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Sammanfattning av delårsrapport 
 

 

1 april – 30 juni 2022  
• Bolagets intäkter uppgick till 995 KSEK (2 469 KSEK) varav kapitaliserat utvecklingsarbete 

utgjorde 941 KSEK (2 360 KSEK). 

• Rörelseresultatet uppgick till -4 344 KSEK (-3 066 KSEK). 

• Resultat per aktie uppgick till -0,53 SEK (-0,57 SEK). 

• Periodens kassaflöde uppgick till -486 KSEK (4 102 KSEK). 

• Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 16 434 SEK (4 451 SEK). 

1 januari – 30 juni 2022  
• Bolagets intäkter uppgick till 1 596 KSEK (5 327 KSEK) varav kapitaliserat utvecklingsarbete 

utgjorde 1 372 KSEK (5 204 KSEK). 

• Rörelseresultatet uppgick till -7 719 KSEK (-3 793 KSEK). 

• Resultat per aktie uppgick till -0,90 SEK (-0,79 SEK). 

• Periodens kassaflöde uppgick till -4 332 KSEK (783 KSEK). 

 

Väsentliga händelser under andra kvartalet 
 

• Den 14 april 2022 meddelade Diagonal Bio AB att Bolaget har uppdaterat de kommande 

målsättningarna för räkenskapsåret 2022 och 2023. De uppdaterade målsättningarna är i linje 

med Bolagets pågående och planerade arbete. 

 

• Den 18 april meddelade Diagonal Bio AB att Bolaget har säkerställt lånefinansiering om cirka 

5 MSEK i syfte att tillföra Bolaget rörelsekapital för fortsatt utveckling av Bolagets verksamhet. 

Med hjälp av lånefinansieringen har Bolaget möjlighet att uppnå värdehöjande aktiviteter före 

en mer långsiktig finansiering. 

 

• Den 23 maj 2022 meddelade Diagonal Bio AB att bolaget har erhållit ett så kallat ”intention 

to grant” från det Europeiska patentverket (”EPO”) avseende Bolagets patentansökan ”A 

” Med flera viktiga milstolpar bakom oss är jag och teamet väl motiverade för 
återstoden av 2022. Under 2023 ser vi fram emot att presentera resultat från 
våra samarbetspartners och påbörja processen för en marknadsintroduktion.” 

 
Jack Egelund Madsen 
VD, Diagonal Bio AB 



 
 

2 

 

DNA/RNA detection platform”, med ansökningsnummer 21715927.6, innebärande att EPO 

avser att bevilja ett europeiskt patent och att endast ett antal formaliteter kvarstår.  

 

• Den 9 juni 2022 meddelade Diagonal Bio AB att en första version av diagnostikplattformen 

Panviral för forskningsändamål förväntas levereras från utvecklingspartnern OIM Sweden AB 

under hösten 2022. Leveransen kommer att möjliggöra beta- och pilottestning tillsammans 

med potentiella nyckelpartners och Key Opinion Leaders.  

 

• Den 10 juni 2022 kunde Diagonal Bio AB meddela att EPO har beviljat ett europeiskt patent 

avseende bolagets kärnteknologi, för vilken EPO gav ett ”intention to grant” under maj 2022. 

Det beviljade patentet har titeln ”A DNA/RNA detection platform” och patentnummer 

EP3987059B1. Det formella beviljandet innebär att patentet kommer valideras i flertalet 

europeiska länder och ge Diagonal Bio ett patentskydd på marknaden fram till 2041. 

 

• Den 30 juni 2022 presenterade Diagonal Bio testresultat baserade på kliniska prover från 

patienter infekterade med luftvägsvirus. Patienterna testades med den senaste versionen av 

Bolagets förfinade sensorteknik och optimerad analytisk programvara. Totalt testades fyra 

olika luftvägsvirus. Noggrannheten var 98,3 procent för SARS-CoV-2, 98,2 procent för 

influensa A, 98,3 procent för influensa B, 100 procent för RS- virus (respiratoriskt syncytialvirus) 

och 98,7 procent för alla virus tillsammans. Den genomsnittliga tidsåtgången för detektion för 

samtliga virustyper var cirka tio minuter. 

