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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. Några jämförelsesiffror för kvartal 3 respektive perioden 
januari till september 2020 redovisas därmed inte för koncernen. Moderbolagets jämförelsesiffror för 
samma period föregående år visas inom parentes. 

 

TREDJE KVARTALET I KONCERNEN (2021-07-01 – 2021-09-30) 

• Nettoomsättningen uppgick till 5 260 KSEK. 

• Resultatet före skatt uppgick till -24 607 KSEK. 

• Resultatet per aktie* uppgick till -1,73 SEK. 

 

ÅRETS FÖRSTA NIO MÅNADER I KONCERNEN (2021-01-01 – 2021-09-30) 

• Nettoomsättningen uppgick till 11 866 KSEK. 

• Resultatet före skatt uppgick till -48 890 KSEK. 

• Resultatet per aktie* uppgick till -3,43 SEK. 

 

TREDJE KVARTALET I MODERBOLAGET (2021-07-01 – 2021-09-30) 

• Nettoomsättningen uppgick till 404 (0) KSEK. 

• Resultatet före skatt uppgick till -17 269 (-2 464) KSEK. 

• Resultatet per aktie* uppgick till -1,21 (-0,46) SEK. 

 

ÅRETS FÖRSTA NIO MÅNADER I MODERBOLAGET (2021-01-01 – 2021-09-30) 

• Nettoomsättningen uppgick till 404 (14) KSEK. 

• Resultatet före skatt uppgick till -38 980 (-7 969) KSEK. 

• Resultatet per aktie* uppgick till -2,74 (-0,60) SEK. 

• Soliditeten** uppgick per den 30 september 2021 till 83 (93) %. 

 
 

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier som per 2021-09-30 
uppgick till 14 235 725 aktier före full utspädning. Motsvarande siffra för samma period föregående år var 
7 794 792 aktier.  

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.  

 

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER PERIODENS UTGÅNG 

För en fullständig bild över den senaste tidens händelseutveckling i AegirBio hänvisas till 
www.AegirBio.com/investor-relations där bolagets samtliga pressmeddelanden finns tillgängliga. Nedan 
redogörs för de händelser som bedöms vara relevanta och ge en aktuell bild av utvecklingen i AegirBio.  

 
▪ AegirBio genomförde i september en riktad nyemission om 127,4 MSEK  

▪ Efter mediernas granskning av AegirBio och misstänkta i en momsbedrägerihärva inledde AegirBio 

i oktober en egen utredning som fick till följd att bolaget avslutar distributionsavtalet med 

NowMed Sweden AB  

▪ Grundförutsättningarna för ett samgående mellan AegirBio och Dynamic Code som 

offentliggjordes den 17 september förändrades varför bolagen valde att den 8 oktober meddela 

att man inte fortsätter förvärvsdiskussionerna 

http://www.aegirbio.com/investor-relations
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▪ Patrik Elfwing utses till tillförordnad VD för AegirBio den 11 oktober då Martin Linde är sjukskriven 

tills vidare 

▪ AegirBio har träffat en överenskommelse med sin thailändske distributör om en direkt 

affärsrelation utan mellanhänder. De volymer och de leveranstidpunkter på den asiatiska 

marknaden som AegirBio tidigare kommunicerat efter ordrar från sin tidigare distributör 

NowMed, kommer inte att infrias under innevarande räkenskapsår. En ny plan för leveranser 

förhandlas nu med den thailändske distributören. 
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TF VD PATRIK ELFWING 

AegirBios affärsidé, att föra ut innovativ diagnostikteknik på marknaden och att göra diagnostiken mer 
tillgänglig för den enskilda individen har hela tiden varit en ledstjärna för bolaget och något som vi tror 
oerhört starkt på. Strategin att förvärva bolag som tillför kunskap och erfarenhet och hjälper oss att nå vårt 
mål under relativt kort tid, tror vi fortfarande är lyckosam. Bolagets ambition att bli världsledande inom ett 
så viktigt område som precis dosering av läkemedel (TDM) gör att vi parallellt utvecklar våra tester för 
biologiska läkemedel för både laboratorie och patientnära testande. På vår väg att bli ett av de ledande 
diagnostikbolagen inom Therapeutic Drug Monitoring som vi vill vara, kom en pandemi som på ett 
omvälvande sätt förändrade spelplanen en hel del, på både gott och ont. 
 
