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Q1 – Q4 2021 

• Bolagets nettomsättning uppgick till KSEK 407 (20). 

• Rörelseresultatet uppgick till KSEK -11 663 (-583). 

• Resultat per aktie uppgick till SEK -1,70 (-0,16). 

• Periodens kassaflöde uppgick till KSEK 17 098 (3 668). 

• Soliditeten uppgick till 94 (89) procent. 
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• Under första kvartalet 2021 anställdes 

Jack Egelund Madsen som bolagets 

verkställande direktör. Jack har en 

examen i företagsekonomi från 

Copenhagen Business School och 

doktorsexamen i bioteknik från 

Köpenhamns universitet. 

 

• Under första kvartalet tecknade bolaget 

ett avtal om kvalificerade personal-

optioner med Jack Egelund Madsen. 

Avtalet ger Jack rätt att teckna högst 160 

020 aktier före 2029 till kvotvärdet 

0,00714 kr för respektive aktie, 

motsvarande högst 3 % av utestående 

antal aktier efter genomförd 

spridningsemission 2021. 

 

• Under första kvartalet ingicks avtal med 

Sedermera Corporate Finance som 

finansiell rådgivare i noteringsprocessen 

på Nasdaq First North Growth Market 

”Nasdaq First North”. 

 

• Den 16 april 2021 hölls en extra 

bolagsstämma i Diagonal Pharma AB där 

Jesper Ahkvist, Mazars valdes till Bolagets 

revisor. 

 

• Vid årsstämman den 29 april i Diagonal 

Pharma AB valdes en ny styrelse. Den 

tidigare styrelsen avgick och en ny 

styrelse valdes med Eva Nilsagård som 

styrelseordförande tillsammans med 

styrelseledamöterna Kerstin Åkesson 

Jakobsson, Edvard Hall och Kushagr 

Punyani. Tillsammans har de en bred 

erfarenhet från börsnoterade och 

medicin-tekniska bolag. 

 

• Diagonal Pharma bytte namn till Diagonal 

Bio AB den 28 maj 2021. 

 

• Diagonal Bio AB stärkte upp 

organisationen genom Per Heander som 

CFO. Per Heander har cirka 30 års 

erfarenhet från finansmarknaden, både 

från bank och riskkapital. Vidare stärktes 

bolagets forsknings- och utvecklings-

avdelning upp genom rekrytering av 

Roberto Munita som utvecklare, och 

Stefan Magnusson som QA Manager. 

 

• Diagonal Bio AB blev antagna till SmiLe-

inkubatorn. 

 

• Diagonal Bio AB ingick ett avtal med 

Aptio Group. Aptio Group bistår med 

konsulttjänster kopplade till 

implementering av kvalitetssystem i 

enlighet med ISO 13845 och de 

regulatoriska krav som finns för CE-

märkning.  

 

• Diagonal Bio AB genomförde en 

nyemission inför notering på Nasdaq First 

North. Nyemissionen fulltecknades och 

bolaget tillfördes cirka 40 MSEK före 

emissionskostnader. Genom 

nyemissionen tillfördes Diagonal Bio även 

cirka 1 550 nya aktieägare. 

 

• Diagonal Bio AB utsåg Sedermera 

Corporate Finance till likviditetsgarant. 

Sedermera Corporate Finance ska  i sitt 

uppdrag som likviditetsgarant ställa 

handelsposter på vardera köp- och 

säljsida i orderboken i syfte att främja 

aktiens likviditet. 

 

• Diagonal Bio AB noterades på Nasdaq 

First North. Första dag för handel var den 

16 juli 2021. 

 

• Den 14 oktober meddelade Diagonal Bio 

AB att bolaget flyttar in i ett nytt 

laboratorium på Medicon Village i Lund. 

Det nya laboratoriet ligger i nära 

anslutning till Bolagets huvudkontor. 

 

• Den 5 november 2021 meddelade 

Diagonal Bio AB att Vetenskapsrådet 
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beviljat ett anslag om cirka 4,2 MSEK till 

ett forskningsprojekt på Malmö 

universitet som leds av Börje Sellergren, 

med Bolaget som medsökande. Anslaget 

förvaltas inte av Diagonal Bio och 

påverkar inte Bolagets finansiella 

ställning. 

 

• Den 12 november 2021 kommunicerade 

Diagonal Bio AB en uppdatering 

gällande den pågående utvecklingsfasen. 

Utöver att ha gjort framsteg med 

utvecklingen av Panviral och förbättrad 

plattformsdesign kunde Bolaget 

redogöra för goda testresultat med en 

uppdaterad sensorprototyp som visade 

en noggrannhet på 96,5 procent i en 

studie där 142 stycken covid-19 prover 

testades. 

 

• Den 1 december 2021 anställdes Roman 

Lyttleton på deltid som utvecklare med 

expertis inom biosensors, för att stärka 

produktutvecklingen samt forskning och 

utveckling (FoU). 

 

• Den 3 december 2021 presenterade 

Diagonal Bio AB nya testresultat. Testerna 

visade att positiva covid-19 kunde 

detekteras på i genomsnitt cirka 10 

minuter. 

 

• Den 10 december 2021 meddelade 

Diagonal Bio AB att British Standards 

Institutions (BSI) har genomfört det första 

steget i revisionen av Bolagets 

kvalitetssystem (QMS) i ett viktigt steg 

mot ISO 13485-certifieringen. 
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Det har varit ett framgångsrikt verksamhetsår för Diagonal Bio. Vi har uppnått flera milstolpar 
i utvecklingen av Panviral. Under årets första hälft genomförde vi flera förberedande 
aktiviteter inför börsnoteringen på Nasdaq First North och stärkte bolaget med ett antal 
nyckelpersoner. Andra halvåret har främst präglats av intensivt utvecklingsarbete med 
Panviral. Vi har kontinuerligt jobbat med att ytterligare förbättra Panvirals prestanda med 
bra resultat, samt vidareutvecklat plattformsdesignen.  
 
Diagonal Bio AB grundades under covid-19-pandemin med tydliga tillväxtambitioner. Pandemin 
har visat hur sårbart vårt samhälle är mot spridning av infektionssjukdomar. Med Panviral vill vi 
begränsa smittspridning världen över och skapa en användarvänlig, kostnadseffektiv och precis 
plattform för diagnostik. Konkurrerande diagnostiska system är vanligtvis diagnos- eller 
patogenspecifika. Med Panviral riktar sig Diagonal Bio AB mot hela marknaden för 
infektionssjukdomstester och kan detektera virus, bakterier eller svampar.   
 
