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SAMMANFATTNING AV DELÅRSRAPPORTEN 

Med ”Bolaget” eller ”AegirBio” avses AegirBio AB (publ) med organisationsnummer 559222–2953. 
Koncernen bildades den 23 oktober 2020. Koncernens och moderbolagets jämförelsesiffror för samma 
period föregående år visas inom parentes. 

 
FÖRSTA KVARTALET I KONCERNEN (2022-01-01 – 2022-03-31) 

• Nettoomsättningen uppgick till 1 390 (0) KSEK. 
• Resultatet före skatt uppgick till -14 248 ( -12 266) KSEK. 
• Resultatet per aktie* uppgick till -0,74 (-1,02) SEK. 

 
FÖRSTA KVARTALET I MODERBOLAGET (2022-01-01 – 2022-03-31) 

• Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK. 
• Resultatet före skatt uppgick till -9 536 (-10 204) KSEK. 
• Resultatet per aktie* uppgick till -0,55 (-0,84) SEK. 
• Soliditeten ** uppgick per den 31 mars 2022 till 98 (90) %. 

 

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier som per 2022-03-31 
uppgick till 17 324 062 aktier före utspädning. Motsvarande siffra för samma period föregående år var 
12 079 380 aktier.  

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.  

 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALETS UTGÅNG 

 

• Dr Bradley Messmer tillträder som VD för AegirBio. Bradley Messmer kvarstår i bolagets styrelse. 
 

• Viraspec godkänns och CE-märks för självtest. AegirBio har sedan tidigare ett CE-märke för 
försäljning av Covid-19 antigentest avsedd för professionell användning. 

 
• Bolagets tidigare distributör NowMed Sweden AB försätts i konkurs. Den ekonomiska effekten av 

detta för Q1 är obetydlig då bolaget beaktat situationen varsamt i samband med bokslutet 2021-
12-31. Bolaget har en fordran på konkursboet uppgående till 31,6 MSEK varav 1,9 MSEK utgör 
medgivet belopp jämte ränta. Möjlig utdelning från konkursboet är svår att förutse och bedöms 
som begränsad. 

 
• Patrik Gotthardt utses till interim CFO. 

 
• Den 24 maj offentliggjordes att styrelsen beslutat om en nyemission av units bestående av aktier 

och teckningsoptioner med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. Emissionen är 
garanterad till 80 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Emissionslikviden 
uppgår till cirka 50,5 MSEK före emissionskostnader. Teckningstiden pågår mellan den 13 – 27 juni 
2022. För fullständiga villkor hänvisas till pressmeddelandet som finns tillgängligt på bolagets 
hemsida. 
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VD BRADLEY MESSMER – HÅRT ARBETE MOT EN LJUS FRAMTID 

 

Under första kvartalet i år, närmare bestämt den 16 mars, tillträdde jag som vd för AegirBio. Jag är 
ingen nykomling i bolaget utan känner det väl sedan mitt bolag Abreos köptes av AegirBio och jag 
valdes in i styrelsen. Min bakgrund är i forskarvärlden. Jag uppfann Veritope-plattformen medan jag 
var forskare vid universitetet UC San Diego, och jag har utvecklat tekniken sedan 2013. Innan dess 
forskade jag inom diagnostiska och terapeutiska metoder för cancer och autoimmunitet. 

 

Det som bland annat attraherade mig i att överta vd-rollen i bolaget är AegirBios affärsidé, 
långsiktighet och stora möjligheter på de marknader vi ser framför oss. Vi siktar på att bli det 
världsledande bolaget inom precis dosering av läkemedel, Therapeutic Drug Monitoring (TDM), för 
biologiska läkemedel. Vi arbetar med en bred tillämpning, från självtester och andra patientnära tester 
till laboratorietester. AegirBio har under den senaste tiden starkt förknippats med Viraspec-salivtester, 
men företaget är så mycket mer än det. Jag återkommer till det nedan.   