 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 
 

• Den 11 augusti presenterades ett ”Letter of Intent” avseende pilottester i samverkan med 

Centre of Diagnotics på Danmarks Teknologiska Universitet i Köpenhamn. Testerna kommer 

initialt att jämföra Panviral-plattformen med PCR- och snabbtester kopplat till SARS-CoV-2, 

därefter kommer även tester genomföras på andra infektionssjukdomar. Testerna kommer att 

starta i samband med att Panviral enheterna levereras.  
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Diagonal Bio behåller fokus  
Under det senaste kvartalet har konflikten i Ukraina och skenande inflation präglat medierna och 
påverkat oss alla på den geopolitiska arenan i Europa. I kombination med att den senaste vågen av 
omicron-varianten klingat av har det inneburit ett minskat mediefokus på covid. Men minskat intresse 
för pandemin har inte förändrat vår syn på Panvirals relevans som en framtida diagnostikplattform för 
olika virusutbrott.  
 
Behovet för en point-of-care diagnostik som kan ge en snabb och exakt diagnos, har idag aldrig varit 
större. Den fortsatta närvaron av covid och framkomsten av nya virusutbrott understryker behovet att 
sjukvården framgent kommer behöva förstärkas för att lindra framtida virusutbrott, där det historiskt 
har existerat en avvägning mellan hastighet och noggrannhet i diagnostik. Panvirals unika 
kombination av molekylärbiologi och elektrokemi möjliggör snabb och exakt diagnostik i realtid av 
flera sjukdomar eller patienter parallellt, och erbjuder samma noggrannhet som dagens PCR-test utan 
behov av dyra och tidskrävande centraliserade laboratorier. 
 
Vi har under kvartalet fokuserat på prestandaförbättringar och utökade möjligheter till parallell multi-
patogentestning. Våra senaste testresultat från patienter med luftvägsvirus genererades med vår 
nyaste tekniska lösning och visade både hög noggrannhet och en konkurrenskraftig svarstid. Totalt 
analyserades 234 positiva och negativa patientprover. Noggrannheten var 98,7 procent och den 
genomsnittliga tidsåtgången för detektion för samtliga virustyper var cirka tio minuter för alla virus 
tillsammans (Influensa A, Influensa B, RS-virus och SRAS-CoV-2).  
 

Patent beviljat  
Vi är väldigt glada att europeiska patentverket under juni månad beviljade patent för Diagonal Bios 
kärnteknologi. Att vi nu har ett starkt skydd för vår viktigaste immateriella tillgång ger oss en stabil 
grund för den fortsatta utvecklingen av bolaget.  
 

 

VD Jack Egelund Madsen har ordet 
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Givande samarbete  
Under årets första kvartal meddelades att vi inlett ett samarbete kring produktutveckling med OIM 
Sweden AB. Samarbetet har lett fram till att de första Panviral-enheterna under hösten 2022. Det är en 
viktig milstolpe då dessa enheter, som enbart är avsedda för att användas i forskningssyfte (Research 
Use Only), öppnar för våra kommande aktiviteter. Kommersiellt innebär det att vi kan inleda 
samarbeten med Key Opinion Leaders och andra nyckelpartners. Utvecklingsmässigt kan vi påbörja 
betatestning och studier på infektionskliniker och kommersiella laboratorier, vilket i sin tur banar 
vägen för en CE-märkning.  
 