Vi har åstadkommit mycket på en kort tid. I samband med börsnoteringen på Nasdaq First North 
tog vi ett viktigt steg i vår tillväxtresa. Som ett noterat bolag har Diagonal Bio AB inte bara erhållit 
en tydlig kvalitetsstämpel, vi har även skapat rätt förutsättningar för att förverkliga våra 
tillväxtambitioner. Kapitalet från nyemissionen har tillåtit oss att finansiera ett högt 
verksamhetstempo som präglas av utveckling av Panviral, samt lagt grunden inför kommande 
marknadslansering. Under året har vi fokuserat på våra studier. 
 
Genom att flytta till ett nytt laboratorium på Medicon Village i Lund kunde vi effektivisera 
utvecklingen och närheten till vårt huvudkontor har tillåtit oss att effektivisera produktutveckling.  
 
En målsättning under året var att genomföra ytterligare tester på covid-19-prover. Vi har  genomfört 
flera tester och vår testdata visar att Panviral ger snabbare resultat till en lägre kostnad jämfört med 
PCR-tester och har likvärdig precision. Under årets andra hälft har vi kunnat presentera flera 
tillfredsställande explorativa testresultat. I november redogjorde vi för resultat på 142 stycken 
covid-19 prover där resultatet visade en noggrannhet på 96,5%. Därtill kunde vi presentera 
ytterligare data från covid-19 prover som visade att positiva prover kunde detekteras på cirka 10 
minuter i genomsnitt. Det är viktigt inom infektionsvården att få ett snabbt resultat med god 
precision. Våra tester har visat att vi kan uppnå detta. Med svarstid under tio minuter positionerar vi 
oss bättre och snabbare än alla konkurrerande diagnostiska lösningar vi känner till på marknaden. 
Vi har även under åtet kunnat visa att Panviral kan diagnosticera flera sjukdomar hos patienter 
samtidigt. Tillsammans med snabb detektion visar vi på att Panviral har potentialen att förändra 
framtidens testningslandskap.  
 
Utöver att genomföra flera tester hade vi som mål att implementera ett kvalitetssystem (QMS). Vi 
avslutade steg 1-revisionen av vårt kvalitetssystem enligt ISO 13845, som är en förutsättning för att 
få CE-märka Panviral. Vi är nöjda med genomförandet och revisionsrapporten som inte innehöll 
några avvikelser. Sammanfattningsvis befinner oss i en stark position där vi har fullföljt vår plan. Nu 
kan vi blicka framåt mot att initiera kommersialiseringen av Panviral. 
 
I linje med att bolaget utvecklas har vi även förstärkt vårt team löpande under året. I april 2021 
tillsatte vi en ny styrelse bestående av styrelseordförande Eva Nilsagård tillsammans med 
styrelseledamöterna Kerstin Åkesson Jakobsson, Edvard Hall och Kushagr Punyani. Strax därefter 
rekryterade vi Per Heander som CFO. Sammanfattningsvis kan jag konstatera att vi har ett gediget 
team med lång erfarenhet, en nödvändighet för att fortsätta bolagets utveckling.  
 
Jag ser fram emot att fortsätta vår utvecklingsresa och blickar fram mot en kommande 
kommersialisering av Panviral. 
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Bakgrund 
Diagonal Bio AB är ett svenskt bioteknikbolag som grundades 2020 med visionen att begränsa 
spridningen av infektionssjukdomar genom att skapa en användarvänlig, kostnadseffektiv 
diagnostikplattform med hög precision. Diagonal Bio AB har utvecklat diagnostikplattformen 
Panviral som har potential att revolutionera testlandskapet för patogendetektion och radikalt 
förbättra bekämpningen av infektionssjukdomars spridning. Panviral kan anpassas för att detektera 
alla typer av patogen, vilket möjliggör snabb sjukdomstestning även utanför laboratorier och 
sjukhus. Den innovativa teknologin bakom Panviral gör det möjligt att genomföra flera tester 
parallellt på en testplatta inom cirka 10 - 15 minuter. 
 
Bolagets vision är att minska mänskligt lidande genom att möjliggöra storskalig, snabb och 
kostnadseffektiv precisionsdiagnostik för alla typer av patogen (virus, svampar och bakterier). 
Bolaget har för avsikt att kommersialisera snabba och anpassningsbara produkter samt möjliggöra 
storskalig precisionsdiagnostik för olika typer av sjukdomar och patogen. 
 
 

Affärs- och intäktsmodell 
Diagonal Bio AB:s affärsmodell är att kommersialisera snabba och anpassningsbara produkter för 
olika segment och att möjliggöra storskalig precisionsdiagnostik för alla typer av patogen – enstaka 
eller parallellt i kombination. Diagonal Bio AB:s verksamhet är baserad på Bolagets patentsökta 
plattformsteknologi Panviral som är ett universellt system som kan användas för att detektera olika 
typer av genetiska material som DNA och/eller RNA-baserat. Bolaget riktar sig primärt till 
sjukvården men ser en potential att Panviral kan tillämpas inom fler områden såsom test av 
parasiter inom jordbruk, test av bakterier eller andra patogen i livsmedel samt för forskning. 
 
Intäktsmodellen bygger på att Panviral säljs till en låg kostnad och med återkommande intäkter från 
engångsprodukterna som är applikationsanpassade. De applikationsanpassade produkterna 
innehåller sensorer och kvalitetssäkrade reagens. Intäkter är således avsedda att genereras från 
försäljning av paneler med validerade blandningar av reagenser (cocktails), som är utvecklade för 
testning av specifika patogen/sjukdomar. Diagonal Bio AB avser att tillverka och distribuera Panviral 
tillsammans med partners. 
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Marknad med stor potential 
Marknaden för test av infektionssjukdomar saknar idag kostnads- och tidseffektiva testplattformar. 
Behovet att kunna masstesta snabbt, effektivt och precist har ställts på sin spets under covid-19-
utbrottet. Marknaden för infektionssjukdomar som Diagonal Bio AB avser att sälja Panviral på har 
ett bedömt årligt värde på minst 34 miljarder USD. Diagonal Bio AB fokuserar inte enbart på covid-
19, utan riktar sig mot hela marknaden för infektionssjukdomstester med detektion även av andra 
virus samt bakterier och svampar. 
 
Panviral möjliggör tre marknadsnischer för Bolaget att verka inom. Dessa är skräddarsydda 
regionala paneler, utbrottskontrollsystem samt övervakning av sjukdomsförlopp och behandling. 
Skapandet av unika paneler kan användas för detektering av regionalt specifika sjukdomar, vilket 
exempelvis kan möta behovet av vintersäsongspatogen-testning som kan detektera olika patogen 
samtidigt från en och samma patient. Ett Panviral system kan exempelvis återfinnas på flygplatser, 
arenor och andra kritiska platser med hög genomströmning av människor. Med Panviral finns 
möjligheten att erbjuda den snabbaste och mest kostnadseffektiva s  testplattformen för 
masstestning. Övervakning av sjukdomar och behandling möjliggör att Panviral kan upptäcka 
livshotande fall inom läkar- och specialistvården. 
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Verksamheten 
Diagonal Bio AB är ett svenskt bolag med säte i Lund som utvecklar och erbjuder produkter för en 
snabb och säker diagnos av infektionssjukdomar. Den kommersiella verksamheten startade i mars 
2020 och bolagets plattform Panviral planeras att under 2022 testas kliniskt på ett flertal ledande 
sjukhuslaboratorier i Norden.  
 