 

Det som det senaste året dominerat rapporteringen om AegirBio är självklart självtest för Covid-19. 
Processen med att överta alla kontakter och bygga upp en egen distribution efter att avtalet med 
NowMed Sweden AB sades upp, har fortgått in i årets första kvartal. Städarbetet efter NowMed har 
varit omfattande. Efter periodens slut har NowMed försatts i konkurs. Den ekonomiska effekten av 
detta har ej påverkat resultatet för Q1 då Bolaget beaktat situationen varsamt i samband med 
bokslutet 2021-12-31. Bolaget har en fordran på konkursboet uppgående till 31,6 MSEK varav 1,9 
MSEK utgör medgivet belopp jämte ränta. Möjlig utdelning från konkursboet är svår att förutse men 
bedöms som begränsad. 

 

Något som är mycket positivt och som inträffat efter perioden är att Viraspec godkänts och erhållit ett 
CE-märke för självtest. Vi har sedan tidigare ett CE-märke för försäljning av Covid-19 antigentest för 
professionell användning. Vi kommer nu kunna erbjuda vår produkt till fler potentiella kunder och 
konsumenter på den europeiska marknaden. Innan försäljningen kan komma igång, måste produkten 
också listas för självtest i de europeiska länder vi avser att sälja Viraspec. Vi har tagit upp dialogen med 
befintliga kunder, och i flera fall startat upp en dialog med nya kunder som avvaktat tills ett CE-
godkännande funnits på plats. Samtidigt fortsätter vi insatserna för att sälja Viraspec på den 
professionella marknaden. Det myndighetsgodkännande vi nu har i bagaget underlättar definitivt 
detta arbete.  

 

Som jag nämnde ovan är dock AegirBio så mycket mer än självtest inom Covid. På våra andra områden 
går utvecklingen framåt. Faktum är att vår erfarenhet av Viraspecs salivtest har lett oss till att utveckla 
nya metoder för att använda saliv snarare än blod, för en mängd intressanta tillämpningar. Vi har 
också identifierat ett behov på marknaden för bättre integration av provtagning med snabbtestning. 
Pandemin har avsevärt ökat sjukvårdens och allmänhetens acceptans och gillande av hemtestning och 
vi känner att vi är väl positionerade för att anpassa våra teknikplattformar för att ta vara på denna 
växande möjlighet. 

 

Våra TDM-tester för Natalizumab (Tysabri, MS) och Infliximab (autoimmuna sjukdomar) är redo att CE-
märkas.  CE-märkningen ger oss möjlighet att genomföra större kliniska valideringsstudier som 
förberedelse för en fullständig kommersiell lansering. Vi har ytterligare laboratoriedata med vår 
natalizumab Veritope som nu förbereds för publicering i höst. Vi förbereder en klinisk ”proof of 
concept”-studie för TDM gjord med saliv, som kan bekräfta möjligheten till en integration mellan våra 
kärnteknologier och våra nyutvecklade salivtestningsmöjligheter. 

 

Inom Point of Care arbetar vi med att starta upp ett första spännande pilotprojekt avseende Tysabri 
som används vid behandling av MS. Vårt projekt med att förbättra diagnostik och livskvalitet för 
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människor med sköldkörtelsjukdom valideras just nu både kommersiellt och tekniskt, för att vi ska 
fatta ett beslut om optimal väg framåt. Detta kommer initialt att ske inom Point of Care. 

 

Vi fortsätter vår fördjupade analys av konceptet Quretest. Vi ser positivt på att våra erfarenheter från 
den kliniska utvecklingen av vårt salivbaserade Covid-19 test även kan komma att användas för att 
stärka denna kategori. Arbetet med saliv som provtagningsmetodik för Covid-19 virus är nu etablerat 
inom AegirBio och nu genomför vi även studier för att testa nivå av antikroppar mot Covid-19 i saliv. 
Detta kan vara första steget i en teknologiplattform för att underlätta en trygg och säker provtagning 
även inom andra områden av AegirBios nuvarande portfölj, men det återstår att se.  