 

Vägen framåt 
I april uppdaterade vi våra målsättningar och nu arbetar vi vidare för att leverera på dessa mål. Störst 
fokus kommer att läggas på att säkerställa den första leveransen av Panviral-enheter och att utöka våra 
samarbeten med partners som key opinion leaders och infektionskliniker för att generera 
vetenskapligt underlag. Samtidigt fortsätter vi med att identifiera de första smittämnen vi ska ta fram 
förbrukningsmaterial för, och att utöka och optimera förmågan för Panviral att diagnostisera flera 
smittämnen simultant. 
 
Med flera viktiga milstolpar bakom oss är jag och teamet väl motiverade för återstoden av 2022. Vi har 
gjort en snabb resa – från att vi grundades 2020 till att snart leverera de första enheterna av Panviral 
för forskningsändamål. Nu blickar vi framåt och siktar in oss på att både presentera resultat från våra 
samarbetspartners och påbörja den kommersiella processen av Panviral.  
 
 

Jack Egelund Madsen 
VD, Diagonal Bio AB 
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Kort om Diagonal Bio AB 
 

Bakgrund 
Diagonal Bios Panviral-plattform växte fram från den unika idén att kombinera två distinkta 
vetenskapliga områden – molekylärbiologi och elektrokemi – med visionen att begränsa spridningen 
av infektionssjukdomar över hela världen. Med en exakt, lättanvänd, kostnadseffektiv, snabb och 
universell diagnostikprodukt med samma noggrannhet som PCR-baserade tekniker, som för 
närvarande anses vara standarden för diagnostik, men till en bråkdel av kostnaden och som samtidigt 
levererar en korrekt diagnos inom 10-15 minuter.  
Dagens marknad för testning av infektionssjukdomar saknar snabba och kostnadseffektiva plattformar. 
Med hjälp av sin patenterade teknik bryter Panviral den historiska avvägningen mellan hastighet, 
användarvänlighet, noggrannhet och kostnad i diagnostiktestsegmentet och eliminerar behovet av 
kostsam utrustning och centraliserad laboratorietestning, och möjliggör därmed patientnära 
diagnostik. 
Panviral levererar diagnostiska resultat inom 10-15 minuter med samma noggrannhet som PCR-
baserad teknik. Med sin nuvarande konfiguration kan Panviral antingen testa en patient för upp till åtta 
olika sjukdomar alternativt kan upp till åtta patienter testas parallellt. 
Panviral kan upptäcka närvaron av i princip alla typer av genetiskt material, vilket gör det till en mycket 
flexibel och universell plattform för diagnostiska test. Panviral kan användas för att diagnostisera ett 
brett spektrum av patogener kopplade till infektionssjukdomar såsom luftvägsinfektioner, sexuellt 
överförbara sjukdomar och antibiotikaresistenta bakterier. 
 
 

Affärs- och intäktsmodell 
Den initiala målmarknaden för Panviral kan komma att inkludera privata och infektionskliniker samt 
kommersiella kunder som flygplatser och arbetsplatser för upptäckt och förebyggande av utbrott av 
infektionssjukdomar.  De återkommande intäkterna från Panviral kommer att drivas av försäljning av 
förbrukningsvaror och reagenser för detektion av specifika infektionssjukdomar. Detta kommer att 
möjliggöra flexibel prissättning beroende på det specifika segmentet och marknaden för 
infektionssjukdomar. 
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Marknad med stor potential 
Diagonal Bio utnyttjar den ökande efterfrågan på omedelbara, exakta och prisvärda plattformar för 
sjukdomstestning.  Diagonal Bio kommer initialt att rikta in sig på segmentet infektionssjukdomar där 
den globala marknaden förväntas värderas till 40 miljarder USD år 2030 med en CAGR på 6,8 procent 
från 2021. Nordamerika och Europa är de största marknaderna medan Asien och Stillahavsområdet 
som har den snabbaste tillväxten med en CAGR på 8.5 procent fram till 20301.  
 
