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SAMMANFATTNING AV BOKSLUTSKOMMUNIKÉN 

Med ”Bolaget” eller ”AegirBio” avses AegirBio AB (publ) med organisationsnummer 559222–2953. 
Koncernen bildades den 23 oktober 2020. Koncernens och moderbolagets jämförelsesiffror för samma 
period föregående år visas inom parentes. 

 
FJÄRDE KVARTALET I KONCERNEN (2021-10-01 – 2021-12-31) 

• Nettoomsättningen uppgick till 2 767 (0) KSEK. 
• Resultatet före skatt uppgick till -43 335 ( -10 347) KSEK. 
• Resultatet per aktie* uppgick till -2,96 (-1,19) SEK. 

 
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. 

 
FJÄRDE KVARTALET I MODERBOLAGET (2021-10-01 – 2021-12-31) 

• Nettoomsättningen uppgick till 146 (0) KSEK. 
• Resultatet före skatt uppgick till -54 700 (-10 556) KSEK. 
• Resultatet per aktie* uppgick till -4,99 (-1,22) SEK. 

 
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 aktie* uppgick till -7,58 (-2,14) SEK. 
• Soliditeten** uppgick per den 31 december 2021 till 97 (90) %. 

 
 

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier som per 2021-12-31 
uppgick till 15 029 500 aktier före full utspädning. Motsvarande siffra för samma period föregående år var 
8 689 532 aktier.  

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.  
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER PERIODENS UTGÅNG 

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

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

o Bolaget bedömer idag att det avtal som bolagets tidigare distributör träffat 
avseende Indien om minst 20 miljoner tester, villkorat av relevant myndighets 
godkännande, inte kommer fullföljas. Bolagets tidigare distributörs avtalspart har 
krävt att en lokal produktion startas upp i Indien för tillverkningen av Viraspec, vilket 
har utvärderats av bolaget. Med beaktande av ändrade marknadsförutsättningar har 
styrelsen idag beslutat att inte starta upp en sådan tillverkning då det, enligt 
bolagets bedömning, inte är kommersiellt motiverat. Detta innebär att avtalet 
avseende ovan försäljning i Indien inte kommer att fullföljas.  

• Bradley Messmer tillträder som VD för AegirBio förutsatt Bolagsverkets godkännande. 
o Bradley Messmer planeras tillträda som VD den 1 mars 2022 men han kommer tillträda 

först när Bolagsverket har meddelat dispens om bosättning. Martin Linde, som har varit 
sjukskriven sedan den 11 oktober 2021, har träffat en överenskommelse med bolaget om 
att utan avgångsvederlag avsluta sin anställning som VD för att kunna fokusera på sin 
hälsa. Den tillförordnade VD:n Patrik Elfwing kommer vid Bradley Messmers tillträde att 
återgå till att ansvara för den operativa verksamheten och affärsutvecklingen i bolaget, 
inom ramen för sitt uppdrag som COO. Patrik Elfwing kommer att fortsätta i sin roll som 
tillförordnad VD tills Bradley Messmer registreras som VD hos Bolagsverket. 

• Fördröjt godkännande av AegirBios självtest för Covid-19. 
o Det anmälda organet (NB) har begärt kompletterande information som AegirBio inväntar 

från extern part. 
• AegirBio erhåller godkännande av patent från Europapatentverket. 
• Förändring av leveransvolymer och leveranstidpunkter. 

o Bakomliggande ordrar har överlåtits till AegirBio av bolagets tidigare svenska distributör 
men skriftligt godkännande från den lokala distributören har inte erhållits. AegirBio 
förhandlar fortsatt med den lokala distributören i Thailand om leveransvolymer, priser, 
betalningsvillkor eller möjliga leveransdatum. Förhandlingarna har ännu inte resulterat i 
någon av den thailändske distributörens ordrar till bolagets tidigare svenske distributör 
har fullföljts. 

• AegirBio avslutar distributionsavtal med NowMed Sweden AB. 
• Patrik Elfwing blir tillförordnad VD för AegirBio, Martin Linde sjukskriven tills vidare. 
• AegirBio och Dynamic Code ingår och avslutar kort därefter förvärvsdiskussionerna. 
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TF VD PATRIK ELFWING 

AegirBio är mycket mer än Covidtester. AegirBio har en fantastisk potential med know-how i världsklass, 
med oerhört dedikerad personal och engagerande konsulter. Mina långsiktiga prioriteringar är att skapa 
strukturer, processer och försäljning så att bolagets alla verksamhetsområden kan fortsätta utvecklas på 
ett värdehöjande sätt.  
 
