
( Finland), Evondos Oy (Finland), Coimbra 
Genomics (Portugal), Medgroup Oy (Finland), 
Ginolis Oy (Finland), Valirx Plc (Storbritannien)�

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot  
i Optomed Oy (Finland)� Styrelseordförande i  
Lino Biotech AG (Schweiz)� Styrelsesuppleant 
och partner i Noribe Group Oy (Finland)� 

Innehav: Seppo Mäkinen äger 25 253 aktier 
samt 87 008 teckningsoptioner i bolaget.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolags-
ledningen samt oberoende i förhållande till 
 bolagets större aktieägare.
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Patrik Elfwing
Chief Operating Officer (COO) sedan 2021.

Född: 1965

Utbildning och erfarenhet: EMBA vid Lunds 
 universitet, DIHM inom internationell marknads-
föring vid IHM Business School och en kandidat-
examen inom physical eduction vid GIH� Tidi-
gare verkställande direktör för Viametrics AB, 
VD för SILVA Group AB, VD för IRW Consulting 
AB, Sverigechef för Bristol-Myers Squibb, Direc-
tor of Marketing & Sales på AstraZeneca 
Sweden samt Sales Manager på Pfizer.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i 
Aventura Group AB, vice Ordförande i Svenska 
orienteringsförbundet�

Innehav: Patrik Elfwing äger 2 000 aktier i bolaget.

Bradley Messmer
Styrelseledamot sedan 2020 och  
verkställande direktör sedan 2022.

Född: 1974

Utbildning och erfarenhet: PhD i molekylär 
 biologi vid Rockefeller University� Grundare av 
Abreos Biosciences Inc (USA)� Medgrundare  
till Devacell Inc (USA)� Cancerforskning vid 
 University of California San Diego�

Övriga pågående uppdrag: Verkställande 
 direktör i Abreos Biosciences Inc, samt styrelse-
ordförande i Abreos Sweden� 

Innehav: Bradley Messmer äger ca 23,8 procent 
av aktierna i Fimafeng Inc� till vilket Abreos 
Sweden AB utgör ett helägt dotterbolag� Abreos 
Sweden AB är en större aktieägare i AegirBio 
och äger 2 251 608 aktier i Bolaget. Bradley 
Messmer äger även 87 008 teckningsoptioner  
i bolaget�

Ledande befattningshavare
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Styrelse och verkställande direktör i AegirBio AB (publ) org.nr 
559222-2953 lämnar härmed årsredovisning och koncern-
redovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31.

AegirBio AB (publ) är noterat på Nasdaq First North 
Growth Market i Stockholm och har sitt säte i Lund,  Sverige. 
Denna årsredovisning gäller för perioden 2021-01-01 – 
2021-12-31 januari till december 2021 för moderbolaget och 
koncernen, då koncernen bildades 2020-10-23 omfattar 
endast jämförelseåret perioden 2020-10-23 – 2020-12-31. 
Samtliga belopp, om inte annat anges, är angivna i tusentals 
kronor (KSEK) och upp gifterna inom parentes avser före-
gående period.

Allmänt om verksamheten
AegirBio är ett svenskt diagnostikföretag som bildades för 
att via sin unika patenterade teknologiplattform erbjuda 
tester för att övervaka och optimera doseringen av biolo-
giska läkemedel. Biologiska läkemedel är det segment inom 
läkemedelsindustrin där användningen växer snabbast. 
Samtidigt varierar läkemedelsnivåerna enormt (upp till 100 
gånger) hos patienter som får standarddoser av biologiska 
läkemedel.

”One size fits all” resulterar i att patienter med låga läke
medelsnivåer inte svarar på behandlingen, medan för höga 
läkemedelsnivåer ökar risken för allvarliga biverkningar. 
Denna osäkerhet vid dosering leder i cirka 55% av fallen till 
över – eller underdosering, vilket resulterar i onödiga 
 kostnader, bristfälliga resultat och en hög andel patienter 
med svåra biverkningar.

Via genomförda förvärv har Bolaget långsiktig säkrat 
 tillgången till nyckelteknologier samt öppnat upp för nya 
 applikationsområden. Med dessa förvärv har AegirBio, 
med avstamp i laboratorietester, på kort tid lagt teknologier 
och kompetens under sig för att ta steget mot det multi-
diagnostikbolag som är målet. 

AegirBio bygger nu sin verksamhet kring teknologier för:
• Tester för centrala laboratorier 

LTD:s är diagnostiska tester som är designade och produ-
cerade för genomförande i enskilda laboratorier. Bolagets 
MoNATor för läkemedlet Tysabri är ett exempel på LDT.

• Point-of-Care 
PoC-tester är diagnostiska tester som utförs på kliniker 
och vårdcentraler för rutintester. AegirBios instrument 
MagniaReader möjliggör patientnära tester med hög 
 precision och är ett exempel på ett PoC-test.

• Point-of-Need  
Ett PoNtest är definierat som ett diagnostiskt test som 
kan utföras av patienten själv i hemmamiljö. AegirBios 
Quantitative Disposable Analyser (”QDA”), en miniatyr-
version av MagniaReader som är under utveckling, är 
exempel på ett PoN-test.

• Snabbtester 
Snabbtester används för snabba och indikativa provsvar. 
Ett snabbtest är definierat som ett diagnostiskt test som 
tar kort tid att genomföra och är enkelt att använda i alla 
typer av miljöer. Ingen extern teknologi för provavläsning 
krävs. Bolagets Viraspec™ Covid-19 antigentest är ett 
exempel på snabbtester.

Förvärven ger Bolaget verktygen att utveckla ny dia gnostik 
för att göra det möjligt och enkelt för människor att själva 
övervaka sina hälsoproblem där Bolagets ambition är, 
 förutom att föra ut innovativ diagnostik-teknik på markna-
den, att göra diagnostiken mer tillgänglig, lättare att använda 
samt ge exakta och enkla överförbara  resultat.

Verksamhet inom forskning och utveckling 
AegirBios affärsidé är att utveckla och kommersialisera 
tester för att följa dosering av biologiska läkemedel. Bolagets 
ambition är, förutom att föra ut diagnostikteknik på markna-
den, att göra diagnostiken mer tillgänglig, lättare att använda 
och ge exakta och enkla överförbara resultat.

Forskning
Bolaget bedriver utvecklingsarbete på sina anläggningar i 
USA, England och Finland. I syfte att snabbt addera resurser 
i form av specifik kompetens till projekten, såväl avseende 
hård- och mjukvaruutveckling som utveckling av reagens, 
sker det aktuella arbetet tillsammans med kvalificerade 
 konsulter och utvecklingsbolag. Bolaget har en gedigen 
kompetensbas i sin forskningsorganisation med flera dokto-
rerade medarbetare som samtliga har en stor erfarenhet 
från industrin. Arbetet med Veritope sker idag i huvudsak 
i USA. MagniaReader med tillhörande reagens utvecklas av 
det finska dotterbolaget Magnasense Technologies och 
snabbtester, exempelvis för Covid-19, ansvarar AegirBios 
dotterbolag i England för. 

Produktutveckling 
För monitorering av biologiska läkemedel påbörjade Bolaget 
sin etablering på den amerikanska marknaden under första 
kvartalet 2020 när det inledde sin försäljning av ett test för 
att följa upp behandling med läkemedlet Tysabri, ett läke-

Förvaltningsberättelse
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medel mot MS (Multipel Skleros). Ett externt testlaborato-
rium sätter upp, validerar och erbjuder testerna åt AegirBio, 
som ansvarar för att kliniker erbjuder testerna till sina 
 patienter.

Efter att testerna etablerats som LDT (laboratorietester) är 
nästa steg att överföra dessa till MagniaReader (bolagets 
hårdvara för avläsning), bredda marknaden till att även inne-
fatta Europa i syfte att nå en större kundbas och därmed 
säkra försäljningstillväxten. Där det är motiverat, innefattas 
i nästa steg även att föra över MagniaReaders tester till 
Quantitative Disposable Analyser (en miniatyrversion av 
MagniaReader). Under de kommande sex till nio månaderna 
avses fyra Veritope-tester (en av bolagets detekteringstekno-
logier) tas fram som LDT:s och föras över till MagniaReader 
för den amerikanska och europeiska marknaden. Dessa 
avses helt eller delvis blir applicerbara för ett PoC-format.

Organisation, personal och hållbarhet
Vid ingången av 2020 var Martin Linde VD. I samband 
med hans sjukskrivning i oktober tillträdde bolagets COO 
Patrik Elfwing som tillförordnad VD. Efter periodens slut har 
 Bradley Messmer tillträtt som VD och Patrik Elfwing återgått 
till tjänsten som COO. 

Bolaget hade vid periodens slut 17 personer anställda, 
varav 7 kvinnor.

Hållbarhetsinformation
Bolaget omfattas inte av kravet att upprätta en hållbarhets-
rapport. AegirBios verksamhet medför inga särskilda miljö-
risker och kräver inte några särskilda miljörelaterade tillstånd 
eller beslut från myndigheter. AegirBio bedömer att bolaget 
bedriver sin verksamhet enligt tillämpliga hälso- och säker-
hetsregler samt erbjuder sina anställda en säker och sund 
arbetsmiljö.

Bolagsstyrning
Svensk Kod för Bolagsstyrning (”Koden”) är inte obligatorisk 
för bolag noterade på Nasdaq First North och Bolaget följer 
inte fullt ut koden.

Förväntad framtida utveckling och väsentliga 
risker och osäkerhetsfaktorer
AegirBios verksamhet medför risker och osäkerhetsfaktorer 
som i varierad utsträckning kan påverka förmågan att nå de 
mål som satts upp. Bolaget arbetar kontinuerligt med att 
hantera de risker och osäkerhetsfaktorer som finns. Arbetet 
sker systematiskt med syftet att synliggöra risker samt 
begränsa påverkan av den risk som aktualiseras. För en 
utförligare beskrivning av bolagets finansiella risker och han-
tering av dessa hänvisas till not 2 och 3.

Försäljnings- och kreditrisk
Det finns en risk att Bolagets produkter inte möter de krav 
som marknaden ställer, eller inte överlag uppnår en hög grad 
av marknadsacceptans. Mot bakgrund av att Bolagets pro-
duktportfölj dels är föremål för ständig utveckling, dels att 
produkterna ännu är relativt okända för den globala markna-

den, är det emellertid svårt att förutse den framtida efter-
frågan. Missbedömningar avseende marknadsacceptans 
och efterfrågan kan leda till att försäljningsintäkter och 
 budgeterade marginaler blir mindre än vad Bolaget på för-
hand antagit, att Bolagets produkter inte kommer att gene-
rera de intäkter som motiverar dess närvaro på marknaden, 
eller att försäljningsintäkter helt uteblir. Det finns vidare en 
risk för att det tar längre tid att etablera Bolagets produkter 
på marknaden än beräknat, att den planerade intensifierade 
kommersialiseringsfasen av Bolagets produkter inte är i nivå 
med den allmänna efterfrågan på marknaden, eller att pro-
dukterna blir obsoleta eller av annan anledning inte ligger i 
framkant inom sitt område. I takt med att Bolagets försälj-
ning utökas till att omfatta en större geografi ökar även 
kredit risken. Bolaget arbetar löpande med säkerställandet 
av betalningsvillkor som bidrar till att minska risken för kre-
ditförluster.

Beroende av nyckelpersoner
AegirBio är en liten organisation och Bolagets framgång är i 
stor utsträckning beroende av den omfattande kompetens 
och erfarenhet som styrelsen, ledande befattningshavare 
och andra nyckelpersoner inom Koncernen besitter. Detta 
gäller främst medarbetare som besitter en bioteknisk kom-
petens och/eller erfarenhet från medicinteknik- eller läke-
medelsbranschen. För att attrahera kompetenta medarbe-
tare samt förhindra eventuella förluster av nyckelpersoner 
arbetar Bolaget ständigt med att skapa goda förutsättningar 
för att medarbetarna ska trivas och kontinuerligt ha möjlig-
het att vidareutveckla sina kunskaper. En eventuell förlust av 
någon nyckelperson eller svårigheter i att rekrytera nya 
nyckel personer i takt med att Koncernen växer kan medföra 
att Bolagets utveckling och kommersialisering av produkter 
kan komma att fördröjas och/eller fördyras, vilket kan 
påverka Bolagets framtidsutsikter negativt.

Know-how och företagshemligheter
AegirBio är beroende av know-how och företagshemligheter 
som inte alltid omfattas av patent eller annat formenligt 
immaterialrättsligt skydd, exempelvis information om upp-
finningar som ännu inte är föremål för patentansökningar. 
Bolaget strävar efter att skydda sådan information, bland 
annat genom avtal med anställda, konsulter och samarbets-
partners. Det finns emellertid en risk för obehörig spridning 
till, eller användning av Bolagets information av, till exempel 
konkurrenter, konsulter, anställda samt att så sker på ett sätt 
som omöjliggör för Bolaget att få patent eller annars skadar 
Bolagets konkurrenssituation. Även om enskilda medarbe-
tare i Bolaget besitter specifika kunskaper inom ett begrän-
sat verksamhetsområde, vilket motverkar otillbörlig sprid-
ning av information på en övergripande nivå, finns det 
 fortsatt en risk en sådan händelse kan inträffa. Det finns 
dessutom en risk för att konkurrenter och andra själv-
ständigt utvecklar motsvarande know-how. 
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Covid-19-pandemin 
Det finns en risk att Bolagets samarbetspartners samt 
befintliga och potentiella kunder avvaktar med att inleda eller 
pausar pågående projekt till följd av det osäkra läget som 
Covid19pandemin medför. Det finns vidare en risk att olika 
myndigheter, leverantörer eller samarbetspartners drabbas 
av förseningar eller tvingas allokera resurser hänförliga till 
Covid-19-pandemin, vilket kan komma att påverka Bolaget 
och dess verksamhet negativt. Därtill har de flesta sjukhus, 
vårdcentraler och även privatkliniker begränsat tillgången för 
kommersiell verksamhet vilket medför att Bolagets sälj-, 
marknads- och testfunktioner berörs så länge Covid-19- 
pandemin varar. Den pågående pandemin har medfört att 
Bolagets tester av främst MoNATor Tysabri har påverkats, 
eftersom patienter inte reser till kliniker med samma frek-
vens. Om Covid-19 fortsätter att spridas eller nya riktlinjer/
restriktioner utfärdas, finns det en risk att Bolagets pågå-
ende eller planerade kliniska studier försenas eller blir dyrare 
än vad Bolaget planerat och att resultaten från de kliniska 
studierna fördröjs. Sådana förseningar eller fördyrningar kan 
i förlängningen påverka Bolagets resultat, egna kapital och 
finansiella ställning negativt. 