Under 2020 förvärvade vi bolagen Viraspec och Thyrolytics vilket gav oss möjligheter att utveckla och 
kommersialisera ett flertal olika produkter, bland annat ett salivbaserat Covidtest. Med den smittspridning 
som världen upplevde, och fortfarande upplever, gav detta oss möjligheter att vara med och bekämpa en 
dödlig farsot, samtidigt som detta genererar intäkter som ger ännu bättre förutsättningar för vårt mål att 
bli ett världsledande diagnostikbolag.  
 
Jag heter Patrik Elfwing och är idag tillförordnad vd för AegirBio AB. Tidigare i år började jag på bolaget som 
verksamhetskonsult och efter en kort tid anställdes jag som COO, Chief Operating Officer. När vd Martin 
Linde blev sjukskriven i oktober så fick jag frågan från styrelsen om jag kunde tänka mig att ta uppdraget 
som tillförordnad vd. Jag har mångårig erfarenhet av att driva både nationella och internationella bolag, så 
jag tackade ödmjukt ja. 
 
Min första åtgärd blev att samla in all information om omständigheterna kring vår tidigare distributör 
NowMed. Detta föranledde att vi den 25 oktober fattade beslut om att avsluta samarbetet för att i stället 
bygga upp en egen distributionsverksamhet med marknadsföring och försäljning i egen regi. Detta har lett 
till att vi nu står i begrepp att sluta avtal med en större aktör avseende lager- och logistiklösning. Vi har 
även anställt en försäljningschef för Norden och vi har tagit över försäljningsansvaret och därmed samtliga 
kontakter med kunder och återförsäljare i Norden. Än viktigare var att utreda de order från Thailand och 
omkringliggande länder i Asien som NowMed hade erhållit och lagt hos oss och vi har kommunicerat till 
marknaden.  
 
Distributören i Thailand med omgivande länder accepterade att vi tog över de order som tidigare lagts till 
NowMed vid ett besök nyligen i Bangkok.  Med oss hade vi de order från Thailand, Kambodja, Vietnam etc. 
som NowMed fört över till oss och vi gick igenom dessa med distributören. Försenande av 
myndighetsgodkännande och omständigheterna kring NowMed var enligt distributören några anledningar 
till att leveranserna hade förskjutits framåt. Vi diskuterar nu, såsom vi meddelat, leveranstakt och volymer 
men även förpackningsstorlek och priser.  
 
Specifikt för den order på 40 miljoner kronor som NowMed skickade ner under september månad 
stoppade vi införseln av för att säkra godset under det att vår utredning färdigställdes.  
Godset fraktades åter till Sverige i samband med att vi avslutade distributionsavtalet med NowMed. 
Detta innebär att den försäljning till NowMed som vi räknat med under kvartal tre inte kunnat intäktsföras 
av ovan nämnda anledning.   
 
Bolaget kommer även fortsättningsvis arbeta med riktade försäljningsinsatser mot länder med låg 
vaccinationsgrad och hög smittspridning. 
 
Regelverket i vår industri blir allt hårdare och därför allt viktigare att ha kunskap om. AegirBios dotterbolag 

Magnasense och Thyrolytics är certifierade att utveckla och sälja diagnostiska tester enligt ISO 13485, en 

standard som gäller i alla europeiska länder. Vissa tester, exempelvis hemtester, kräver dessutom att 

speciellt certifierade och oberoende kontrollorgan verifierar den dokumentation som genererats under 

utvecklingen. Det är denna verifiering vi väntar på för att kunna börja sälja tester för hemmabruk inom EU. 