Vi arbetar med kvalitativa hemtester för snabba och indikativa resultat via Viraspec och Quretest. Vi har 
också kvantitativa hemtester för diagnos av sjukdomar och uppföljning av behandlingar via Thyrolytics och 
Monator. Vi tar fram Point of Care, kvantitativa patientnära tester för rutinkontroll på kliniker och 
vårdcentraler och även det via Monator, laboratorietester för uppföljning av patienter under behandling 
med biologiska läkemedel. 
 
Den senaste tiden turbulens har gjort att AegirBios affärsidé att föra ut innovativ diagnostikteknik på 
marknaden helt har kommit i skymundan, orsakat av vårt intensiva arbete kring att försöka bringa klarhet i 
den oreda som vår tidigare distributör orsakat. Detta arbete har tagit stor kraft och energi av ledningen 
samt orsakat bolaget höga extraordinära kostnader. Denna situation är djupt olycklig, men att bringa 
klarhet har varit helt nödvändigt för att vi ska kunna gå framåt som bolag. 
 
Avseende Viraspec arbetar vi fortfarande med att försöka få ordrar från den thailändska distributören att 
fullföljas, ett arbete som hittills inte har gett något resultat. Som tidigare kommunicerats har förändrade 
marknadsförutsättningar och längre godkännandeprocesser försvårat förhandlingar avseende de överlåtna 
ordrarna. Vi kommer även fortsättningsvis arbeta med riktade försäljningsinsatser av Viraspec, i synnerhet 
mot länder med låg vaccinationsgrad och hög smittspridning. 
 
I och med att samarbetet avslutats med vår tidigare distributör, har vi byggt upp en egen 
distributionsverksamhet med marknadsföring och försäljning. Detta har lett till att vi tecknat ett flerårigt 
logistikavtal med Schenker Logistics AB för Europa, avseende lager- och logistiklösning. Vi har även anställt 
en försäljningschef för Norden och vi har också tagit över försäljningsansvaret, och därmed samtliga 
kontakter med kunder och återförsäljare, i Norden. Den nya försäljningsorganisationen har arbetat med att 
bygga upp nya processer och skapat strukturer i linje med vårt ISO 13485 kvalitetssystem. 
Försäljningsorganisationen har även identifierat och initierat nya kanaler och ytterligare partners på den 
nordiska marknaden, men framgången med dessa partners, bedömer vi, är nära avhängigt ett 
hemtestgodkännande.  
 
Om jag tittar på de olika vertikalerna som AegirBio består av så vill jag lämna följande lägesrapport: 
 
Viraspec: Vi inväntar fortfarande CE-godkännande för hemtest och förseningen beror på att vi i vår tur 
inväntar extern dokumentation från en tredje part som NB har efterfrågat. Detta faktum är djupt 
frustrerande för ledningen och vi arbetar intensivt med tredje part för att verka för att processen slutförs. 
AegirBio har tillstånd både för professionellt bruk och för hemtestning i Thailand och vi inväntar FDA 
tillstånd för hemtest i Kambodja. Förutom Kambodja ansvarar den thailändska distributören för 
tillståndsfrågorna i Vietnam, Malaysia, Laos och Singapore. Den thailändska distributören har uttryckt 
önskemål på ett EU-godkännande för hemtest för att kunna sälja samma förpackning i Asien som inom EU.  
 
Avseende Indien bedömer bolaget att det avtal som bolagets tidigare distributör träffat avseende Indien 
om minst 20 miljoner tester, villkorat av relevant myndighets godkännande, inte kommer fullföljas. 
Bolagets tidigare distributörs avtalspart har krävt att en lokal produktion startas upp i Indien för tillverkning 
av Viraspec, vilket har utvärderats av bolaget. Med beaktande av ändrade marknadsförutsättningar har 
styrelsen idag beslutat att inte starta upp en sådan tillverkning då det, enligt bolagets bedömning, inte är 
kommersiellt motiverat. Detta innebär att avtalet avseende denna försäljning i Indien inte kommer att 
fullföljas.  
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I sammanhanget kan nämnas att försäljningen av ”professional use” under november, december och 
januari visar på ett bättre upptag i Sverige än under den tidigare distributörens hantering.   
Processen i USA är, som tidigare kommunicerats, försenad på grund av att vår ansökan för professionellt 
bruk behövde kompletteras med ett godkännande för hemtestande vilket kräver kliniska studier 
omfattande en större population amerikanska medborgare. Bolaget inväntar för närvarande 
dokumentation från tredje part.  
 