Distributionsrisk
Distributionsavtalet med Bolagets distributör NowMed 
Sweden AB har upphört. Som en konsekvens av detta har 
Bolaget etablerat en direkt affärsrelation med sin thai-
ländska distributör. Om Bolaget inte når en överenskom-
melse med den thailändska distributören avseende leverans-
volymer, priser, betalningsvillkor eller möjliga leveransdatum, 
finns en risk att de ordrar som tidigare lagts till dess svenska 
distributör helt eller delvis inte kommer infrias. Det finns 
vidare en risk för att förändrade marknadsförutsättningar 
påverkar Bolagets förutsättningar att sälja Bolagets produk-
ter. Relationerna med kunder och partners kan vara svåra att 
utvärdera och det finns en risk att detta påverkar de fram-
tidsutsikter som Bolaget har. Vissa av Bolagets kunder kan 
under begränsade tidsperioder komma att stå för en stor 
andel av Bolagets totala rörelseintäkter. Upphörandet av 
distributionsavtalet med NowMed Sweden AB eller en större 
kunds uppsägning av sitt avtal med Bolaget, kan på såväl 
kort som lång sikt påverka Bolagets omsättning negativt 
vilket kan leda till ett minskat rörelseresultat för Bolaget. 
Det föreligger även en risk att långvariga stabila kund och 
partner relationer inte kan etableras. För att kunna mark-
nadsföra och sälja Bolagets medicintekniska produkter 
måste dessutom tillstånd erhållas och registrering ske hos 
berörd myndighet på respektive marknad. Om Bolaget, direkt 
eller via samarbetspartners, inte lyckas erhålla nödvändiga 
tillstånd och registreringar, finns det en risk att Bolagets för-
måga att generera intäkter kan komma att hämmas.

Beroende av immateriella rättigheter 
AegirBio är beroende av immateriella rättigheter, såsom 
Bolagets patenterade teknologi Veritope, som används för 
att optimera doseringen av biologiska läkemedel till patienter 
(för mer information, se avsnitt ”Verksamhets- och mark-

nadsöversikt”). Det finns en risk att befintliga och framtida 
patent och andra immateriella rättigheter som innehas av 
AegirBio inte ger fullt skydd mot intrång och konkurrens. 
Patentläget inom biotekniska företag är i allmänhet osäkert 
och omfattar komplexa tekniska, medicinska och patent-
rättsliga bedömningar. Branschen kännetecknas också av 
snabba tekniska framsteg och hög innovation. Det finns 
därför alltid en risk att nya teknologier och produkter utveck-
las av andra aktörer som kringgår eller ersätter Bolagets 
immateriella tillgångar/rättigheter, eller som medför att 
 Bolaget inte kan erhålla nödvändigt patentskydd. Eftersom 
patentansökningar är konfidentiella tills de publiceras finns 
det en risk att AegirBios patentansökningar inte prioriteras 
i förhållande till tidigare okända patentansökningar och 
patent. Dessutom är det inte säkert att Bolagets patent-
ansökningar kommer att leda till att patent beviljas eller att 
något beviljat patentskydd har den räckvidd som angivits 
i den ursprungliga ansökan. 

Vidare kan den rättsliga regleringen av immateriella rättig-
heter variera mycket mellan länder och AegirBios rättigheter 
kan således vara mer sårbara i vissa länder än i andra. Det 
finns även en risk att beviljade patent förklaras ogiltiga, till 
exempel till följd av en tvist med en tredje part, och det kan 
även finnas en risk att de åtgärder som AegirBio vidtagit för 
att skydda sina immateriella rättigheter inte räcker till och att 
konkurrenter eller andra, avsiktligt eller oavsiktligt, inkräktar 
på Bolagets immateriella rättigheter. Om Bolaget tvingas för-
svara sina patent och andra immateriella rättigheter kan 
detta medföra betydande kostnader och förseningar för pro-
duktutvecklingen. Det kan vidare inte uteslutas att Bolaget 
oavsiktligt gör intrång i annans immateriella rättigheter och 
därigenom dras in i tvister som kan vara kostsamma, tids-
krävande och störa verksamheten. Det finns därför en risk att 
Bolaget behöver allokera avsevärda belopp för hanteringen av 
en eventuell tvist, vilket kan leda till ett ökat kapitalbehov.

Valutarisk
Med valutarisk avses risken att verkligt värde eller framtida 
kassaflöden fluktuerar till följd av ändrade valutakurser. 
AegirBios exponering för valutarisk härrör huvudsakligen 
från betalningsflöden i utländsk valuta, så kallad transak-
tionsexponering, samt från omräkning av utländska dotter-
företags resultaträkningar och balansräkningar till koncer-
nens presentationsvaluta som är svenska kronor, så kallad 
omräkningsexponering.

Koncernens verksamhet är internationell då Bolaget bland 
annat har dotterbolag i USA, Frankrike och Storbritannien, 
bedriver testverksamhet i USA samt har kunder på den 
 amerikanska och asiatiska marknaden. AegirBio är därför 
exponerad för valutarisk från ett antal olika valutor, främst 
avseende valutorna USD och EUR. Risken är hänförlig till 
såväl omräknings- som transaktionsexponering. För mer 
information kring koncernens valutarisk se not 3.

Finansieringsförmåga och framtida kapitalbehov
AegirBio är relativt nybildat och befinner sig just nu i en kom-
mersialiseringsfas. Bolagets mål är att bland annat säkra 
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 tillgången på Bolagets samtliga produkter och säkerställa 
intäktsflödet från LDT:s i USA och framtida POC-test på 
 MagniaReader i Europa och USA, kan Bolaget i framtiden bli 
beroende av ytterligare kapital utöver det kapital som tidi-
gare anskaffats. Det finns en risk att Bolaget under kortare 
eller längre perioder inte kommer att kunna generera tillräck-
liga medel för att finansiera den fortsatta verksamheten. Det 
finns vidare en risk att eventuellt kapital inte kan anskaffas 
när behov uppstår eller att det inte kan anskaffas på för 
 Bolaget fördelaktiga villkor, vilket kan påverka Bolagets verk-
samhet och finansiella ställning negativt. Om AegirBio inte 
kan erhålla tillräcklig finansiering kan Bolaget bli tvunget att 
stoppa planerat utvecklingsarbete, genomföra omstrukture-
ringar av hela eller delar av verksamheten, tvingas bedriva 
verksamheten i lägre takt än önskat, alternativt dra ned på 
eller avsluta hela eller delar av verksamheten. Detta kan i sin 
tur leda till försenad eller utebliven kommersialisering av 
Bolagets produkter samt försenade eller uteblivna försälj-
ningsintäkter.

Som redogörs för i not 29 väsentliga händelser efter räken-
skapsårets utgång så har styrelsen vidtagit åtgärder för att 
säkerställa koncernens finansiella ställning genom beslut 
om nyemission.

Finansiell översikt
Koncern – flerårsöversikt
KSEK / %

2021-01-01 
2021-12-31

2020-10-23 
2020-12-31

Nettoomsättning 13 282 –
Rörelseresultat –80 161 –10 347
Resultat före skatt –92 660 –10 347
Balansomslutning 404 367 44 197
Soliditet (%) 92 88
Resultat per aktie före utspädning –6,28 –1,19
Resultat per aktie efter utspädning –6,28 –1,19

Moderbolag – flerårsöversikt
KSEK / % 2021 2020 2019

Nettoomsättning 550 14 –
Rörelseresultat –71 438 –18 519 –
Resultat före skatt –93 681 –18 525 –
Balansomslutning 280 115 44 118 951
Soliditet (%) 97 90 90
Resultat per aktie före utspädning –7,58 –2,14 –
Resultat per aktie efter utspädning –7,58 –2,14 –

Definitioner
Soliditet (%) = Eget kapital i procent av balansomslutningen
Resultat per aktie beräknat på genomsnittligt antal utestående aktier

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
• Fusionen mellan AegirBio och LifeAssays slutförs.
• Förvärvet av Abreos Biosciences slutförs.
• AegirBio erhåller godkännande av patent Point-of-care och 

point-of-need tester för sköldkörtelhormon, av Europeiska 
patentverket (EPO).

• AegirBio och Dynamic Code ingår och avslutar kort 
 därefter förvärvsdiskussionerna. 

• Patrik Elfwing blir tillförordnad VD för AegirBio, medan 
ordinarie vd Martin Linde blir sjukskriven tills vidare.

• AegirBio avslutar distributionsavtal med NowMed Sweden 
AB. Bakomliggande order överlåts till AegirBio. 

• AegirBio tecknar logistikavtal med Schenker Logistics AB 
för Europa.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Se not 29 för vidare information avseende händelser efter 
balansdagen.

Ekonomisk översikt
Intäkter och resultat
Koncern
Koncernen redovisar en nettoomsättning på 13 282 (0) KSEK 
för 2021 och utgörs primärt av försäljningen av Covid-19 
tester vilken sker via dotterbolaget Thyrolytics AB. Årets 
totalresultat uppgår för året till –94 376 (–10 347) KSEK. 
Koncernens resultat per aktie för räkenskapsåret före 
utspädning uppgick till –6,28 (–1,19).

Moderbolag
Moderbolaget redovisar en nettoomsättning på 550 (14) 
KSEK för 2021 och är i sin helhet hänförlig till tillverkning och 
försäljning av diagnostiska test för veterinärer. Denna verk-
samhet är vid utgången av 2021 avvecklad.

Årets totalresultat uppgår för året till –113 945 (–18 525) 
KSEK. Moderbolagets resultat per aktie för räkenskapsåret 
före utspädning uppgick till –7,58 (–2,14).

Finansiell ställning 
Koncernens soliditet uppgick till 92 (88) procent, det egna 
kapitalet uppgick till 370 419 (38 919) KSEK och koncernens 
totala tillgångar uppgick till 404 367 (44 197) KSEK. Solidite-
ten för moderbolaget var 97 (90) procent den 31 december 
2021 och det egna kapitalet uppgick till 270 934 (39 837) 
KSEK. Moderbolagets likvida medel uppgick till 28 141 
(10 277) KSEK. Totala tillgångar för moderbolaget uppgick 
vid samma tidpunkt till 280 115 (44 118) KSEK. 

Med anledning av uteblivna intäkter kopplade till vår 
 tidigare distributör, samt högre kostnader relaterade till den 
uppkomna situationen, är koncernens likvida situation 
ansträngd men ej akut. Åtgärder att ta in kapital har initierats 
med syfte att säkerställa koncernens finansiella ställning.

Kassaflöde och investeringar
Koncernens kassaflöde uppgick för året till 23 631 (–7 273) 
KSEK varav 131 405 (230) KSEK erhölls via nyemission. Mot-
svarande kassaflöde för moderbolaget var 17 864 (10 228) 
KSEK varav 131 405 (30 391) KSEK erhölls via nyemission. 

Inga investeringar gjordes under året vilket påverkat 
kassa flödet. Som redogjorts för under väsentliga händelser 
har en fusion med LifeAssays samt förvärv av Abreos gjorts 
där ersättning gjordes med aktier i bolaget. 
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Årets emissioner
Inlösen teckningsoptioner 1 jan – 31 mars 2021
AegirBio AB genomförde under juni 2020 en nyemission 
som avsåg units och innefattade bland annat emission av 
2 460 000 teckningsoptioner av serie TO1. Av dessa 
2 460 000 teckningsoptioner var 870 084 dedikerade teck-
ningsoptionsprogram för verkställande direktör och styrelse. 
En teckningsoption TO1 gav rätt att teckna en ny aktie under 
perioden 26 juni 2020 – 26 mars 2021 till kurs 9,00 SEK. 
Under januari – mars 2021 tillfördes AegirBio AB 10 579 754 
SEK före transaktionskostnader vilket motsvarade teckning 
av 1 175 624 aktier. Detta innebar att sammanlagt 99,3% av 
samtliga tecknings optioner lösts in.1)

Fusion LifeAssays 10 juni 2021 
Fusionen registrerades av Bolagsverket den 10 juni och 
fusionsvederlaget uppgick till 146 106 KSEK. På extra 
bolagsstämma den 9 mars 2021, beslutades i syfte att 
erlägga fusionsvederlaget, i enlighet med styrelsens förslag, 
om en nyemission. Hela fusionsvederlaget har erlagts 
genom en riktad nyemission om 1 734 287 aktier i AegirBio 
till aktieägarna i LifeAssays. Baserat på stängningskursen 
per 4 juni 2021, uppgår fusionsvederlaget till 145 680 KSEK. 

Apportemission förvärv av koncernbolag 23 juni 2021
Den 25 januari 2021 tecknade AegirBio avtal om att förvärva 
Abreos Swedens amerikanska verksamhet avseende sk 
”precision medicine”, Abreos Biosciences Inc. Transaktionen 
som i sin helhet utgörs av ett aktieförvärv, var villkorad av 
sedvanliga avtalsvillkor och slutfördes den 23 juni. På extra 
bolagsstämma den 9 mars 2021 beslutades, i syfte att 
erlägga betalning för aktierna i förvärvet, i enlighet med sty-
relsens förslag, om en apportemission. Hela köpeskillingen 
har erlagts genom en apportemission till Abreos Sweden av 
1 988 862 st aktier i AegirBio.  Baserat på öppningskursen för 
AegirBios aktie den 23 juni om 75,00, uppgick köpeskillingen 
till 148 791 KSEK.

Nyemission 17 september 2021
Styrelsen har med, stöd av bemyndigande från årsstämman 
den 28 juni 2021 genomfört en riktad nyemission om 
490 000 aktier till en teckningskurs om 260 SEK. Bolaget till-
fördes då 127 400 KSEK före emissions kostnader.1)

1 Efter avdrag för transaktionskostnader har bolagets tillförts 131 405 KSEK.

Aktierelaterade incitamentsprogram
Extra bolagsstämma beslutade den 27 maj 2020 om att 
införa ett teckningsoptionsprogram för den verkställande 
direktören och styrelsen. Programmet innebar att bolaget 
emitterade 870 084 teckningsoptioner och där varje teck-
ningsoption ska medföra rätt till nyteckning av 1 aktie i bola-
get. Teckningsoptionerna emitterades till en teckningskurs 
om 0,36 kr per option vilket motsvarade optionens mark-
nadsvärde efter tillämpning av sedvanlig värderingsmodell 
(Black & Scholes). För varje teckningsoption har innehavaren 
rätt att teckna en ny aktie till en teckningskurs om 11,25 
kronor. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner 
kan äga rum under perioden 1 juni 2022 till och med den 
31 december 2022. 