Lokala registreringar (ex. FDA) pågår fortfarande i bland annat USA och Kambodja   
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Vi har tidigare låtit den lokala representanten ansvara för all registrering på hemmamarknaden med stöd 

från oss. Den processen vänder vi nu och tar själva kontroll över alla nya registreringar, även när det gäller 

lokala tillstånd och registreringar. Detta görs självklart med stöd från våra partners. Det ger oss kontroll 

över marknaden och gör det enklare att öppna fler säljkanaler och/eller byta ut existerande sådana. 

  

Att själv kontrollera marknadsföring och försäljning på sin hemmamarknad är oerhört viktigt. Jag anslöt till 
AegirBio för att strukturera verksamheten, bland annat med fokus på försäljning. Det är via direktkontakt 
med kunder man bättre förstår marknaden från kundens perspektiv samt vilka konkurrenter man har. Båda 
är lika viktiga för att utvecklingsprojekten skall prioriteras rätt och att leverans av rätt produkter sker. Vi 
har nu startat processen med att få kontroll på försäljningen i Sverige via egen organisation, och detta skall 
vi bygga vidare på. 
 
Vi arbetar vidare med våra tester för monitorering av läkemedelsdosering (TDM) och Thyroidea sjukdomar. 
Vår plattform för patientnära tester (PoC) MagniaReader utvecklar fyra TDM tester (Tysabri, Herceptin, 
Rituximab och Remicade) och Tysabri och Rituximab testas redan på kliniska prover. En extern validering av 
Tysabritestens prestanda i kliniska prover väntas kunna starta i december/januari. Det betyder att vi då har 
en laboratorietest för den amerikanska marknaden och en version som kan erbjudas till sjukhus, mindre 
kliniker och vårdcentraler inom EU. Övriga tre tester i PoC format beräknas enligt plan att vara CE-märkta 
och redo för lansering under första halvåret 2022, givet att covid-19 påverkan på att införa nya tester 
upphör. 
 
Thyrolytics PoC test för thyroidea funktion mäter simultant nivåerna på fyra kritiska enzym, T3, rT3, T4 och 
TSH, något som Bolaget kommer att vara först med att kunna göra i POC miljö. Det instrument som skall 
användas är klart för testande med kliniska prover och reagens för individuellt testande av de fyra 
hormonen klart. Optimering av det ”biochip” där dessa fyra kombineras görs nu för att starta kliniska tester 
av hela test systemet under första halvåret 2022.  
 
Den försäljningsorganisation som nu fokuserar på att ta över försäljningen av Covid-19 testen i 
Sverige/Norden är också den som skall föra ut Bolagets hemtester under varumärket Quretest på 
marknaden. Quretest är ett koncept med snabbtester som visar om man exempelvis har D-vitaminbrist, 
järnbrist och som även möjliggör att testa om man exempelvis har allergier, laktosintolerans eller befintliga 
antikroppar mot exempelvis Covid-19. Allt detta kan göras i hemmiljö och med stor precision. Quretest är 
sprunget ur ViraSpec och marknaden för denna typ av tester har under de senaste åren vuxit signifikant 
som ett resultat av den pågående Covid 19 pandemin. Vi är övertygade att fler människor föredrar att 
själva testa vissa tillstånd i hemmet. Vi har identifierat flera olika testpaket och vi fortsätter nu processen 
att utvärdera de mest potenta applikationerna för denna marknad.  En av de tester som kommer att 
komma till marknaden under varumärket Quretest är det tidigare meddelade antikroppstestet.  
 