 

AegirBio har en fantastisk potential med teknologiutveckling och produktutveckling som ligger i 
världsklass. Fortsatta förvärv av kompetens och teknologi kan komma i fråga. Den 24 maj 
offentliggjordes att styrelsen beslutat om en nyemission av units bestående av aktier och 
teckningsoptioner med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. Emissionen är till 80 procent 
garanterad. Emissionslikviden uppgår till cirka 50,5 MSEK före emissionskostnader. Teckningstiden 
pågår mellan den 13 – 27 juni 2022. För fullständiga villkor hänvisas till pressmeddelandet. 

 

Vi alla som arbetar i bolaget tror på bolaget och är målmedvetna i vårt långsiktiga arbete med att föra 
ut vår innovativa diagnostikteknik på marknaden och att göra diagnostiken mer tillgänglig för den 
enskilda individen. Vi har alla förutsättningar att inom våra marknadssegment bli det världsledande 
diagnostikbolag vi vill bli.  
 

 

 

Dr. Bradley Messmer 
VD AegirBio AB 
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AEGIRBIO AB 

AegirBio är ett svenskt diagnostikföretag som bildades 2019 för att via sin unika patenterade 
teknologiplattform erbjuda tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel. I 
juni 2020 noterades AegirBio på Nasdaq First North Growth Market.  

Bolagets ambition är, förutom att föra ut innovativ diagnostik-teknik på 
marknaden, att göra diagnostiken mer tillgänglig, lättare att använda samt ge 

exakta och enkla överförbara resultat. 

Via genomförda förvärv har bolaget långsiktig säkrat tillgången till nyckelteknologier samt öppnat upp 
för nya applikationsområden. Med dessa förvärv har AegirBio, med avstamp i laboratorietester, på 
kort tid lagt teknologier och kompetens till bolaget för att ta steget mot det multidiagnostikbolag som 
är målet. 
 
AegirBio bygger nu sin verksamhet kring teknologier för 
1. Laboratorietester för uppföljning av patienter under behandling med biologiska läkemedel 
2. Point of Care, kvantitativa patientnära tester för rutinkontroll på kliniker och vårdcentraler via 

Monator och Thyrolytics 
3. Point of Need, kvantitativa hemtester för sjukdomar och behandlingar via Thyrolytics, 

Magnasense och SampleX 
4. Snabbtester för indikativa och snabba resultat via Viraspec och Quretest 

Förvärven ger bolaget verktygen att utveckla ny diagnostik för att göra det möjligt och enkelt för 
människor att själva övervaka sina hälsoproblem.  
 
 
FÖRSTA KVARTALETS UTVECKLING I SIFFROR 

Intäkter 
Moderbolaget har ingen omsättning att redovisa för januari - mars 2022 vilket också var fallet för 
motsvarande period föregående år.   

Koncernen redovisar en nettoomsättning på 1 390 (0) KSEK för årets första kvartal och utgörs av 
försäljning av Covid-19 tester vilken sker via dotterbolaget Thyrolytics AB. Inga av de orders lagda av 
vår tidigare distributör har avropats under kvartalet.  

 

Resultat 
Rörelseresultatet för moderbolaget uppgick för kvartalet till -9 536 (-10 204) KSEK. Koncernens 
rörelseresultat uppgick för kvartalet till -14 232 (-12 266) KSEK.  

Moderbolagets kostnader för Forskning- och Utveckling uppgick för perioden januari - mars 2022 till    
-4 106 (-5 490) KSEK vilket till största del hänför sig till forskning- och utvecklingskostnader samt 
avskrivning av goodwill. Motsvarande kostnader för koncernen uppgick till -7 667 (-7 303) KSEK och 
består delvis av arbetet kring Covid-19 tester samt delvis av koncernens forskning kring bolagets 
övriga kärnprodukter. 