Ägarförhållanden
Största aktieägare

Antal aktier  
och röster Ägarandel

Abreos Sweden AB 2 251 608 13%
Försäkrings AB Avanza Pension 959 665 5,54%
Staffansgården i Trää AB (Martin Linde) 370 697 2,14%
Capitral AB / Mohamad Takwa 354 480 2,05%
Fredrik Häglund 316 708 1,83%
Swedbank försäkring 149 968 0,87%
Anders Ingvarsson / AI Consulting AB 121 196 0,70%
Harri Salminen 100 000 0,58%
Christian Borgvall 70 000 0,40%
Försäkringsbolaget Skandia 55 893 0,32%
Övriga aktieägare (27 981 stycken) 12 573 847 72,58%
Totalt 17 324 062 100,00%

Vinstdisposition
Styrelsens förslag till vinstdisposition
KSEK  

Överkursfond 383 688
Balanserat resultat –195
Årets förlust –113 945
Totalt 269 548

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel om 
269 548 KSEK balanseras i ny räkning. Således föreslås 
ingen utdelning.

Koncernens och bolagets resultat och ställning i övrigt 
framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar, 
kassa flödesanalyser samt sammanställningar av eget kapi-
tal med tillhörande noter och tilläggsupplysningar, vilka utgör 
en integrerad del av denna årsredovisning.

Förva lt ningsbe r ät t e l se
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Koncernens rapport  
över totalresultatet

KSEK NOT
2021-01-01 
2021-12-31

2020-10-23  
2020-12-31

Nettoomsättning 5 13 282 –
Kostnad sålda varor –7 772 –
Bruttovinst 4 5 511 –

Forsknings- och utvecklingskostnader –51 354 –7 462
Försäljningskostnader –16 342 –226
Administrationskostnader –19 432 –2 877
Övriga rörelseintäkter 11 2 111 218
Övriga rörelsekostnader –654 –
Rörelseresultat 6, 7, 8, 9, 10 –80 161 –10 347

Resultat från finansiella poster 12
Finansiella intäkter 362 –
Finansiella kostnader –12 862 –
Resultat före skatt –92 660 –10 347

Skatt 13 331 –
Årets resultat –92 329 –10 347

Övrigt totalresultat
Omräkningsdifferens –2 047 –
Årets totalresultat –94 376 –10 347

Årets totalresultat fördelat på moderbolagets aktieägare –94 376 –10 347

Resultat per aktie före utspädning, SEK 22 –6,28 –1,19
Resultat per aktie efter utspädning, SEK –6,28 –1,19
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Koncernens rapport  
över finansiell ställning

KSEK
 

NOT 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR
Goodwill 15 276 845
Immateriella tillgångar 16 56 486 30 883
Materiella anläggningstillgångar 8, 17 1 288 95
Nyttjanderättstillgångar 8 1 289 692
Övriga finansiella tillgångar 257 –
Summa anläggningstillgångar 336 165 31 670

Omsättningstillgångar 19, 20
Varulager 18 24 894 –
Kundfordringar 3 7 045
Övriga fordringar 1 574 2 018
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 663 114
Likvida medel 34 026 10 395
Summa omsättningstillgångar 68 202 12 527

SUMMA TILLGÅNGAR 404 367 44 197

EGET KAPITAL OCH SKULDER 21, 22, 23
Aktiekapital 1 386 955
Övrigt tillskjutet kapital 463 247 57 407
Reserver –2 047 –
Balanserat resultat –92 167 –19 443
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 370 419 38 919

Innehav utan bestämmande inflytande – –
Summa eget kapital 370 419 38 919

Långfristiga skulder
Uppskjuten skatteskuld 13 6 716 –
Leasingskuld 8 190 692
Övriga långfristiga skulder 20 8 440 –
Summa långfristiga skulder 15 346 692

Kortfristiga skulder 19, 20
Räntebärande skulder 1 201 –
Leverantörsskulder 6 238 3 777
Övriga skulder 3 330 56
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 7 833 753
Summa kortfristiga skulder 18 602 4 586

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 404 367 44 197

Soliditet 92% 88%

Fin a nsie l l a r a pp ort e r – Konce rne n
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Koncernens rapport över 
 förändringar i eget kapital

KSEK Aktiekapital

Övrigt   
tillskjutet 

 kapital Reserver
Balanserat 

resultat

Summa 
 moderbolagets 

aktieägare

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande Totalt

Ingående balans 23 oktober 2020 833 30 180 – –9 096 21 917 – 21 917
Årets totalresultat – – – –10 347 –10 347 – –10 347

Transaktioner med aktieägare
Apportemission Viraspec AB 32 7 136 – – 7 167 – 7 167
Apportemission Thyrolytics AB 88 19 865 – – 19 953 – 19 953
Nyemission, TO 3 226 – – 229 – 229
Eget kapital 31 december 2020 955 57 407 – –19 443 38 919 – 38 919

Ingående balans 1 januari 2021 955 57 407 – –19 443 38 919 – 38 919
Årets totalresultat – – – –92 329 –92 329 – –92 329
Övrigt totalresultat – – –2 047 – –2 047 – –2 047

Transaktioner med aktieägare
Fusion LifeAssays 139 145 541 – – 145 680 – 145 680
Apportemission Abreos 159 148 632 – – 148 791 – 148 791
Nyemissioner 133 131 272 – – 131 405 – 131 405
Eget kapital 31 december 2021 1 386 482 852 –2 047 –111 772 370 419 – 370 419
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Koncernens rapport  
över kassaflöden

KSEK NOT
2021-01-01  
2021-12-31

2020-10-23  
2020-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat –80 161 –10 347
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 16, 17 7 989 32
Erlagd ränta –10 416 –29
Betald inkomsskatt – –
Kassaflöde före förändringar i rörelsekapital –82 588 –10 344

Förändring av rörelsefordringar –20 166 –1 568
Förändring av rörelseskulder –6 617 4 507
Kassaflöde från den löpande verksamheten –109 371 –7 405

Förvärv av materiella tillgångar – –98
Förvärv av immateriella tillgångar – –
Rörelseförvärv 26 1 597 –
Kassaflöde från investeringsverksamheten 1 597 –98

Nyemission 131 405 230
Upptagna lån 50 000
Amortering av lån –50 000 –
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 131 405 230

Årets kassaflöde 23 631 –7 273

Likvida medel vid periodens början 10 395 17 668
Kursdifferens i likvida medel 0 0
Likvida medel vid periodens slut 34 026 10 395

Fin a nsie l l a r a pp ort e r – Konce rne n

24 aegirbio Årsredovisning 2021



Moderbolagets  
resultaträkning

KSEK NOT
2021-01-01  
2021-12-31

2020-01-01  
2020-12-31

Nettoomsättning 5 550 14
Kostnad sålda varor –259 –
Bruttovinst 291 14

Forsknings- och utvecklingskostnader –44 060 –10 501
Försäljningskostnader –7 946 –808
Administrationskostnader –20 298 –7 224
Övriga rörelseintäkter 11 1 229 –
Övriga rörelsekostnader –654 –
Rörelseresultat 6, 7, 8, 9, 10 –71 438 –18 519

Resultat från finansiella poster 12
Ränteintäkter och övriga liknande poster 1 210 –
Räntekostnader och liknande poster –23 454 –6
Resultat före skatt –93 681 –18 525

Bokslutsdispositioner 14 –22 572
Skatt 13 2 308 –
Årets resultat –113 945 –18 525

Årets resultat överensstämmer med årets totalresultat

Resultat per aktie före utspädning, SEK 22 –7,58 –2,14
Resultat per aktie efter utspädning, SEK –7,58 –2,14
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Moderbolagets  
balansräkning

KSEK NOT
 

2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Goodwill 15 137 337
Immateriella tillgångar 16 3 220
Andelar i koncernföretag 25, 26 78 739 27 121
Summa anläggningstillgångar 216 076 30 341

Omsättningstillgångar 19
Kundfordringar 182
Fordringar på koncernföretag 33 803 –
Övriga fordringar 1 346 3 500
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 567 –
Likvida medel 28 141 10 277
Summa omsättningstillgångar 64 039 13 777

SUMMA TILLGÅNGAR 280 115 44 118

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 21, 22, 23
Bundet eget kapital
Aktiekapital 1 386 955
Summa bundet eget kapital 1 386 955

Fritt eget kapital
Överkursfond 383 688 57 407
Balanserat resultat –195
Årets totalresultat –113 945 –18 525
Summa fritt eget kapital 269 548 38 882

Summa eget kapital 270 934 39 837

Kortfristiga skulder 19, 20
Leverantörsskulder 2 635 3 512
Skulder till koncernföretag 1 450 –
Övriga skulder 930 73
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 4 166 696
Summa kortfristiga skulder 9 181 4 281

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 280 115 44 118

Soliditet 97% 90%
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Moderbolagets  
förändringar i eget kapital

KSEK Aktiekapital Överkursfond
Balanserat 

 resultat Årets resultat Totalt

Ingående balans 1 januari 2020 500 351 – – 851
Pre-IPO 36 3 747 – – 3 783
Inbetalda TO, styrelsen 340 – – 340
Nyemissioner 299 25 969 – – 26 268
Apportemission Viraspec AB 32 7 136 – – 7 168
Apportemission Thyrolytics AB 88 19 865 – – 19 953
Årets resultat – – – –18 525 –18 525
Eget kapital 31 december 2020 955 57 408 0 –18 525 39 837

Ingående balans 1 januari 2021 955 57 408 0 –18 525 39 837
Föregående års resultat – – –18 525 18 525 0
Nyemissioner 133 131 272 – – 131 405
Fusion LifeAssays 139 145 541 18 330 – 164 010
Apportemission Abreos 159 49 467 – – 49 626
Årets resultat – – – –113 945 –113 945
Eget kapital 31 december 2021 1 386 383 688 –195 –113 945 270 934
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Moderbolagets  
kassaflödesanalys

KSEK NOT
2021-01-01  
2021-12-31

2020-01-01  
2020-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat –71 438 –18 519
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 15, 16 25 414 –
Erlagd ränta –10 294 –
Betald inkomsskatt –27 –6
Kassaflöde före förändring i rörelsekapital –56 345 –18 525

Förändring av rörelsefordringar –310 –3 400
Förändring av rörelseskulder –57 054 4 181
Kassaflöde från den löpande verksamheten –113 709 –17 744

Förvärv av immateriella tillgångar – –2 419
Rörelseförvärv 26 168 –
Kassaflöde från investeringsverksamheten 168 –2 419

Nyemission 131 405 30 391
Upptagna lån 50 000
Amortering av lån –50 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 131 405 30 391

Årets kassaflöde 17 864 10 228

Likvida medel vid periodens början 10 277 49
Kursdifferens i likvida medel 0 0
Likvida medel vid periodens slut 28 141 10 277
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Noter till de finansiella 
 rapporterna

Not 1  Allmän information och 
 redovisningsprinciper

AegirBio AB, org. nr 559222–2953 är moderbolag i AegirBio-
koncernen. AegirBio AB har sitt säte i Lund, Sverige.

Denna årsredovisning gäller för perioden 2021-01-01 – 
2021-12-31 januari till december 2021 för moderbolaget och 
koncernen, då koncernen bildades 2020-10-23 omfattar 
endast jämförelseåret perioden 2020-10-23 – 2020-12-31. 
Årsredovisningen har godkänts för publicering enligt 
styrelse beslut den 30 maj 2022. Resultaträkning och balans-
räkning för moderbolag och koncernen blir föremål för fast-
ställelse på årsstämman den 30 juni 2022.

Överensstämmelse med lag och normgivning
Koncernredovisningen för AegirBio AB (Publ) har upprättats i 
enlighet med Årsredovisningslagen och International Finan-
cial Reporting Standards (IFRS), utgivna av International 
Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalan-
den från International Financial Interpretations Committée 
såsom de har godkänts av EG-kommissionen för tillämpning 
inom EU. Vidare tillämpar koncernen även Rådet för finansiell 
rapporterings rekommendation RFR 1 (Kompletterande 
redovisningsregler för koncerner) vilket specificerar de till-
lägg till IFRS upplysningar som krävs enligt bestämmelserna 
i Årsredovisningslagen.

Moderbolaget tillämpar Rådet för finansiell rapporterings 
rekommendation RFR 2 (Redovisning för juridiska personer), 
vilket innebär samma redovisningsprinciper som koncernen 
utom i de fall som redogörs för i den avslutande delen av 
denna not. De avvikelser som förekommer mellan moderbo-
lagets och koncernens principer föranleds av begränsningar 
i möjligheterna att tillämpa IFRS i moderbolaget till följd av 
ÅRL.

Förutsättningar vid upprättande av moderbolagets 
och koncernens finansiella rapporter 
Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som 
även utgör rapporteringsvalutan för moderbolaget och kon-
cernen. Det innebär att de finansiella rapporterna presente-
ras i svenska kronor. Samtliga belopp, om inte annat anges, 
är angivna i tusentals kronor (KSEK) och uppgifterna inom 
parentes avser föregående period. Tillgångar och skulder är 
redovisade till historiska anskaffningsvärden.

Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS 
kräver att företagsledningen gör bedömningar och uppskatt-
ningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av 

redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av till-
gångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningar och 
antaganden är baserade på historiska erfarenheter och ett 
antal andra faktorer som under rådande förhållanden synes 
vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och anta-
ganden används sedan för att bedöma de redovisade vär-
dena på tillgångar och skulder som inte annars framgår tyd-
ligt från andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från 
dessa uppskattningar och bedömningar. De nedan angivna 
redovisningsprinciperna har tillämpats konsekvent på samt-
liga perioder som presenteras i koncernens finansiella rap-
porter, om inte annat framgår nedan. Koncernens redovis-
ningsprinciper har tillämpats konsekvent på rapportering 
och konsolidering av moderbolag och dotterföretag.

Nya IFRS och tolkningar som ännu inte börjat tillämpas
Nya eller ändrade IFRS, inklusive uttalanden, som hittills 
antagits av IASB för tillämpning 2022 eller senare, bedöms 
inte få någon väsentlig effekt på koncernens redovisning.

Segmentsrapportering
Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstäm-
mer med den interna rapporteringen som lämnas till den 
högste verkställande beslutsfattaren. Den högste verkstäl-
lande beslutsfattaren är den funktion som ansvarar för till-
delning av resurser och bedömning av rörelsesegmentens 
resultat. I AegirBio har denna funktion identifierats som verk-
ställande direktör och företagsledning, dvs. den enhet inom 
AegirBio som fattar strategiska beslut. AegirBios verksam-
het omfattar endast en verksamhetsgren, att utveckla och 
kommersialisera tester för att följa dosering av biologiska 
läkemedel för att säkra att rätt doser ges till rätt personer 
under rätt tid.