AegirBio har en fantastisk potential med know-how i världsklass och med oerhört dedikerad personal och 

engagerande konsulter. Bolaget är som beskrivet ovan så mycket mer än Covid-tester i Asien. Mina 

prioriteringar blir nu att klargöra osäkerheterna kring våra pågående affärer i Asien och att skapa 

strukturer, processer och försäljning så att bolagets alla verksamhetsområden kan fortsätta utvecklas på 

ett värdehöjande sätt. Vi har kvalitativa hemtester för snabba och indikativa resultat via Viraspec och 

Quretest, vi har kvantitativa hemtester för diagnos av sjukdomar och uppföljning av behandlingar via 

Thyrolytics och Magnasense instrument. Vi har Point of Care, kvantitativa patientnära tester för 

rutinkontroll på kliniker och vårdcentraler och via Monator, laboratorietester för uppföljning av patienter 

under behandling med biologiska läkemedel. 

 

Trots min korta tid på AegirBio känner jag stor tillförsikt att vi skall kunna ro vår Covid-19 satsning i land 

samtidigt som vi med kraft fortsätter att utveckla övriga delar av bolaget.  

 

Patrik Elfwing 
Tf 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 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 

• Snabbtester för indikativa och snabba resultat via Viraspec och Quretest 

• Point of Need, kvantitativa hemtester för sjukdomar och behandlingar via Thyrolytics, 

Magnasense och SampleX 

• Point of Care, kvantitativa patientnära tester för rutinkontroll på kliniker och vårdcentraler via 

Monator och Thyrolytics 

• Laboratorietester för uppföljning av patienter under behandling med biologiska läkemedel. 

Förvärven ger Bolaget verktygen att utveckla ny diagnostik för att göra det möjligt och enkelt för människor 
att själva övervaka sina hälsoproblem.  
 
 

TREDJE KVARTALETS UTVECKLING I SIFFROR 

Intäkter 

Moderbolaget redovisar en nettoomsättning på 404 (14) KSEK för årets tredje kvartal. Motsvarande 
siffra för koncernen är 5 260 KSEK. Försäljningen i moderbolaget består av veterinärprodukter från 
LifeAssays tidigare lager och koncernens försäljning utgörs av Covid-19 tester. Försäljningen av 
testerna sker genom dotterbolaget Thyrolytics AB.  

Som en följd av det under oktober avslutade samarbetet med NowMed Sweden AB innefattande 
bland annat distributionsavtal, har den sedan tidigare kommunicerade ordern om 40 000 KSEK 
återkallats. Den leverans av varor som var knuten till den aktuella ordern har under fjärde kvartalet i 
sin helhet återgått i AegirBios ägo. Per balansdagen föreligger därmed inte de kriterier som är 
erforderliga för redovisning av intäkterna hänförliga till den aktuella ordern. 

Per 30 september redovisas värdet av den aktuella leveransen av varor föremål för återgång till 
AegirBio som en övrig kortfristig fordran. 

 

Resultat 

Rörelseresultat för moderbolaget uppgick för kvartalet till -13 312 (-2 464) KSEK. Koncernens 
rörelseresultat uppgick för kvartalet till -20 944 KSEK.  

Moderbolagets kostnader för Forsknings- och utveckling uppgick för perioden jul - sep till -8 066 (-993) 
KSEK. Motsvarande kostnader för koncernen uppgick till -13 210 KSEK. Kostnaderna består delvis av 
arbetet kring Covid-testerna och delvis av koncernens forskning och utveckling kring bolagets övriga 
kärnprodukter. 
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Försäljningskostnaderna uppgick till -2 609 (747) KSEK för tredje kvartalet. Motsvarande siffra för 
koncernen uppgick till -3 334 KSEK. Administrationskostnaderna för kvartalet uppgick till -2 905 (-726) 
KSEK och -5 185 KSEK för koncernen. Kostnaderna består av, förutom traditionell administration, 
konsultkostnader för bolagsförvärv samt juridiska tjänster. 

Resultat före skatt för perioden juli till september 2021 uppgick till -17 269 (-2 464) KSEK. 
Motsvarande siffra för koncernen uppgick till -24 607 KSEK. 

