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2022-07-01 – 2022-09-30 (tredje kvartalet) 

• Bolagets intäkter uppgick till 1 289 KSEK (2 209 KSEK) varav kapitaliserat utvecklingsarbete 
utgjorde 1 285 KSEK (2 035 KSEK). 

• Rörelseresultatet uppgick till -3 756 KSEK (-4 304 KSEK). 
• Resultat per aktie uppgick till -0,41 SEK (-0,50 SEK). 
• Periodens kassaflöde uppgick till –5 666 KSEK (20 439 KSEK). 
• Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 10 768 SEK (24 890 SEK). 

 

2022-01-01 – 2022-09-30 (perioden 9 månader) 
• Bolagets intäkter uppgick till 2 885 KSEK (7 537 KSEK) varav kapitaliserat utvecklingsarbete 

utgjorde 2 657 KSEK (7 240 KSEK). 
• Rörelseresultatet uppgick till -11 977 KSEK (-8 097 KSEK). 
• Resultat per aktie uppgick till -1,31 SEK (-1,33 SEK). 
• Periodens kassaflöde uppgick till -9 998 KSEK (21 222 KSEK). 

 
Väsentliga händelser under tredje kvartalet 

• Den 11 augusti meddelade Diagonal Bio att en avsiktsförklaring undertecknats med Centre 
of Diagnostics på det Danska Tekniska Universitet för genomförande av en kommande 
pilotstudie för diagnostikplattformen Panviral.  

 
Väsentliga händelser efter periodens utgång 

• Den 5 oktober meddelades att den första enheten av Panviral ämnad för forskningsändamål 
(ROU) har levererats. 
 

• Den  21 oktober beslutade styrelsen i Diagonal Bio om en företrädesemssion om cirka 25 
MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen omfattas av tecknings- och 
garantiåtagande upp till 60 procent av det totala emissionsbeloppet. Styrelsens beslut om 
nyemission är föremål för godkännande på en extra bolagstämma den 23 november 2022. I 
samband med beslutet om att genomföra en företrädesemission kommunicerades även nya 
målsättningar för de kommande verksamhetsåren.  
 

” När vi nu närmar oss slutet på 2022 kan vi konstatera att vi uppnått ett flertal 
viktiga milstolpar i Diagonals utveckling under 2022 och hoppas på en 
framgångsrik avslutning  av året med vår planerade nyemission. Under 2023 
ser vi fram emot att publicera resultat från studier med Panviral och påbörja 
processen för en marknadsintroduktion.” 

 
Jack Egelund Madsen 
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• Den 31 oktober meddelade Diagonal Bio att man ingått av ett royaltyavtal med OIM Sweden 
AB (OIM). Avtalet ger OIM rätt att underlicensiera delar av Diagonal Bios egenutvecklade 
teknologi och ger Diagonal Bio möjligheter till framtida intäkter för sålda produkter via OIM. 
 

• Den 4 november meddelade Bolaget att man ingått ytterligare garantiåtagande som ökar 
andelen emissionsgarantier från 13,9 MSEK till 16,3 MSEK. Därmed omfattas den föreslagna 
företrädesemissionen av totala tecknings- och garantiåtagende på 70 procent, vilket 
motsvarar 70 procent av det totala emissionsbeloppet. 
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Fortsatt sikte mot kommersialisering  
Under det tredje kvartalet tog Diagonal Bio ytterligare viktiga steg mot kommersialisering. Under 
kvartalet har fokus legat på att slutföra utvecklingen av den första Panviral-enheten, ämnad för 
forskningsändamål (RUO). Vi har även signerat vår första avsiktsförklaring för pilottester av Panviral, 
vilket banar väg för att vi ska kunna starta tester för att generera data från Panviral samt samarbeten 
med KOL (Key opinion leaders). Vi är nu i en position där vi inom en snar framtid kommer starta 
pilottester och vi fortsätter att jobba mot vår vision, att begränsa spridningen av infektionssjukdomar 
över hela världen genom att skapa en exakt, lättanvänd, kostnadseffektiv, snabb och universell 
diagnostisk plattform som erbjuder samma noggrannhet som de PCR-baserade teknologierna. 
  