Panviral består av en enhet som under 10-15 min kan bestämma i fall ett provsvar innehåller en 
specifik patogen.  
 
Diagonal avser utveckla ett flertal varianter av paneler för att kunna diagnosticera olika sjukdomar. 
Under 2022 kommer Diagonal presentera den/de första panelerna som kommer vara de första 
produkterna som kommersialiseras. 
 
Genom bolagets produkter skapas förutsättningar för en tidig diagnos av en patient och därmed 
kan avsevärda hälsoekonomiska fördelar uppnås.  
 
Affärsmodellen är att B2B sälja enheter till vårdenheter där patienter erhåller Diagonals testkit och 
därefter analyseras testet i ”Panviral” enheten. 
 
Diagonals metod för analys av patogener har i egna labstudier uppvisat samma noggranhet som 
de idag på marknaden mest använda laboratorieanalyser, (PCR-test). 
    

Väsentliga händelser under räkenskapsåret  
• I april 2021 beslutades om ansökan till NASDAQ First North 

• På stämma den 29 april gavs styrelsen bemyndigande för att genomföra nyemission i 

samband med notering i juli 2021. 

• Den 16 juli noterades Diagonal Bio på NASDAQ First North. 

• Den 14 oktober flyttar Diagonal Bio in i nytt laboratorium. 

• Den 5 november meddelar Diagonal Bio att man medverkar i ett forskningsprojekt som 

beviljats anslag från Vetenskapsrådet. 

• Den 12 december gör Bolaget en uppdatering kring bolagets utveckling och presenterar 

en labstudie baserat på covid-test med goda resultat. 

Väsentliga händelser efter räkenskapsåret  
• Den 17 januari 2022 meddelas att Diagonal Bio AB ingår avtal med OIM Sweden AB 

avseende utvecklingen av Panviral 

• Den 8 februari presenterar Diagonal Bio AB testresultat där två patogen detekteras 

samtidigt på under 10 minuter. 

Omsättning och resultat  
Bolaget har haft en nettoomsättning på KSEK 407 (20). Övriga rörelseintäkter uppgår till KSEK 49 
(91). Bolaget har under verksamhetsåret löpande aktiverat arbete för egen räkning uppgående till 
KSEK 8 263 (5 978). 
 
Rörelseresultatet uppgick till KSEK -11 663 (-583). Under 2021 har ett flertal personer anställts och 
kostnader för utveckling köpts av externa konsulter. I slutet av verksamhetsåret avslutades avtalet 
med Zimmer & Peacock som planerat. Bolaget har byggt upp en egen utvecklingsavdelning under 
2021 och arbetar framåt med egna resurser för att utveckla bolagets produkter. 
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Övriga externa kostnader uppgick till KSEK -7 103 (-345) KSEK. I slutet av 2021 avslutades 
konsultavtalet med Nested Bio. 
 
Kostnader för personal uppgick för helåret till KSEK -4 447 (-210).  
 
Under verksamhetsåret 2021 gjordes inte några avskrivningar på bolagets materiella eller 
immateriella tillgångar. Avskrivningar kommer att påbörjas först när utveckling av produkter har 
slutförts.  
 

Kassaflöde och investeringar  
Koncernens kassaflöde på helåret var KSEK 17 098 (3 668).  
Investeringarna för bolaget på helåret var KSEK -8 263 (-5 978).  
Investeringarna är hänförliga till immateriella rättigheter KSEK -8 263 (-5 978) samt materiella 
anläggningstillgångar 0 (0). 

 
Finansiell ställning  
Koncernens likvida medel uppgick till 20 766 (3 668) KSEK per 31 december.  
2021. Totala tillgångar för koncernen uppgick per den 31 december 2021 till KSEK 36 009 (9 972). 
Soliditeten för Diagonal Bio uppgick till 94 (89) procent per den 31 december 2021. 
Det egna kapitalet uppgick till KSEK 33 865 (8 893). 
 

Likviditet och finansiering  
Diagonal Bio introducerades på Nasdaq First North den 16 juli 2022. I samband med 
introduktionen tillfördes bolaget MSEK 40,05, varav MSEK 12 avsåg återbetalning av lån inklusive 
kompensation till långivarna. Bolaget tillfördes MSEK 26,6 efter transaktionskostnader. I 
nyemissionen ökades antalet aktier med 3 814 663 till 9 148 663 aktier, envar med ett kvotvärde 
om kr 0,1. Det bundna aktiekapitalet ökades med kr 381 466 till 914 866 SEK. 
Likviditeten uppgick till MSEK 20 766 (3 668) per den 31 december 2021.  

 
Forskning och utveckling  
Under 2021 har Bolaget fortsatt att aktivera kostnader för nya och pågående utvecklingsprojekt. 
Diagonal Bio har under året anställt personer med erfarenhet från forskning och utveckling och vid 
årets slut har bolaget etablerat en egen utvecklingsavdelning. Bolaget arbetar kontinuerligt med 
utveckling av plattformen Panviral för anpassning till olika typer av patogener. Färdigställda 
utvecklingsprojekt skrivs av enligt plan med en nyttjandetid på 5 år från och med det år de 
färdigställts. 

 
Organisation och personal  
Medelantalet anställda uppgick för perioden januari-december 2021 till 3 (1) av vilka 1 (1) var 
kvinnor.  
Totalt var 6 (2) heltidsresurser (anställda och konsulter) engagerade i verksamheten vid periodens 
utgång. 
 

Framtida kapitalbehov/ möjligheter till fortsatt drift  
I det prospekt som publicerades i samband med introduktionen på NASDAQ First North angavs ett 
ytterligare kapitalbehov på MSEK 50 från och med hösten 2022 tills positivt kassaflöde kan uppnås.  
Bolaget arbetar fortsatt efter den finansiella plan som tidigare kommunicerats och styrelsen och 
ledningen verkar aktivt för att säkerställa likviditeten och fortsatt finansiera verksamheten till så  
förmånliga villkor som möjligt, i syfte att gynna aktieägarnas långsiktiga intressen.  
Styrelsen gör bedömningen att det vid den ordinarie stämman finns en likviditet som säkerställer 
verksamheten den kommande tolvmånadersperioden. 
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Risker och osäkerhetsfaktorer  
Bolagets verksamhet berörs av ett antal risker som kan påverka dess resultat eller finansiella 
ställning i varierande grad. Vid bedömning av utvecklingen är det viktigt att utöver möjligheterna 
till resultattillväxt även beakta relevanta riskfaktorer. Samtliga riskfaktorer kan inte beskrivas i detta 
avsnitt, utan bör utvärderas tillsammans med övrig information i denna årsredovisning samt en 
allmän omvärldsbedömning. 
 