 

FINANSIELL STÄLLNING 

Soliditeten för moderbolaget var 83 (93) procent den 30 september 2021 och det egna kapitalet 
uppgick till 346 273 (22 231) KSEK. Moderbolagets likvida medel uppgick till 103 789 (19 937) KSEK. 
Totala tillgångar för moderbolaget uppgick vid samma tidpunkt till 415 675 (23 981) KSEK. Koncernens 
soliditet uppgick till 82 procent, det egna kapitalet uppgick till 415 629 KSEK och koncernens totala 
tillgångar uppgick till 509 338 KSEK. 

 

KASSAFLÖDE OCH INVESTERINGAR 

Moderbolagets kassaflöde för perioden juli till september 2021 var 100 088 (19 888) KSEK. 
Investeringarna uppgick till 3 924 (2 419) KSEK. Koncernens kassaflöde uppgick för perioden till 104 
078 och investeringarna uppgick till 3 601 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. 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 First North Growth Market kan därför vara högre än vid en investering i ett 
bolag på huvudmarknaden. Alla bolag med aktier som handlas på 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 30 september 2021 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 - Sep 2021 Jan - Sep 2020 Jan - dec 2020 

Antal aktier före full utspädning 17 324 062 10 314 869 11 935 289 

Antal aktier efter full utspädning 17 324 062 11 620 878 13 119 278 

Resultat per aktie före och efter full utspädning -0,89 -0,60 -2,13 

Genomsnittligt antal aktier före full utspädning 14 235 725 7 794 792 8 689 532 

Genomsnittligt antal aktier efter full utspädning 14 235 725 9 100 801 9 873 521 
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FINANSIELL RAPPORTERING I ENLIGHET MED RFR2 (IFRS) 

Koncernredovisningen för AegirBio-koncernen har upprättats enligt årsredovisningslagen och 
International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av EU samt RFR 1 
Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med 
IAS 34 Delårsrapportering. 

Moderbolagets redovisning är upprättad enligt årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för 
juridiska personer. Tillämpningen av RFR 2 innebär att moderbolaget tillämpar samtliga av EU antagna 
IFRS och uttalande så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen och med hänsyn till 
sambandet mellan redovisning och beskattning. Moderbolaget redovisade tidigare enligt BFNAR 
2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning (K3). 

 

GRANSKNING AV REVISOR 

Delårsrapporten har ej granskats av Bolagets revisor. 

 

KOMMANDE FINANSIELLA RAPPORTER 

Bokslutskommuniké 2021  2022-02-25 

Årsredovisning 2021  2022-05-30 

 

ÅRSSTÄMMA 2022 

Årsstämma 2022   2022-06-20 

 

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. 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. Upphörandet av distributionsavtalet med 
NowMed Sweden AB eller en större kunds uppsägning av sitt avtal med Bolaget, kan på såväl kort som 
lång sikt påverka Bolagets omsättning negativt vilket kan leda till ett minskat rörelseresultat för 
Bolaget. 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. 
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 marknadsgodkännanden och 
bedriva försäljningsarbete. För en utförligare beskrivning av Bolagets risker och osäkerhetsfaktorer 
hänvisas till årsredovisningen för 2020 som finns på Bolagets hemsida, www.AegirBio.com. 
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG 

 

 

 

Koncernen bildades 23 oktober 2020.  Några jämförelsetal för kvartal 3 respektive årets första nio 
månader redovisas därmed inte. 

Resultat per aktie, räknat på resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare under året (uttryckt i 
kronor per aktie) dividerat med genomsnittligt antal aktier före full utspädning per 30 september 
vilket uppgick till 14 235 725 aktier. 
 

I koncernen finns inga poster som redovisas i övrigt totalresultat varför summan totalresultat 
överensstämmer med periodens resultat. 

