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Diagonal Pharma förbereds inför notering i Q2 

“Founded during the Covid-19 crises towards a transition to become a professional company with 
major growth ambitions on the path to listing on Nasdaq First North Growth Market.” 
 
Major steps from the initial startup founded during the Covid-19  
Crises towards a transition to become a professional company  
with major growth ambitions on the path to listing on Nasdaq  
First North Growth Market. We have come a long way in a very 
short time and continue to optimize and focus our effort to get  
the first product to market and we are confident in the opportunities 
to continue to develop as a commercial company driven by a strong and  
experienced team that will enable us to continue at the same  
high pace during the rest of the year. 
 
This is truly an exciting journey with the potential to limit the  
spread of disease worldwide, hence our efforts will have a  
direct impact on the lives and health of individuals at a global scale. 
 

Jack Egelund Madsen, VD 

1 januari – 31 mars (jmf 2020) och (jmf hela 

2020) KSEK 

 Bolagets intäkter uppgick till 2 844 (0) 

(5 998) 

 Periodens resultat uppgick till - 727 (-7)  

(-583) 

 Likvida medel uppgick till 349 (617)  

(3 668) 

Väsentliga händelser under perioden 

 Under första kvartalet 2021 har bolaget 

anställt en verkställande direktör, Jack 

Egelund Madsen. Jack har en 

doktorsexamen i bioteknik från 

Köpenhamns universitet och examen i 

företagsekonomi från Copenhagen 

Business School. Han har gedigen 

erfarenhet från ledarskap, 

affärsutveckling, strategi, försäljning, 

marknadsföring, förvärv och förhandling. 

 Bolaget har tecknat ett avtal om 

kvalificerade personaloptioner med Jack 

Egelund. Avtalet ger Jack Egelund Madsen 

rätt att teckna högst 160 020 aktier före 

2029 till kvotvärdet 0,00714 kr för 

respektive aktie. Motsvarande högst 3 % 

av utestående antal aktier efter 

genomförd spridningsemission 2021.  

 Bolaget gjorde betydande teknologiska 

framsteg i prototyputvecklingen och 

vidareutvecklingen av plattformens 

prestanda. 

 Lyckade koncepttester av diagnostik av en 

rad nya luftvägsburna patogen har 

genomförts. 

 Bolaget har fördjupat och utvidgat sina 

akademiska och kommersiella 

partnernätverk för att maximera teknisk 

utveckling, vetenskaplig höjd och 

kommersiell genomslagskraft. 

 Under kvartalet ingicks avtal med 

Sedermera Fondkommission, vilka 

kommer bistå bolaget i den fortsatta resan 

mot notering på First North. 

 
Väsentliga händelser efter periodens slut 

 På extra bolagsstämma 16/4 valdes 

Mazars till bolagets revisorer. 

 Enligt avtal med Sedermera FK erhöll 

bolaget en lånefacilitet på 9,4 MSEK efter 
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transaktionskostnader. Lånet kommer 

omvandlas till ägande i samband med 

listningen av bolaget.  

 Diagonal Pharma AB har rekryterat en 

CFO, Per Heander, Per har 30 års 

erfarenhet från bank och riskkapital och 

arbetar idag i två andra noterade 

tillväxtföretag. Per kommer tillsammans 

med CEO ha en nyckelroll I bolagets 

utveckling.  

 Diagonal Pharma AB har blivit antagna 

som medlemmar i SmiLe-inkubatorn. 

Genom medlemskapet ges bolaget en 

tillgång till laboratorielokaler samt en 

ökad exponering mot omvärlden, där 

särskilt olika möjligheter till finansiering är 

av intresse.  

 Bolagets forskning och 

utvecklingsavdelning utökas med Roberto 

Munita som börjar sin anställning den 1 

maj. 

 Bolaget har skrivit ett avtal med SIGMA. 

SIGMA kommer bistå med konsulttjänster 

kopplat till de regulatoriska kraven som 

finns för att bolaget ska få sälja Panviral på 

global bas. Vidare avser bolaget rekrytera 

en erfaren kvalitetsansvarig som ska driva 

kvalitetsarbetet i bolaget. 
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Kort om Diagonal Pharma 

Affärsidé   

Bolaget avser att kommersialisera snabba, 

precisa och enkelt 

anpassningsbara diagnostiska produkter för 

internationella marknader där storskalig 

precisionsdiagnostik för mätning av olika typer 

av patogen eftertraktas. För att uppnå detta 

mål avser Diagonal Pharma att utveckla, 

tillverka och distribuera diagnostikplattformen 

Panviral tillsammans med kommersiella och 

akademiska partners. 