Quretest: Vi vidareutvecklar fortsatt vårt koncept för snabbtester, men kommer initialt att begränsa 
antalet hemtester och fokuserar i dagsläget på att djupanalysera marknaden för att besluta vilka tester vi 
skall föra till marknaden i ett första skede. Detta arbete har tyvärr blivit försenat med hänsyn till ledningens 
arbete med att reda upp efter vår tidigare distributör, varför vi bedömer att lansering inte kommer ske 
under första halvåret 2022. 
 
AegirBio arbetar också vidare med våra tester för monitorering av läkemedelsdosering (TDM) och 
Thyroidea sjukdomar. 
 
Monator: På vår tekniska plattform för patientnära tester (PoC) MagniaReader utvecklar vi just nu fyra 
TDM-tester: Tysabri, Herceptin, Rituximab och Remicade. Medan Rituximab och Herceptin fortfarande 
befinner sig i ett tidigt stadie, är Tysabri och Remicade nära en slutlig produkt som är redo för validering 
och prekliniska studier. På grund av en mindre försening kommer den externa kliniska studien för Tysabri-
testet först att kunna genomföras i slutet av första halvan av 2022. Det betyder att vi då har en 
laboratorietest för den amerikanska marknaden samt en version som kan erbjudas till sjukhus, mindre 
kliniker och vårdcentraler inom EU. Övriga tester i PoC format beräknas enligt plan att vara CE-märkta och 
redo för lansering under andra halvåret 2022. 
 
Thyrolytics: Thyrolytics PoC test för sköldkörtelfunktion mäter simultant nivåerna på fyra kritiska enzym, 
T3, rT3, T4 och TSH, något som AegirBio kommer att vara först med att kunna göra i PoC miljö. Vårt 
utvecklade diagnostiska instrument som skall användas är färdigställt. Vi arbetar nu med att ta fram data 
för att slutföra programvaran och sedan är den redo för klinisk validering. 
 
Biochip: De funktionaliserade biochips som kan använda helblod är färdigställda. Våra industritillverkade 
chips är under kvartalet validerade i Finland och Sverige och är nu skickade till vår anlitade expert för att 
finalt bestämma logaritmen för att kunna programmera vårt utvecklade instrument korrekt. Det steget gör 
det möjligt för instrumentet att konvertera analyskurvorna till koncentrationer. Vi inväntar nu en 
slutrapport, efter de sista experimentella inställningarna. 
 
Bolagets ledning har under de senaste månaderna ägnat tid och energi på att städa upp i den oreda vår 
tidigare distributör lämnat efter sig, med komplexa icke konsekventa och icke transparenta 
överenskommelser. Detta har tagit mycket energi, tid och ekonomiska resurser i anspråk. Vi har anlitat 
advokat för att utreda vilka rättsliga åtgärder som eventuellt kan vidtas. 
 
Jag vill passa på att önska Dr Bradley Messmer välkommen som vår nya VD. Det stora långsiktiga värdet hos 
AegirBio ligger framför oss med ökat fokus på patientnyttan och att öka möjligheterna till rätt behandling, i 
rätt dos till fler patienter.    

 

Patrik Elfwing 
Tf vd AegirBio AB 
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AEGIRBIO AB 

AegirBio är ett svenskt diagnostikföretag som bildades 2019 för att via sin unika patenterade 
teknologiplattform erbjuda tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel. I juni 
2020 noterades AegirBio på First North Growth Market.  

Bolagets ambition är, förutom att föra ut innovativ diagnostik-teknik på 
marknaden, att göra diagnostiken mer tillgänglig, lättare att använda samt ge 

exakta och enkla överförbara resultat. 

 
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 till Bolaget för att ta steget mot det multidiagnostikbolag som är målet. 
 
AegirBio bygger nu sin verksamhet kring teknologier för 

• Snabbtester för indikativa och snabba resultat via Viraspec och Quretest 
• Point of Need, kvantitativa hemtester för sjukdomar och behandlingar via Thyrolytics, 

Magnasense och SampleX 
• Point of Care, kvantitativa patientnära tester för rutinkontroll på kliniker och vårdcentraler via 

Monator och Thyrolytics 
• Laboratorietester för uppföljning av patienter under behandling med biologiska läkemedel. 

Förvärven ger Bolaget verktygen att utveckla ny diagnostik för att göra det möjligt och enkelt för människor 
att själva övervaka sina hälsoproblem.  
 