Klassificering
Anläggningstillgångar består i allt väsentligt av belopp som 
förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader 
räknat från balansdagen medan omsättningstillgångar i allt 
väsentligt består av belopp som förväntas återvinnas eller 
betalas inom tolv månader räknat från balansdagen. Lång-
fristiga skulder utgörs i allt väsentligt av belopp som AegirBio 
per rapportperiodens slut har en ovillkorad rätt att välja att 
betala längre bort i tiden än tolv månader efter rapportperio-
dens slut. Har AegirBio inte en sådan rätt per rapportperio-
dens slut – eller innehas skuld för handel eller förväntas 
skuld regleras inom den normala verksamhetscykeln – redo-
visas skuldbeloppet som kortfristig skuld.
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Konsolideringsprinciper
Dotterföretag
Dotterföretag är alla företag (inklusive strukturerade företag) 
över vilka koncernen har bestämmande inflytande. Koncer-
nen kontrollerar ett företag när den exponeras för eller har 
rätt till rörlig avkastning från sitt innehav i företaget och har 
möjlighet att påverka avkastningen genom sitt inflytande i 
företaget. Bestämmande inflytande innebär direkt eller indi-
rekt en rätt att utforma ett företags finansiella och operativa 
strategier i syfte att få ekonomiska fördelar, vilket vanligen 
följer med ett aktieinnehav uppgående till mer än hälften av 
rösträtterna. Vid bedömningen om ett bestämmande infly-
tande föreligger, ska potentiella röstberättigande aktier som 
utan dröjsmål kan utnyttjas eller konverteras beaktas.

Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden, om för-
värv av dotterbolag inneburit förvärv av rörelse och inte 
endast av tillgångar och skulder. Förvärvsmetoden innebär 
att förvärv av ett dotterföretag betraktas som en transaktion 
varigenom koncernen indirekt förvärvar dotterföretagets till-
gångar och övertar dess skulder och eventualförpliktelser. 
Det koncernmässiga anskaffningsvärdet fastställs genom 
en förvärvsanalys i anslutning till rörelseförvärvet. I analysen 
fastställs dels anskaffningsvärdet för andelarna eller rörel-
sen, dels det verkliga värdet av förvärvade identifierbara till-
gångar samt övertagna skulder och eventualförpliktelser. 
Anskaffningsvärdet för dotterföretagsaktierna respektive 
rörelsen utgörs av de verkliga värdena per överlåtelsedagen 
för tillgångar, uppkomna eller övertagna skulder och emitte-
rade egetkapitalinstrument som lämnats och som utgör ved-
erlag för de förvärvade nettotillgångarna. I anskaffningsvär-
det ingår även verkligt värde på alla tillgångar och skulder 
som är följden av en överenskommen villkorad köpeskilling. 
Förvärvsrelaterade utgifter kostnadsförs. Identifierbara till-
gångar och övertagna skulder i ett rörelseförvärv värderas 
inledningsvis till verkliga värden på förvärvsdagen. För varje 
förvärv avgör koncernen om innehav utan bestämmande 
inflytande i det förvärvade företaget skall redovisas till verk-
ligt värde eller till innehavets proportionerliga andel av det 
förvärvade företagets nettotillgångar. Överstiger anskaff-
ningskostnaden det verkliga värdet av förvärvade identifier-
bara tillgångar samt övertagna skulder och eventualförplik-
telser redovisas denna skillnad som goodwill. Understiger 
anskaffningskostnaden det verkliga värdet av förvärvade 
identifierbara nettotillgångar och eventualförpliktelser redo-
visas skillnaden direkt i resultaträkningen.

Dotterföretagens finansiella rapporter tas in i koncernre-
dovisningen från den dag det bestämmande inflytandet upp-
kommer och innefattas i koncernredovisningen till den dag 
det upphör. Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter 
och kostnader och orealiserade vinster och förluster som 
uppkommer från koncerninterna transaktioner mellan kon-
cernföretag, elimineras i sin helhet vid upprättande av kon-
cernredovisningen.

Omräkning av utländsk valuta
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika 
enheterna i koncernen är värderade i den valuta som 

används i den ekonomiska miljö där respektive företag 
huvudsakligen är verksamt (funktionell valuta). I koncernre-
dovisningen används svenska kronor (kr) som är moderföre-
tagets funktionella valuta och koncernens rapportvaluta. 

Transaktioner och balansposter i utländsk valuta 
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella 
valutan till den valutakurs som föreligger på transaktionsda-
gen eller den dag då posterna omvärderas. Valutakursvinster 
och -förluster som uppkommer vid betalning av sådana 
transaktioner och vid omräkning av monetära tillgångar och 
skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i 
resultaträkningen. 

Koncernföretag 
Resultat och finansiell ställning för koncernföretag som har 
en annan funktionell valuta än rapportvalutan omräknas till 
rapportvaluta enligt följande:
• tillgångar och skulder för var och en av balansräkningarna 

omräknas till balansdagens kurs,
• intäkter och kostnader för var och en av resultaträkning-

arna omräknas till genomsnittlig valutakurs, och 
• alla valutakursdifferenser som uppstår redovisas i övrigt 

totalresultat

Goodwill och justeringar av verkligt värde som uppkommer 
vid förvärv av en utlandsverksamhet behandlas som till-
gångar och skulder hos denna verksamhet och omräknas till 
balansdagens kurs.

Rörelsens intäkter
Koncernens intäkter är hänförlig till försäljning av diagnos-
tiska tester och intäktsförs i den period som leverans har 
accepteras av kund.

Skatt 
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. 
Inkomstskatter redovisas i resultaträkningen utom då under-
liggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid 
tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt 
är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år. 
Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare 
perioder. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräknings-
metoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan 
redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skul-
der. Följande temporära skillnader beaktas inte; för temporär 
skillnad som uppkommit vid första redovisningen av good-
will, första redovisningen av tillgångar och skulder som inte 
är rörelseförvärv och vid tidpunkten för transaktionen inte 
påverkar vare sig redovisat eller skattepliktigt resultat, vidare 
beaktas inte heller temporära skillnader hänförliga till andelar 
i dotter- och intresseföretag som inte förväntas bli återförda 
inom överskådlig framtid. Värderingen av uppskjuten skatt 
baserar sig på hur redovisade värden på tillgångar eller skul-
der förväntas bli realiserade eller reglerade. Uppskjutna skat-
tefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och 
underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sanno-
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likt att dessa kommer att medföra lägre skatteutbetalningar i 
framtiden. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de 
skattesatser och skatteregler som är beslutade eller i prakti-
ken beslutade per balansdagen.

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen 
inkluderar bland tillgångarna likvida medel, kundfordringar 
och lånefordringar. Bland skulder återfinns finansiella instru-
ment i form av leverantörsskulder och låneskulder. En finan-
siell tillgång eller skuld tas upp i balansräkningen när bolaget 
blir part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor. Kund-
fordringar redovisas när faktura har skickats. Skuld tas upp 
när motparten har presterat och avtalsenlig skyldighet att 
betala föreligger, även om faktura ännu inte mottagits. Leve-
rantörsskulder tas upp när faktura mottagits. En finansiell 
tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i 
avtalet realiserats, förfaller eller bolaget förlorar kontrollen 
över dem. Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. 
En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förplik-
telsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Det-
samma gäller för del av en finansiell skuld. Förvärv och 
avyttring av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen, 
som utgör den dag då bolaget förbinder sig att förvärva eller 
avyttra tillgången. De finansiella instrumenten klassificeras 
vid första redovisningen utifrån typ av tillgång och, för skuld-
instrument, utifrån affärsmodell. Finansiella instrument 
redovisas initialt till anskaffningsvärde motsvarande instru-
mentets verkliga värde med tillägg för transaktionskostna-
der förutom för de finansiella instrument som tillhör katego-
rin finansiell tillgång som redovisas till verkligt värde via 
resultaträkningen, vilka redovisas till verkligt värde exklusive 
transaktionskostnader. Redovisningen sker där efter bero-
ende på hur de finansiella instrumenten har klassificerats 
enligt nedan.

Finansiella tillgångar redovisade till verkligt 
värde via resultaträkningen 
AegirBio har inga finansiella instrument inom denna 
 kategori.

Finansiella tillgångar redovisade till upplupet anskaffningsvärde
Låne och kundfordringar är finansiella tillgångar som inne-
has i syfte att inkassera avtalsenliga kassaflöden. Fordring-
arna uppkommer vid kontant utlåning och då AegirBio till-
handahåller varor och tjänster direkt till kredittagaren utan 
avsikt att idka handel i fordringsrätterna. Kategorin innefat-
tar även förvärvade fordringar. Fordringar redovisas till upp-
lupet anskaffningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde 
bestäms utifrån den effektivränta som beräknades vid 
anskaffningstidpunkten. Det innebär att över- och undervär-
den liksom direkta transaktionskostnader periodiseras över 
instrumentets löptid. Kundfordringar redovisas till det belopp 
som förväntas inflyta efter avdrag för förlustriskreservering. 
Kundfordringars förväntade löptid är kort, varför värdet redo-
visats till nominellt belopp utan diskontering. Eventuell 
reserv för förväntade kreditförluster beräknas baserat på för-

lustrisken för hela fordrans löptid och redovisas när fordran 
redovisas första gången. Reservens storlek utgörs av skillna-
den mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av 
bedömda framtida kassaflöde. En nedskrivning av kundford-
ring redovisas i resultaträkningen som en minskning av rörel-
sens intäkter och en nedskrivning av en lånefordran redo-
visas i posten finansiella kostnader.

Finansiella skulder värderade till verkligt 
värde via resultaträkningen 
AegirBio har inga finansiella instrument inom denna 
 kategori.

Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde 
Lån samt övriga finansiella skulder, t.ex leverantörsskulder, 
ingår i denna kategori. Finansiella skulder värderas inled-
ningsvis till verkligt värde, netto efter transaktionskostnader. 
Finansiella skulder värderas därefter till upplupet anskaff-
ningsvärde och eventuell skillnad mellan erhållet belopp 
(netto efter transaktionskostnader) och återbetalningsbelop-
pet redovisas i resultaträkningen fördelat över låneperioden 
med tillämpning av effektivräntemetoden. Ränteskillnadser-
sättningar vid förtidslösen av lån utan att nytt lån tas upp 
redovisas i resultaträkningen vid lösentidpunkten. Långfris-
tiga skulder har en förväntad löptid som är längre än ett år 
medan kortfristiga skulder har en löptid om högst ett år. 
Leverantörsskulder och andra rörelseskulder som har en kort 
förväntad löptid redovisas därför normalt till nominellt värde. 

Säkringsredovisning
AegirBio tillämpar inte säkringsredovisning.

Kvittning av finansiella tillgångar och skulder 
Finansiella tillgångar och finansiella skulder kvittas och redo-
visas med ett nettobelopp i rapporten över finansiell ställning 
endast när följande kriterier är uppfyllda: Det finns en legal 
rätt att kvitta de redovisade beloppen, och företaget har för 
avsikt att reglera posterna med ett nettobelopp eller samti-
digt realisera tillgångarna och skulderna. Finansiella intäkter 
och kostnader kvittas i resultaträkningen i de fall de är kopp-
lade till de finansiella tillgångar och skulder där kvittning sker.

Likvida medel 
Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart till-
gängliga tillgodohavanden hos banker och motsvarande 
institut.

Varulager
Varulager värderas enligt FIFO och till det lägsta av anskaff-
ningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvär-
det för varulager inkluderar utgifter som uppkommit vid för-
värvet av lagertillgångarna.

Goodwill
Goodwill beräknas enligt principerna ovan i avsnittet kring 
konsolideringsprinciper. Goodwill skrivs inte av, utan ned-
skrivnings testas årligen eller oftare om händelser eller änd-
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ringar i förhållanden indikerar en möjlig värdeminskning. 
Goodwill redovisas till anskaffningsvärde minskat med acku-
mulerade nedskrivningar.

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för produktutveckling
Koncernen bedriver forskning och utveckling kring nya pro-
dukter. Utgifter för forskning kostnadsförs när de uppstår. 
Utvecklingsutgifter som är direkt hänförliga till utveckling av 
identifierbara och unika produkter, redovisas som immate-
riella tillgångar när följande kriterier är uppfyllda:
• det är tekniskt möjligt att färdigställa produkten så att den 

kan användas,
• företagets avsikt är att färdigställa produkten och att 

använda eller sälja den,
• det finns förutsättningar att använda eller sälja produkten,
• det kan visas hur produkten genererar troliga framtida eko-

nomiska fördelar,
• adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att 

fullfölja utvecklingen och för att använda eller sälja pro-
dukten finns tillgängliga, och

• utgifter som är hänförliga till produkten under dess utveck-
ling kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Direkt hänförbara utgifter som balanseras innefattar även 
utgifter för anställda och en skälig andel av indirekta kostna-
der. Övriga utvecklingsutgifter, som inte uppfyller dessa kri-
terier, kostnadsförs när de uppstår. Utvecklingsutgifter som 
tidigare kostnadsförts redovisas inte som tillgång i efterföl-
jande period.

Patent
Direkt hänförbara kostnader för patent är redovisade till 
anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och 
eventuella nedskrivningar.

Avskrivningsprinciper för immateriella anläggningstillgångar 
Avskrivning påbörjas på de projektet när de bedöms som 
klara för kommersialisering. Balanserade utvecklingsutgifter 
skrivs av under sin bedömda nyttjandeperiod, vilken bedöms 
vara fem år.

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i 
balansräkningen om det är sannolikt att framtida ekono-
miska fördelar kommer att komma bolaget till del och 
anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillför-
litligt sätt. Materiella anläggningstillgångar redovisas i kon-
cernen till anskaffningsvärden minskat med ackumulerade 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I anskaffnings-
värdet ingår inköpspriset samt kostnader direkt hänförbara 
till tillgången för att bringa den på plats och i skick för att 
utnyttjas i enlighet med syftet med anskaffningen. Materiella 
anläggningstillgångar som består av delar med väsentligt 
olika nyttjandeperioder behandlas som separata komponen-
ter av materiella anläggningstillgångar. Det redovisade 
värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort ur balans-

räkningen vid utrangering eller avyttring eller när inga fram-
tida ekonomiska fördelar väntas från användningen. Vinst 
eller förlust som uppkommer vid avyttring eller utrangering 
av en tillgång utgörs av skillnaden mellan försäljningspriset 
och tillgångens redovisade värde med avdrag för direkta för-
säljningskostnader. Vinst eller förlust redovisas som övrig 
rörelseintäkt/kostnad.

Avskrivningsprinciper för materiella anläggningstillgångar 
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjande-
period. Inventarier och installationer skrivs av på fem år. 
Använda avskrivningsmetoder och tillgångarnas restvärden 
och nyttjandeperioder omprövas vid varje årsslut.

Nedskrivningar 
De redovisade värdena för koncernens tillgångar kontrolleras 
vid varje balansdag för att utröna om det finns någon indika-
tion på nedskrivningsbehov. IAS 36 tillämpas för prövning av 
nedskrivningsbehov för andra tillgångar än finansiella till-
gångar, vilka prövas enligt IFRS 9. 