 
Försäljningskostnaderna uppgick till -1 996 (-1 693) KSEK för första kvartalet. Motsvarande siffra för 
koncernen uppgick till -2 623 (-1 745) KSEK. Administrationskostnaderna för kvartalet uppgick till  
-3 334 (-3 021) KSEK och -4 422 (-3 218) KSEK för koncernen. Kostnaderna består, förutom av 
administration, konsultkostnader samt kostnader avseende juridiska tjänster. 
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Resultat före skatt för moderbolaget för perioden januari – mars 2022 uppgick till -9 536 (-10 204) 
KSEK. Resultat före skatt för koncernen uppgick till -14 248 (-12 266) KSEK. 
 
FINANSIELL STÄLLNING 

Soliditeten för moderbolaget var 98 (90) procent per den 31 mars 2022 och det egna kapitalet uppgick 
till 261 398 (40 138) KSEK. Moderbolagets likvida medel uppgick till 16 838 (7 277) KSEK. Totala 
tillgångar för moderbolaget uppgick vid samma tidpunkt till 266 896 (44 711) KSEK. Koncernens 
soliditet uppgick till 93 (87) procent, det egna kapitalet uppgick till 357 630 (37 163) KSEK och 
koncernens totala tillgångar uppgick till 385 085 (42 707) KSEK. 

 

Med anledning av uteblivna intäkter kopplade till vår tidigare distributör, är koncernens likvida 
situation ansträngd varpå styrelsen initierat åtgärder, vilka det redogörs för i avsnittet väsentliga 
händelser under och efter räkenskapsårets utgång ovan. 

 
KASSAFLÖDE OCH INVESTERINGAR 

Moderbolagets kassaflöde för perioden januari till mars 2022 var -11 303 ( -3 000) KSEK. Koncernens 
kassaflöde uppgick för perioden till -12 032 (-2 597) KSEK.  

 
AKTIEN 

Aktien i AegirBio AB (publ) noterades den 22 juni 2020 på Nasdaq First North Growth Market i 
Stockholm och handlas under kortnamnet AEGIR. Nasdaq First North Growth Market är en alternativ 
marknadsplats som drivs av en börs inom NASDAQ OMX-koncernen. Bolag på First North Growth 
Market är inte underställda samma regler som bolag på den reglerade huvudmarknaden. I stället är de 
underställda ett mindre långtgående regelverk anpassat för små tillväxtbolag. Risken vid en 
investering i ett bolag på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än vid en 
investering i ett bolag på huvudmarknaden. Alla bolag med aktier som handlas på Nasdaq First North 
Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna följs. Börsen prövar ansökan om 
upptagande till handel. 

AegirBios Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Eminova Fondkommission AB,  
+46 8 684 211 00, info@eminova.se. Per den 31 mars 2022 uppgick antalet aktier till 17 324 062. Det 
finns ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat samt 
berättigar till en röst på bolagsstämma. 

 

 

MODERBOLAGET Jan - Mars 
2022 Jan - Mars 2021 Jan - Dec 2021 

Antal aktier före utspädning 17 324 062 13 110 913 17 324 062 
Antal aktier efter utspädning 18 194 146 13 110 913 18 194 146 
Resultat per aktie före utspädning -0,55 -0,84 -7,58 
Genomsnittligt antal aktier före 
utspädning 17 324 062 12 079 380 15 029 500 
Genomsnittligt antal aktier efter 
utspädning 18 194 146 12 079 380 15 899 584 
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GRANSKNING AV REVISOR 

Delårsrapporten har ej granskats av Bolagets revisor. 
 