 
FJÄRDE KVARTALETS UTVECKLING I SIFFROR 

Intäkter 
Moderbolaget redovisar en nettoomsättning på 146 (0) KSEK för årets fjärde kvartal. Motsvarande 
siffra för koncernen är 2 767 (0) KSEK. Omsättningen i moderbolaget är i sin helhet hänförlig till 
tillverkning och försäljning av diagnostiska test för veterinärer. Denna verksamhet är vid utgången av 
2021 avvecklad. Koncernens omsättning utgörs primärt av försäljningen av Covid-19 tester vilken sker 
via dotterbolaget Thyrolytics AB.  

 

Som tidigare kommunicerats har inga av de orders lagda av vår tidigare distributör avropats under 
kvartalet. Under november och december hanterade bolaget sin egen försäljning vilket primärt skett 
på den svenska marknaden. 

 

Resultat 
Rörelseresultatet för moderbolaget uppgick för kvartalet till -37 111 (-10 550) KSEK. Koncernens 
rörelseresultat uppgick för kvartalet till -35 172 (-10 347) KSEK.  

Moderbolagets kostnader för Forskning- och Utveckling uppgick för perioden oktober - december 
2021 till -24 547 (-5 978) KSEK vilket till största del hänför sig till forskning- och utvecklingskostnader 
samt avskrivning av goodwill. Motsvarande kostnader för koncernen uppgick till -21 470 (-7 462) KSEK 
och består delvis av arbetet kring Covid-19 tester samt delvis av koncernens forskning kring bolagets 
övriga kärnprodukter. 
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Försäljningskostnaderna uppgick till -1 554 (-460) KSEK för fjärde kvartalet. Motsvarande siffra för 
koncernen uppgick till -8 919 (-226) KSEK. Administrationskostnaderna för kvartalet uppgick till  

-11 607 (-4 112) KSEK och -7 768 (-2 877) KSEK för koncernen. Kostnaderna består, förutom av 
administration, diverse konsultkostnader samt kostnader avseende juridiska tjänster. 

 

Resultat före skatt för moderbolaget för perioden oktober till december 2021 uppgick till -54 700 (-10 
556) KSEK. Resultat före skatt för koncernen uppgick till -43 335 (-10 347) KSEK. 
 
Som redogjorts för ovan i VD ordet kring turerna kring NowMed har bolaget tvingats lägga ned stora 
resurser för att bringa klarhet i den oreda som uppkommit med anledning av vår tidigare distributör. 
Dessa kostnader är primärt av engångskaraktär och innefattar dels legal och forensisk utredning och 
annan rådgivning kopplade till denna situation, dels olika oförutsedda och adderande kostnader i form 
utav extern konsulthjälp, transporter och administration av lager. Detta är huvudorsaken till den 
ökade kostnadsmassan jämfört med tidigare kvartal. 
 
FINANSIELL STÄLLNING 

Soliditeten 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. 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. 

 

Med anledning av uteblivna intäkter kopplade till vår tidigare distributör, samt högre kostnader 
relaterade till den uppkomna situationen, är koncernens likvida situation ansträngd men dock inte 
akut. Detta föranleder styrelsen att planera för åtgärder med syfte att säkerställa koncernens 
finansiella ställning. 

 
KASSAFLÖDE OCH INVESTERINGAR 

Moderbolagets kassaflöde för perioden oktober till december 2021 var -75 648 ( -9 660) KSEK. 
Koncernens kassaflöde uppgick för perioden till -77 850 (-7 273) KSEK.  

Under kvartalet gjordes amortering av räntebärande kortfristigt lån om 54 659 kSEK.  

 
VINSTDISPOSITION 

Styrelsen föreslår ingen utdelning för räkenskapsåret 2021. 
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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 OMX-koncernen. Bolag på First North Growth 
Market är inte underställda samma regler som bolag på den reglerade huvudmarknaden. I stället är de 
underställda ett mindre långtgående regelverk anpassat för små tillväxtbolag. Risken vid en 
investering i ett bolag på First North Growth Market kan därför vara högre än vid en investering i ett 
bolag på huvudmarknaden. 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 Fondkommission 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. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat samt 
berättigar till en röst på bolagsstämma. 