Efter att ha presenterat och diskuterat med flera intressenter under de senaste månaderna är behovet 
tydligt: det finns en ökad efterfrågan och förståelse för behovet av snabba och korrekta diagnostiska, 
patientnära lösningar. Detta har uppenbarligen till stor del drivits av pågående utvärderingar av olika 
myndigheter som t.e.x sjukvårdsmyndigheter och deras svar på pandemin covid-19, samt det 
bredare behovet av att ge läkare verktygen för en snabbare beslutsfattande och därmed ge 
möjlighet att rädda liv på patienter med nya diagnossystem. 
 
Snabb och exakt patientnära diagnostik har identifierats som en avgörande del i det ökade hotet mot 
folkhälsan, så som antimikrobiell resistens (AMR), där bakterier, virus, svampar och parasiter 
förändras över tiden och inte längre svarar på mediciner. WHO:s globala Surveillance System 
Diagnostic Stewardship implementeringsguide understryker behovet av snabba och exakta 
diagnostiska verktyg för att övervaka och bekämpa nya AMR-hot och utbrott1. Med sin förmåga att 
upptäcka nästan alla typer av genetiskt material och leverera resultat i PCR-standard inom 10-15 
minuter kan Panviral spela en potentiell roll för att bekämpa hot som AMR.  
 
Panviral klar för lansering till forskningsändamål  
Genom vårt samarbete med ett av Sveriges ledande produktutvecklingsföretag, OIM, arbetade vi 
under det tredje kvartalet för att slutföra utvecklingen av den första Panviral-enheten som levererades 
direkt efter kvartalets slut. Som en del i utvecklingen av Panviral utvecklade Diagonal ny teknik internt 
som kommer att ge oss större kontroll över våra kostnader och leveranskedjan i en tid med stigande 
inflation och rubbade globala leveranskedjor. Eter kvartalets slut tecknade vi ett royaltyavtal med 
OIM för den egenutvecklade teknologin där OIM kommer att betala Diagonal 18% av alla intäkter 
som genereras av OIM genom försäljning till sina kunder av produkter som använder teknologin i 
fråga. Diagonal Bio kommer även att få 18 procent av alla intäkter som kan komma att genereras av 
eventuella underlicensavtal som OIM kan sluta.  
Det tar vanligtvis upp till sju år för nya medicintekniska produkter att gå från idé till kommersialisering 
och därför är det också viktigt för mig att ta tillfälle i akt att tacka den fantastiska personalen på 

VD Jack Egelund Madsen har ordet 
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Diagonal för deras arbetsinsats under det tredje kvartalet med att möjliggöra färdigställandet av 
utvecklingen av Panviral, ämnad för forskningsändamål (RUO). 
 
Avsiktsförklaring för pilottester av Panviral 
I augusti kunde vi berätta om den första avsiktsförklaringen med Center for Diagnostics vid Danmarks 
Teknologiska Universitet (DTU) för att genomföra pilottester av Panviral. Kliniken på centret har några 
av världens mest avancerade laboratorier och centret spelade en nyckelroll i storskaliga tester i 
Danmark under covid-19-pandemin. Pilottesterna som kommer att fokusera på att utvärdera 
Panvirals prestanda kommer även att jämföras med PCR- och snabbtester för att diagnostisera SARS-
CoV-2, viruset som orsakar Covid-19. Vi kommer därefter utöka testerna och även utvärdera andra 
infektionssjukdomar. Samarbetet med Center for Diagnostics omfattar även utformning av kliniska 
testprotokoll och utvärdering av data.  
Vårt avtal med DTU är en viktig språngbräda på vår väg mot kommersialisering. Pilottester kommer 
att generera viktiga data om Panvirals prestanda vilket är i linje med de mål vi satte upp tidigare 
under 2022. Vårt samarbete med Center for Diagnostics visar på den fortsatt snabba utvecklingen av 
Diagonal och Panviral samt potentialen i vår patenterade teknologi.  
 
