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VD MARTIn lInDe

VD MARTIN LINDE

2020 - året då vi gick från idé till handling

Vad vi har åstadkommit under 2020 är 
något som jag är mycket stolt över. Vi har 
under året lyckats att förutom att notera 
oss även att förvärva Viraspec, Thyrolytics, 
Abreos och lifeAssaysvilket gör att bolaget 
står mycket väl rustat inför framtiden. Den 
utvecklingskompetens som finns inom 
dessa bolag är imponerade och kommer att 
vara till riktigt stor nytta för oss långsiktigt!

De projekt som vi driver, med 
monitorering av biologiska läkemedel, är 
utan tvekan framtiden. Vi ligger bra till men 
har blivit straffade av Covid då hela den 
amerikanska sjukvården har varit under 
total lock down. Som tidigare meddelats 
har vi valt att slutvalidera ytterligare 3 
läkemedel så att vi, när efterdyningarna av 
Covid är över, står vi väl rustade att rulla ut 
dessa. 

nästa steg i vårt bolagsbyggande togs i 
och med anställningen av en CCO, Brandon 
Steel. Brandon har på kort tid kommit väl in i 
bolaget och jag ser stora möjligheter framåt 
då Brandons erfarenhet och kontaktnät 
inte bara kommer försäljningsprocessen 
till godo utan även kommer att vara mycket 
värdefull för Bolagets utvecklingsprojekt. 

Då Covid stängde vår lansering av 
Tysabritesten i USA valde vi att gå snabbare 
fram med nästa steg i vår långsiktiga 
strategi för bolaget, nämligen att flytta 
över Veritoperna från laboratorietester till 
PoC. Planen just nu är att under hösten 
kunna vara redo för validering av tre till 
fyra läkemedel på MagniaReadern, vilket är 

snabbt marscherat och mycket positivt.
Vårt förvärv av Thyrolytics följer de 
upplagda utvecklingsplanerna och projektet 
skall förhoppningsvis kunna gå över i 
validering snart.
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Allt detta överskuggas så klart av vårt 
salivbaserade Covid-19 test. Vi har nu 
kommit så långt att testet är Ce-märkt, 
redo för lansering och första ordern på 40 
MSeK är redan underskriven med nowmed 
Sweden. Vi arbetar nu frenetiskt med att 
tillgodose alla kundförfrågningar på samma 
gång som vi skall skala upp tillverkning 
och ordna finansiering kortsiktigt för att 
få i gång bolaget på alla marknader. Vi ser 
kortsiktigt en extremt stor möjlighet att ta 
en marknadsandel och att få upp försäljning 
globalt. hur länge efterfrågan håller i sig 
är svårt att säga men som det ser ut just 
nu så kommer testandet vara en del av vår 
vardag under lång tid framöver. lanseringen 
går framåt med allt vad det innebär från nya 
distributörs- och återförsäljaravtal till kund- 
och myndighetskontakter 

Sammanfattningsvis ligger vi i för att 
utnyttja vår position och den möjlighet som 
finns på marknaden och allt ser mycket bra 
ut.

Med allt detta sagt så går vi nu över i 
nästa fas av bolagets historia där förvärv 
och bolagsbyggande kommer att ta stort 
utrymme. Att vi inom den närmaste tiden 
kommer att komplettera vår struktur med 
ytterligare förvärv är något som vi lägger 
ner mycket tid på. Potentialen finns i 
bolaget, det gäller bara för oss att varje dag 
göra jobbet och fortsätta på den inslagna 
vägen så kommer Aegirbio att stå starkt 
rustat inför framtiden. Att vi redan idag är 
ett miljardbolag är ett bevis på att vi gör rätt 
saker och jag tror att detta är bara början.
Min förhoppning är att vi skall sammanfatta 
2021 på samma positiva sätt som vi 
sammanfattar 2020.

Tack för att ni stödjer oss i vår resa
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Att vi redan idag är ett  
miljardbolag är ett bevis på 
att vi gör rätt saker och jag 
tror att detta är bara början. 

”
”
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DeT MUlTI-DIAgnOSTISKA ÄVenTyReT

Den nuvarande diagnostiken måste förbättras.Tillhandahållandet 
av hälso- och sjukvård har pågått i årtionden med en blind fläck, 
nämligen diagnostiska fel. Felaktiga eller fördröjda diagnoser 
kvarstår i alla vårdmiljöer och fortsätter att skada ett oacceptabelt 
antal patienter.