 

 

MODERBOLAGET Jan - Dec 
2021 

Jan - Dec 
2020 

Antal aktier före full utspädning 17 324 062 11 935 289 

Antal aktier efter full utspädning 18 194 146 13 989 362 

Resultat per aktie före full utspädning -7,58 -2,13 
Genomsnittligt antal aktier före full 
utspädning 15 029 500 8 672 071 

Genomsnittligt antal aktier efter full 
utspädning 15 899 584 10 726 144 

 
GRANSKNING AV REVISOR 

Delårsrapporten har ej granskats av Bolagets revisor. 
 
KOMMANDE FINANSIELLA RAPPORTER 

Delårsrapport Q1 2022  2022-05-25 

Årsredovisning 2021  2022-05-30 

 
ÅRSSTÄMMA 2022 

Årsstämma 2022   2022-06-20 
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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.  

Distributionsavtalet med Bolagets distributör NowMed Sweden AB har upphört. Som en konsekvens 
av detta har Bolaget etablerat en direkt affärsrelation med sin thailändska distributör. Om Bolaget inte 
når en överenskommelse med den thailändska distributören avseende leveransvolymer, 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 produkter. Relationerna 
med kunder och partners kan vara svåra att utvärdera och det finns en risk att detta påverkar de 
framtidsutsikter 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 partnerrelationer inte kan 
etableras. För att kunna marknadsföra 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 förmåga att generera intäkter kan komma att hämmas.  

Bolaget är ett litet företag med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och kapital. Det 
finns en risk att Bolaget inte förmår att rekrytera eller bibehålla personal. Bolaget är vidare beroende 
av immateriella rättigheter, know-how och företagshemligheter. De finansiella riskerna kan 
sammanfattas under en likviditets- och finansieringsrisk, kreditrisk samt en valutarisk. Externa faktorer 
såsom Covid-19 kan också påverka Bolaget negativt genom att minska Bolagets möjligheter att bedriva 
kliniska studier, erhålla regulatoriska marknads godkännanden och bedriva försäljningsarbete. För en 
utförligare beskrivning av Bolagets risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till årsredovisningen för 
2020 som finns på Bolagets hemsida, www.AegirBio.com. 
  

http://www.aegirbio.com/
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RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET - KONCERN 

 
 

  Kvartal 4 Helår 
  2021-10-01 2020-10-23 2021-01-01 2020-10-23 
KSEK 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

        

Rörelsens intäkter       

Nettoomsättning 2 767 - 13 282 - 
Kostnad sålda varor -1 698 - -7 772 - 

Bruttovinst 1 069 - 5 511 - 
       

Rörelsens kostnader       

Forsknings- och Utvecklingskostnader -21 470 -7 462 -51 354 -7 462 
Försäljningskostnader -8 919 -226 -16 342 -226 
Administrationskostnader -7 768 -2 877 -19 432 -2 877 
Övriga rörelseintäkter 2 002 218 2 111 218 
Övriga rörelsekostnader -85 - -654 - 
Rörelseresultat -35 172 -10 347 -80 161 -10 347 

       

Resultat från finansiella poster       

Finansiella intäkter -406 - 362 - 
Finansiella kostnader -7 757 - -12 862 - 

Resultat före skatt -43 335 -10 347 -92 660 -10 347 

       

Skatt 331 - 331 - 

Periodens resultat -43 004 -10 347 -92 329 -10 347 
       

Övrigt totalresultat       

Omräkningsdifferens -1 495 - -2 047 - 

Årets totalresultat -44 499 -10 347 -94 376 -10 347 
       

Periodens/Årets totalresultat fördelat 
på moderbolagets aktieägare 

-44 499 -10 347 -94 376 -10 347 
      

       

Resultat per aktie, SEK -2,96 -1,19 -6,28 -1,19 

 

 

Resultat per aktie, räknat på resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare under året (uttryckt i 
kronor per aktie) dividerat med genomsnittligt antal aktier före full utspädning per 31 december vilket 
uppgick till 15 029 500 aktier. 
 
 
  



BOKSLUTSKOMMUNIKÈ 2021 11 

 

 

RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING - KONCERN 

 
Rapport över finansiell ställning     
Tillgångar     
(KSEK) 2021-12-31 2020-12-31 

Tillgångar     
Immateriella anläggningstillgångar 333 331 30 883 
Materiella anläggningstillgångar 1 288 95 
Nyttjanderättstillgångar 1 289 692 
Övriga finansiella tillgångar 257 - 

Summa anläggningstillgångar 336 165 31 670 
      
Omsättningstillgångar     
Varulager 24 894 - 
Kortfristiga fordringar 9 282 2 132 
Likvida medel 34 026 10 395 