Marknad och regulatoriska krav 
En potentiell utmaning för Diagonal Bio är de kliniska tester samt regulatoriska krav som ställs innan 
en marknadsintroduktion kan inledas. Det finns risker att bolagets produkter inte uppnår de 
marknadskrav som ställs och det finns risk för att det tar längre tid att genomföra de regulatoriska 
förberedelser som krävs för att erhålla godkännande för bolagets produkter.  
ställning. 
 
Finansieringsförmåga och framtida kapitalbehov 
Det finns risk att Bolaget i framtiden inte kommer att generera tillräckliga medel för finansiering av 
verksamheten.  
Detta kan leda till att Bolaget i framtiden kan behöva söka nytt externt kapital, och att detta kan 
behöva ske på villkor som är ofördelaktiga (vid tidpunkt för kapitalanskaffningen) med hänsyn 
tagen till utspädning för befintliga aktieägare.  
Om Bolaget misslyckas med att anskaffa eventuellt nödvändigt kapital kan det medföra en 
väsentligt negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning 
 
Leverantörer/tillverkare/partnerskap 
Diagonal Bio är i ett utvecklingsskede av plattformen Panviral och har knutit nära samarbeten med 
ett fåtal underleveratörer som kommer vara viktiga partners under de kommande åren. Det  
finns risk att befintliga eller nya samarbetspartners inte till fullo uppfyller de kvalitetskrav som 
Bolaget ställer och/eller att etableringen blir mer kostsam eller tar längre tid än vad Bolaget 
beräknar. I värsta fall kan partnerskap utebli. Om risken inträffar är Bolagets bedömning att detta 
kan resultera i en väsentligt negativ inverkan på Bolagets tillväxt, verksamhet, resultat och 
finansiella ställning. 
 
Nyckelpersoner och medarbetare 
Diagonal Bios nyckelpersoner har hög kompetens och lång erfarenhet inom bolagets 
verksamhetsområde medicinteknik.  Det finns risk att en förlust av en eller flera nyckel-personer 
medför negativa konsekvenser för Diagonals verksamhet och resultat. Det är heller  
inte möjligt att till fullo skydda sig mot obehörig spridning av information, vilket medför risk för att 
konkurrenter får del av och kan dra nytta av den know-how som utvecklats av Diagonal till skada för 
Bolaget. 
 
Konkurrenter 
En del av Diagonal Bios konkurrenter är multinationella företag med stora ekonomiska resurser. En 
omfattande satsning och produktutveckling från en konkurrent kan medföra risker i form av 
försämrad försäljning. Vidare kan företag med global verksamhet som i dagsläget arbetar med 
närliggande områden bestämma sig för att etablera sig inom Diagonal Bios verksamhetsområde. 
Det finns risk att en ökad konkurrens innebär negativa försäljnings- och resultateffekter för Diagonal 
i framtiden 

 
Covid-19 påverkan & Omvärldsfaktorer 
Covid-19 pandemin kan på längre sikt vara positivt för Bolaget då det finns ett flertal aktörer 
förutom inom sjukvården som kan vara intresserade av en snabb diagnos metod.  Under 2021 har 
Bolaget inte påverkats negativt då fokus förnärvarande är på produktutveckling. Framgent kan det 
finnas risker för senare leveranser av elektronik vilket kan leda till utmaningar kring produktion och 
leveranser till kunder. Därmed kan detta påverka bolagets resultat och finansiella ställning.  
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Tvister  
Diagonal Bio är inte involverad i någon pågående tvist. 
 

Framtida utveckling 
Under 2022 avser Diagonal Bio färdigställa sina första produkter för genomförande av kliniska 
tester på välrenommerade kliniker i Norden. Det är ledningen och styrelsens bedömning att den 
plan som kommunicerades i samband med noteringen därmed har goda utsikter att upprätthållas 
och en inledande kommersialisering kan inledas under senare delen av 2022.  
 

Flerårsöversikt KSEK         2021                2020 
 Jan-Dec Jan-Dec 
Nettoomsättning        407          20 
Resultat efter finansiella poster -11 663       -583 
Balansomslutning  36 009     9 972 
Soliditet %          94          89 

 
Nettoomsättningen 2021 hänför sig till ersättning för projekt tillsammans med Lunds universitet. 
Projektet avslutas i mars 2022. 
 

Aktien och större aktieägare 2021 2020 
 Jan-Dec Jan-Dec 

Antal aktier vid periodens utgång 9 148 663 4 214 000 

Vägt medel av antal aktier i perioden 6 876 332 3 500 000 

Resultat per aktie före och efter 
utspädning 

-1,70*  -0,16*  

   

*Periodens resultat / Vägt medel av antal aktier i perioden   
 
 
 
    
 

Aktieägare Antal aktier Röster och kapital (%) 

Kushagr Punyani 1 876 000 20,51% 

Andreas Nyberg 854 000 9,33% 

Polynom Investment AB 500 000 5,47% 

Acantor Holding AB 551 047 6,02% 

Försäkrings AB Avanza Pension 373 949 4,09% 

Nordnet Pensionsförsäkring AB 325 562 3,56% 

Bengt Erik Andersson 256 839 2,81% 

Edvard Hall 210 000 2,30% 

Göran Ofsén 180 000 1,97% 

Övriga (cirka 2 000 st.) 4 021 266 43,95% 

Totalt 9 148 663 100,00% 
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Styrelsens förslag till disposition av bolagets vinst (SEK)  
  
Medel att disponera:    
Fri överkusfond  30 624 199         
Balanserat resultat      -583 360 
Årets resultat                           -11 662 961 
Summa                         18  377 878 
 
Förslag till disposition: 
 
Balanseras i ny räkning                         18 377 878 
Summa                         18 377 878 
 
 
 
Beträffande företagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och 
balansräkning, rapport över förändringar i eget kapital, kassaflödesanalys samt noter. Alla belopp 
uttrycks i tusentals svenska kronor där ej annat anges. 
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(KSEK) Not 
2021-01-01 
2021-12-31 

2020-03-19 

     2020-12-31 

Rörelsens intäkter m.m. 
 