Det råder bred enighet bland patienter och 
vårdgivare om att hälso- och sjukvårds-
systemen behöver bredare tillgång till 
lämpliga diagnostiska verktyg för tidigare 
diagnoser med noggrannare och enklare 
uppföljningar. Även om diagnostik har blivit 
viktiga drivkrafter för att generera värde för 
patienter och hälso- och sjukvårdssystemet, 
har denna potential inte uppfyllts, särskilt 
för användning hemma, på kliniker eller på 
apotek. Flera hinder utmanar utvecklingen av 
Point-of-need1 och Point-of-Care2 diagnostik.

VI ÄR AEGIRBIO
Bolaget har en strategi som ska utmynna i 
ett globalt multidiagnostikbolag genom stra-
tegiska förvärv av kompletterande tekniker 
och kompetent personal. Idag har bolaget 
driftställen i Sverige, Storbritannien och USA.

Aegirbio är ett bioteknikbolag som 
bildades kring affärsidén att utveckla och 
kommersialisera tester för att följa dosering 
av biologiska läkemedel för att säkra att rätt 
doser ges till rätt personer under rätt tid. 

Med avstamp i laboratorietester har Bolaget 
omarbetat sin strategi och på kort tid genom 
utvalda förärv lagt teknologier och kompetens 
till Bolaget för att ta steget mot det multidi-
agnostikbolag som är målet.

AEGIRBIO ÄNDRAR DEN  
DIAGNOSTISKA MARKNADEN
• Aegirbio vill se en framtid där Bolaget, 

genom att utveckla ny diagnostik, gör det 
möjligt och enkelt för människor att själva 
övervaka sina hälsoproblem. 

• Aegirbio arbetar för att öka utbudet av 
diagnostisk teknik, inklusive förmågan att 
skilja mellan sjukdomar som presenterar 
liknande symtom, identifiera förekomsten 
av latenta smittämnen och ge praktisk 
lågkostnadsövervakning för behandlings-
effektivitet och sjukdomsåterfall. 

• Aegirbios ambition är, förutom att föra ut 
innovativ diagnostikteknik på marknaden, 
att göra diagnostiken mer tillgänglig, lättare 
att använda, ge exakta och enkla överför-
bara resultat.

DET MULTI-DIAGNOSTISKA ÄVENTYRET
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1 Ett Point-of-Need test är definierat som ett diagnostiskt test som kan utföras av 
patienten själv i hemmamiljö.
2 Ett Point-of-Care test är definierat som ett diagnostiskt test som utförs på eller i 
närheten av den plats där vården levereras, exempelvis vid en klinik eller vårdmottagning.
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LÖSNINGAR FÖR FLERA  
DIAGNOSTISKA SEGMENT
Våra planer är att täcka de viktigaste 
segmenten på diagnostikmarknaden med 
ett klart och tydligt fokus på kund- och 
konsumentmarknaden genom:

Snabbtestning, för indikativa och  
snabba resultat.

• Viraspec erbjuder en lättanvänd plattform 
för snabb testning av infektionssjukdomar 
förorsakade av virus men kan även använ-
das för bakterier 

• Quretest innehåller en serie snabba lätt-
använda tester som gör att man själv 
kan kontrollera hälsostatus snabbt och 
bekvämt. Quretest använder en teknologi 
som enkelt visar exakta resultat inom 
några minuter. Quretest står för enkla och 
snabba tester för en mängd olika sjukdo-
mar och sjukdomstillstånd.

Point-of-Need, för kvantitativ  
hemtestning för kroniska sjukdomar. 

Aegirbio flyttar komplexa laboratorietester till 
vårdcentraler och hemmiljö. 

• Thyrolytics är en unik och patenterad 
plattform som med hjälp av specifika 
enzymer mäter olika komponenter i blod 
elektrokemiskt. Det räcker med en enda 
droppe blod från fingertoppen för att få 
det exakta resultatet inom några minuter.

• Magnasense QDA är en unik metod 
baserad på magnetiska partiklar. Test-
plattformen, en miniatyr av MagniaReader 
som presenteras nedan, ger kvantitativa 
resultat på några minuter. hög noggrann-
het och snabb respons.

• SampleX är en generisk provberednings-
plattform för att exakt separera plasma 
och späda till rätt nivå. Sample-X eliminerar  
effektivt de problem som finns i Point-of-

need vid beredning av provet. SampleX ska 
integreras med hemtestplattformen

Point-of-Care, för kvantitativ testning på 
kliniker för rutinkontroller. 