Vårt Bidrag  

Diagonal Pharmas diagnostiska testplattform 

Panviral ger sjukvården och patienter världen 

över ett snabbare, mer kostnadseffektivt och 

exakt svar kring förekomsten av patogen 

såsom virus, bakterier och svampar. Detta 

kommer leda till avsevärt minskade risker för 

smittspridning och kommer även göra det 

enklare för sjukvården att ställa diagnos samt 

förskriva rätt läkemedel. 

Vision    

Diagonal Pharmas vision är att skapa en ny 

standard för upptäckt av allsköns patogen 

såsom virus, svampar och bakterier, vilket 

kommer leda till minskad spridning av 

sjukdomar. 

Mission 

Diagonal Pharma ska genom sina produkter 

bidra till att en bättre hälsa uppnås på global 

basis. 

Marknad med stor potential 

Den marknad där bolaget är verksam uppgår 

årligen till 34 miljarder USD. Panviral möjliggör 

tre marknadsnischer för Bolaget att verka 

inom – skräddarsydda regionala paneler, 

utbrottskontrollsystem samt övervakning av 

sjukdomsförlopp och behandling. Att 

skräddarsy regionala paneler innebär 

skapandet av paneler som kan användas för 

specifika sjukdomar, till exempel att 

kombinera bakteriell lunginflammation, 

COVID-19, säsongsinfluensa 

och svampinfektioner. Utbrottskontrollsystem 

innebär att Diagonal ska ha den snabbaste, 

mest skalbara massanalysenheten för 

identifiering av smittsamma sjukdomar, vilket 

hindrar utbrott av 

pandemier. Marknadsnischen övervakning av 

sjukdomar och behandling möjliggör 

Panvirals snabbhet och realtidsmätnings-

funktioner möjliggör marknadsnischen 

övervakning av sjukdomsförlopp och 

behandling.  

Finansiella mål 

Diagonal Pharmas finansiella mål är att nå sina 

första kunder med volymförsäljning under 

2023. Bolaget ska uppnå positivt kassaflöde 

under 2024. 

Immateriella rättigheter (Panviral-teknologi) 

Det finns idag två patentansökningar med 
ursprung från samma patentfamilj och en 
tredje ansökan planeras inom kort. De ansökta 
patenten skyddar två olika principer för 
användning och mätning via biosensorer. 
Bolaget avser att kontinuerligt uppfinna och 
patentsöka för att expandera de nuvarande 
marknadsnischerna och utveckla nya 
produkter. 
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Omsättning, resultat 

och investeringar 

Bolagets nettoomsättning uppgick under 

perioden till 0 KSEK (0). Kvartalets intäkter 

uppgår till 2 844 och utgörs av aktiverade 

utgifter för utveckling. 

Bolagets rörelseresultat blev -727 KSEK (-7). 

De totala rörelsekostnaderna för perioden 

uppgick till 3 585 KSEK (7). 

Diagonal Pharma aktiverar kontinuerligt 

utgifter för nyutveckling samt balanserar 

patent. Under perioden var den totala 

investeringen i immateriella tillgångar 2 844 

KSEK (0), varav patent och varumärken stod 

för 36 KSEK (0). Aktiverade utgifter avseende 

egna utvecklingsprojekt uppgick till 2 844 KSEK 

(0). 

Finansiering 

Bolagets disponibla medel uppgick vid 

periodens utgång till 349 KSEK (617). 

Periodens kassaflöde från den löpande 

verksamheten uppgick till -439 KSEK (-7). 

Periodens kassaflöde från investerings-

verksamheten uppgick till -2 880 (-1).  

Periodens totala kassaflöde blev -3 319 KSEK 

(617).  

Som framgår av periodens kassaflöde har 

användningen främst gått till utveckling av 

bolagets plattform Panviral. 

 

 

 

 

 

 

Övrig information  

Bolaget Diagonal Pharma AB (publ) (org.nr. 

559248-8984), med säte i Lund. 

Information om risker och 

osäkerhetsfaktorer 

Diagonal Pharmas verksamhet är exponerad 

för ett flertal risker, såväl operationella som 

finansiella. De operationella riskerna utgörs 

främst av osäkerhet kring produktutveckling, 

leverantörsavtal, produktansvar och 

distribution.  

Forskning och utveckling 

Diagonal Pharma driver utvecklingsprojektet 

Panviral med målet att utveckla en 

produktportfölj för mätning av patogener som 

kan föranleda ett antal olika 

sjukdomstillstånd. Basen för bolagets 

produktutveckling är Immateriella rättigheter 

kring biosensorer.  