Nedskrivningsprövning av icke-finansiella tillgångar
Goodwill och immateriella tillgångar som har en obestämbar 
nyttjandeperiod eller immateriella tillgångar som inte är fär-
diga för användning, skrivs inte av utan prövas årligen, eller 
vid indikation på värdeminskning, avseende eventuellt ned-
skrivningsbehov. En nedskrivning görs med det belopp 
varmed tillgångens redovisade värde överstiger dess återvin-
ningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre av tillgångens 
verkliga värde minskat med försäljningskostnader och dess 
nyttjandevärde. Som återvinningsvärde har marknadsvärdet 
på bolagets samtliga noterade aktier per balansdagen 
använts.

Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas till-
gångar på de lägsta nivåer där det finns i allt väsentligt obe-
roende kassaflöden (kassagenererande enheter) och som 
redogjorts för ovan kring segmentsrapportering så följer och 
rapporterar sin verksamhet som ett rörelsesegment. 

Nedskrivningsprövning för finansiella tillgångar
AegirBio värderar de framtida förväntade kreditförlusterna 
relaterade till investeringar i skuldinstrument redovisade till 
upplupet anskaffningsvärde baserat på framåtriktad infor-
mation. Koncernen väljer reserveringsmetod baserat på om 
det skett en väsentlig ökning i kreditrisk eller inte. AegirBio 
tillämpar i enlighet med reglerna i IFRS 9 en förenklad metod 
för nedskrivningsprövning av kundfordringar. Förenklingen 
innebär att reserven för förväntade kreditförluster beräknas 
baserat på förlustrisken för hela fordrans löptid och redovi-
sas när fordran redovisas första gången.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Denna 
innebär att rörelseresultatet justeras för transaktioner som 
inte medfört in eller utbetalningar under perioden samt för 
eventuella intäkter och kostnader som hänförs till investe-
rings eller finansieringsverksamhetens kassaflöden.
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Resultat per aktie
Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att divi-
dera resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare med 
ett vägt genomsnittligt antal stamaktier under perioden.

Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar till anställda såsom löner, betald 
semester och betald sjukfrånvaro med mera samt sociala 
kostnader, redovisas i takt med att de anställda har utfört 
tjänster i utbyte mot ersättningen.

Pensionsförpliktelser
Koncernen har uteslutande avgiftsbestämda pensionspla-
ner. En avgiftsbestämd pensionsplan är en pensionsplan 
enligt vilken koncernen betalar fasta avgifter till en separat 
juridisk enhet. Koncernen har inte några rättsliga eller infor-
mella förpliktelser att betala ytterligare avgifter om denna 
juridiska enhet inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla 
ersättningar till anställda som hänger samman med de 
anställdas tjänstgöring under innevarande eller tidigare 
 perioder.

Aktierelaterade incitamentsprogram
Ett utestående teckningsoptionsprogram som kommer att 
regleras med aktier har emitterats till personer i ledande 
ställning och andra nyckelpersoner mot vederlag uppgående 
till optionernas verkliga värde. Med anledning av att verkligt 
värde erlagts av programdeltagarna uppstod ingen förmån 
och ingen kostnad redovisas för optionsprogrammet. Erhål-
let vederlag har redovisats direkt i eget kapital.

Leasing – leasetagare
När ett avtal ingås bedömer koncernen om avtalet är, eller 
innehåller, ett leasingavtal. Ett avtal är, eller innehåller, ett lea-
singavtal om avtalet överlåter rätten att under en viss period 
bestämma över användningen av en identifierad tillgång i 
utbyte mot ersättning.

Vid leasingavtalets början eller vid omprövning av ett lea-
singavtal som innehåller flera komponenter – leasing- och 
icke-leasingkomponenter – fördelar koncernen ersättningen 
enligt avtalet till varje komponent baserat på det fristående 
priset. För leasing av lokaler där koncernen är leasetagare 
har koncernen emellertid valt att inte skilja på icke leasing-
komponenter och redovisar leasing och icke leasingkompo-
nenter som erläggs med fasta belopp som en enda leasing-
komponent.

Koncernen redovisar en nyttjanderättstillgång och en lea-
singskuld vid leasingavtalets inledningsdatum. Nyttjande-
rättstillgången värderas initialt till anskaffningsvärde, vilket 
består av leasingskuldens initiala värde med tillägg för lea-
singavgifter som betalats vid eller före inledningsdatumet 
plus eventuella initiala direkta utgifter. Nyttjanderättstill-
gången skrivs av linjärt från inledningsdatumet till det tidi-
gare av slutet av tillgångens nyttjandeperiod och leasingperi-
odens slut, vilket i normalfallet för koncernen är leasingperio-
dens slut.

Leasingskulden – som delas upp i långfristig och kortfris-
tig del – värderas initialt till nuvärdet av återstående leasing-
avgifter under den bedömda leasingperioden. Leasingperio-
den utgörs av den ej uppsägbara perioden med tillägg för 
ytterligare perioder i avtalet om det vid inledningsdatumet 
bedöms som rimligt säkert att dessa kommer att nyttjas.

Leasingavgifterna diskonteras i normalfallet med koncer-
nens marginella upplåningsränta, vilken utöver koncernens/ 
företagets kreditrisk återspeglar respektive avtals leasingpe-
riod, valuta och kvalitet på underliggande tillgång som tänkt 
säkerhet. I de fall leasingavtalets implicita ränta lätt kan fast-
ställas används dock den räntan.

Skuldens värde ökas med räntekostnaden för respektive 
period och reduceras med leasingbetalningarna. Räntekost-
naden beräknas som skuldens värde gånger diskonterings-
räntan.

Leasingskulden för koncernens lokaler med hyra som 
indexuppräknas beräknas på den hyra som gäller vid respek-
tive rapportperiods slut. Vid denna tidpunkt justeras skulden 
med motsvarande justering av nyttjanderättstillgångens 
redovisade värde. På motsvarande sätt justeras skuldens 
och tillgångens värde i samband med att ombedömning sker 
utav leasingperioden. Detta sker i samband med att sista 
uppsägningsdatumet inom tidigare bedömd leasingperiod 
för lokalhyresavtal har passerats alternativt då betydelse-
fulla händelser inträffar eller omständigheterna på ett bety-
dande sätt förändras på ett sätt som är inom koncernens 
kontroll och påverkar den gällande bedömningen av leasing-
perioden.

Koncernen presenterar nyttjanderättstillgångar och 
leasing skulder som egna poster i rapporten över finansiell 
ställning. För leasingavtal som har en leasingperiod på 
12 månader eller mindre eller med en underliggande tillgång 
av lågt värde, understigande 50 tkr, redovisas inte någon 
nyttjanderättstillgång och leasingskuld. Leasingavgifter för 
dessa leasingavtal redovisas som kostnad linjärt över 
leasing perioden.

Fusion
Fusioner redovisas enligt BFNAR 2020:5.

Moderföretagets redovisningsprinciper
Moderföretaget upprättar sin årsredovisning i enlighet med 
Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings 
rekommendation RFR 2, Redovisning för juridiska personer 
samt Akutgruppens uttalande. Reglerna i RFR 2 innebär att 
moderföretaget i årsredovisningen för den juridiska perso-
nen skall tillämpa samtliga av EU godkända IFRS/IAS regler 
och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för Års-
redovisningslagen och med hänsyn till sambandet mellan 
redovisning och beskattning. Rekommendationen anger vilka 
undantag som skall göras från IFRS/IAS. Moderföretaget 
 tillämpar de redovisningsprinciper som finns angivna för 
koncernen med undantag av nedanstående.

 Not 1, forts.
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Finansiella instrument
IFRS 9 skall i moderbolaget även appliceras på koncernin-
terna fordringar och skulder. Då marknadsvärde på de under-
liggande tillgångarna i dotterföretagen till betydande 
utsträckning överstiger bokfört värde, har ingen förlustrisk-
reservering gjorts på koncerninterna mellanhavande. Denna 
bedömning uppdateras till varje ny redovisningsperiod och 
sätts i relation till då rådande marknadsläge.

Dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas i moderbolaget enligt 
anskaffningsvärdemetoden.

Redovisning av koncernbidrag
Koncernbidrag redovisas enligt alternativregeln i RFR 2, 
vilket innebär att både lämnade och erhållna koncernbidrag 
redovisas som bokslutsdisposition i resultaträkningen.

Goodwill 
Avskrivning på goodwill görs i moderbolaget över tio år vilket 
motiveras av att relaterade förvärv är av strategisk karaktär.

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för produktutveckling kostnadsförs i 
moderbolaget.

Leasing – leasetagare
Moderbolaget tillämpar inte IFRS 16, i enlighet med undanta-
get som finns i RFR 2. Som leasetagare redovisas leasingav-
gifter som kostnad linjärt över leasingperioden och således 
redovisas inte nyttjanderätter och leasingskulder i balans-
räkningen. På samma sätt som i koncernredovisningen skiljs 
inte leasing- och icke-leasingkomponenter åt för lokaler. I 
stället redovisas leasing- och icke leasingkomponenter som 
en enda leasingkomponent för dessa typer av underliggande 
tillgångar. De avtal där moderbolaget utgör leasegivare redo-
visas som operationella leasingavtal.

Uppställningsform för resultat- och balansräkning
Moderbolaget följer årsredovisningslagens uppställning 
vilket bland annat innebär en annan indelning av eget kapital.

Not 2  Viktiga uppskattningar och bedömningar 
för redovisningsändamål

Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och 
baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive 
förväntningar på framtida händelser som anses rimliga 
under rådande förhållanden.

Koncernen gör uppskattningar och antaganden om fram-
tiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir 
följden av dessa kommer, definitionsmässigt, inte alltid att 
motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och anta-
ganden som innebär en betydande risk för väsentliga juste-
ringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under 
nästkommande räkenskapsår behandlas i huvuddrag nedan.

Goodwill
För nedskrivningsändamål bedöms koncernen utgöra en 
kassagenererande enhet vars redovisade värde på goodwill 
– och övriga immateriella tillgångar, materiella anläggnings-
tillgångar och nyttjanderättstillgångar – nedskrivnings-
prövas som helhet. Redovisat värde jämförs med åter-
vinningsvärdet, vilket utgörs av det högre av verkligt värde 
och nyttjandevärde. Per årsskiftet baserades nedskrivnings-
prövningen på verkligt värde, vilket i sin tur baserades på 
börskursen vid den tidpunkten. Det verkliga värdet var då 
högre än redovisat värde, varvid nedskrivningsbehov inte 
förelåg. Nyttjandevärde behövde därför inte beräknas.

Immateriella tillgångar
Koncernen aktiverar utgifter hänförliga till utveckling av 
medicinska produkter i den omfattning de bedöms uppfylla 
kriterierna enligt IAS 38 p. 57. De redovisade balanserade 
utgifterna för utvecklingsarbeten är föremål för ledningens 
nedskrivningsprövning. Det mest kritiska antagandet, som 
utvärderas av ledningen, avser huruvida den immateriella till-
gången förväntas generera framtida ekonomiska fördelar, 
som åtminstone motsvarar den immateriella tillgångens 
redovisade värde, men de ekonomiska resurser som krävs 
för att fullfölja utvecklingen bygger på att bolaget erhåller 
framtida finansiering och värderingen är även beroende av 
förutsättningarna för fortsatt drift. 

AegirBio är även i viss mån beroende av att erhålla skydd 
för sina immateriella tillgångar. Koncernens immateriella till-
gångar skyddas främst genom patent och patentansök-
ningar. Forsknings- och utvecklingsarbetet som sker inom 
AegirBio koncernen samt via olika samarbeten, genererar 
kontinuerligt nya patentmöjligheter för koncernen. Dessa 
möjligheter utvärderas noga av bolaget samt av patentom-
bud som koncernen konsulterar. Huruvida en viss uppfatt-
ning ska patentsökas eller inte avgörs från fall till fall.

Varulager 
Distributionsavtalet med koncernens distributör NowMed 
Sweden AB har upphört. Som en konsekvens av detta har 
koncernen etablerat en direkt affärsrelation med sin thai-
ländska distributör. Om AegirBio inte når en överenskom-
melse med den thailändska distributören avseende leverans-
volymer, priser, betalningsvillkor eller möjliga leveransdatum, 
finns en risk att de ordrar som tidigare lagts till dess svenska 
distributör helt eller delvis inte kommer infrias. Det finns 
vidare en risk för att förändrade marknadsförutsättningar 
påverkar koncernens förutsättningar att sälja AegirBios pro-
dukter. För att kunna marknadsföra och sälja koncernens 
medicintekniska produkter måste dessutom tillstånd erhål-
las och registrering ske hos berörd myndighet på respektive 
marknad. Om AegirBio, direkt eller via samarbetspartners, 
inte lyckas erhålla nödvändiga tillstånd och registreringar, 
finns det en risk att koncernens förmåga att generera intäk-
ter kan komma att hämmas. Efter räkenskapsåret har försälj-
ningen av Covid19-tester initialt löpt på men saktat in i takt 
med att restriktioner hävts. Försäljningen inriktas nu primärt 
mot marknader där pandemin fortsatt kräver restriktioner 

 Not 1, forts.
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och skyddsåtgärder. Ledningens bedömning är att varulag-
ret kommer att kunna säljas med god marginal under året.

Förutsättningar för fortsatt drift
Årsredovisningen har upprättats utifrån förutsättningen om 
fortsatt drift. Bolaget har historiskt redovisat förluster till 
följd av forsknings och utvecklingsarbete och där all finan-
siering skett via eget kapital. Vid upprättandet av årsredovis-
ningen har ledningen baserat sina antaganden på befintliga 
likvida medel, försäljning av bolagets produkter samt att 
erfordligt kapitaltillskott erhålls. Vid uppskattning av fram-
tida utgifter har ledningen beaktat att vissa utgifter är under 
ledningens kontroll och kan därmed elimineras eller skjutas 
på till framtiden.

Om koncernen av något skäl inte kan fortsätta att driva 
verksamheten, kan det påverka koncernens möjlighet att 
realisera tillgångarnas redovisade värden, speciellt relaterat 
till goodwill och immateriella tillgångar, samt att betala skul-
der i normal takt och till de belopp som finns upptagna i kon-
cernens finansiella information. 

Not 3 Finansiell riskhantering

Koncernen är genom sin verksamhet exponerad mot finan-
siella risker och det är bolagets styrelse som är ytterst 
ansvarig för hantering och uppföljning av dessa.

Likviditet- och finansieringsrisk
Likviditetsrisk föreligger om AegirBio inte förmår att fullgöra 
sina betalningsåtaganden på grund av brist på likvida medel 
eller att de kan fullgöras endast genom upplåning till avse-
värt högre kostnad än normalt alternativt genom att till-
gångar måste avyttras till pris under marknadsnivå. AegirBio 
följer noggrant kassaflödets utveckling för att vid var tid 
säkerställa en tillräcklig mängd likvida medel och arbetar 
kontinuerligt med olika finansieringsalternativ för att brygga 
tiden fram till positivt kassaflöde. Som framgår av informa-
tionen i väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 
har styrelsen fattat beslut om nyemission.