Aegirbio flyttar komplexa laboratorietester till 
vårdcentraler och hemmiljö. 

• Magnasense MagniaReader är en unik 
metod baserad på magnetiska partiklar. 
Testplattformen ger kvantitativa resultat på 
några minuter med prestanda jämförbara 
med laboratorietester. De första testerna 
att lanseras är MonATor (lDT, se nedan) 
tester för onkologiska och neurologiska 
sjukdomar.

• Thyrolytics unika och patenterade för 
snabbtester baserade på blodprov avses 
användas även på kliniker och vård- 
centraler.

Laboratorietester. 

• MoNATor är en grupp lDT-tester (labora-
tory developed test) dvs. ett diagnostiskt 
test för marknaden i USA. Testet är desig-
nat, producerat och genomförs i ett enskilt 
laboratorium. Aegirbios test för läkemedlet 
Tysabri är Aegirbios första lDT test.

• Terapeutisk Läkemedelsövervakning,  
från det engelska uttrycket Therapeutic 
Drug Monitoring (TDM), innebär att dose-
ringen analyseras och bevakas för varje 
enskild individ och justeras för maximal 
effekt. Idag vet vi att läkemedelsnivåerna 
varierar enorm mellan individer vid samma 
dosering. Får patienten för låg läkemedels-
nivå så svarar denne inte på behandlingen 
och blir det en överdriven läkemedelsnivå 
så ökar risken för allvarliga biverkningar 
dramatiskt, och då också samhällskostna-
den. Vi övervakar befintliga läkemedel men 
är också en del i processen för att dos-
optimera kommande läkemedel. 

IDAG
Aegirbio har idag på 
marknaden lanserat 

MonATor Tysabri för 
att bestämma nivåerna 
av aktivt läkemedel 
hos patienter under 
behandling med  
Tysabri mot MS.

Snabbtest för Covid-19. 
Bolaget har under 
april 2021 lanserat 
sin snabbtest för 
Covid-19, Viraspec 
Covid-19. Testen är ett 
salivbaserat snabbtest 
som gör att det är 
snabbt, enkelt och 
praktiskt och undviker 
de problem som 
upplevs när provtagning 
med pinne i näsan 
används.



8 AEGIRBIO Årsredovisning 2020

DeT MUlTI-DIAgnOSTISKA ÄVenTyReT

AEGIRBIOS STORA POTENTIAL
I detta nu har bolaget ett stort fokus på 
lanseringen av snabbtest för Covid-19, 
Viraspec Covid-19. Att Aegirbio lyckats 
med att ta fram en konkurrenskraftig 
produkt, Ce märka den och lansera den 
brett är en oerhörd styrka. Covid-testerna 
ska ut på en ny marknad utan jämförbara 
data, men Aegirbio uppskattar den globala 
marknaden till en mångmiljardmarknad 
med plats för många aktörer. Bolaget har 
en ambition att hitta flertalet distributörer 
som ska hjälpa till att nå ut på flera olika 
marknader. Att Covid-19 är på tillbakagång 
är mycket glädjande men påverkar inte den 
stora efterfrågan på enkla snabbtester som 
bolaget bedömer kommer att finnas kvar 
under lång tid framöver. Dessutom kommer 
Aegirbio att vara redo för andra varianter av 
virus framöver och då snabbt kunna agera. 

I övrigt så följer Bolaget sin strategi för 
effektivisering av användande av biologiska 
läkemedel. Inledningsvis lanseras testen 
som laboratory developed test (lDT) i USA 
för marknadskännedom, datainsamling 
och försäljningsintäkt. Detta följs sedan 
av motsvarande test i Point-of-Care (POC) 
format för lansering i europa och sedan i 
USA. Där det är relevant kan även test för 
Point-of-need (POn) på valda marknader 

utvecklas. Denna strategi ger en kortare tid 
till kommersialisering. lDT kan erbjudas 
i USA efter en kort tid för validering då vi 
redan har en utarbetad valideringsprocess 
med det certifierade externa laboratoriet 
ResearchDax.

Aegirbio har i dagsläget tre lDTs redo 
för slutvalidering och kommersialisering 
och fyra tester som går in i slutvalidering 
som PoC under hösten 2021. På detta 
sätt kommer Bolaget att adressera större 
delen av den mångmiljardmarknad som 
monitorering av patienter under behandling 
med biologiska läkemedel utgör.