 
 

 
Nettoomsättning 

 
407 20 

Aktiverat arbete för egen räkning 
 

8 263 5 978 

Övriga rörelseintäkter 
 

49 91 

Summa intäkter 
 

8 719 6 089 

 
 

  

Rörelsens kostnader    
Inköpta konsulttjänster för utveckling samt råvaror 
och förnödenheter 3 -8 755 -6 050 

Övriga externa kostnader 3,4 -7 103 -345 

Personalkostnader 5 -4 447 -210 

Övriga rörelsekostnader 
 

-77 -67 

Summa rörelsens kostnader 
 

-20 382 -6 672 

Rörelseresultat 
 

-11 663 -583 

 
 

  

Resultat från finansiella poster 
 

  

Ränteintäkter och liknande resultatposter 
 

- - 

Räntekostnader och liknande resultatposter 
 

- - 

Resultat efter finansiella kostnader  
 

-11 663 -583 

 
 

  

Skatt på årets resultat 
 

0 0 

 
 

  

Årets resultat  -11 663 -583 
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(KSEK) Not 2021-12-31 2020-12-31 
    
TILLGÅNGAR    
Anläggningstillgångar    
Immateriella anläggningstillgångar    
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och 
likande arbeten 

6 
14 241 5978 

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt 
liknande rättigheter 

7 
331 0 

Summa anläggningstillgångar  14 572 5 978 
    
Omsättningstillgångar    
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar  191 0 
Övriga fordringar  275 295 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 205 31 

  671 326 

    
Kassa och bank  20 766 3 668 

Summa omsättningstillgångar  21 437 3 994 
    

SUMMA TILLGÅNGAR  36 009 9 973 
    
    
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
Eget kapital    
Bundet eget kapital    
Aktiekapital 9 915 30 
Ej registrerat aktiekapital  0 8 
Fond för utvecklingsutgifter  14 572 5 978 

  15 487 6 016 
    
Fritt eget kapital    
Överkursfond  45 196 9 438 
Balanserat resultat  -15 155 -5 978 
Årets resultat  -11 663  -583 

  18 378 2 877 
    

Summa eget kapital  33 865 8 893 
    
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder  578 964 
Övriga skulder  579 37 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 987 78  

Summa kortfristiga skulder  2 144 1 079 
    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  36 009 9 972 
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2021-01-01 – 2021-12-31 
 

 Bundet eget kapital 
 

Fritt eget kapital 

(KSEK) Aktiekapital 
Ej registrerat 

aktiekapital 

Fond för 
utvecklings-

utgifter Överkursfond 
Övrigt fritt 

eget kapital 
Summa eget 

kapital 
Eget kapital 2021-01-01 30 8 5 978 9 438 -6 561 8 893 
Årets resultat     -11 663 -11 663 
Aktivering av utvecklingsutgifter   8 594  -8 594 0 
Nyemission 885 -8  36 196  37 073 
Kostnader hänförliga till emission    -495  -495 
Teckningsoptioner     57 57 

Belopp vid årets utgång 915 0 14 572 45 139 -26 761 33 864 

 
 
2020-03-19 – 2020-12-31 
 

 Bundet eget kapital 
 

Fritt eget kapital 

(KSEK) Aktiekapital 
Ej registrerat 

aktiekapital 

Fond för 
utvecklings-

utgifter Överkursfond 
Övrigt fritt 

eget kapital 
Summa eget 

kapital 
Eget kapital 2020-01-01 0 0 0 0 0 0 
Aktiekapital 30 8    38 
Årets resultat     -583 -583 
Aktivering av utvecklingsutgifter   5 978  -5 978 0 
Nyemission    9 438  9 438 

Belopp vid årets utgång 30 8 5 978 9 438 -6 561 8 893 
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(KSEK) Not 
2021-01-01 
2021-12-31 

2020-03-19 
 2020-12-31 

  
  

Kassaflöde, löpande verksamheten  
  

Från verksamheten  
  

Resultat  -11 663 -583 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet  0 0 

Förändringar i rörelsekapital    

Ökning (-) /minskning (+) av rörelsefordringar  -344 -327 

Ökning (+) /minskning (-) av rörelseskulder  1 064 1 080 

Summa kassaflöde, löpande verksamheten  -10 943 170 

    

Kassaflöde, investeringsverksamheten  
  

Investering i immateriella anläggningstillgångar   -8 594 -5 978 

Summa kassaflöde, investeringsverksamheten  -8 594 -5 978 

  
  

Kassaflöde, finansieringsverksamheten  
  

Nyemissioner  36 578 9 476 

Teckningsoptioner  57 0 

Summa kassaflöde, finansieringsverksamheten  36 635 9 476 

 
 

  

Summa årets kassaflöde 
 

17 098 3 668 

Likvida medel vid periodens början 
 

3 668 0 

Likvida medel vid årets slut 
 

20 766 3 668 
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Not 1  Redovisningsprinciper 
 
Redovisnings- och värderingsprinciper  
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1, Årsredovisning 
och koncernredovisning (K3). Redovisnings- och värderingsprinciper är oförändrade i jämförelse 
med föregående år. 
 
Fordringar 
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 
 
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder 
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärdet om inget annat 
anges nedan. 
 
Intäktsredovisning 
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av det som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas 
i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget 
och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.  
 
Immateriella anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar som redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för 
ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över 
tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. 
Pågående projekt skrivs inte av utan nedskrivningsprövas årligen. Följande nyttjandeperioder 
tillämpas: 
 
Typ  Nyttjandeperiod 
Utvecklingsutgifter 5 
Patent  5 
 
Bolaget tillämpar aktiveringsmodellen. Samtliga utgifter som uppkommer under forskningsfasen 
kostnadsförs när de uppkommer. Samtliga utgifter som uppkommer under utvecklingsfasen 
aktiveras när följande förutsättningar är uppfyllda; företagets avsikt är att färdigställa den 
immateriella tillgången samt att använda eller sälja den och företaget har förutsättningar att 
använda eller sälja tillgånge, det är tekniskt möjligt för företaget att färdigställa den immateriella 
tillgången så att den kan användas eller säljas och det finns adekvata tekniska, ekonomiska och 
andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för att användaeller sälja tillgången, det är sannolikt 
att den immateriella anläggningstillgången kommer att generera framtida ekonomiska fördelar och 
företagetkan på ett tillfällitligt sätt beräkna de utgifter som är hänförliga till tillgången under dess 
utveckling. 
Nedskrivningsprövning:  
Vid varje balansdag analyserar företaget de redovisade värdena för immateriella tillgångar för att 
fastställa om det finns någon indikation på att dessa tillgångar har minskat i värde. Om så är fallet, 
beräknas tillgångens nyttjandevärde för att kunna fastställa värdet av en eventuell nedskrivning.  
 
Vid beräkning av nyttjandevärde diskonteras uppskattat framtida kassaflöde till nuvärde med en 
diskonteringsränta före skatt som återspeglar aktuell marknadsbedömning av pengars tidsvärde och 
de risker som förknippas med tillgången. För att beräkna de framtida kassaflödena har företaget 
använt budget och prognoser för de kommande fem åren. 
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Om nyttjandevärdet för en tillgång fastställs till ett lägre värde än det redovisade värdet, skrivs det 
redovisade värdet på tillgången (eller den kassagenererande enheten) ned till återvinningsvärdet. 
En nedskrivning har omedelbart kostnadsföras i resultaträkningen. 
 