Ränterisk
Med ränterisk avses risken att verkligt värde eller framtida 
kassaflöde flukturerar till följd av ändrade marknadsräntor. 
Det är koncernens bedömning att man i dagsläget inte 
 påverkas av någon väsentlig ränterisk.

Kredit- och motpartsrisk
Kreditrisk avser risken kopplat till att AegirBio ej får betalt för 
sina fordringar samt risken att likvida medel av någon anled-
ning ej finns disponibelt att nyttjas. I det första fallet kan kre-
ditrisken i huvudsak hänföras till utestående kundfordringar. 
Per 2021-12-31 har koncernen utestående kundfordringar 
uppgående till 7 045 KSEK. Av detta belopp är 5 238 KSEK 
hänförligt till vår tidigare distributör och där vi som säkerhet 
innehållit belopp avseende skulder till samma motpart. Risk 
för resterande del av utestående kundfordringar bedöms 

som låg varpå ingen reserv för osäkra kundfordringar förelig-
ger per balansdagen. Gällande risken för likvida medel 
bedöms denna vara högst begränsad då koncernens likvida 
medel är placerade i banker med högt kreditbetyg. Redovi-
sade belopp motsvarar den maximala kreditexponeringen.

Moderbolaget Koncernen

Kreditriskexponering: 2021 2020 2021 2020

Likvida medel 28 141 10 277 34 026 10 395
Kundfordringar 182 0 7 045 0
Fordringar på koncernföretag 33 803 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 913 3 500 2 237 2 132
Övriga långfristiga fordringar 0 0 257 0
Totalt 64 039 13 777 43 565 12 527

Valutarisk
Koncernen har utländska dotterbolag i USA, Storbritannien 
samt Finland varför valutaexponering mot USD, EUR 
samt GBP finns i koncernen. Någon säkringsredovisning 
 tillämpas ej.

Koncernens inköp i utländsk valuta är fördelade mellan olika 
valutor enligt nedan:

2021 2020

Valuta KSEK
Känslighets- 

analys1) KSEK
Känslighets- 

analys1)

USD 6 074 607,4 3 538 353,8
EUR 746 74,6 545 54,5
GBP 3 048 304,8 5 0,5
1) +/– 10% i växelkurs har denna påverkan på koncernens eget kapital.

Koncernens redovisade nettotillgångar i utländsk valuta är 
för delade enligt nedan:

2021 2020

Valuta KSEK
Känslighets- 

analys1) KSEK
Känslighets- 

analys1)

USD 4 545 454,5
EUR 10 549 1 054,9
GBP 1 719 171,9 95 9,5
1) +/– 10% i växelkurs har denna påverkan på koncernens eget kapital.

Not 4 Segmentinformation

AegirBios verksamhet omfattar endast en verksamhetsgren, 
att utveckla och kommersialisera tester för att följa dosering 
av biologiska läkemedel för att säkra att rätt doser ges till 
rätt personer under rätt tid. Verksamheten sker inom ett 
rörelsesegment varför ingen separat segmentsinformation 
finns att redovisa.

 Not 2, forts.
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Not 5 Nettoomsättning

Nettoomsättningens fördelning
Moderbolaget Koncernen

KSEK 2021 2020 2021 2020

Covid-19 salivtest Viraspec 12 732
Diagnostiska test för 
 veterinärer – LifeAssay 550 550
Övrigt 14
Totalt 550 14 13 282 0

Nettoomsättning per geografisk marknad
Moderbolaget Koncernen

KSEK 2021 2020 2021 2020

Sverige 550 14 9 259
Asien 4 023
Totalt 550 14 13 282 0

Not 6  Rörelsens kostnader fördelat per 
 kostnadsslag

Rörelsens kostnader presenteras i rapport över resultat med 
en klassificering baserad på funktionerna "Kostnad sålda 
varor", "Forsknings och utvecklingskostnader", "Försälj-
ningskostnader" samt "Administrationskostnader". Summan 
av de funktionsindelade kostnaderna fördelar sig på följande 
kostnadsslag.

Moderbolaget Koncernen

KSEK 2021 2020 2021 2020

Råvaror och förnödenheter 259 4 491 17 268 3 874
Övriga externa kostnader 38 588 13 115 50 196 5 908
Personalkostnader 8 480 927 16 642 783
Avskrivningar/Nedskrivningar 25 236 – 10 794
Totala kostnader för KSV, 
forskning och utveckling, för-
säljning samt administration 72 563 18 533 94 900 10 565

Not 7  Upplysning om revisorns arvode och 
 kostnadsersättning

Moderbolaget Koncernen

KSEK 2021 2020 2021 2020

KPMG
Revisionsuppdrag 420 746 420 746
Revisionsverksamhet utöver 
revisionsuppdraget 461 327 461 327
Skatterådgivning – –
Övriga tjänster 2 2
Totalt 881 1 075 881 1 075

Med revisionsuppdrag avses arvode för den lagstadgade 
revisionen, dvs sådant arbete som varit nödvändigt för att 
avge revisionsberättelsen samt så kallad revisionsrådgivning 
som lämnas i samband med revisionsuppdraget. Med revi-
sionsverksamhet utöver revisionsuppdrag avses arvode för 
olika typer av kvalitetsäkringstjänster. Med övriga tjänster 
avses sådant som inte ingår i revisionsuppdrag revisions-
verksamhet eller skatterådgivning.

Not 8 Leasingavtal

Operationell leasing
Moderbolaget

KSEK 2021 2020

Leasingkostnad 1 088 30
Nominella värdet av framtida leasingavgifter  
fördelar sig enligt följande:
Förfaller inom 1 år 522 240
Mellan 2–5 år 880 452
Summa återstående löptider 1 402 692

Koncernen leasar kontor, lokaler för forskning samt bilar vilka 
har redovisats i enlighet med IFRS 16 där nyttjanderättstill-
gång, leasingskuld, ränta och avskrivningar är baserade på 
dessa avtals ursprungliga löptider. Redovisningsprinciper 
framgår av not 2. För löptidsanalys avseende leasingskuld se 
not 20 Finansiella tillgångar och skulder.

Redovisade belopp i balansräkningen
Koncernen

KSEK 2021 2020

Tillgångar med nyttjanderätt
Lokaler 1 289 692
Bilar 233 0

1 522 692

Leasingskulder
Kortfristiga 1 201 0
Långfristiga 190 692

1 391 692

Redovisade belopp i resultaträkningen
Avskrivningar och räntekostnader 131 30

131 30
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Not 9  Medelantalet anställda, personalkostnader, 
pensioner och övrigt

Moderbolaget Koncernen

Medelantalet anställda 2021 2020 2021 2020

Antal anställda 5 1 15 1
Varav män 4 1 9 1

Moderbolaget Koncernen

Ledande befattningshavare 2021 2020 2021 2020

Styrelsen 4 4 4 4
Verkställande direktör och 
andra ledande befattnings-
havare 2 2 2 2
Varav män 6 6 6 6

Totala löner, sociala kostnader och pensioner
Moderbolaget Koncernen

KSEK 2021 2020 2021 2020

Löner och andra ersättningar 
inklusive pensionskostnader 5 936 648 11 649 550
Sociala kostnader 2 544 279 4 993 233
Övriga kostnader1) 2 350 1 261 2 350 1 261
Totalt 10 830 2 188 18 992 2 044

Varav pensionskostnad 1 239 0 1 239 0
1)  I övriga kostnader ingår styrelsearvode samt fakturerat arvode från ej anställda 

ledande befattningshavare.

Ledande befattningshavares förmåner
Styrelse
Ersättning till styrelsens ledamöter utgår som princip enligt 
bolagsstämmans beslut. Anders Ingvarsson (styrelseord-
förande) och Bradley Messmer (ledamot och verkställande 
direkt i Abreos Biosciences Inc ) som bägge har en formell 
anställning inom koncernen har erhållit kompensation 
 utifrån anställningsavtal varpå ingen ersättning för styrelse-
arbete utgår.

Verkställande direktör
För räkenskapsåret har AegirBio rapporterat 1,2 MSEK (0,6) i 
grundlön till VD Martin Linde. Pensionsinbetalning för VD 
görs med 30% av grundlön. Uppsägningstiden är 12 måna-
der från respektive part och utan kontrakterat avgångs-
vederlag.

Övriga ledande befattningshavare
Ersättning till andra ledande befattningshavare utgörs av 
fakturerat konsultarvode baserad på nedlagd tid samt lön 
i det fall den ledande befattningshavaren är anställd. 
Med andra ledande befattningshavare avses CFO Gunnar 
Telhammar som tillsammans med VD Martin Linde har 
utgjort ledningsgrupp. From 11 oktober 2021 då Patrik Elf-
wing blev tf. VD på grund av Martin Linde´s sjukskrivning så 
ingår även han i denna kategori.

Ersättningar och andra förmåner för styrelse, VD och andra ledande befattningshavare
2021

KSEK
Styrelse- 

arvode Grundlön
Rörlig  

ersättning
Övrig  

ersättning
Pensions- 

kostnad Summa

Anders Ingvarsson, styrelseordförande 1 428 428 1 856
Seppo Mäkinen, styrelseledamot1) 48 120 168
Bradley Messmer, styrelseledamot 1 278 1 278
Fredrik Häglund, styrelseledamot 48 48
Martin Linde, VD2) 1 000 300 1 300
Totalt styrelse och VD 96 3 706 0 120 728 4 650

Övriga ledande befattningshavare2) 334 2 134 83 2 551
Totalt 96 4 040 0 2 254 811 7 201
1) Övrig ersättning består av konsulttjänster utöver styrelseuppdrag som avser affärsutveckling och marknadsanalyser vilka har skett enligt marknadsmässiga villkor.
2) VD Martin Linde blev sjukskriven 11 oktober 2021.Patrik Elfwing blev from denna period tf. VD och hans lön ligger redovisad som grundlön under övriga ledande befattningshavare.

2020

KSEK
Styrelse- 

arvode Grundlön
Rörlig  

ersättning
Övrig  

ersättning
Pensions- 

kostnad Summa

Anders Ingvarsson, styrelseordförande 300 300
Seppo Mäkinen, styrelseledamot 95 55 150
Bradley Messmer, styrelseledamot 0
Fredrik Häglund, styrelseledamot 95 95
Kristian Enkvist, styrelseledamot 95 95
Martin Linde, VD1) 600 501 1 101
Totalt styrelse och VD 285 600 0 856 0 1 741

Övriga ledande befattningshavare 622 622
Totalt 285 600 0 1 478 0 2 363
1) Övrig ersättning avser konsulttjänster utförda av Martin Linde före han tillträdde som VD.
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Aktierelaterade incitamentsprogram
Extra bolagsstämma beslutade den 27 maj 2020 om att 
införa ett teckningsoptionsprogram för den verkställande 
direktören och styrelsen. Programmet innebar att bolaget 
emitterade 870 084 teckningsoptioner och där varje teck-
ningsoption ska medföra rätt till nyteckning av 1 aktie i bola-
get. Teckningsoptionerna emitterades till en teckningskurs 
om 0,36 kr per option vilket motsvarade optionens mark-
nadsvärde efter tillämpning av sedvanlig värderingsmodell 
(Black & Scholes). För varje teckningsoption har innehavaren 
rätt att teckna en ny aktie till en teckningskurs om 11,25 
kronor. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner 
kan äga rum under perioden 1 juni 2022 till och med den 
31 december 2022. Med anledning av att verkligt värde 
erlagts av programdeltagarna uppstod ingen förmån. 
 Erhållet vederlag har redovisats direkt i eget kapital.

Innehav teckningsoptioner Antal, st

Anders Ingvarsson, styrelseordförande 261 026
Seppo Mäkinen, styrelseledamot 87 008
Bradley Messmer, styrelseledamot 87 008
Fredrik Häglund, styrelseledamot 87 008
Kristian Enkvist, styrelseledamot 87 008
Martin Linde, VD 261 026
Totalt 870 084

Not 10 Transaktioner med närstående

Koncernen
Samtliga bolag i koncernen är ägda till 100% och det finns 
ingen bland moderbolagets ägare som har betydande infly-
tande. Ingen styrelseledamot eller ledande befattningsha-
vare i AegirBio AB har själv, via bolag eller närstående haft 
någon direkt delaktighet i affärstransaktion genomförd av 
AegirBio som var eller är ovanlig i sin karaktär eller sina vill-
kor. Transaktioner med närstående är prissatta på mark-
nadsmässiga villkor och avser uteslutande konsultarvoden. 
För specifikation av vilka personer som är styrelseledamöter 
samt övriga ledande befattningshavare se not 9. Transaktio-
ner/ersättning för dessa vilka ej utbetalts som vanlig lön eller 
styrelsearvode listas nedan.

Transaktioner med närstående
KSEK 2021

Biofinans AB (ägs av Gunnar Telhammar, CFO) 3 313
Seppo Mäkinen, styrelseledamot 120
Totalt 3 433

KSEK 2020

Biofinans AB (ägs av Gunnar Telhammar, CFO) 622
Staffansgården i Trää AB (ägs av Martin Linde, VD) 501
Ingvarsson Consulting AB (ägs av Anders Ingvarsson, 
 styrelseordförande) 300
Ecozyme AB (ägs av Mohamad Takwa, VD Thyrolytics AB) 196
Seppo Mäkinen, styrelseledamot 55
Enkvist Development AB (ägs av Kristian Enkvist, styrelseledamot) 21
Totalt 1 695

Moderbolag
Moderbolaget har, utöver de närstående relationer som 
anges för koncernen, ett bestämmande inflytande över sina 
dotterföretag vilka listas i not 25. Skulder och fordringar till 
dotterbolag avser avräkningssaldon och transaktioner är 
prissatta på marknadsmässiga villkor.