Med lanseringen av Bolagets test för 
Covid-19 antigen i saliv togs steget in på 
marknaden för infektionssjukdomar. Denna 
marknad i sig är enligt Acumen3 värd 24,5 
mdr USD 2027. Av detta beräknas 10% 
(Fortune Business Insights) komma från 
PoC segmentet vilket är det överlägset 
snabbast växande segmentet inom test av 
infektionssjukdomar. 

Bolaget bedömer att den fokuserade 
satsningen på patientnära och hemtestande 
parallellt med monitorering av biologiska 
läkemedel är rätt i tiden och kommer att 
ge Bolaget en position på snabbt växande 
marknader.

3 https://www.acumenresearchandconsulting.com/infectious-disease-market.
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LifeAssays AB grundas

Abreos Biosciences Inc.  
grundas i USA

Samarbete mellan bolagen inleds  
där bland annat verifiering av  
Veritope molekyler på MagniaReaders 
Point-of-Care plattform görs.

Aegirbio AB grunds som ett Joint  
Venture mellan LifeAssays AB och  
Abreos Biosciences Inc.

Aegirbio AB noteras på Nasdaq First 
North Growth Market i juni 2020. 

De första förvärven genomförs av  
Lundabolagen Thyrolytics AB och  
Viraspec AB. 

Arbetet påbörjas med fusionen av  
LifeAssays AB och Aegirbio AB.  
Arbetet pågår just nu och förväntas  
vara genomförd i början av juni 2021.

MARKNADSÖVERSIKT 
Från Bolagets perspektiv inkluderar den 
relevanta marknaden dels behandlingsbara 
sjukdomar, dels marknaden för jämförbara 
diagnostiska tester. 

BIOLOGISKA LÄKEMEDEL
Biologiska läkemedel definieras som läke-
medel där en eller flera aktiva substanser 
producerats utifrån en biologisk källa. Dessa 
biotekniska läkemedel skräddarsys för att 
fungera enligt en viss verkningsmekanism i 
kroppen, vilket ofta är förknippat med biverk-
ningar. en orsak till dessa biverkningar är 
doseringen av läkemedlet, där optimal dose-
ring varierar beroende på individ. Varierande 
respons på läkemedlet, tillsammans med det 
faktum att samma dosering ofta ges obero-
ende av individ, resulterar i att över 50% av 
alla behandlade patienter doseras felaktigt.4 

Biologiska läkemedel är det segment 
inom läkemedelsindustrin där användningen 
växer snabbast –en fjärdedel av alla läkeme-
del förväntas vara biologiska under 2020.5 
Således finns ett allt större utbud av biologis-
ka läkemedel. exempel på behandlingsbara 
sjukdomar inkluderar Multipel Skleros (MS)6 
och bröstcancer, i synnerhet den aggressiva 
(heR2-positiva) formen.7 

Aegirbio utvecklar teknologier för att 
optimera dosering vid användning av biolo-
giska läkemedel. Den totala marknaden för 
biologiska läkemedel, inklusive heR2-positiv 
bröstcancer och MS, uppskattas vara värd 
237 miljarder euro. Vidare är marknaden för 
biologiska läkemedel det snabbast växande 

2000

2013

2018

2019

2020

2020

2021

4 Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea: ”Vad är biologiska läkemedel?”
5 Royal Society of Chemistry: “How biologics have changed the rules of pharma.”
6 Global Data - PharmaPoint: “Multiple Sclerosis Global Drug Forecast and Market Analysis to 2026”
7 Global Data - PharmaPoint: “HER2-Positive Breast Cancer - Global Drug Forecast and Market Analysis to 2025”
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segmentet inom hela läkemedelsindustrin, 
med en genomsnittlig årlig tillväxt på 8,6% 
(estimerad marknadsstorlek 389 miljarder 
2024). Bolaget kommer fokusera sin kom-
mersialisering på Multipel Skleros (MS), 
cancer och autoimmuna sjukdomar.