Framåtblickande  
Med en Panviral-enhet, ämnad för forskningsändamål (RUO), redo och samarbeten med ledande 
institutioner i Norden är vi nu i en position att kunna starta en pilottestning inom en snar framtid. Det 
här kommer att bli en spännande tid för Diagonal och vi ser fram emot att delge mer information om 
denna fas så snart det blir tillgängligt.  
Trots den osäkra ekonomiska miljön är Diagonal Bio i slutet av kvartalet fortfarande väl rustade för att 
komma vidare på vägen mot kommersialisering av Panviral. Efter kvartalets slut tillkännagav vi en 
företrädesemission som kommer att finansiera aktiviteter som syftar till att stötta Diagonal Bios 
planerade marknadsinträde, lansering och marknadsetablering av Panviral.   
Vi ser fram emot vad de kommande månaderna och åren har att erbjuda och vi hoppas att du följer 
med oss på denna spännande resa då vi ska kommersialiera 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 från 
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% från 
2021. Nordamerika och Europa är de största marknaderna medan Asien och Stillahavsområdet som 
har den snabbaste tillväxten med en CAGR på 8.5% 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 för  

Research Use Only (RUO). 
• 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 september 2022 uppgick antalet aktier i 
Diagonal Bio AB till 9 148 663.   
 

Aktien 
2022-07-01 
2022-09-30 

2021-07-01 
2021-09-30 

2022-01-01 
2022-09-30 

2021-01-01 
2021-09-30 

2021-01-01 
2021-12-31 

2020-01-01 
2020-12-311 

Antal aktier vid periodens 
utgång 9 148 663 9 148 663 9 148 663 9 148 663 9 148 663 4 214 000 
Vägt medel av antal aktier i 
perioden 9 148 663 8 682 426 9 148 663 6 076 809 6 876 332 3 714 200 

Resultat per aktie före 
och efter utstpädning1 -0,41  -0,50  -1,31  -1,33  -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 september 2022 Antal aktier Röster och kapital (%) 

Kushagr Punyani 1 876 000 20,51 

Andreas Nyberg 854 000 9,33 

Polynom Investment AB 460 000 5,03 

Acantor Holding AB 459 580 5,02 

Avanza Pension 333 811 3,65 

Övriga (cirka 2 700 st.) 5 165 272 56,46 

Totalt 9 148 663 100 
 

 
Nyckeltal 

Nyckeltal 
2022-01-01  
2022-09-30 

2021-01-01  
2021-09-30 

2021-01-01  
2021-12-31 

Rörelsekapital1, KSEK 9 189 24 068 19 835 

Kassalikviditet2, % 485 1 590 1 338 

Soliditet3, % 74 96 96 

Skuldsättningsgrad4, % 19 - - 

Antalet anställda5 6 4 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 2022-09-30 
Vid periodens utgång hade bolaget ca 2700 aktieägare. 
 
Transaktioner med närstående 
Per Heander (CFO), Treeridge AB (KSEK) 
Juli-september 2022 166 
Januari- september 471   
 
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
Styrelsens bedömning av av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer är ofärändrade jämfört med 
senaste räkenskapsåret och finns beskrivna i den senaste avgivna årsredovisningen för 
räkenskapsåret 2021 som publicerades i april 2022. Årsredovisningen är tillgänglig på följande länk:  
https://diagonalbio.com/wp-content/uploads/2022/04/Diagonal-Bio_-
_Arsredovisning_2021_Auditor.pdf 
 
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: 
 

• Bokslutskommuniké 2022 2023-02-23 
• Kvartalsrapport Q1 2023 2023-05-11 
• Kvartalsrapport Q2 2023 2023-08-22 
• Kvartalsrapport Q3 2023 2023-10-31 
• Bokslutskommuniké 2023 2024-02-22 

 

Frågor kring rapporten besvaras av: 
Jack Egelund Madsen, VD 
Tel: +46 (0) 73 526 27 59 
E-post: jem@diagonalbio.com 
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Kommentar till den finansiella 
utvecklingen 
 
Jämförelse mellan juli – september 2022 och juli – september 2021, samt januari – 
september 2022 och januari – september 2021.  
 