Not 11 Övriga rörelseintäkter

Moderbolaget Koncernen

KSEK 2021 2020 2021 2020

Erhållna bidrag 755 0 755 218
Valutakursdifferenser 474 1 355
Totalt 1 229 0 2 110 0

Not 12 Finansiella intäkter och kostnader

Finansiella intäkter
Moderbolaget Koncernen

KSEK 2021 2020 2021 2020

Ränteintäkter 718 – –
Valutakursvinster 492 – 362 –
Totalt 1 210 – 362 –

Finansiella kostnader
Moderbolaget Koncernen

KSEK 2021 2020 2021 2020

Räntekostnader –4 044 – –4 166 –
Valutakursförluster –256 –6 –
Övriga finansiella kostnader –6 250 – –6 250 –
Nedskrivning av fordringar 
redovisade som anläggnings-
tillgångar –12 904 – –2 395 –
Finansiella kostnader 
 avseende leasingskuld – – –51 –
Totalt –23 454 –6 –12 862 –

Finansnetto –22 244 –6 –12 500 –

 Not 9, forts.
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Not 13 Skatt

Moderbolaget Koncernen

KSEK 2021 2020 2021 2020

Skattekostnad
Aktuell skattekostnad –27 – –
Uppskjuten skatt 2 335 – 331 –
Summa skattekostnad 2 308 – 331 –

Resultat före skatt –116 253 –18 525 –92 660 –10 347

Avstämning av effektiv skatt
Skatt enligt gällande skatte-
sats 20,6% ( 21,4%) 23 948 3 964 19 088 2 214
Skatteeffekt av ej avdragsgilla 
kostnader –6 335 –6 335
Skatteeffekt av ej skatte-
pliktiga intäkter
Skatteeffekt av emissions-
kostnader bokat direkt mot 
eget kapital 1 432 773 1 432 773
Ej värderat skattemässigt 
underskott –19 018 –4 737 –14 185 –2 987
Skatt hänförlig till tidigare år –27
Totalt 0 0 0 0

Ackumulerade underskott för vilken uppskjuten skatte-
fordran inte redovisas, uppgår för koncernen preliminärt till 
373 966 (19 956) KSEK och för moderbolaget till 337 450 
(18 525) KSEK. Dessa underskott har inga förfallotider, dock 
är 245 MSEK av såväl moderbolagets som koncernens 
underskott fusionsspärrat till 2027 på grund av den fusion 
som gjordes mellan AegirBio AB och LifeAssays AB under 
2021. Uppskjuten skattefordran på underskott har inte redo-
visats eftersom bedömningen är svår att göra när dessa 
underskottsavdrag kommer att kunna nyttjas mot framtida 
skattemässiga överskott.

Uppskjuten skatt redovisad i de finansiella rapporterna
Moderbolaget Koncernen

Uppskjuten skatteskuld 2021 2020 2021 2020

Ingående balans – – – –
Fusion 2 335 – 2 335 –
Förvärv – – 4 712 –
Redovisat över resultatet –2 335 – –331 –
Summa uppskjuten 
 skatteskuld 0 0 6 716 0

Redovisad uppskjuten skatteskuld hänförlig till koncern-
mässigt redovisade övervärden avseende fusion LifeAssay 
och förvärv AegirBio US Inc.

Not 14 Bokslutsdispositioner

Moderbolaget

KSEK 2021 2020

Lämnat koncernbidrag –22 572 0
Totalt –22 572 0

Not 15 Goodwill

Not Moderbolaget Koncernen

KSEK 2,26 2021 2020 2021 2020

Ingående anskaffnings-
värden 0 0 0 0
Ökning genom förvärv/
fusion 145 485 0 276 845 0
Utgående ack. anskaff-
ningsvärden 145 485 0 276 845 0

Ingående ack. avskriv-
ningar/nedskrivningar 0 0 0 0
Årets avskrivningar –8 148 0 0 0
Utgående ack. Avskriv-
ningar/nedskrivningar –8 148 0 0 0

Utgående redovisat 
värde 137 337 0 276 845 0

Not 16 Immateriella tillgångar

Moderbolaget Koncernen

KSEK 2021 2020 2021 2020

Ingående anskaffningsvärden 3 220 801 30 883 0
Inköp/internt upparbetade 0 2 419 3 220
Ökning genom förvärv/fusion 14 046 0 32 689 27 663
Utgående ack. anskaffnings-
värden 17 266 3 220 63 572 30 883

Ingående ack. avskrivningar/
nedskrivningar 0 0 0 0
Årets avskrivningar 0 0 –7 085
Årets nedskrivningar –17 266 0 0
Utgående ack. Avskrivningar/
nedskrivningar –17 266 0 –7 085 0

Utgående redovisat värde 0 3 220 56 486 30 883

Koncernens redovisade immateriella tillgångar avser balan-
serade utgifter för forskning och utveckling uppgående till 
37 392 KSEK (6 834 KSEK) samt patent om 19 094 KSEK 
(24 049 KSEK).

39

not e r t il l de F in a nsie l l a r a pp ort e rn a

aegirbio Årsredovisning 2021



Not 17 Materiella anläggningstillgångar

Moderbolaget Koncernen

KSEK 2021 2020 2021 2020

Ingående anskaffningsvärden 0 0 95 0
Inköp 0 0 802 95
Ökning genom förvärv/fusion 0 0 1 300 0
Utgående ack. anskaffnings-
värden 0 0 2 197 95

Ingående ack. avskrivningar 0 0 0 0
Ökning genom förvärv/fusion 0 0 –4 0
Årets avskrivningar 0 0 –904 0
Utgående ack. avskrivningar 0 0 –909 0

Utgående redovisat värde 0 0 1 288 95

Not 18 Varulager

Koncernen

KSEK 2021 2020

Handelsvaror 24 894 0
Totalt 24 894 0

Per balansdagen 2021-12-31 har nedskrivning av lager gjorts 
med 9 499 KSEK.

Redovisat varulager avser i sin helhet koncernens Covid-19 
salivbaserade test – Viraspec.

Not 19 Klassificering av finansiella instrument

Tillgångar i balansräkningen, värderade 
till upplupet anskaffningsvärde

Moderbolaget Koncernen

KSEK 2021 2020 2021 2020

Kundfordringar 182 7 045
Fordringar koncernföretag 33 803 836 0
Övriga fordringar 1 913 2 664 2 237 2 132
Likvida medel 28 141 10 277 34 026 10 395
Totalt 64 039 13 777 43 308 12 527

Kortfristiga skulder i balansräkningen, värderade 
till upplupet anskaffningsvärde

Moderbolaget Koncernen

KSEK 2021 2020 2021 2020

Leverantörsskulder 2 635 3 512 6 238 3 777
Skulder till koncernföretag 1 450 0
Övriga korta skulder 5 096 769 12 364 809
Totalt 9 181 4 281 18 602 4 586

Det verkliga värdet på ovan instrument anses motsvara 
deras redovisade värden då de av naturen är kortfristiga.

Långfristiga skulder i balansräkningen, värderade 
till upplupet anskaffningsvärde

Moderbolaget Koncernen

KSEK 2021 2020 2021 2020

Leasing 190 692
Övriga långfristiga skulder 8 440
Totalt 0 0 8 630 692

Det redovisade värdet motsvarar det verkliga värdet då 
räntan på detta är i paritet med aktuella marknadsräntor.
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Not 20 Finansiella tillgångar och skulder

Tabellen nedan visar när de finansiella tillgångarna och skulderna förfaller:

Förfallostruktur finansiella tillgångar och skulder 2021-12-31

Koncernen 
KSEK

Finansiella 
 tillgångar

Finansiella skulder

Lån Leverantör Leasing Övrigt

0–3 mån 41 071 5 037 1 201
3–12 mån 2 237 12 364
1–2 år 3 890 190
2–5 år
Över 5 år1) 4 550
Totalt 43 308 8 440 5 037 1 391 12 364
1) Detta lån ligger i dotterföretaget Magnasense Technologies Oy och är ett kapitallån vilket innebär att återbetalning skall ske först när det finns utdelningsbara medel i bolaget.

Moderbolaget
KSEK

Finansiella 
 tillgångar

Finansiella skulder

Lån Leverantör Leasing Övrigt

0–3 mån 30 236 2 635
3–12 mån 33 803 6 546
1–2 år
2–5 år
Över 5 år
Totalt 64 039 0 2 635 0 6 546

Förfallostruktur finansiella tillgångar och skulder 2020-12-31

Koncernen
KSEK

Finansiella 
 tillgångar

Finansiella skulder

Lån Leverantör Leasing Övrigt

0–3 mån 12 527 3 777 809
3–12 mån
1–2 år 692
2–5 år
Över 5 år
Totalt 12 527 0 3 777 692 809

Moderbolaget
KSEK

Finansiella 
 tillgångar

Finansiella skulder

Lån Leverantör Leasing Övrigt

0–3 mån 12 941 3 512 769
3–12 mån 836
1–2 år
2–5 år
Över 5 år
Totalt 13 777 0 3 512 0 769

Nettovinst/-förlust för respektive kategori av finansiella instrument:
Koncernen har inte några nettovinster/förluster att redovisa för de olika finansiella instrumenten.
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Not 21 Eget kapital

Aktiekapital
Innehavare av stamaktier är berättigade till eventuell utdel-
ning samt rösträtt vid bolagsstämman med en röst per aktie. 
Alla aktier har samma rätt till koncernens kvarvarande netto-
tillgångar.

Övrigt tillskjutet kapital
Övrigt tillskjutet kapital består i sin helhet av belopp som vid 
emission betalats utöver emitterade aktiers kvotvärde.

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat
I balanserade vinstmedel inklusive årets resultat ingår intjä-
nade vinstmedel i moderbolaget och dess dotterföretag.

Utdelning 
Ingen utdelning kommer att föreslås till årsstämman 2022.

Antal aktier moderbolaget
Förändring av antal aktier: 2021-12-31 2020-12-31

Antal vid årets ingång 11 935 289 12 500 000
Sammanläggning 2:1 –6 700 878
Apportemission 1 988 862 1 498 400
Fusion 1 734 287
Nyemission 1 665 624 4 637 767
Antal vid årets utgång 17 324 062 11 935 289

Bundet eget kapital
Bundet eget kapital får inte minskas genom vinstutdelning.

Överkursfond
Överkursfond består i sin helhet av belopp som vid emission 
betalats utöver emitterade aktiers kvotvärde samt under 
räkenskapsåret inbetalda teckningsoptioner och utgör fritt 
eget kapital.

Balanserat resultat
Utgörs av föregående års fria egna kapital efter att en even-
tuell vinstutdelning lämnats. Här redovisas också eventuellt 
fusionsresultat. Utgör tillsammans med överkursfond och 
årets resultat summa fritt eget kapital.

Not 22 Resultat per aktie

Resultat per aktie, räknat på resultat hänförligt till moder-
företagets aktieägare under året (SEK per aktie) dividerat 
med genomsnittligt antal aktier som per 2021-12-31 var 
15 029 500 st aktier före utspädning. Motsvarande siffra för 
samma period föregående år var 8 672 071 st aktier.

Aktien
Aktien i AegirBio AB (publ) noterades den 22 juni 2020 på 
Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Den 31 
december 2021 uppgick antalet aktier i Bolaget till 
17 324 062 st. Motsvarande siffra för 2020-12-31 var 
11 935 289 st.

Det finns ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel 
i Bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en röst 
på bolagsstämman. Aktiens nominella värde är 0,08 SEK 
och det registrerade aktiekapitalet uppgår till 1 385 925 SEK. 

Vägt genomsnittligt antal aktier år 2021 uppgick till 
15 029 500 st före utspädning och 15 899 584 st efter 
utspädning. Motsvarande siffra för år 2020 var 8 672 071 st 
aktier före utspädning och 10 726 144 st efter  utspädning.

Not 23 Vinstdisposition

Styrelsens förslag till vinstdisposition
KSEK

Överkursfond 383 688
Balanserat resultat –195
Årets förlust –113 945
Totalt 269 548

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel om 
269 548 KSEK balanseras i ny räkning. Således föreslås 
ingen utdelning.

Not 24  Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter

Moderbolaget Koncernen

KSEK 2021 2020 2021 2020

Upplupna lönerelaterade 
 kostnader 2 148 106 2 494 106
Förutbetalda bidragsintäkter 1 245 1 245
Upplupna försäljnings-
kostnader 2 999
Övriga upplupna kostnader 773 590 1 095 647
Totalt 4 166 696 7 833 753
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Not 25 Andelar i koncernföretag

Moderbolaget

KSEK 2021 2020

Ingående anskaffningsvärden 27 121 –
Förvärv 50 417 27 121
Genom fusion 1 201 –
Utgående ack. anskaffningsvärden 78 739 27 121

Ingående ack. nedskrivningar – –
Ingående ack. uppskrivningar – –
Redovisat värde vid årets slut 78 739 27 121

AegirBio AB:s innehav av andelar i koncernföretag genom direkta innehav
2021 2020

Bolag, land och stad Organisationsnummer Andel i % Värde KSEK Andel i % Värde KSEK

Viraspec AB, Sverige, Lund 559243-8708 100 7 168 100 7 168
Thyrolytics AB, Sverige, Lund1) 559167-2869 100 19 952 100 19 952
AegirBio Ltd, UK, Richmond 12963210 100 1 100 1
AegirBio US Inc, US, Delaware 86-2923979 100 50 417 – –
Magnasense Technologies Oy, FI, Vantaa 2336219-4 100 1 201 – –
Totalt 78 739 27 121
1) Namnändrat till AegirBio Sweden AB per 2022-05-13.

AegirBio AB:s innehav av andelar i koncernföretag genom indirekta innehav
Andel i %

Bolag, land och stad Organisationsnummer 2021 2020

Abreos Biosciences LLC, US, San Diego1) 1636983 100 –
Abreos France Sárl, FR, Marseille1) 82 258 282 100 028 100 –
1) Ovan indirekta innehav ägs genom AegirBio US Inc.

Not 26 Förvärv och fusion

2021
Förvärv av verksamhet avseende proof 
of principle för patientnära tester
Den 25 januari 2021 tecknade AegirBio avtal om att förvärva 
Abreos Swedens amerikanska verksamhet avseende sk 
"precision medicine", Abreos Biosciences LLC. I förvärvet 
inkluderas också Abreos Biosciences LLC´s franska dotter-
bolag, Abreos France SARL. Detta förvärv ägs av AegirBio 
AB genom ett amerikanskt holdingbolag som heter AegirBio 
US Inc.

Abreos har en portfölj av Veritoper ämnade för tester av 
patienter under behandling med biologiska läkemedel. Dessa 
tester kan snabbt och kostnadseffektivt utvecklas till labora-
torie- och patientnära tester för att mäta nivåer av biologiska 
läkemedel i patienternas blod.

Transaktionen som i sin helhet utgörs av ett aktieförvärv, 
var villkorad av sedvanliga avtalsvillkor och slutfördes den 23 
juni. På extra bolagsstämma den 9 mars 2021 beslutades, i 
syfte att erlägga betalning för aktierna i förvärvet, i enlighet 
med styrelsens förslag, om en apportemission.

Hela köpeskillingen har erlagts genom en apportemission 
till Abreos Sweden av 1 988 862 st aktier i AegirBio. Baserat 
på öppningskursen för AegirBios aktie den 23 juni om 75,00, 
uppgår köpeskillingen till 148 791 KSEK. Apportemissionen 
har medfört en utspädningseffekt om ca 11,81 procent av 
antalet aktier och röster i AegirBio. Genom apportemissio-
nen har antalet aktier och röster i AegirBio ökat från 
14 845 200 till 16 834 062. Bolagets aktiekapital har ökat 
med 159 KSEK från 1 188 KSEK till till 1 347 KSEK.