 
  

Helår

2021-07-01 2020-07-01 2021-01-01 2020-01-01 2020-10-23

KSEK 2021-09-30 2020-09-30 2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 5 260 - 11 866 - -

Kostnad sålda varor -3 714 - -7 421 - -

Bruttovinst 1 546 - 4 445 - -

Rörelsens kostnader

Forsknings- och 

Utvecklingskostnader
-13 210 - -29 885 - -7 462

Försäljningskostnader -3 334 - -7 423 - -226

Administrationskostnader -5 185 - -11 246 - -2 877

Övriga rörelseintäkter -193 - 0 - 218

Övriga rörelsekostnader -569 - -464 - -

Rörelseresultat -20 944 - -44 573 - -10 347

Resultat från finansiella poster

Finansiella intäkter 769 - 768 - -

Finansiella kostnader -4 431 - -5 085 - -

Resultat före skatt -24 607 - -48 890 - -10 347

Skatt - - -3 - -

Periodens resultat -24 607 - -48 893 - -10 347

Resultat per aktie, SEK -1,73 - -3,43 - -1,19

Kvartal 3 Kvartal 1 till 3
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KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG 

 

 
 

TILLGÅNGAR - KONCERNEN

(KSEK) 2021-09-30 2020-12-31

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 341 712 31 575

Materiella anläggningstillgångar 1 379 95

Övriga finansiella tillgångar 3 110 -

Summa anläggningstillgångar 346 201 31 670

Omsättningstillgångar

Varulager 10 316 -

Övriga fordringar 40 945 2 132

Likvida medel 111 876 10 395

Omsättningstillgångar sammanlagt 163 137 12 527

SUMMA TILLGÅNGAR 509 338 44 197

EGET KAPITAL OCH SKULDER - KONCERNEN

(KSEK) 2021-09-30 2020-12-31

Eget kapital

Aktiekapital 1 386 955

Omräkningsdifferenser -647

Övrigt tillskjutet kapital 483 226 57 407

Balanserat resultat inkl. årets resultat -68 337 -19 443

Eget kapital sammanlagt 415 629 38 919

Långfristiga skulder

Uppskjuten skatteskuld 7 553 -

Räntebärande långfristiga skulder                         3 962 692

Övriga långfristiga skulder 4 832 -

Långfristiga skulder sammanlagt 16 348 692

Kortfristiga skulder

Räntebärande kortfristiga skulder 55 328 -

Övriga kortfristiga skulder 22 032 4 587

Kortfristiga skulder sammanlagt 77 360 4 587

Summa skulder 93 708 5 279

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 509 338 44 197
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS 

 

 

 

Koncernen bildades 23 oktober 2020. Några jämförelsetal för kvartal 3 respektive årets första nio 
månader redovisas därmed inte. 

 

  

Helår

2021-07-01 2020-07-01 2021-01-01 2020-01-01 2020-10-23

KSEK 2021-09-30 2020-09-30 2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat -20 944 - -44 573 - -10 347

Avskrivningar 3 775 - 3 775 - 32

Övriga ej likvidtetspåverkande poster - - - - -29

Finansiella intäkter - - - - -

Finansiella kostnader -4 431 - -5 085 - -

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

före förändringar i rörelsekapital
-21 600 - -45 883 - -10 344

Förändring i rörelsekapital

Förändring fordringar -20 533 - -49 129 - -1 568

Förändring kortfristiga skulder 33 148 - 72 773 - 4 507

Förändring i rörelsekapital 12 615 - 23 644 - 2 939

Kassaflöde från den löpande verksamheten -8 985 - -22 239 - -7 405

Investeringsverksamhet

Förändring materiella tillgångar -430 - -1 409 - -98

Förändring immateriella tillgångar -5 915 - -18 929 - -

Förändring finansiella tillgångar 2 744 - -3 129 - -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 601 - -23 467 - -98

Finansieringsverksamhet

Nyemission 120 901 - 131 405 - -

Inlösen teckningsoption - - - - 230

Förändring långfristiga skulder -4 237 15 781 - -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 116 664 - 147 186 - 230

Förändring av likvida medel 104 078 - 101 481 - -7 273

Likvida medel vid periodens början 7 798 - 10 395 - 17 668

Likvida medel vid periodens slut 111 876 - 111 876 - 10 395

Kvartal 3 Kvartal 1 till 3
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KONCERNENS FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 

 

 

 
 
 
 