Offentliga bidrag 
Offentligt bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som företaget fått eller kommer att 
få. 
Bidrag från staten som inte är förenade med en framtida prestation redovisas som intäkt när 
villkoren för bidraget är uppfyllda. Offentliga bidrag som är förenade med krav på framtida 
prestation redovisas som intäkt när prestationen utförs. 
 
Ersättningar till anställda 
Ersättningar till anställda i form av löner, bonus, betald semester, betald sjukfrånvaro m m samt 
pensioner redovisas i takt med intjänandet. Beträffande pensioner och andra ersättningar efter 
avslutad anställning klassificeras dessa som avgiftsbestämda eller förmånsbestämda 
pensionsplaner. Företaget har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Det finns inga övriga 
långfristiga ersättningar till anställda. 
För avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till en separat oberoende juridisk 
enhet och har ingen förpliktelse att betala ytterligare avgifter. Företagets resultat belastas för 
kostnader i takt med att förmånerna intjänas vilket normalt sammanfaller med tidpunkten för när 
premier erläggs. 
Under första kvartalet tecknade Bolaget ett avtal om kvalificerade personal-optioner med Jack 
Egelund Madsen. Avtalet ger Jack Egelund Madsen rätt att teckna högst 160 020 aktier före 2029 
till kvotvärdet 0,00714 kr för respektive aktie. Motsvarande högst 3 % av utestående antal aktier 
efter genomförd spridningsemission 2021. 
 
Leasing 
Ett finansiellt leasingavtal är ett avtal enligt vilket de ekonomiska risker och fördelar som förknippas 
med ägandet av en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Övriga 
leasingavtal klassificeras som operationella leasingavtal. Samtliga leasingavtal redovisas enligt 
reglerna för operationell leasing. 
Leasingavgifter vid operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden, såvida inte 
ett annat systematiskt sätt bättre återspeglar användarens ekonomiska nytta över tiden. 
 
Inkomstskatt 
Företagets skatt består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt 
(bolagsskatt och kupongskatt) för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat 
och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. 
 
Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd 
av tidigare transaktioner eller händelser. Den uppskjutna skatten beräknas på temporära skillnader 
som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. 
Uppskjuten skattefordran för underskottsavdrag eller andra skattemässiga avdrag redovisas i den 
omfattning det är sannolikt att avdraget kommer att kunna utnyttjas för att möta överskott framtida 
beskattningsår.  
 
 

Not 2           Skatt på årets resultat/ 
                      underskottsavdrag 

  

 

  2021  2020 

Aktuell skatt på årets resultat 0  0 
Uppskjuten skatt 0  0 

Summa redovisad skatt 0  0 
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Inkomstskatt i Sverige beräknas med 20,6% (21,4%) på årets skattemässiga resultat. Nedan 
presenteras på en avstämning mellan redovisat resultat och årets redovisade skatt: 
 
 

 2021  2020 

Resultat före skatt -11 616  -583 

    
Årets redovisade skatt    
Skatt beräknad enligt svensk skattesats 20,6 (21,4 %) 2 393 

 
125 

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -22  -2 

Skatteeffekt av underskottsavdrag för vilka uppskjuten 
skattefordran ej redovisas -2 371  -123 

    
Årets redovisade skatt 0  0 

 

   

 
Bolagets ackumulerade outnyttjade underskottsavdrag uppgick per 31 december 2021 till  
KSEK 12 173 (580). Det föreligger inte någon förfallotidpunkt som begränsar utnyttjandet av 
underskottsavdragen. Någon uppskjuten skattefordran avseende de skattemässiga förlusterna 
redovisas dock inte då det ännu inte finns några faktorer som övertygande talar för att tillräckliga 
skattemässiga överskott kommer att genereras. 
 
 
 

Not 3           Transaktioner med närstående 2021 2020 
   

Konsult teknologirådgivare - Nested Bio AB 422 207 

Konsult CSO - Nyberg Exploration AB 212 177 

CFO tjänst – Treeridge AB 428 - 
Totalt 1 062 384 
 
Nested Bio AB ägs av Kush Punyani, grundare och styrelseledamot. 
Nyberg Exploration AB ägs av Andreas Nyberg, grundare. Anställd i bolaget sedan november 
2021. 
Treeridge AB ägs av Per Heander, ingående i ledningsgruppen som CFO. 
 

Not 4           Ersättning till revisor 2021 2020 
   

Mazars AB   

Revisionsuppdrag 99 - 

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 19 - 
Summa 117  
 
 
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisning och bokföring samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets 
revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan 
granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. 
 
 

Not 5           Personal 2021 2020 
   

Löner och andra ersättningar   
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Styrelse och VD samt motsvarande befattningshavare 1 533 - 

(varav tantiem och liknande ersättning) 150 - 

Varav styrelselön 317 0 
Övriga anställda 1 543 106 
Totala löner och andra ersättningar 3 076 106 
   
Sociala kostnader och pensionskostnader   
Sociala kostnader 1 142 33 
(varav pensionskostnader till övriga anställda) 192 - 
   
Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader 
samt pensioner 
 
Medelantalet anställda 

4 218 
 
 
 

139 
 
 
 

Män 2 0 
Kvinnor 1 1 
Medelantalet anställda 3 1 
 
 

Not 6           Balanserade utgifter för 
utvecklingsarbete  

2021 2020 

   

Ingående anskaffningsvärden 5 978 - 

Internt utvecklade tillgångar 8 263 5 978 
Utgående anskaffningsvärden 14 241 5 978 
Redovisat värde 14 241 5 978 
 
 

Not 7           Patent, licenser, varumärken 
samt liknande rättigheter  

2021 2020 

   

Nyanskaffningar 331    - 

Utgående anskaffningsvärden 331 - 
Redovisat värde 331 - 
 
 

Not 8           Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter  

2021 2020 

   

Förutbetalda hyreskostnader 89 31 

Förutbetalda försäkringspremier 10 - 

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  106 - 
Summa Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 205 31 
 
 
 

Not 9  Bundet eget kapital 
Aktiekapitalet består av 9 148 663 aktier med ett kvotvärde om 0,1 kr. 
 