KOMMANDE FINANSIELLA RAPPORTER 

Årsredovisning 2021  2022-05-30 

Delårsrapport Q2 2022  2022-08-25 

Delårsrapport Q3 2022  2022-11-23 

Bokslutskommuniké Q4 2022 2023-02-24 

 
ÅRSSTÄMMA 2022 

Årsstämma 2022   2022-06-30 

 

 
 

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER  

AegirBios verksamhet medför risker och osäkerhetsfaktorer som i varierad utsträckning kan påverka 
förmågan att nå de mål som satts upp. Bolaget arbetar kontinuerligt med att hantera de risker och 
osäkerhetsfaktorer som finns. Arbetet sker systematiskt med syftet att synliggöra risker samt begränsa 
påverkan av den risk som aktualiseras.  

Distributionsavtalet med Bolagets distributör NowMed Sweden AB har upphört. Som en konsekvens 
av detta har Bolaget etablerat en direkt affärsrelation med sin thailändska distributör. Om Bolaget inte 
når en överenskommelse med den thailändska distributören avseende leveransvolymer, priser, 
betalningsvillkor eller möjliga leveransdatum, finns en risk att de ordrar som tidigare lagts till dess 
svenska distributör helt eller delvis inte kommer infrias. Det finns vidare en risk för att förändrade 
marknadsförutsättningar påverkar Bolagets förutsättningar att sälja Bolagets produkter. Relationerna 
med kunder och partners kan vara svåra att utvärdera och det finns en risk att detta påverkar de 
framtidsutsikter som Bolaget har. Vissa av Bolagets kunder kan under begränsade tidsperioder komma 
att stå för en stor andel av Bolagets totala rörelseintäkter. Det föreligger även en risk att långvariga 
stabila kund- och partnerrelationer inte kan etableras. För att kunna marknadsföra och sälja Bolagets 
medicintekniska produkter måste dessutom tillstånd erhållas och registrering ske hos berörd 
myndighet på respektive marknad. Om Bolaget, direkt eller via samarbetspartners, inte lyckas erhålla 
nödvändiga tillstånd och registreringar, finns det en risk att Bolagets förmåga att generera intäkter kan 
komma att hämmas.  

Bolaget är ett litet företag med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och kapital. Det 
finns en risk att Bolaget inte förmår att rekrytera eller bibehålla personal. Bolaget är vidare beroende 
av immateriella rättigheter, know-how och företagshemligheter. De finansiella riskerna kan 
sammanfattas under en likviditets- och finansieringsrisk, kreditrisk samt en valutarisk. Externa faktorer 
såsom Covid-19 kan också påverka Bolaget negativt genom att minska Bolagets möjligheter att bedriva 
kliniska studier, erhålla regulatoriska marknads godkännanden och bedriva försäljningsarbete. För en 
utförligare beskrivning av Bolagets risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till publicerad 
årsredovisning som finns på Bolagets hemsida, www.AegirBio.com. 
  

http://www.aegirbio.com/
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RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET - KONCERN 

 
Rapport över totalresultatet 
  Kvartal 1 Helår 
  2022-01-01 2021-01-01 2021-01-01 
KSEK 2022-03-31 2021-03-31 2021-12-31 

       
      

Nettoomsättning 1 390 - 13 282 
Kostnad sålda varor -837 - -7 772 

Bruttovinst 553 0 5 511 
      
      

Forsknings- och Utvecklingskostnader -7 667 -7 303 -51 354 
Försäljningskostnader -2 623 -1 745 -16 342 
Administrationskostnader -4 422 -3 218 -19 432 
Övriga rörelseintäkter 38 - 2 111 
Övriga rörelsekostnader -111 - -654 
Rörelseresultat -14 232 -12 266 -80 160 

      

Resultat från finansiella poster      

Finansiella intäkter - - 362 
Finansiella kostnader -16 - -12 862 

Resultat före skatt -14 248 -12 266 -92 660 

      

Skatt - - 331 

Periodens resultat -14 248 -12 266 -92 329 
      

Övrigt totalresultat      

Omräkningsdifferens 1 460 - -2 047 

Periodens totalresultat -12 788 -12 266 -94 376 
      

Periodens totalresultat fördelat på 
moderbolagets aktieägare 

-12 788 -12 266 -94 376 
     

      