Personal 

Vid utgången av perioden hade bolaget 2 (0,2) 

anställda, varav 1 (0) kvinna och 1 (0,2) man.  
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Redovisningsprinciper 

Tillämpade redovisningsprinciper 

överensstämmer med Årsredovisningslagen 

(1995:1554) och Bokföringsnämndens 

allmänna råd BFNAR 2012:1 

Redovisningsprinciperna är oförändrade 

jämfört med tidigare av lämnad 

Årsredovisning. För ytterligare information om 

redovisningsprinciper, se sidan 6 i 

Årsredovisningen 2020 

Granskning 

Denna rapport har översiktligt granskats av 

bolagets revisorer. 

Finansiell kalender 

Beslut kring datum för finansiell rapportering 

under verksamhetsåret 2021 tas av styrelsen i 

maj 2021. 

Delårsrapporter och årsredovisningar finns 

tillgängliga på Diagonalpharma.com under 

finansiell information. 
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Styrelse och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av 

Diagonal Pharmas verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och 

osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.  

Lund den 29 april 2021 

 

Andreas Nyberg Kushagr Punyani  Johan Källstrand  
Styrelseordförande  Styrelseledamot  Styrelseledamot 
 

Jack Egelund Madsen 
Verkställande direktör  
 

Frågor kring rapporten besvaras av:  

Jack Egelund Madsen, VD, Diagonal Pharma AB Tel: 073-5262759|  
E-post: jem@diagonalpharma.com  

 
 
Adress 
Diagonal Pharma AB (publ) Organisationsnummer: 559248-8984 
Medicon Village, Scheeletorget 1, 223 81 LUND 
 
Telefon: 046-275 60 00 | info@diagonalpharma.com | www.diagonalpharma.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.diagonalpharma.com/
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Bolagets totalresultat i sammandrag

Resultaträkning 2021 2020 2020

KSEK jan-mars jan-mars jan-dec

Netto omsättning 0 20

Aktiverade kostnader för utveckling 2 844 5 978

Övriga rörelseintäkter 14 91

Bruttoresultat 2 858 0 6 089

Råvaror och förnödenheter -2 844 -6 050

Övriga externa kostnader -214 -7 -345

Personalkostnader -511 -210

Övriga rörelsekostnader -16 -67

Resultat före skatt -727 -7 -583

Räntekostnader - - -

Periodens resultat -727 -7 -583  

 

Bolagets finansiella ställning i sammandrag

Balansräkning 2021 2020 2020

Tillgångar KSEK jan-mars jan-mars jan-dec

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade kostnader för utveckling 8 822 5 978

Patent och varumärken 36

Summa immateriella anläggningstillgångar 8 858 0 5 978

Inventarier och verktyg

Summa materiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar 8 858 0 5 978

Omsättningstillgångar

Lager

Kortfristiga fordringar 281 1 327

Kassa och bank 349 617 3 668

Summa omsättningstillgångar 630 618 3 995

SUMMA TILLGÅNGAR 9 488 618 9 973

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 8 166 18 8 893

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder 1 322 600 1 080

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 9 488 618 9 973  
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Bolagets kassaflödesanalys i sammandrag 2021 2020 2020

KSEK jan-mars jan-mars jan-dec

Kassaflöde, löpande verksamheten -439 -7 170

Kassaflöde, investeringsverksamheten -2 880 -1 -5 978

Kassaflöde, finansieringsverksamheten 625 9476

Summa periodens kassaflöde -3 319 617 3 668

Förändring  eget kapital 2021 2020 2020

KSEK jan-mars jan-mars jan-dec

Eget kapital vid periodens ingång 8 893 0 25

Nyemission 25 9 476

Emissionskostnader

Periodens resultat -727 -7 -583

Belopp vid periodens utgång 8 166 18 8 893

Nyckeltal 2021 2020 2020

KSEK jan-mars jan-mars jan-dec

Rörelsekapital 1, KSEK -692 18 2 915

Kassalikviditet 2, % 48% 103% 370%

Soliditet 3, % 86% 3% 89%

Skuldsättningsgrad 4, % - - -

Antalet anställda 2 - 0

1 Summa omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder
2 Summa omsättningstillgångar exklusive varulager i procent av kortfristiga skulder
3 Eget kapital i procent av balansomslutningen
4 Räntebärande skulder i procent av eget kapital

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN
Meddelas senare efter beslut i styrelsen  
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