Panviral möjliggör tre marknadsnischer för Bolaget att verka inom. Dessa är skräddarsydda regionala 
paneler, utbrottskontrollsystem samt övervakning av sjukdomsförlopp och behandling. Skapandet av 
unika paneler kan användas för detektering av regionalt specifika sjukdomar, vilket exempelvis kan 
möta behovet av vintersäsongspatogen-testning som kan detektera olika patogen samtidigt från en 
och samma patient. Ett Panviral system kan exempelvis återfinnas på flygplatser, arenor och andra 
kritiska platser med hög genomströmning av människor. Med Panviral finns möjligheten att erbjuda 
den snabbaste och mest kostnadseffektiva s testplattformen för masstestning. Övervakning av 
sjukdomar och behandling möjliggör att Panviral kan upptäcka livshotande fall inom läkar- och 
specialistvården.  
 
 

Målsättningar 
 
2022 
 

• Definiera tekniska parametrar som Limit of Detection (LOD), noggrannhet och matriseffekt. 

• Utöka och optimera parallella multipatogentester. 

• Utföra en studie med kliniska prover på olika patogener för infektionssjukdomar. 

• Identifiera första produktnisch för produktens förbrukningsmaterial. 

• Initiera tillverkning av en kommersiellt gångbar enhet av produkten/produkterna med 

Research Use Only (RUO)-märkning. 

• Identifiera lämpliga regulatoriska vägar för medicinsk diagnostisk användning på olika globala 

marknader förutom EU. 

• Utöka samarbetet med key opinion leaders för generering av vetenskapliga 

data/rapporter/publikationer och/eller kliniker för infektionssjukdomar. 

2023 
 

• Insamling av data/resultat från det pågående samarbetet med key opinion leaders och/eller 

infektionskliniker och rapportera om fynden och/eller förbereda vetenskapliga manuskript för 

peer review-tidskrifter. 

• Undersöka ytterligare marknadsnischer för produktens förbrukningsvaror. 

• Identifiera potentiella distributörer och/eller andra partners för första marknadstillträde. 

• Initiera teknisk dokumentation för produkten enligt produktspecifika EU- och USFDA-vägar. 

• Initiera regulatoriska godkännanden. 

 
 
 
  

 
1 Infectious Disease Diagnostic Market Statistics | Forecast - 2030 (alliedmarketresearch.com) 

https://www.alliedmarketresearch.com/infectious-disease-diagnostic-market
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Finansiell information 
 
Aktien 
Aktien i Diagonal Bio AB är sedan 16 juli 2021 upptagen till handel på handelsplattformen Nasdaq 
First North Growth Market (”First North”). Per den 30 juni 2022 uppgick antalet aktier i Diagonal Bio 
AB till 9 148 663.   
 

Aktien 
2022-04-01 
2022-06-30 

2021-04-01 
2021-06-30 

2022-01-01 
2022-06-30 

2021-01-01 
2021-06-30 

2021-01-01 
2021-12-31 

2020-01-01 
2020-12-311 

Antal aktier vid periodens 
utgång 9 148 663 5 334 000 9 148 663 5 334 000 9 148 663 4 214 000 
Vägt medel av antal aktier i 
perioden 9 148 663 5 334 000 9 148 663 4 774 000 6 876 332 3 714 200 
Resultat per aktie före 
och efter utstpädning1 -0,53 -0,57 -0,90 -0,79 -1,70 -0,16 

 
1 Periodens resultat / Vägt medel av antal aktier i perioden baseras på bolagets bildande 2020-03-19.  
 
 
 

Ägarförteckning 
Diagonal Bio AB:s ägarförteckning finns även på bolagets hemsida via följande länk: 
https://diagonalbio.com/ipo-2021/ 
 

Aktieägare den 30 juni 2022 Antal aktier Röster och kapital (%) 

Kushagr Punyani 1 876 000 20,51 

Andreas Nyberg 854 000 9,33 

Acantor Holding AB 551 047 6,02 

Polynom Investment AB 460 000 5,03 

Avanza Pension 338 308 3,70 

Övriga (cirka 2 700 st.) 5 069 308 55,41 

Totalt 9 148 663 100 

 