Om förvärvet hade genomförts per den 1 januari 2021 
hade det bidragit till koncernens intäkter med 6 760 KSEK 
och koncernens resultat med –455 KSEK (exklusive för-
värvskostnader men inklusive avskrivningar på övervärden). 
Förvärvskostnaderna uppgick till 254 KSEK och redovisas 
som försäljnings- och administrationskostnader och i kassa-
flödesanalysen redovisas dessa i den löpande verksamheten.
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Effekter av förvärv av verksamhet avseende proof 
of principle avseende patientnära tester
De förvärvade företagens nettotillgångar vid förvärvstid-
punkten:

KSEK

Immateriella tillgångar 18 643
Materiella anläggningstillgångar 712
Övriga finansiella anläggningstillgångar 2 483
Kundfordringar och övriga rörelsefordringar 2 727
Likvida medel 1 429
Övriga långfristiga skulder –346
Uppskjutna skatteskulder –4 910
Leverantörsskulder och övriga rörelseskulder –412
Netto identifierbara tillgångar och skulder 19 326

Koncerngoodwill 128 839
Överförd ersättning 149 165

Reglerad ersättning
Likvida medel –
Apportemission 149 165
Totalt reglerad ersättning 149 165

Immateriella tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar uppgår till 147 482 KSEK 
och består av goodwill, 128 839 KSEK samt patent, 18 643 
KSEK med en bedömd nyttjandeperiod om fem år.

Fusion (Absorption) LifeAssays
Styrelserna för AegirBio AB och LifeAssays AB antog gemen-
samt den 25 januari 2021 en fusionsplan för att genomföra 
en fusion enligt vilken AegirBio absorberar LifeAssays. 

LifeAssays besitter ett antal olika teknologier för patient-
nära tester, bl a QDA, en plattform för enkla och precisa hem-
test, SampleX, en unik provbehandlingsteknologi för uppfölj-
ning av patienter under behandling med biologiska läkeme-
del. Förvärvet skapar synergier med möjligheter till effekti-
vare forsknings- och utvecklingsarbete samt snabbare 
produktutveckling. 

Fusionen registrerades av Bolagsverket den 10 juni och 
fusionsvederlaget uppgår till 146 106 KSEK. På extra bolags-
stämma den 9 mars 2021, beslutades i syfte att erlägga 
fusionsvederlaget, i enlighet med styrelsens förslag, om en 
nyemission.

Hela fusionsvederlaget har erlagts genom en riktad 
nyemission om 1 734 287 aktier i AegirBio till aktieägarna i 
LifeAssays. Baserat på stängningskursen per 4 juni 2021, 
uppgår fusionsvederlaget till 145 680 KSEK. Justerat för 
LifeAssays innehav av aktier AegirBio, uppgår fusionsveder-
laget till 146 106 KSEK.

Om förvärvet hade genomförts per den 1 januari 2021 
hade det bidragit till koncernens intäkter med 897 KSEK och 
koncernens resultat med –2 455 KSEK (exklusive förvärvs-
kostnader men inklusive avskrivningar på övervärden).

Förvärvskostnaderna uppgick till 1 071 KSEK och redovi-
sas som försäljnings- och administrationskostnader och i 
kassaflödesanalysen redovisas dessa i den löpande verk-
samheten.

Effekter av förvärv av verksamhet avseende patientnära tester
De förvärvade företagens nettotillgångar vid förvärvstid-
punkten:

KSEK

Immateriella tillgångar 14 046
Materiella anläggningstillgångar 584
Uppskjuten skattefordran 701
Varulager 1 096
Kundfordringar och övriga rörelsefordringar 1 268
Likvida medel 168
Räntebärande skulder –3 273
Leverantörsskulder och övriga rörelseskulder –4 723
Netto identifierbara tillgångar och skulder 9 867

Koncerngoodwill 136 239
Överförd ersättning 146 106

Reglerad ersättning
Likvida medel –
Fusionsvederlag 146 106
Totalt reglerad ersättning 146 106

Immateriella tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar uppgår till 14 046 och 
består av utvecklingsutgifter med en bedömd nyttjandepe-
riod om fem år.

 Not 26, forts.
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2020
Tillgångsförvärv
Den 23 oktober 2020 förvärvade koncernen 100% av 
aktierna i de onoterade bolagen Viraspec AB för 7 168 KSEK 
och Thyrolytics AB för 19 953 KSEK vilket betalades med 
nyemitterade aktier i AegirBio AB. Vid förvärvet av bolagen 
erhölls kompletterande teknik och know how som adderar 
stort värde till bolagets befintliga forskning. Koncernen för-
väntas genom förvärven bli ett multidiagnostikbolag.

Koncernen har bedömt att förvärven inte ska redovisas 
som rörelseförvärv under IFRS 3 eftersom förvärven i huvud-
sak avser de förvärvade teknologierna och innehåller inga 
väsentliga processer. Vid tillgångsförvärv redovisas ingen 
goodwill och initialt heller ingen uppskjuten skatt.

Effekter av förvärv 2020
De förvärvade företagens nettotillgångar vid förvärvstid-
punkten:

KSEK Viraspec AB Thyrolytics AB

Immateriella tillgångar 291 3 323
Kundfordringar och övriga rörelsefordringar 3 78
Likvida medel 1 107
Leverantörsskulder och övriga rörelseskulder –3 –731
Teknik och patent 6 876 17 176
Summa nettotillgångar 7 168 19 953

Förvärvsrelaterade utgifter
Förvärvsrelaterade utgifter uppgår till ca. 490 KSEK och 
avser arvoden till konsulter i samband med förvärven. Dessa 
utgifter har redovisats som övriga rörelsekostnader i rapport 
över resultat och övrigt totalresultat.

Överförd ersättning
Viraspec AB Thyrolytics AB

Likvida medel – –
Emitterade aktier (antal) 396 000 1 102 400
Till kurs (SEK) 18,1 kr/aktie 18,1 kr/aktie
Verkligt värde (SEK) 7 167 600 19 953 440
Totalt överförd ersättning (SEK) 7 167 000 19 953 440

Not 27 Eventualförpliktelser

Inga eventualförpliktelser finns att redovisa.

Not 28 Ställda säkerheter

Inga ställda säkerheter finns att redovisa.

Not 29  Väsentliga händelser efter 
 räkenskapsårets utgång

• Quretest, Bolagets koncept med snabbtester, försenas och 
kommer inte lanseras under första halvåret 2022.

• Bolaget bedömer att det avtal som tidigare offentliggjorts 
och som tecknats avseende Indien om minst 20 miljoner 
tester, villkorat av myndighetens godkännande, inte 
kommer kunna fullföljas.

• AegirBio förhandlar fortsatt med den lokala distributören i 
Thailand om leveransvolymer, priser, betalningsvillkor eller 
möjliga leveransdatum. 

• Godkännandet av AegirBios självtest för Covid-19 fördröjs. 
Det anmälda organet (NB) har begärt kompletterande 
information som AegirBio inväntar från extern part.

• Bradley Messmer tillträder som VD för AegirBio. Martin 
Linde, som har varit sjukskriven sedan den 11 oktober 
2021 har träffat en överenskommelse om att utan 
avgångsvederlag avsluta sin anställning som VD. Den 
 tillförordnade VD:n Patrik Elfwing återgår till att ansvara  
för den operativa verksamheten och affärsutvecklingen i 
 bolaget, inom ramen för sitt uppdrag som COO.

• Bolagets CFO Christian Erliksson avslutar sin anställning 
på egen begäran.

• Patrik Gotthardt har utsetts till interim CFO för AegirBio AB.
• Den pågående konflikten mellan Ukraina och Ryssland 

bedöms inte ha någon direkt påverkan på AegirBio då vi 
inte har några direkta kund- eller leverantörsrelationer 
gentemot Ukraina eller Ryssland. Det kan inte uteslutas att 
de makroekonomiska effekterna av konflikten på världs-
ekonomin i stort kan påverka bolaget, men dessa är svåra 
att överskåda i dagsläget.

• Dotterbolaget Thyrolytics AB har per 2022-05-13 namn-
ändrats till AegirBio Sweden AB.

• Börskursen har efter balansdagen gått ner i betydande 
grad, med effekt att verkligt värde varit lägre än redovisat 
värde. Detta har föranlett att en nedskrivningsprövning uti-
från nyttjandevärdet – d.v.s. nuvärdet av företagsledning-
ens bedömning av verksamhetens framtida kassaflöden – 
har beräknats i kvartalsbokslutet per 31 mars 2022. Ned-
skrivningsprövningen utifrån nyttjandevärdet utvisar ett 
högre värde än det redovisade värdet och därmed uppstod 
inget nedskrivningsbehov.

• Den 24 maj offentliggjordes att styrelsen beslutat om en 
nyemission av units bestående av aktier och tecknings-
optioner med företrädesrätt för bolagets befintliga aktie
ägare. Emissionen är till 80 procent garanterad. Emis-
sionslikviden uppgår till cirka 50,5 MSEK före emissions-
kostnader. Teckningstiden pågår mellan den 13–27 juni 
2022. För fullständiga villkor hänvisas till pressmeddelan-
det som finns tillgängligt på aegirbio.com.

 Not 26, forts.
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Underskrifter

Lund 30 maj 2022

Anders Ingvarsson
Styrelsens ordförande

Bradley Messmer 
VD, Styrelseledamot

Fredrik Häglund
Styrelseledamot

Seppo Mäkinen
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har avlämnats den 30 maj 2022
KPMG AB

Johan Rasmusson
Auktoriserad revisor

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att årsredo-
visningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed 
i Sverige och koncernredovisningen har upprättats i enlighet 
med de internationella redovisningsstandarder som avses i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 
av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovis-
ningsstandarder. Årsredovisningen respektive koncernredo-

visningen ger en rättvisande bild av moderbolagets och 
 koncernens ställning och resultat. Förvaltnings berättelsen 
för moderbolaget respektive koncernen ger en rättvisande 
översikt över utvecklingen av moderbolagets och koncer-
nens verksamhet, ställning och resultat samt  beskriver 
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moder bolaget 
och de företag som ingår i koncernen står inför.
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Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernre-
dovisningen för AegirBio AB (publ) för år 2021. Bolagets års-
redovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 16–46 
i detta dokument. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsent-
liga avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella 
ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella 
resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med års-
redovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 
31 december 2021 och av dess finansiella resultat och 
kassa flöde för året enligt International Financial Reporting 
Standards (IFRS), så som de antagits av EU, och årsredovis-
ningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredo-
visningens och koncernredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen för moderbolaget samt 
 rapport över totalresultat och rapport över finansiell ställning 
för koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revi-
sorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget 
och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i 
övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende 
antagandet om fortsatt drift
Vi vill fästa uppmärksamhet på upplysningen i förvaltningsbe-
rättelsen avseende fortsatt finansiering av verksamheten och 
upplysningen under not 2 avsnitt Förutsättningar för fortsatt 
drift. Där framgår betydelsen av kapitalanskaffning samt tänk-
bara konsekvenser om sådan ej kommer på plats. Där fram-
går också ledningens planer på nyemission som den bedö-
mer kunna säkerställa koncernens finansiella ställning och 
finansiering. I not 2 under avsnittet, Immateriella tillgångar, 
framgår vidare att värderingen av koncernens och bolagets 
immateriella tillgångar, vilka i huvudsak utgörs av balanse-
rade utgifter för utvecklingsarbeten och goodwill, är baserad 
på och beroende av förutsättningarna för fortsatt drift.

Dessa förhållanden tyder på att det föreligger väsentliga 
osäkerhetsfaktorer som kan leda till betydande tvivel om 
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Vi har inte 
modifierat våra uttalanden på grund av detta.

Annan information än årsredovisningen 
och koncernredovisningen 
Detta dokument innehåller även annan information än års-
redovisningen och koncernredovisningen och återfinns på 
sidorna 1-15. Det är styrelsen och verkställande direktören 
som har ansvaret för denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncern-
redovisningen omfattar inte denna information och vi gör 
inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra 
information.

I samband med vår revision av årsredovisningen och 
 koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den infor-
mation som identifieras ovan och överväga om informatio-
nen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovis-
ningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång 
beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revi-
sionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar inne-
hålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende 
denna information, drar slutsatsen att den andra informatio-
nen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att 
 rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansva-
ret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upp-
rättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovis-
ningslagen och, vad gäller koncernredovisningen, enligt IFRS 
så som de antagits av EU. Styrelsen och verkställande direk-
tören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer 
är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncern-
redovisning som inte innehåller några väsentliga felaktig-
heter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för 
bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fort-
sätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verk-
samheten och att använda antagandet om fortsatt drift. 
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrel-
sen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, 
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt 
alternativ till att göra något av detta.

Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i AegirBio AB (publ), org. nr 559222-2953.
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Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revi-
sionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig 
säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i 
Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet 
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av 
oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om 
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka 
de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i års-
redovisningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig-

heter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar 
och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa 
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalan-
den. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till 
följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktig-
het som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan 
innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga ute-
lämnanden, felaktig information eller åsidosättande av 
intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektivi-
teten i den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk-
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhäm-

tade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon 
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser 
eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om 
bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksam-
heten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
 osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa 
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen 
och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhets-
faktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, 
modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncern
redovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbe-
vis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättel-
sen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra 
att ett bolag och en koncern inte längre kan fortsätta verk-
samheten.

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen och koncernredovis-
ningen, däribland upplysningarna, och om årsredovis-
ningen och koncernredovisningen återger de underlig-
gande transaktionerna och händelserna på ett sätt som 
ger en rättvisande bild.

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis 
avseende den finansiella informationen för enheterna eller 
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett utta-
lande avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för 
styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. 
Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för 
den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagel-
ser under revisionen, däribland de eventuella betydande 
 brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verk-
ställande direktörens förvaltning för AegirBio AB (publ) för år 
2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande bola-
gets vinst eller förlust.

48 aegirbio Årsredovisning 2021

re v isionsbe r ät t e l se



Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och 
koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositio-
ner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till 
utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om 
utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bola-
gets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker 
ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna 
kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvalt-
ningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens 
 ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation 
är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och 
bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på 
ett betryggande sätt. 

Verkställande direktören ska sköta den löpande förvalt-
ningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland 
annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets 
bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för 
att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 
därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisions bevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna 
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direk-
tören i något väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon för-
summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller 

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om 
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om försla-
get är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed 
i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försum-
melser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bola-
get, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller 
förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst 
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenska-
perna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs 
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt 
i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar gransk-
ningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som 
är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträ-
delser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi 
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vid-
tagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för 
vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt utta-
lande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är för-
enligt med aktiebolagslagen. 

Malmö den 30 maj 2022 

KPMG AB

Johan Rasmusson
Auktoriserad revisor
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