Resultat per aktie, SEK -0,74 -1,02 -6,28 

 

 

Resultat per aktie, räknat på resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare under kvartalet 
(uttryckt i kronor per aktie) dividerat med genomsnittligt antal aktier före utspädning per 31 mars 
vilket uppgick till 17 324 062 aktier. 
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RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING - KONCERN 

 
Rapport över finansiell ställning       
Tillgångar Kvartal 1 Helår 
(KSEK) 2022-03-31 2021-03-31 2021-12-31 

Tillgångar       
Immateriella anläggningstillgångar 331 265 32 149 333 331 
Materiella anläggningstillgångar 1 216 183 1288 
Nyttjanderättstillgångar 1 747 583 1289 
Övriga finansiella tillgångar 263 - 257 

Summa anläggningstillgångar 334 491 32 915 336 165 
        
Omsättningstillgångar       
Varulager 24 206 - 24 894 
Kortfristiga fordringar 4 394 1 994 9 282 
Likvida medel 21 994 7 798 34 026 

Omsättningstillgångar sammanlagt 50 594 9 792 68 202 
        
Summa tillgångar 385 085 42 707 404 367 

        

        
Eget kapital och skulder       
(KSEK) 2022-03-31 2021-03-31 2021-12-31 

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 357 630 37 163 370 419 
        
Långfristiga skulder       
Uppskjuten skatteskuld 6 459 - 6 716 
Leasingskuld 706 662 190 
Övriga långfristiga skulder 8 532 - 8 440 

Långfristiga skulder sammanlagt 15 697 662 15 346 
        
Kortfristiga skulder       
Räntebärande skulder 1 093 - 1 201 
Övriga kortfristiga skulder 10 665 4 882 17 401 

Kortfristiga skulder sammanlagt 11 758 4 882 18 602 
        
Summa skulder 27 455 5 544 33 948 
        
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 385 085 42 707 404 367 
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KASSAFLÖDE KONCERNEN 
 
 Kvartal 1 Helår 
  2022-01-01 2021-01-01 2021-01-01 
KSEK 2022-03-31 2021-03-31 2021-12-31 
Den löpande verksamheten      

Rörelseresultat -14 408 -12 266 -80 161 
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 3 681 - 7 989 
Erlagd ränta -37 - -10 416 
Betald inkomstskatt - - - 
Kassaflöde före förändringar i rörelsekapital -10 764 -12 266 -82 588 
Förändring av rörelsefordringar 5 576 144 -20 166 
Förändring av rörelseskulder -6 844 -979 -6 617 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -12 032 -13 101 -109 371 
Rörelseförvärv - - 1 597 
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 1 597 
Nyemission - 10 504 131 405 
Upptagna lån - - 50 000 
Amortering av lån - - -50 000 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 10 504 131 405 
Årets kassaflöde -12 032 -2 597 23 631 
Likvida medel vid periodens början 34 026 10 395 10 395 
Likvida medel vid periodens slut 21 994 7 798 34 026 

 
 
FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL, KONCERNEN 

 

(KSEK) Aktiekapital 
Övrigt 

tillskjutet 
kapital 

Reserver Balanserat 
resultat 

Summa 
moderbolagets 

aktieägare 

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande 
Totalt 

        

Ingående balans 1 januari 
2021 955 57 407 - -19 443 38 919 - 38 919 

Årets totalresultat - - - -92 329 -92 329 - -92 329 
Övrigt totalresultat - - -2 047 - -2 047 - -2 047 

Transaktioner med aktieägare     

Fusion LifeAssays 139 145 541 - - 145 680 - 145 680 

Apportemission Abreos 159 148 632 - - 148 791 - 148 791 

Nyemissioner 133 131 272 - - 131 405 - 131 405 
Eget kapital 31 december 
2021 1 386 482 852 -2 047 -111 772 370 418 - 370 418 