 
 



 
 

20 

  
Årsredovisning 2021  

Not 10        Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter  

2021 2020 

   

Upplupna löner 229 - 

Upplupna semesterlöner 226 11 

Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter 143 3 
Förutbetalda intäkter 203 - 
Övriga upplupna kostnader 186 65 
Summa upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 

987 79 

 
 

Not 11 Befintliga incitamentsprogram  
 
På extra bolagstämma den 29 april 2021 beslutades om en riktad emission av teckningsoptioner 
med rätt till teckning av nya aktier i Diagonal Bio. Emissionen, vilken omfattar högst 53 340 
teckningsoptioner av serie 2021/2023, ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och 
är riktad till Eva Nilsagård , styrelseordörande på Diagonal Bio som erbjudits att teckna  53 340 
teckningsoptioner. Eva Nilsagård tecknade 53 340 optioner i maj 2021. Optionerna emitterades 
mot betalning motsvarande teckningsoptionens verkliga värde vid tilldelningstidpunkten. Det 
verkliga värdet av teckningsoptionerna vid tilldelningstillfället har beräknats med hjälp av Black-
Scholes värderingsmodell och uppgick till 0,77 kr/teckningsoption. 
 
Teckningsoptionerna berättigar till teckning av 53 340 nya aktier i Diagonal Bio. Teckningskursen 
för aktie vid nyttjande av teckningsoption är 17,7 kr. 
Inlösenperioden för teckningsoptionerna infaller mellan 1 november 2023 till och med 30 
november 2023. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas motsvarar det en utspädning om cirka 
0,58 procent av aktierna och rösterna baserat på Bolagets nuvarande aktiekapital. 
 
På extra bolagstämma den 29 april 2021 beslutades om en riktad emission av teckningsoptioner 
med rätt till teckning av nya aktier i Diagonal Bio. Emissionen, vilken omfattar högst 53 340 
teckningsoptioner av serie 2021/2024, ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och 
är riktad till Jae Shin, anställd på Diagonal Bio, som erbjudits att teckna 53 340 teckningsoptioner. 
Jae Shin tecknade 53 340 optioner i maj 2021. Optionerna emitterades mot betalning motsvarande 
teckningsoptionens verkliga värde vid tilldelningstidpunkten. Det verkliga värdet av 
teckningsoptionerna vid tilldelningstillfället har beräknats med hjälp av Black-Scholes 
värderingsmodell och uppgick till 0,30 kr/teckningsoption. 
 
Teckningsoptionerna berättigar till teckning av 53 340 nya aktier i Diagonal Bio. Teckningskursen 
för aktie vid nyttjande av teckningsoption är 29,50 kr. 
 
Inlösenperioden för teckningsoptionerna infaller mellan 1 maj 2024 till och med 30 maj 2024. Om 
samtliga teckningsoptioner utnyttjas motsvarar det en utspädning om cirka 0,58 procent av aktierna 
och rösterna baserat på Bolagets nuvarande aktiekapital. 

 
 
Not 12 Väsentliga händelser efter räkenskapsåret slut  
 
• Den 17 januari 2022 ingick Diagonal Bio AB avtal med OIM Sweden AB avseende utvecklingen 

av Panviral. 

• Den 28 januari presenterade Diagonal Bio AB på Aktiedagen Lund den 31/1 2022. 

• Den 8 februari presenterade Diagonal Bio AB testresultat där två patogen detekteras samtidigt 

på under 10 minuter. 
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• Den 21 februari deltog Diagonal Bio AB med investerarpresentation hos ProHearings 24 

februari 2022. 

• Den 22 februari offentliggjorde Diagonal Bio AB bokslutskommuniké 2022 

• Den 10 februari 2022 presenterade Diagonal Bio AB på Aktiedagen Stockholm den 15 mars. 

Not 13 Definitioner   
 

• Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med det medelvägda genomsnittliga antal 

aktier under perioden. Antal aktier i Diagonal Bio AB per den 31 december 2021: 9 148 

663 (4 214 000). 

 

• Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen. I parentes ovan beskrivs 

motsvarande period föregående år. 

Med ”Diagonal” eller ”Bolaget” avses Diagonal Bio AB (org.nr: 559248-8984) 

 
Not 14        Rättelse av fel avseende presenterad information i    

bokslutskommunikén 2022-02-22  
 

 

 Jan – Dec 2021 publicerad 
bokslutskommuniké 

Justering Rättad 
resultatrapport 

Not 

     

Resultaträkning     

     
Rörelseresultat -11 120 -543 -11 663 a) 
Finansiella kostnader 0 0 0  
Resultat efter finansiella poster -11 120 -543 -11 663  
Periodens resultat -11 120 -543 -11 663  
Resultat per aktie -1,62 -0,08 -1,70 b) 
     
Resultatet för perioden okt-dec 2021 är beräknat med utgångspunkt från ändrad resultaträkning för 
perioden jan-sept 2021. 
     
Balansräkning 2021 12 31 publicerad 

bokslutskommuniké 
Rättelse 2021 12 31 

rättad 
 

     
Periodens resultat -11 120 -543 -11 663 c) 
Summa fritt eget kapital 18 921 -543 18 378  
Summa eget kapital 34 407 -543 33 865  
Övriga skulder 269 310 579 d) 
Upplupna kostnader och förutbetalda 
kostnader 

754 233 987 e) 

Summa kortfristiga skulder 1 602 543 2 144  
     
a) Kostnader för personal enligt specifikation (c-e) nedan 

b) Förändrat resultat per aktie efter ökade kostnader (c-e) nedan 

c) Resultatet har minskats med arb.avg som felaktigt inte inbetalats samt reservering av bonus till anställd personal 
    På grund av en felregistrering i bokföringsprogram har inte korrekt arbetsgivare avgift inbetalats för en anställd under   
    2021. Bolaget har begärt självrättelse hos Skatteverket och det tillkommer därmed inte några straffavgifter från   
    Skatteverket. 
d) Skuld till Skatteverket avseende arbetsgivaravgift 

e) Reservering för eventuell bonus 2021 till anställd personal inklusive sociala avg 
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Lund den 14 april 2022  
Styrelsen  
 

 

 

   

Eva Nilsagård, styrelseordförande 

 

 

 

Kerstin Jakobsson, styrelseledamot  

 

 

 

Edvard Hall, styrelseledamot 

 

 

 

Kushagr Punyani, styrelseledamot 

 
 
 

 

Jack Egelund Madsen, VD 

 
 
 
Vår revisionsberättelse har lämnats den 19 april 2022.  
 
 

 

 

Jesper Ahlkvist huvudansvarig revisor, Mazars 
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Jack Egelund Madsen – VD  

Jack Egelund Madsen har en PhD i Bioteknologi från Köpenhamns 
universitet och har även studerat Business Administration vid Copenhagen 
Business School. Egelund har många års erfarenhet från ledningsarbete på 
företag inom branschen. 
 