 
Nyckeltal 

Nyckeltal 
2022-01-01  
2022-06-30 

2021-01-01  
2021-06-30 

2021-01-01  
2021-12-31 

Rörelsekapital1, KSEK 9 285 -5 689 19 835 

Kassalikviditet2, % 214,8 48,5 1 338 

Soliditet3, % 76,0 33,6 96 

Skuldsättningsgrad4, % 14,8 - - 

Antalet anställda5 8 5 5 

 
1 Summa omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder vid utgången av perioden 
2 Summa omsättningstillgångar exklusive varulager i procent av kortfristiga skulder vid utgången av perioden 
3 Eget kapital i procent av balansomslutningen vid utgången av perioden 
4 Räntebärande skulder i procent av eget kapital vid utgången av perioden 
5 Medelantalet anställda i perioden  
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Principer för bokslutskommunikéns upprättande 
Diagonal Bio AB tillämpar Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 
2012.1 (K3) vid upprättandet av sina finansiella rapporter såsom årsredovisningen, 
kassaflödesanalysen och halvårsrapporten. 
 
 

Antal aktieägare 2022-06-30 
Den 30 juni hade bolaget ca 2800 aktieägare. 

 
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
En investering i Diagonal Bio aktier är förknippad med olika risker. Det finns en rad faktorer som 
påverkar, eller skulle kunna påverka, Diagonal Bios verksamhet, både direkt och indirekt. 
Bolagets väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar, men inte uteslutande, finansiella risker 
såsom framtida resultatutveckling, finansiering, valuta- och kreditrisker. Förutom marknadsrisker finns 
även risker förenade med Diagonal Bios verksamhet såsom erhållande av nödvändiga 
myndighetstillstånd, produktutveckling, patent och immateriella rättigheter, produktansvar och 
framtidsinriktad information som kan beröra bolaget. Det finns heller inga garantier för att bolaget kan 
erhålla de nödvändiga finansiella resurserna för att bedriva verksamheten. Ytterligare information 
avseende bolagets riskexponering återfinns på sidan 9 i Diagonal Bios årsredovisning för 2021. 

 
Granskning av revisor 
Halvårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. 
 

Kommande finansiella rapporter 
Diagonal Bio AB upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte. Kommande 
rapporter är planerade enligt följande: 
 

• Delårsrapport 3, 2022                       2022-11-16 

• Bokslutskommuniké 2022                2023-02-23 

 

Frågor kring rapporten besvaras av: 
Jack Egelund Madsen, VD 
Tel: +46 (0) 73 526 27 59 
E-post: jem@diagonalbio.com  
 
 

 
  

mailto:jem@diagonalbio.com
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Kommentar till den finansiella 
utvecklingen under perioden 
 
 

Rörelsens intäkter 
Diagonal Bio AB:s intäkter uppgick under det andra kvartalet 2022 till 995 (2 469) KSEK, varav 51 (102) 
KSEK avsåg nettoomsättning och 941 (2 360) KSEK avsåg aktiverat utvecklingsarbete. De övriga 
rörelseintäkterna uppgick till 3 (7) KSEK. 
 
Diagonal Bio AB:s intäkter uppgick under det första halvåret 2022 till 1 596 (5 327) KSEK, varav 203 
(102) KSEK avsåg nettoomsättning och 1 372 (5 204) KSEK avsåg aktiverat utvecklingsarbete. De 
övriga rörelseintäkterna uppgick till 21 (21) KSEK. 
 

