
 

Diagonal Bio AB offentliggör bokslutskommuniké 2021 

 

Onsdag, 23 februari 2022 

Diagonal Bio AB (publ) (”Diagonal” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed bokslutskommuniké för 

perioden 1 januari – 31 december 2021. Bokslutskommunikén finns tillgänglig som bifogat 

dokument samt på Bolagets hemsida (www.diagonalbio.com). Nedan följer en kort sammanfattning 

av rapporten.  

 

VD Jack Egelund Madsen kommenterar 

”Vi är stolta över de betydande tekniska framstegen som gjorts under de senaste månaderna. De 

framgångsrika testerna med parallell detektion av olika patogener, indikerar en stor potential för att 

samtidigt kunna påvisa genetiskt material från exempelvis virus, bakterier och svampar. Våra senast 

presenterade resultat är steg mot möjliggörandet av snabb, enkel och tillförlitlig diagnos av flera 

sjukdomar samtidigt eller diagnosticering av flera patienter samtidigt. Vi ser en stor potential för 

tekniken och fortsätter det löpande utvecklingsarbetet med vidare förbättringar”. 

 

Sammanfattning av bokslutskommuniké  

Fjärde kvartalet (2021-10-01 – 2021-12-31)  

• Bolagets intäkter uppgick till 1 182 KSEK (4 655 KSEK) varav kapitaliserat utvecklingsarbete utgjorde 

1 024 KSEK (4 571 KSEK). 

• Rörelseresultatet uppgick till -3 023 KSEK (-226 KSEK). 

• Resultat per aktie uppgick till -0,33 SEK (-0,06 SEK). 

• Periodens kassaflöde uppgick till -4 123 KSEK (2 059 KSEK). 

• Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 20 766 SEK (3 668 SEK). 

 

Helår (2021-01-01 – 2021-12-31)  

• Bolagets intäkter uppgick till 8 718 KSEK (6 089 KSEK) varav kapitaliserat utvecklingsarbete utgjorde  

8 263 KSEK (5 978 KSEK). 

• Rörelseresultatet uppgick till -11 120 KSEK (-583 KSEK). 

• Resultat per aktie uppgick till -1,62 SEK (-0,16 SEK). 

• Periodens kassaflöde uppgick till 17 099 KSEK (3 668 KSEK). 

 

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 

• Den 14 oktober meddelade Diagonal Bio AB att bolaget flyttade 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 har beviljat ett anslag om 4,2 

MSEK till ett forskningsprojekt 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 förbättrat 

plattformsdesign kunde bolaget redogöra för goda testresultat med en uppdaterad sensorprototyp 

som visade en noggrannhet på 96,5 procent i en studie där 142 covid-19 prover testades.  

http://www.diagonalbio.com/


 

• Den 1 december 2021 anställdes Roman Lyttleton på deltid som forskare med expertis inom 

elektrokemiska, för att stärka produktutvecklingen samt forskning och utveckling (FoU).  

• Den 3 december 2021 presenterade Diagonal Bio AB nya testresultat. Testerna visar att positiva covid-

19 prover kunde detekteras på i genomsnitt 9,85 minuter. 

• Den 10 december 2021 meddelade Diagonal Bio AB att British Standards Institutions Group (BSI) har 

genomfört det första steget i revisionen av bolagets kvalitetssystem (QMS) i ett viktigt steg mot ISO 

13485-certifieringen.  

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

• Den 1 januari 2022 anställde Diagonal Bio AB Emelie Danefur som labbtekniker för att stärka den 

interna forskning och utvecklingsavdelningen, samt Caroline Kotur som Grant- & Office manager på 

deltid med syfte att säkra mjuka pengar till bolaget. 

• Den 17 januari 2022 meddelade Diagonal Bio AB att bolaget har signerat ett samarbetsavtal med 

produktutvecklingsbolaget OIM Sweden AB i Malmö. Avtalet avser ett ramavtal avseende 

vidareutveckling av Panviral.   

• Den 1 februari 2022 kontrakterades Joakim Nilsson på deltid som Regulatory Affairs Manager för att 

stärka den regulatoriska processen. 

• Den 8 februari 2022 presenterade Diagonal Bio AB nya testresultat som bekräftar samtidig detektion 

av två patogen: covid-19 och influensavirus typ A, på under tio minuter. Testdata visade att 24 positiva 

covid-19 prover detekteras på 9,18 minuter i genomsnitt, standardavvikelsen 0,95 minuter och 24 

positiva influensavirus typ A prover detekteras på 8,99 minuter i genomsnitt, standardavvikelsen 0,33 

minuter. 

 

För mer information, vänligen kontakta 

Jack Egelund Madsen, VD 

Telefon: +46 73 526 27 59 

E-post: jem@diagonalbio.com 

Certified Adviser  

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB 

Telefon: +46 11 32 30 732 

E-post: ca@skmg.se 

 

Diagonal Bio AB grundades 2020 och är ett svenskt bioteknikbolag med säte och kontor i Lund. Bolaget utvecklar plattformen 

Panviral för att detektera och diagnostisera små sektioner av patogengenom, exempelvis virus, bakterier och svampar. Bolagets 

vision är att minska mänskligt lidande genom att med egenutvecklad teknik revolutionera global diagnostik av patogenburna 

sjukdomar. 
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