Omsättningstillgångar sammanlagt 68 202 12 527 
      
Summa tillgångar 404 367 44 197 

      

      
Eget kapital och skulder     
(KSEK) 2021-12-31 2020-12-31 

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 370 419 38 919 
      
Långfristiga skulder     
Uppskjuten skatteskuld 6 716 - 
Leasingskuld 190 692 
Övriga långfristiga skulder 8 440 - 

Långfristiga skulder sammanlagt 15 346 692 
      
Kortfristiga skulder     
Räntebärande skulder 1 201 - 
Övriga kortfristiga skulder 17 401 4 586 

Kortfristiga skulder sammanlagt 18 602 4 586 
      
Summa skulder 33 948 5 278 
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 404 367 44 197 

    
Soliditet 92% 88% 
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KASSAFLÖDE KONCERNEN 
 
 Kvartal 4 Helår 
  2021-10-01 2020-10-23 2021-01-01 2020-10-23 
KSEK 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 
Den löpande verksamheten       
Rörelseresultat -35 588 -10 347 -80 161 -10 347 
Justering för poster som inte ingår i 
kassaflödet 6 657 32 10 432 32 

Erlagd ränta -7 776 -29 -12 861 -29 
Betald inkomstskatt   - - - 
Kassaflöde före förändringar i rörelsekapital -36 707 -10 344 -82 590 -10 344 
Förändring av rörelsefordringar 30 562 -1 568 -18 567 -1 568 
Förändring av rörelseskulder -17 046 4 507 -6 617 4 507 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -23 191 -7 405 -107 774 -7 405 
Förvärv av materiella tillgångar - -98 - -98 
Förvärv av immateriella tillgångar - - - - 
Förändring finansiella tillgångar - - - - 
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 -98 0 -98 
Nyemission 0 230 131 405 230 
Förändring av lån -54 659 - - - 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -54 659 230 131 405 230 
     
Årets kassaflöde -77 850 -7 273 23 631 -7 273 
Likvida medel vid periodens början 111 876 17 668 10 395 17 668 
Likvida medel vid periodens slut 34 026 10 395 34 026 10 395 

 
FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL, KONCERNEN 

(KSEK) 
Aktie- Övrigt till- Balanserat 

Totalt 
kapital skjutet kapital Resultat 

     

Ingående balans 23 oktober 
2020 833 30 180 -9 096 21 917 

Förvärv Viraspec AB 32 7 136 - 7 168 
Förvärv Thyrolytics AB 88 19 865 - 19 953 
Transaktioner med aktieägare     

Nyemission, TO 3 226 - 229 
Årets totalresultat - - -10 347 -10 347 

Eget kapital 31 december 2020 955 57 407 -19 443 38 919 
     

Ingående balans 1 januari 2021 955 57 407 -19 443 38 919 

Fusion LifeAssays 139 145 541 - 145 680 
Förvärv Abreos 159 148 632 - 148 791 
Transaktioner med aktieägare         
Nyemissioner 133 131 272 - 131 405 
Årets totalresultat - - -94 376 -94 376 

Eget kapital 31 december 2021 1 386 482 852 -113 819 370 419 
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING 

 
  Kvartal 4 Helår 
  2021-10-01 2020-10-01 2021-01-01 2020-01-01 
KSEK 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

        

Rörelsens intäkter       

Nettoomsättning 146 - 550 14 
Kostnad sålda varor -259 - -259 - 

Bruttovinst -113 - 291 14 
       

Rörelsens kostnader       

Forsknings- och Utvecklingskostnader -24 547 -5 978 -44 060 -10 501 
Försäljningskostnader -1 554 -460 -7 946 -808 
Administrationskostnader -11 607 -4 112 -20 298 -7 224 
Övriga rörelseintäkter 1 229 - 1 229 - 
Övriga rörelsekostnader -518 - -654 - 
Rörelseresultat -37 111 -10 550 -71 438 -18 519 

       

Resultat från finansiella poster       

Finansiella intäkter 1 180 - 1 210 - 
Finansiella kostnader -18 769 -6 -23 454 -6 

Resultat före skatt -54 700 -10 556 -93 681 -18 525 

       

Bokslutsdispositioner -22 572   -22 572  
Skatt 2 308 - 2 308 - 

Periodens resultat -74 964 -10 556 -113 945 -18 525 
       

Resultat per aktie, SEK -4,99 -1,22 -7,58 -2,14 

 

I moderbolaget återfinns inga poster som redovisas i övrigt totalresultat varför summa totalresultat överensstämmer 
med årets resultat.  
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING 