Rörelseresultat för perioden april - juni 2022 
Rörelseresultatet för bolaget uppgick under det andra kvartalet 2022 till -4 344 (-3 066) KSEK. 
Rörelseresultatet för bolaget uppgick under det första halvåret 2022 till -7 719 (-3 793) KSEK.  
 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
Kassaflödet från den löpande verksamheten för det andra kvartalet 2022 uppgick till -4 209 (-3 454) 
KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten för det första halvåret 2022 uppgick till -7 546 (-3 
893) KSEK.  
 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 
Kassaflödet från investeringsverksamheten för det andra kvartalet 2022 uppgick till -1 278 (-2 429) 
KSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten för det första halvåret 2022 uppgick till -1 786 (-5 
309) KSEK.  
 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 
Kassaflödet från finansieringsverksamheten för det andra kvartalet 2022 uppgick till 5 000 (9 985) 
KSEK. Likvida medel uppgick per den 30 juni 2022 till 16 434 (4 451) KSEK. Kassaflödet från 
finansieringsverksamheten för det första halvåret 2022 uppgick till 5 000 (9 985) KSEK. 
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Resultaträkning 
      
 

(KSEK) 
2022-04-01 
2022-06-30 

2021-04-01 
2021-06-30 

2022-01-01 
2022-06-30 

2021-01-01 
2021-06-30 

2021-01-01 
2021-12-31 

Rörelsens intäkter m.m.      

 
Nettoomsättning 

51 102 203 102 407 

Aktiverat arbete för egen räkning 941 2 360 1 372 5 204 8 263 

Övriga rörelseintäkter 3 7 21 21 49 

Summa intäkter  995  2 469 1 596 5 327 8 718 

      

Råvaror och förnödenheter -494 -2 468 -659 -5 312 -8 755 

Övriga externa kostnader -2 930 -2 264 -5 003 -2 478 -7 103 

Personalkostnader -1 905 -792 -3 635 -1 303 -4 447 

Övriga rörelsekostnader -9 -11 -18 -27 -77 

Summa rörelsens kostnader -5 338 -5 535 -9 315 -9 120 -20 382 

Rörelseresultat -4 344  -3 066 -7 719 -3 793 -11 663 

      

Resultat från finansiella poster      

Ränteintäkter och liknande resultatposter - - - - - 

Räntekostnader och liknande resultatposter -502 - -502 - - 

Periodens resultat före skatt -4 846  -3 066 -8 221 -3 793 -11 663 

      

Periodens skattekostnad 0 0 0 0 0 

      

Periodens resultat -4 846  -3 066 -8 221 -3 793 -11 663 
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Balansräkning 
 
 

(KSEK) 
 

2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31 

    
TILLGÅNGAR    
Anläggningstillgångar    
Immateriella anläggningstillgångar    
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och likande 
arbeten 

15 612 11 182 14 241 

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande 
rättigheter 

746 105 331 

Summa anläggningstillgångar 16 358 11 287 14 572 
    
Omsättningstillgångar    
Kundfordringar 0 572 191 
Övriga fordringar 626 265 275 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 315 74 205 

 941 911 671 
Kassa och bank    
Kassa och bank 16 434 4 451 20 766 

Summa omsättningstillgångar 17 375 5 362 21 437 
    

SUMMA TILLGÅNGAR 33 734 16 649 36 009 
    
    
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
Eget kapital    
Bundet eget kapital    
Aktiekapital 915 533 915 
Pågående nyemission 0 0 0 
Fond för utvecklingsutgifter 16 358 11 287 14 572 

 17 273 11 820 15 487 
    
Fritt eget kapital    
Teckningsoptioner 57 57 57 
Överkursfond 45 139 8 876 45 139 
Balanserat resultat -28 605  -11 870 -15 155 
Periodens resultat -8 221  -3 793* -11 663 

 8 370  -6 731 18 378 
    

Summa eget kapital 25 643 5 090 33 864 
    
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder 1 888 694 578 
Övriga skulder 5 520 10 160 579 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 682 705* 987 

Summa kortfristiga skulder 8 090 11 559 2 144 
    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 33 734 16 649 36 009 
    

