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Diagonal Bio AB presenterar på MVAs nätverksevent – 
Förberedelser inför nästa pandemi  
 
Diagonal Bio AB (”Diagonal” eller ”Bolaget”) (Nasdaq Stockholm First North: DIABIO) kommer presentera på 
Medicon Valley Alliance’s nätverksevent Förberedelser inför nästa pandemi den 25 oktober 2022. 
Presentationen ska hållas av Diagonal Bios VD, Jack Egelund Madsen, och har rubriken ”Panviral: Skapar 
morgondagens diagnostiska plattform”, som en del av en diskussion om att hantera framtida utbrott av 
infektionssjukdomar.  
 
Medicon Valley Alliance (MVA) är den ledande organisationen för life science-nätverk och är centrerad kring 
Köpenhamn i Danmark och södra Sverige. MVAs över trehundra medlemmar inkluderar universitet, sjukhus, 
human life science-företag, regionala myndigheter, kommuner och tjänsteleverantörer.  
 
”En av de största lärdomarna från COVID-19 var behovet av innovativa, snabba och exakta diagnostiska lösningar, 
som också är patientnära, i såväl kommersiella miljöer som på arbetsplatser och flygplatser. MVAs nätverksevent 
”Förberedelser inför nästa pandemi” är ett tillfälle att öppet diskutera och omvärdera hur nya diagnostiska 
verktyg, behandlingar och andra förändringar i dagens sjukvårdssystem kan komma att rädda liv när nästa 
infektionssjukdom bryter ut. Panviral tillhandahåller snabba, exakta och patientnära diagnoser för i stort sett alla 
typer av infektionssjukdomar, vilket gör att Panviral kan vara med när framtida utbrott av infektionssjukdomar 
ska tas itu med. Jag ser fram emot att presentera Panviral som morgondagens diagnostiska plattform för ledande 
life science- och hälsoteknikexperter,” säger Jack Egelund Madsen, VD på Diagonal Bio AB. 
 
Systemet Panviral levererar patientnära diagnostiska resultat inom 10-15 minuter på upp till åtta patienter 
och/eller åtta olika infektionssjukdomar parallellt, med samma noggrannhet som de PCR-baserade 
teknologierna.  
 
För mer information om MVAs event, besök: https://mva.org/event/mva-rd-infectious-disease-okt-2022/  
 
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 
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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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