  

Aktie- Övrigt till- Balanserat

kapital skjutet kapital Resultat

Ingående balans 23 oktober 2020 833 30 180 -9 096 21 917

Förvärv Viraspec AB 32 7 136 - 7 168

Förvärv Thyrolytics AB 88 19 865 - 19 953

Transaktioner med aktieägare

Nyemssion, TO 3 226 - 229

Periodens resultat - - -10 347 -10 347

Eget kapital 31 december 2020 955 57 407 -19 443 38 919

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

Fusion LifeAssays 139 145 541 - 145 680

Förvärv Abreos 159 149 006 - 149 165

Omräkningsdifferenser - - -647 -647

Transaktioner med aktieägare

Nyemissioner 133 131 272 - 131 405

Periodens resultat - - -48 893 -48 893

Eget kapital 30 september 2021 1 386 483 226 -68 983 415 629

Totalt(KSEK)
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG 

 

 

Periodens resultat motsvarar periodens totalresultat och därför presenteras endast en resultaträkning utan separat 
rapport för totalresultat.  

Helår

2021-07-01 2020-07-01 2021-01-01 2020-01-01 2020-01-01

KSEK 2021-09-30 2020-09-30 2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 404 - 404 14 14

Kostnad sålda varor - - - - -

Bruttovinst 404 - 404 14 14

Rörelsens kostnader

Forsknings- och 

Utvecklingskostnader
-8 066 -993 -19 512 -2 913 -10 501

Försäljningskostnader -2 609 -747 -6 392 -1 805 -808

Administrationskostnader -2 905 -726 -8 690 -3 273 -7 224

Övriga rörelseintäkter - 2 - 8 -

Övriga rörelsekostnader -136 - -136 - -

Rörelseresultat -13 312 -2 464 -34 326 -7 969 -18 519

Resultat från finansiella poster

Finansiella intäkter 31 - 31 - -

Finansiella kostnader -3 988 - -4 685 - -6

Resultat före skatt -17 269 -2 464 -38 980 -7 969 -18 525

Skatt - - - - -

Periodens resultat -17 269 -2 464 -38 980 -7 969 -18 525

Resultat per aktie, SEK -1,21 -0,46 -2,74 -0,60 -2,13

Kvartal 3 Kvartal 1 till 3
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG 

 

 

  

TILLGÅNGAR - MODERBOLAGET

KSEK 2021-09-30 2020-12-31

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 163 704 3 220

Materiella anläggningstillgångar 9 -

Finansiella anläggningstillgångar 11 354 -

Andelar i koncernföretag 78 322 27 121

Summa anläggningstillgångar 253 389 30 341

Omsättningstillgångar

Varulager 259 -

Fordringar koncernföretag 50 056 -

Övriga fordringar 7 505 3 500

Förutbetalda kostnader 677 -

Kassa och bank 103 789 10 277

Omsättningstillgångar sammanlagt 162 286 13 777

SUMMA TILLGÅNGAR 415 675 44 118

EGET KAPITAL OCH SKULDER - MODERBOLAGET

KSEK 2021-09-30 2020-12-31

Eget kapital

Aktiekapital 1 386 955

Överkursfond 394 250 57 407

Balanserat resultat -10 383 -

Periodens resultat -38 980 -18 525

Summa eget kapital 346 273 39 837

Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld 2 335 -

Summa avsättningar 2 335 -

Kortfristiga skulder

Räntebärande kortfristiga skulder 54 659 -

Leverantörsskulder 8 312 3 512

Övriga skulder 978 73

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 118 696

Summa kortfristiga skulder 67 067 4 281

Summa skulder 69 402 4 281

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 415 675 44 118
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MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS 
 
 

 
 
 
 
  

Helår

2021-07-01 2020-07-01 2021-01-01 2020-01-01 2020-01-01

KSEK 2021-09-30 2020-09-30 2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat -13 312 -4 223 -34 326 -5 506 -18 519