Tillgångar    

KSEK 2021-12-31 2020-12-31 

     
Anläggningstillgångar     
Immateriella anläggningstillgångar 137 337 3 220 
Andelar i koncernföretag 78 739 27 121 
Summa anläggningstillgångar 216 076 30 341 
      
Omsättningstillgångar     
Fordringar på koncernföretag 33 803 - 
Kortfristiga fordringar 2 095 3 500 
Likvida medel 28 141 10 277 
Summa omsättningstillgångar 64 039 13 777 
      
Summa tillgångar 280 115 44 118 

    
    
Eget kapital och skulder    

KSEK 2021-12-31 2020-12-31 

     
Eget kapital 270 934 39 837 
      
Kortfristiga skulder     
Skulder till koncernföretag 1 450 - 
Övriga kortfristiga skulder 7 731 4 281 
Summa kortfristiga skulder 9 181 4 281 
      
Summa eget kapital och skulder 280 115 44 118 

    
Soliditet 97% 90% 
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KASSAFLÖDE MODERBOLAGET 
 
 Kvartal 4 Helår 
  2021-10-01 2020-10-01 2021-01-01 2020-01-01 
KSEK 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 
Den löpande verksamheten       
Rörelseresultat -37 112 -10 550 -71 438 -18 519 
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 24 552 - 25 235 - 
Erlagd ränta -5 048 - -9 702 - 
Betald inkomstskatt -27 -6 -27 -6 
Kassaflöde före förändring i rörelsekapital -17 635 -10 556 -55 932 -18 525 
Förändring av rörelsefordringar 25 048 -2 677 -310 -3 400 
Förändring av rörelseskulder -10 767 2 531 -57 299 4 181 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 354 -10 702 -113 541 -17 744 
Förvärv av immateriella tillgångar - - - -2 419 
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 0 -2 419 
Nyemission - 1 042 131 405 30 391 
Förändring av lån -54 659     
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -54 659 1 042 131 405 30 391 
     
Årets kassaflöde -75 648 -9 660 17 864 10 228 
Likvida medel vid periodens början 103 789 19 937 10 277 49 
Likvida medel vid periodens slut 28 141 10 277 28 141 10 277 

 
FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL, MODERBOLAGET 

(KSEK) Aktiekapital  
Överkurs- Balanserat 

resultat  
Periodens 

resultat Totalt 
fond 

      

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 
Förvärv Viraspec AB 32 7 136 - - 7 168 
Förvärv Thyrolytics AB 88 19 865 - - 19 953 
Periodens resultat - - - -18 525 -18 525 
Eget kapital 31 december 
2020 955 57 408 0 -18 525 39 838 

      
Ingående balans 1 januari 
2021 955 57 408 0 -18 525 39 838 

Föreg. årsresultat - - -18 525 18 525 0 
Nyemissioner 133 131 272 - - 131 405 
Fusion LifeAssays 139 145 541 - - 145 680 
Fusionsresultat - - 18 330 - 18 330 
Förvärv Abreos 159 49 467 - - 49 626 
Periodens resultat - - - -113 945 -113 945 

Eget kapital 31 december 
2021 1 386 383 688 -195 -113 945 270 934 
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NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA 

 

NOT 1  ALLMÄN INFORMATION 

AegirBio AB, org. nr 559222–2953 är moderbolag i AegirBio-koncernen. AegirBio AB har sitt säte i 
Lund, Sverige. Samtliga belopp redovisas i tusentals kronor (KSEK) om inte annat anges. Uppgifterna 
inom parentes avser motsvarande period föregående år. 

 

 
NOT 2  REDOVISNINGSPRINCIPER 

AegirBio AB upprättar koncernredovisningen i enlighet med International Financial Reporting 
Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB). 

Moderbolaget tillämpar from 2021 samma redovisningsprinciper som koncernen dock med beaktande 
av rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering: RFR 2, Redovisning för juridiska personer. 

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering för koncernen och enligt 
årsredovisningslagen för moderbolaget. För koncernen är de tillämpade redovisningsprinciperna 
oförändrade jämfört med årsredovisningen från föregående år. Moderbolaget redovisade tidigare 
enligt BFNAR 2012:1. För mer information om koncernens redovisningsprinciper hänvisas till 
publicerad årsredovisning som finns på bolagets hemsida www.AegirBio.com. 

 

 
NOT 3  FÖRVÄRV AV RÖRELSE 

 

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 Inc. I förvärvet inkluderas också 
Abreos Biosciences Incs franska dotterbolag, Abreos France SARL. 