Rörelsens intäkter 
Diagonal Bio AB:s intäkter uppgick under det tredje kvartalet 2022 till 1 289 (2 209) KSEK, varav 0 
(152) KSEK avsåg nettoomsättning och 1 285 (2 035) KSEK avsåg aktiverat utvecklingsarbete. De 
övriga rörelseintäkterna uppgick till 4 (21) KSEK. 
 
Diagonal Bio AB:s intäkter uppgick under de första nio månaderna 2022 till 2 885 (7 537) KSEK, varav 
203 (254) KSEK avsåg nettoomsättning och 2 657 (7 240) KSEK avsåg aktiverat utvecklingsarbete. De 
övriga rörelseintäkterna uppgick till 25 (43) KSEK. 
 

Rörelseresultat för perioden juli - september 2022 
Rörelseresultatet för bolaget uppgick under det tredje kvartalet 2022 till –3 756 (-4 304) KSEK. 
Rörelseresultatet för bolaget uppgick under de första nio månaderna 2022 till -11 977 (-8 097) KSEK.  
 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
Kassaflödet från den löpande verksamheten för det tredje kvartalet 2022 uppgick till -3 827 (-4 135) 
KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten för de första nio månaderna 2022 uppgick till -11 
373 (-8 028) KSEK.  
 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 
Kassaflödet från investeringsverksamheten för det andra kvartalet 2022 uppgick till -1 839 (-2 075) 
KSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten för de första nio månaderna 2022 uppgick till -3 
626 (-7 384) KSEK.  
 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 
Kassaflödet från finansieringsverksamheten för det tredje kvartalet 2022 uppgick till 0 (26 650) KSEK. 
Likvida medel uppgick per den 30 september 2022 till 10 768 (24 890) KSEK. Kassaflödet från 
finansieringsverksamheten för de första nio månaderna 2022 uppgick till 5 000 (36 635) KSEK. 
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Resultaträkning 
      
 

(KSEK) 
2022-07-01 
2022-09-30 

2021-07-01 
2021-09-30 

2022-01-01 
2022-09-30 

2021-01-01 
2021-09-30 

2021-01-01 
2021-12-31 

Rörelsens intäkter m.m.      

 
Nettoomsättning 0 152 203 254 407 

Aktiverat arbete för egen räkning 1 285 2 035 2 657 7 240 8 263 

Övriga rörelseintäkter 4 21 25 43 49 

Summa intäkter  1 289   2 209   2 885   7 537   8 719  

      

Råvaror och förnödenheter -382 -2 193 -1 042 -7 505 -8 755 

Övriga externa kostnader -2 719 -3 275 -7 721 -5 753 -7 103 

Personalkostnader -1 692 -1 004 -5 327 -2 307 -4 447 

Övriga rörelsekostnader -2 -41 -21 -68 -77 

Summa rörelsens kostnader -4 795 -6 513 -14 111 -15 634 -20 382 

Rörelseresultat -3 506  -4 304  -11 226  -8 097  -11 663  

      

Resultat från finansiella poster      

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 0 0 0 

Räntekostnader och liknande resultatposter -249 0 -751 0 0 

Periodens resultat före skatt -3 756  -4 304  -11 977  -8 097  -11 663  

      

Periodens skattekostnad 0 0 0 0 0 

      

Periodens resultat -3 756  -4 304  -11 977  -8 097  -11 663  
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Balansräkning 
 
 

(KSEK) 
 

2022-09-30 2021-09-30 2021-12-31 

    
TILLGÅNGAR    
Anläggningstillgångar    
Immateriella anläggningstillgångar    
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och likande 
arbeten 16 897 13 217 14 241 

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande 
rättigheter 

1 300 145 331 

Summa anläggningstillgångar 18 197 13 362 14 572 
    
Omsättningstillgångar    
Kundfordringar 0 381 191 
Övriga fordringar 544 225 275 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 263 187 205 
 807 793 671 
Kassa och bank    
Kassa och bank 10 768 24 890 20 766 
Summa omsättningstillgångar 11 575 25 683 21 437 
    