Avskrivningar 683 - 683 - -

Finansiella intäkter 31 - 31 - -

Finansiella kostnader -3 988 - -4 685 - -6

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

före förändring i rörelsekapital
-16 587 -4 223 -38 298 -5 506 -18 525

Förändring i rörelsekapital

Förändring fordringar -29 811 -867 -54 997 -1 412 -3 400

Förändring kortfristiga skulder 29 508 4 457 62 786 5 089 4 181

Förändring i rörelsekapital -303 3 590 7 789 3 677 781

Kassaflöde från den löpande verksamheten -16 890 -633 -30 509 -1 829 -17 744

Investeringsverksamhet

Förändring materiella tillgångar - - - - -

Förändring immateriella tillgångar - - -1 513 -1 739 -2 419

Andelar i koncernföretag - - - - -

Förändring finansiella tillgångar -3 924 - -5 872 - -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 924 - -7 385 -1 739 -2 419

Finansieringsverksamhet

Nyemission 120 901 - 131 405 3 783 30 077

Inbetalning Teckningsoptioner - 314 - 314 314

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 120 901 314 131 405 4 097 30 391

Förändring av likvida medel 100 088 -319 93 512 529 10 228

Likvida medel vid periodens början 3 701 897 10 277 49 49

Likvida medel vid periodens slut 103 789 578 103 789 578 10 277

Kvartal 3 Kvartal 1 till 3
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MODERBOLAGETS FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 

 

 

  

Överkurs-

fond

Ingående balans 1 januari 2020 500 351 - - 851

Fond för utvecklingsutgifter - - - - 0

Pre-IPO 36 3 747 - - 3 783

Inbetada TO, styrelsen 340 - - 340

Nyemssioner 299 25 969 - - 26 268

Förvärv Viraspec AB 32 7 136 - - 7 168

Förvärv Thyrolytics AB 88 19 865 - - 19 953

Periodens resultat - - - -18 525 -18 525

Eget kapital 31 december 2020 955 57 408 0 -18 525 39 838

Ingående balans 1 januari 2021 955 57 408 0 -18 525 39 838

Föreg. års resultat - - -18 525 18 525 0

Nyemissioner 133 131 272 - - 131 405

Fusion LifeAssays 139 145 541 - - 145 680

Fusionsresultat - - 18 330 - 18 330

Förvärv Abreos 159 49 841 - - 50 000

Periodens resultat - - - -38 980 -38 980

Eget kapital 30 september 2021 1 386 384 062 -195 -38 980 346 273

(KSEK) Aktiekapital 
Balanserat 

resultat 

Periodens 

resultat
Totalt
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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. 

AegirBio AB-koncernens rapport för perioden juli – september 2021 har godkänts för publicering enligt 
styrelsebeslut den 22 november 2021. 

Samtliga belopp redovisas i tusentals kronor (KSEK) om inte annat anges. Uppgifterna inom parentes avser 
föregående period. 

 

NOT 2  REDOVISNINGSPRINCIPER 

För redovisningsprinciper hänvisas till publicerad årsredovisning som finns på bolagets hemsida 
www.AegirBio.com. 

 

NOT 3  FÖRVÄRV AV RÖRELSE 
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Styrelsens intygande  

Styrelsen och tf verkställande direktören försäkrar att rapporten ger en rättvisande översikt av 
moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.  

 

 

Lund 23 november 2021 

 

 

 
 
 
 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA: 

Anders Ingvarsson, SO AegirBio AB 

Telefon: +46 706 791 878 

E-post: aingvarsson@AegirBio.com 

Adress: Ideongatan 3A, 223 70 Lund 

 
 

 

 

   

Anders Ingvarsson 
Styrelsens ordförande 

 Seppo Mäkinen 
 Styrelseledamot 

   

Bradley Messmer 
Styrelseledamot 

 Fredrik Häglund 
Styrelseledamot 

   

Patrik Elfwing 
Tillförordnad Verkställande 
direktör 

  

mailto:aingvarsson@aegirbio.com
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