 

Abreos har en portfölj av Veritoper ämnade för tester av patienter under behandling med biologiska 
läkemedel. Dessa tester kan snabbt och kostnadseffektivt utvecklas till laboratorie- 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 149 165 KSEK. Apportemissionen har medfört en utspädningseffekt om ca 11,81 procent av antalet 
aktier och röster i AegirBio. Genom apportemissionen 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 förvärvskostnader men inklusive 
avskrivningar på övervärden). Förvärvskostnaderna uppgick till 254 KSEK och redovisas som 
försäljnings- och administrationskostnader och i kassaflödesanalysen 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 förvärvstidpunkten: 
 

KSEK  
  
Immateriella tillgångar 147 482 
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 149 165 

  
Koncerngoodwill - 

  
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 gemensamt den 25 januari 2021 en fusionsplan 
för att genomföra en fusion enligt vilken AegirBio absorberar LifeAssays. Den 23 februari 
offentliggjordes det fusionsdokument vilket avser samgående med LifeAssays i enlighet med 
"Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar", utgivna av Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning.  

 

LifeAssays besitter ett antal olika teknologier för patientnära tester, bl a QDA, en plattform för enkla 
och precisa hemtest, SampleX, en unik provbehandlingsteknologi för uppföljning av patienter under 
behandling med biologiska läkemedel. Förvärvet skapar synergier med möjligheter till effektivare 
forsknings- och utvecklingsarbete samt snabbare produktutveckling.  

 

Fusionen registrerades av Bolagsverket den 10 juni och fusionsvederlaget uppgår 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 
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145 680 KSEK. Justerat för LifeAssays innehav av aktier AegirBio, uppgår fusionsvederlaget 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 förvärvskostnader men inklusive 
avskrivningar på övervärden). 

 

Förvärvskostnaderna uppgick till 1 071 KSEK och redovisas som försäljnings- och 
administrationskostnader och i kassaflödesanalysen redovisas dessa i den löpande verksamheten. 

 

Effekter av förvärv av verksamhet avseende patientnära tester 

De förvärvade företagens nettotillgångar vid förvärvstidpunkten: 
KSEK  
  
Immateriella tillgångar 1 726 
Materiella anläggningstillgångar 584 
Uppskjuten skattefordran 701 
Övriga finansiella anläggningstillgångar 12 320 
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 1 726 KSEK och består av  
utvecklingsutgifter med en bedömd nyttjandeperiod om fem år.   
    
Övriga finansiella anläggningstillgångar    
    
Övriga finansiella tillgångar inkluderar kapitalandelen avseende LifeAssays  
 innehav i AegirBio per fusionsdagen, 10 821 KSEK.    
I AegirBiokoncernens balansräkning elimineras värdet av     
kapitalandelen mot motsvarande eget kapital i AegirBio AB.   
    
Förvärvsnoten är preliminär och kan komma att justeras.    
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NOT 4 GOODWILL 

I AegirBio koncernens balansräkning ingår goodwill med totalt 276 845 (0) KSEK. För samtliga 
goodwillvärden har återvinningsvärdet framtagits genom en beräkning av nyttjandevärdet för den 
kassagenererande enheten. Ledningen för AegirBio koncernen följer hela verksamheten som en 
kassagenererande enhet. Som återvinningsvärde har marknadsvärdet på bolagets samtliga noterade aktier 
per balansdagen använts. Något nedskrivningsbehov av goodwill har ej identifierats. 
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Styrelsens intygande  

Styrelsen och tf verkställande direktören intygar att denna rapport ger en rättvisande bild av koncernens 
finansiella ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen 
och de företag som ingår i koncernen står inför.  

 

 

Lund 25 februari 2022 
 

 

 
 
 
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA: 

Anders Ingvarsson, SO AegirBio AB 
E-post: ir@aegirbio.com 

Adress: Scheelevägen 27, 223 63 Lund 

 
 

 
 

   

Anders Ingvarsson 
Styrelsens ordförande 

 Seppo Mäkinen 
 Styrelseledamot 

   

Bradley Messmer 
Styrelseledamot 

 Fredrik Häglund 
Styrelseledamot 

   

Patrik Elfwing 
Tillförordnad Verkställande 
direktör 

  

mailto:ir@aegirbio.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AegirBio AB (publ) | Scheelevägen 27 | SE-223 63 Lund 

+46 46 286 55 00 | info@AegirBio.com | www.AegirBio.com 
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