*Korrigering av posterna upplupna kostnader samt resultat för perioden per 2021-06-30 som påverkar det egna kapitalet i 
jämförelse med det som rapporterades i balansräkningen för Q2 rapporten 2021-08-27.   
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Bolagets rapport över förändringar i 
eget kapital 
 
 

2022-01-01 – 2022-06-30 

 Bundet eget kapital 
 

Fritt eget kapital 

(KSEK) Aktiekapital 

Ej 
registrerat 

aktiekapital 

Fond för 
utvecklings-

utgifter Överkursfond 

Övrigt 
fritt eget 

kapital 

Summa 
eget 

kapital 
Eget kapital 2022-01-01 915 0 14 572 45 139  -26 761 33 864 

Periodens resultat     -8 221 -8 221 
Aktivering av 
utvecklingsutgifter   1 786  -1 786 0 

Belopp vid periodens 
utgång 915 0 16 358 45 139 -36 768 25 643 

 
2021-01-01 – 2021-06-30 

 Bundet eget kapital 
 

Fritt eget kapital 

(KSEK) Aktiekapital 

Ej 
registrerat 

aktiekapital 

Fond för 
utvecklings-

utgifter Överkursfond 

Övrigt 
fritt eget 

kapital 

Summa 
eget 

kapital 
Eget kapital 2021-01-01 30 8 5 978 9 438 -6 561 8 893 

Periodens resultat     -3 793 -3 793 
Aktivering av 
utvecklingsutgifter   5 309  -5 309 0 
Nyemission 503  -8     495  

Kostnader hänförliga till 
emission 

   -562   -562  

Teckningsoptioner     57  57  

Belopp vid periodens 
utgång 533 0 11 287 8 876 -15 606 5 090 

 
2021-01-01 – 2021-12-31 

 Bundet eget kapital 
 

Fritt eget kapital 

(KSEK) Aktiekapital 

Ej 
registrerat 

aktiekapital 

Fond för 
utvecklings-

utgifter Överkursfond 

Övrigt 
fritt eget 

kapital 

Summa 
eget 

kapital 
Eget kapital 2021-01-01 30 8 5 978 9 438 -6 561 8 893 

Årets resultat     -11 663 -11 663 
Aktivering av 
utvecklingsutgifter   8 594  -8 594 0 

Nyemission 885 -8  36 196  37 073 
Kostnader hänförliga till 
emission    -495  -495 

Teckningsoptioner     57 57 

Belopp vid årets utgång 915 0 14 572 45 139 -26 761 33 864 
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Kassaflödesanalys i sammandrag 
 
  

(KSEK) 
2022-04-01 
2022-06-30 

2021-04-01 
2021-06-30 

2022-01-01 
2022-06-30 

2021-01-01 
2021-06-30 

2021-01-01 
2021-12-31 

Kassaflöde, löpande verksamhet  -4 209 -3 454 -7 546 -3 893 -10 943 

Kassaflöde, investeringsverksamheten -1 278 -2 429 -1 786 -5 309 -8 594 

Kassaflöde, finansieringsverksamheten 5 000 9 985 5 000 9 985 36 635 

Summa periodens kassaflöde -486 4 102 -4 332 783 17 098 

Likvida medel vid periodens början 16 920 349 20 766 3 668 3 668 

Likvida medel vid periodens slut 16 434 4 451 16 434 4 451 20 766 
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Intygande 
 
Styrelsen och verkställande direktören för Diagonal Bio AB intygar härmed att denna halvårsrapport 
ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga 
risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.  
 
Lund den 23 augusti 2022  
 
 
Styrelsen  
 
 
Eva Nilsagård  Kerstin Jakobsson  
 
Edvard Hall   Kushagr Punyani



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Diagonal Bio AB 
Medicon Village, Scheelevägen 1, 223 81 Lund, Sverige 

Telefon: +46 (0) 735 26 27 59 
E-post: jem@diagonalbio.com 

Hemsida: www.diagonalbio.com 
 
 
 