 
       

Ingående balans 1 januari 
2022 1 386 482 852 -2 047 -111 772 370 418 - 370 418 

Årets totalresultat - - - -14 248 -14 248 - -14 248 
Övrigt totalresultat - - 1 460 - 1 460 - 1 460 
Eget kapital 31 december 
2021 1 386 482 852 -587 -126 020 357 630 0 357 630 
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING 

 
  Kvartal 1 Helår 
  2022-01-01 2021-01-01 2021-01-01 
KSEK 2022-03-31 2021-03-31 2021-12-31 

       
      

Nettoomsättning - - 550 
Kostnad sålda varor - - -259 

Bruttovinst 0 0 291 
      
      

Forsknings- och Utvecklingskostnader -4 106 -5 490 -44 060 
Försäljningskostnader -1 996 -1 693 -7 946 
Administrationskostnader -3 334 -3 021 -20 298 
Övriga rörelseintäkter 11 - 1 229 
Övriga rörelsekostnader -111 - -654 
Rörelseresultat -9 536 -10 204 -71 438 

      

Resultat från finansiella poster      

Ränteintäkter och övriga liknande poster - - 1 210 
Räntekostnader och liknande poster - - -23 454 

Resultat före skatt -9 536 -10 204 -93 682 

      

Bokslutsdispositioner - - -22 572 
Skatt - - 2 308 

Periodens resultat -9 536 -10 204 -113 946 
Periodens resultat överensstämmer med 
periodens totalresultat      

      

Resultat per aktie, SEK -0,55 -0,84 -7,58 
 
 

I moderbolaget återfinns inga poster som redovisas i övrigt totalresultat varför summa totalresultat överensstämmer 
med årets resultat.  
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING 

 

Tillgångar Kvartal 1 Helår 
KSEK 2022-03-31 2021-03-31 2021-12-31 

       
Anläggningstillgångar       
Immateriella anläggningstillgångar 133 700 4 486 137 337 
Andelar i koncernföretag 78 739 27 121 78 739 

Summa anläggningstillgångar 212 439 31 607 216 076 
        
Omsättningstillgångar       
Fordringar på koncernföretag 36 407 4 318 33 803 
Kortfristiga fordringar 1 212 1 509 2 095 
Likvida medel 16 838 7 277 28 141 
Summa omsättningstillgångar 54 457 13 104 64 039 
        
Summa tillgångar 266 896 44 711 280 115 

      
      
Eget kapital och skulder      

KSEK 2022-03-31 2021-03-31 2021-12-31 

       
Eget kapital 261 398 40 138 270 934 
        
Kortfristiga skulder       
Skulder till koncernföretag 251 - 1 450 
Övriga kortfristiga skulder 5 247 4 573 7 731 
Summa kortfristiga skulder 5 498 4 573 9 181 
        
Summa eget kapital och skulder 266 896 44 711 280 115 

      
Soliditet 98% 90% 97% 
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KASSAFLÖDE MODERBOLAGET 
 
 Kvartal 1 Helår 
  2022-01-01 2021-01-01 2021-01-01 
KSEK 2022-03-31 2021-03-31 2021-12-31 
Den löpande verksamheten      

Rörelseresultat -9 536 -10 204 -71 438 
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 3 637 - 25 414 
Erlagd ränta   - -10 294 
Betald inkomstskatt   - -27 
Kassaflöde före förändring i rörelsekapital -5 899 -10 204 -56 345 
Förändring av rörelsefordringar 1 721 -2 326 -310 
Förändring av rörelseskulder -1 226 -974 -57 054 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -5 404 -13 504 -113 709 
Rörelseförvärv - - 168 
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 168 
Nyemission - 10 504 131 405 
Upptagna lån - - 50 000 
Amortering av lån - - -50 000 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 10 504 131 405 
Årets kassaflöde -11 303 -3 000 17 864 
Likvida medel vid periodens början 28 141 10 277 10 277 
Likvida medel vid periodens slut 16 838 7 277 28 141 

