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Diagonal Bio är utvalda att ansluta sig till den första 
nordiska HealthTech-delegationen någonsin till Japan 
 
Diagonal Bio AB (”Diagonal” eller ”Bolaget”) (Nasdaq Stockholm First North: DIABIO) har valts ut som ett av 
sjutton nordiska start-ups inom HealthTech för att delta i en delegation till Japan. Deltagandet kommer bland 
annat att inkludera ett besök hos BioJapan, Asiens största partner inom bioteknik, seminarium samt ett 
utställningsprogram.  
 
Den första HealthTech-delegationen någonsin med ”Nordic Made”-tema arrangeras av Asia House Denmark, 
Nordic Innovation House Tokyo och The Nordic Asian Venture Alliance, med hjälp från samhällsorganisationer i 
alla fem nordiska länder samt de fem nordiska handelsfrämjande tjänstemännen i Tokyo. Delegationen stöds av 
Nordic Innovation, en organisation under Nordiska ministerrådet som syftar till att göra Norden till en 
pionjärregion genom att främja entreprenörskap, innovation och konkurrenskraft i nordiska bolag. Delegationen 
kommer att besöka Japan i oktober 2022. 
 
“Att bli utvald att ingå i den här delegationen är en spännande möjlighet. Under besöket i Japan kommer Diagonal 
Bio ha möjlighet att träffa japanska investerare, potentiella partners och andra innovativa HealthTech-bolag i 
världens snabbast växande region. Det ger oss också möjlighet att, på en helt ny marknad, lyfta fram Panvirals 
potential och dess revolutionerande teknik för att ge patientnära diagnoser med dess förmåga att diagnostisera 
upp till åtta olika infektionssjukdomar inom 10-15 minuter” säger Jack Egelund Madsen, VD på Diagonal Bio AB. 
 
Under besöket i Japan kommer delegationen även att besöka Shibuya Startup Center där Diagonal Bio kommer 
att träffa lokala intressenter, inkluderat japanska investerare och företag inom hälsovårdssektorn, samt få 
förstahandskunskap kring affärer på den japanska marknaden och hur de bäst genomförs.  
 
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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