Innehav i bolaget: 5 236 aktier samt 160 020 kvalificerade personaloptioner
  
 
 
 
 
 

Per Heander - CFO 

Per Heander är civilekonom från Lunds universitet och har 20 års erfarenhet 
som Investment Manager inom riskkapital, med lång erfarenhet från 
utveckling av unga tillväxtbolag och arbete som styrelseledamot. Heander 
har erfarenhet som CFO från bland annat Invent Medic, Bomill och 
Benchtell AB. Heander har även 10 års erfarenhet från olika positioner inom 
SEB. 
 
Innehav i bolaget: 20 951 aktier.  
 
 
 

Andreas Nyberg - CSO och grundare  

Andreas Nyberg är en erfaren och dynamisk forskare med djup kunskap 
inom både diagnostik, inflammation, immunitet och cancerbiologi. Nyberg 
har lång erfarenhet inom medicinteknik. Han innehade under flera år en 
vetenskaplig nyckelroll i Immunovia AB i Lund – ett start-up-bolag inom 
precisions-diagnostik med fokus på bukspottkörtelcancer. 
 
Innehav i bolaget: 854 000 aktier och kapital privat i bolaget. 
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Eva Nilsagård - Styrelseordförande  

Eva Nilsagård är civilekonom och Executive MBA från Handelshögskolan 
vid Göteborgs universitet. Nilsagård har lång och gedigen erfarenhet av 
seniora befattningar inom finans, strategi och affärsutveckling från 
medicintekniska bolag samt bland annat Volvo och Astra Zeneca-
koncernen. Nilsagård är diplomerad styrelseledamot och ordförande 
från Michaël Berglund Board Value 
 
Innehav i bolaget: 41 904 aktier. 
Teckningsoptioner av serie 2021/2023: 53 340 teckningsoptioner. 
 
Övriga styrelseuppdrag: Addlife AB, Bufab AB, Svensk Exportkredit AB, Irras AB, Hansa Biopharma 
AB, Nimbus Group AB, Nanexa AB, Xbrane Biopharma AB, eEducation Albert AB samt 
styrelseordförande i Spermosens AB. 
 
 

Kerstin Åkesson Jakobsson - Styrelseledamot 

Kerstin Åkesson Jakobsson är civilingenjör med drygt 30 års erfarenhet 
av marknad och försäljning inom främst Medtech-området samt 
företagsledning och affärsutveckling. Hon är VD på Kongsberg Beam 
Technology AS och har varit VD för bland annat utvecklingsbolagen 
SpectraCure AB och Ortoma AB samt VD för Medicon Village Innovation 
AB. Jakobsson har även gått EFL’S styrelseutbildning och utbildat sig vid 
Styrelseakademien. 
 
Innehav i bolaget: 3 809 aktier. 
Övriga: ProstaLund AB, Stiftelsen TEM, QueenInvest AB samt OctaQuest AB 
 

Edvard Hall - Styrelseledamot 

Edvard Hall är utbildad ekonom och jurist samt entreprenör med lång 
erfarenhet av att bygga upp och driva bolag inom hållbarhetssektorn. 
Hall har även en mastersexamen i politisk ekonomi från London School of 
Economics. 
 
Innehav i bolaget: 210 000 aktier och kapital privat i bolaget. 
 
Övriga uppdrag: VD Bioextrax AB, styrelseuppdrag i Könyves Invest AB, 
Moretail AB samt Parlametric AB 
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Kushagr Punyani - Styrelseledamot 

Kushagr Punyani är utbildad inom mikrofluidik och biosensorer. Punyani 
har varit medgrundare till ett flertal startups inom tech-branschen vid 
sidan av sin roll som CSO i Spermosens AB, som arbetar med diagnostisk 
utrustning och produkter för manlig fertilitetsdiagnostik och behandling. 
 
Innehav i bolaget: 1 876 000 aktier och kapital privat i bolaget. 
 
Övriga uppdrag: CSO Spermosens AB 
 
Övriga styrelseuppdrag: Spermosens AB, Nested Bio AB  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Diagonal Bio AB 
Medicon Village, Scheelevägen 1, 223 81 Lund, Sverige 

Telefon: +46 (0) 735 26 27 59 
E-post: jem@diagonalbio.com 

Hemsida: www.diagonalbio.com 
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REVISIONSBERÄTTELSE 
 

Till bolagsstämman i Diagonal Bio AB 

Org. nr 559248-8984 
 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Diagonal Bio 

AB för år 2021. Bolagets årsredovisning ingår i den tryckta 

versionen av detta dokument på sidorna 7-22. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 

med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 

rättvisande bild av Diagonal Bio AB:s finansiella ställning per 

den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat och 

kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 

övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat-

räkningen och balansräkningen. 

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 Revisorns 

ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Diagonal Bio AB 

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. 

Annan information än årsredovisningen 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 

för den andra informationen. Den andra informationen återfinns 

på sidorna 1-6, samt sidorna 23-26. 

 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna 

information och vi gör inget uttalande med bestyrkande 

avseende denna andra information. 

 

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt 

ansvar att läsa den information som identifieras ovan och 

överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig 

med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även 

den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer 

om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga 

felaktigheter. 

 

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 

information, drar slutsatsen att den andra informationen 

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 ansvaret 

för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande 

bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande 

direktören ansvarar även för den interna kontroll som de 

bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som 

inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 

beror på oegentligheter eller på misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 

verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga 

att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 

förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksam-

heten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet 

om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och 

verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra 

med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till 

att göra något av detta.    

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 

årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 

felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på 

misstag, och att lämna en revisionsberättelse 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 

årsredovisningen. 

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 

felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 

oegentligheter eller på 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 uttalanden. 

Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till 

följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig 

felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter 

kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 

utelämnanden, 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 

effektiviteten 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 

verkställande direktören använder antagandet om fortsatt 

drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en 

slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om 
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huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som 

avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 

betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta 

verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en 

väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen 

fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 

årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 

om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera 

uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på 

de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 

revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 

förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta 

verksamheten. 

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen 

och innehållet i årsredovisningen, däribland 

upplysningarna, och om årsredovisningen återger de 

underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt 

som ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 

planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi 

måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 

revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den 

interna kontrollen som vi identifierat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 

revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 

för Diagonal Bio AB för år 2021 samt av förslaget till 

dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.  

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 Diagonal Bio AB 

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 dispositioner 

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 bolagets verksamhetsart, 

omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna 

kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen 

av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 

fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse 

att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medels-

förvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt 

kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande 

direktören ska sköta den löpande förvaltningen 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 revisionsbevis för 

att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 

styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt 

avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 

försummelse 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 förslaget 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 försummelser som kan 

föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, 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 räkenskaperna. 

Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på 

vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och 

väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på 

sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 

verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild 

betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar 

fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 

förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om 

ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 

förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust 

har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

 

Lund, 2022-04-19 

 

Jesper Ahlkvist 

Auktoriserad revisor 
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