SUMMA TILLGÅNGAR 29 772 39 045 36 009 
    
    
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
Eget kapital    
Bundet eget kapital    
Aktiekapital 915 915 915 
Pågående nyemission 0 0 0 
Fond för utvecklingsutgifter 18 197 13 362 14 572 
 19 112 14 277 15 487 
    
Fritt eget kapital    
Teckningsoptioner 57 57 57 
Överkursfond 45 139 45 139 45 139 
Balanserat resultat -30 444 -13 945 -15 155 
Periodens resultat -11 977 -8 097 -11 663 
 2 775 23 154 18 378 
    
Summa eget kapital 21 887 37 431 33 865 
    
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder 1 324 719 578 
Övriga skulder 5 776 189 579 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 785 707 987 
Summa kortfristiga skulder 7 885 1 614 2 144 
    
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 29 772 39 045 36 009 
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Bolagets rapport över förändringar i 
eget kapital 
 
 

2022-01-01 – 2022-09-30 

 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 33 865 
Periodens resultat     -11 977  -11 977  
Aktivering av utvecklingsutgifter   3 626   -3 626  0  
Belopp vid periodens utgång 915  0  18 197  45 139  -42 364  21 887  

 
2021-01-01 – 2021-09-30 

 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     -8 097  -8 097  
Aktivering av utvecklingsutgifter   7 384   -7 384  0  
Nyemission 885  -8   36 196   37 073  
Kostnader hänförliga till emission    -495   -495  
Teckningsoptioner     57  57  
Belopp vid periodens utgång 915  0  13 362  45 139  -21 986  37 431  

 
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 33 865 
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Kassaflödesanalys i sammandrag 
 
  

(KSEK) 
2022-07-01 
2022-09-30 

2021-07-01 
2021-09-30 

2022-01-01 
2022-09-30 

2021-01-01 
2021-09-30 

2021-01-01 
2021-12-31 

Kassaflöde, löpande verksamheten      

Från verksamheten      

Resultat -3 756 -4 304 -11 977 -8 097 -11 663 

Justeringar för poster som inte ingår i 
kassaflödet 249 0 499 0 0 

Förändringar i rörelsekapital      

Ökning (-) /minskning (+) av varulager 0 0 0 0 0 

Ökning (-) /minskning (+) av 
rörelsefordringar 134 102 -136 -467 -344 

Ökning (+) /minskning (-) av 
rörelseskulder 

-455 66 242 535 1 064 

Summa kassaflöde, löpande 
verksamheten 

-3 827 -4 135 -11 373 -8 028 -10 943 

      

Kassaflöde, 
investeringsverksamheten      

Förvärv av immateriella 
anläggningstillgångar -1 839 -2 075 -3 626 -7 384 -8 594 

Summa kassaflöde, 
investeringsverksamheten -1 839 -2 075 -3 626 -7 384 -8 594 

      

Kassaflöde, 
finansieringsverksamheten 

     

Nyemissioner 0 36 645 0 36 578 36 578 

Teckningsoptioner 0 0 0 57 57 

Lån 0 -9 995 5 000 0  

Summa kassaflöde, 
finansieringsverksamheten 

0 26 650 5 000 36 635 36 635 

      

Summa periodens kassaflöde -5 666 20 440 -9 998 21 222 17 098 

Likvida medel vid periodens början 16 434 4 451 20 766 3 668 3 668 

Likvida medel vid periodens slut 10 768 24 890 10 768 24 890 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 16 november 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 
 
 
 


	2022-07-01 – 2022-09-30 (tredje kvartalet)
	Jämförelse mellan juli – september 2022 och juli – september 2021, samt januari – september 2022 och januari – september 2021.
	Rörelsens intäkter
	Rörelseresultat för perioden juli - september 2022
	Kassaflöde från den löpande verksamheten
	Kassaflöde från investeringsverksamheten
	Kassaflöde från finansieringsverksamheten
	Intygande

