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Diagonal Bio AB presenterar resan mot 
kommersialisering på HealthTech Nordic Conference  
 
Diagonal Bio AB (”Diagonal” eller ”Bolaget”) (Nasdaq Stockholm First North: DIABIO) kommer idag att 
presentera “The journey so far” på HealthTech Nordic Conference 2022. HealthTech Nordic är en årlig 
konferens som samlar ledare inom hälsoteknikbranschen med ambitionen att hitta vägar till smartare 
sjukvård.  
 
Presentationen kommer att hållas av Diagonals grundare och Chief Scientific Officer, Andreas Nyberg, och 
kommer att beskriva den resa som Diagonal har gjort, från idé till att nu börja kommersialiseringen av sin 
banbrytande diagnostiska plattform Panviral, på lite över två år.  
 
“Diagonal började med en rad WhatsApp-meddelanden och genom användandet av diagonalt tänkande 
kombinerade vi molekylärbiologi och elektrokemi för att utveckla grunden för Panvirals patenterade teknologi. 
Resan mot att nu vara nära kommersialisering har varit kort och spännande och jag ser fram emot att prata om 
det på HealthTech Nordic” säger Andreas Nyberg, grundare och Chief Scientific Officer på Diagonal Bio AB. 
 
Diagonals revolutionerande plattform, Panviral, levererar patientnära diagnostiska resultat inom cirka femton 
minuter med samma noggrannhet som PCR-baserade teknologier för upp till åtta patienter, eller åtta olika 
infektionssjukdomar, parallellt. Panviral kan användas för att diagnostisera ett brett spektrum av 
infektionssjukdomar såsom luftvägsinfektioner, sexuellt överförbara sjukdomar och antibiotikaresistenta 
bakterier.  
 
“Vi är glada över att kunna få möjligheten att presentera vår resa på HealthTech Nordic Conference. Panvirals 
förmåga att ge snabba och korrekta patientnära diagnoser av ett flertal infektionssjukdomar eller patienter 
parallellt inom 10-15 minuter är helt klart en del av en smartare framtid inom sjukvård,” säger Jack Egelund 
Madsen, VD på Diagonal Bio AB. 
 
 
För ytterligare information om Diagonal Bio AB, vänliga kontakta 
Jack Egelund Madsen, VD 
Telefon: +46 73 526 27 59 
E-post: jem@diagonalbio.com 
Hemsida: www.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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