 
 
FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL, MODERBOLAGET 

 

(KSEK) Aktiekapital  
Överkurs- Balanserat 

resultat  
Periodens 

resultat Totalt 
fond 

      

Ingående balans 1 januari 
2021 955 57 408 - -18 525 39 838 

Föreg. års resultat   -18 525 18 525 0 
Nyemissioner 133 131 272 - - 131 405 
Fusion LifeAssays 139 145 541 18 330 - 164 010 
Apportemission Abreos 159 49 467 - - 49 626 
Årets resultat - - - -113 945 -113 945 
Eget kapital 31 december 
2021 1 386 383 688 -195 -113 945 270 934 

 
     

Ingående balans 1 januari 
2022 1 386 383 688 -195 -113 945 270 934 

Föreg. års resultat - - -113 945 113 945 0 

Periodens resultat - - - -9 536 -9 536 
Eget kapital 31 mars 2022 1 386 383 688 -114 140 -9 536 261 398 
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NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA 

 

NOT 1  ALLMÄN INFORMATION 

AegirBio AB, org. nr 559222–2953 är moderbolag i AegirBio-koncernen. AegirBio AB har sitt säte i 
Lund, Sverige. Samtliga belopp redovisas i tusentals kronor (KSEK) om inte annat anges. Uppgifterna 
inom parentes avser motsvarande period föregående år. 

 
NOT 2  REDOVISNINGSPRINCIPER 

AegirBio AB upprättar koncernredovisningen i enlighet med International Financial Reporting 
Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB). 

Moderbolaget tillämpar from 2021 samma redovisningsprinciper som koncernen dock med beaktande 
av rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering: RFR 2, Redovisning för juridiska personer. 

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering för koncernen och enligt 
årsredovisningslagen för moderbolaget. För koncernen är de tillämpade redovisningsprinciperna 
oförändrade jämfört med årsredovisningen från föregående år. Moderbolaget redovisade tidigare 
enligt BFNAR 2012:1. För mer information om koncernens redovisningsprinciper hänvisas till 
publicerad årsredovisning som finns på bolagets hemsida www.AegirBio.com. 

 
NOT 3 GOODWILL 

I AegirBio koncernens balansräkning ingår goodwill med totalt 276 845 KSEK vilket är samma belopp 
som per 2021-12-31. Börskursen har efter balansdagen gått ner i betydande grad, med effekt att 
verkligt värde varit lägre än redovisat värde. Detta har föranlett att en nedskrivningsprövning utifrån 
nyttjandevärdet – d.v.s. nuvärdet av företagsledningens bedömning av verksamhetens framtida 
kassaflöden – har beräknats i kvartalsbokslutet per 31 mars 2022. Nedskrivningsprövningen utifrån 
nyttjandevärdet utvisar ett högre värde än det redovisade värdet och därmed uppstod inget 
nedskrivningsbehov.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aegirbio.com/
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Styrelsens intygande  

Styrelsen och verkställande direktören intygar att denna rapport ger en rättvisande bild av koncernens 
finansiella ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen 
och de företag som ingår i koncernen står inför.  

 

Lund 25 maj 2022 

 
 
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA: 

Anders Ingvarsson, SO AegirBio AB 
E-post: ir@aegirbio.com 

Adress: Scheelevägen 27, 223 63 Lund

   

Anders Ingvarsson 
Styrelsens ordförande 

 Bradley Messmer 
Verkställande direktör, 
Styrelseledamot 

   

Seppo Mäkinen   
Styrelseledamot 

 Fredrik Häglund 
Styrelseledamot 

mailto:ir@aegirbio.com
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+46 46 286 55 00 | info@AegirBio.com | www.AegirBio.com 
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