CANCER
Idag finns ett stort urval av möjliga alternativ 
för att behandla cancer där valet av behand-
lingsmetod beror på typ av cancer samt hur 
utvecklad den är. exempel på behandlingar 
inkluderar operation, strålningsterapi, kemo-
terapi och biologiska läkemedel.8 För patien-
ter med cancer kan biologiska läkemedel 
användas för att behandla själva cancern eller 
biverkningarna av andra cancerbehandlingar.9 

en av de vanligaste formerna av cancer 
är bröstcancer. Idag är bröstcancer, efter pro-
statacancer, den vanligaste cancerformen 
i Sverige.10 För heR2-positiv bröstcancer är 
behandling med biologiska läkemedel ofta 
aktuellt.11 läkemedelsmarknaden relaterad 
till heR2-positiv bröstcancer värderades till 
6,58 miljarder USD 2015 och förväntas öka 
till 10,07 miljarder USD till 2025, med en 
procentuell årlig tillväxt (CAgR) på 4,4%. USA 
representerar den största marknaden med 
53% av total försäljning.12 

Den främsta drivkraften bakom den posi-
tiva tillväxten på marknaden för heR2-positiv 
bröstcancer förväntas vara lanseringen av 
nya läkemedel. Störst försäljningstillväxt 

väntas komma från läkemedlet Perjata, som 
i kombination med andra preparat används 
för att behandla utvecklad bröstcancer, 
med förväntad försäljning på 2,9 miljarder 
USD under 2023. Andra exempel inkluderar 
neratinib, ett läkemedel som i kontrast mot 
Perjata behandlar heR2-positiv bröstcancer i 
ett tidigare stadium. 

Under 2015 diagnosticerades 795 114 
individer med bröstcancer på de åtta största 
marknaderna (USA, Frankrike, Tyskland, 
Italien, Storbritannien, Japan och Kina), varav 
139 405 fall var heR2-positiva.13 

MULTIPEL SKLEROS (MS)
Multipel Skleros (MS) är en neurologisk 
sjukdom på det centrala nervsystemet som 
leder till neurologisk funktionsnedsättning. 
Idag finns flera behandlingsalternativ för MS, 
däribland orala och intravenösa alternativ. 
Orala behandlingsalternativ förväntas öka i 
marknadsandel på bekostnad av intravenösa 
alternativ, då dessa representerar en enklare 
process för patienten. Under 2016 genere-
rade de vanligast förekommande läkemedlen 
Gilenya, Aubagio och Tecfidera tillsammans 
en försäljning på 7,4 miljarder USD, vilket 
motsvarade 38,8% av den totala marknaden. 
Intravenösa alternativ stod under 2016 för 
en försäljning på 9,5 miljarder USD, motsva-
rande 49,6% av den totala marknaden. 

Den totala läkemedelsmarknaden rela-
terad till behandling av MS approximerades 

8 National Cancer Institute: “Types of cancer treatment”
9 National Cancer Institute: “Biological therapies for cancer”
10 Vårdguiden: “Bröstcancer”
11 Cancerfonden: “Bröstcancer”
12 Global Data - PharmaPoint: “HER2-Positive Breast Cancer - Global Drug Forecast and Market Analysis to 2025”
13 Global Data - PharmaPoint: “HER2-Positive Breast Cancer - Global Drug Forecast and Market Analysis to 2025”
14 Global Data - PharmaPoint: “Multiple Sclerosis Global Drug Forecast and Market Analysis to 2026”
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under 2016 att uppgå till 19,1 miljarder USD, 
med en förväntad tillväxt till 25,3 miljarder 
till 2026. Under 2016 diagnosticerades 1 024 
711 individer med MS i de sju största mark-
naderna (USA, Frankrike, Tyskland, Italien, 
Spanien Storbritannien och Japan).14 

MARKNADEN FÖR IN-VITRO  
DIAGNOSTIK
In-vitro diagnostik är medicinska tester som 
utförs på blod eller vävnad som tagits från 
människokroppen, exempelvis för att kon-
trollera dosering av biologiska läkemedel. 
In-vitro diagnostik kan upptäcka direkta sjuk-
domar, samt övervaka en persons allmänna 
hälsa för att förebygga sjukdomar. Vissa 
tester används i laboratorium medan andra 
kan användas direkt av slutkonsumenten.15 
Marknaden för in-vitro diagnostik stod för 

65 miljarder USD under 2018 och förväntas 
växa med 4% årligen till 78 miljarder USD år 
2023. För närvarande är 44% av denna mark-
nad baserad i USA och 20% i europa. 

Marknaden för in-vitro diagnostik kan 
segmenteras längs olika dimensioner, såsom 
Point of care (POC) diagnostik i kontrast 
till diagnostik i laboratorium. ett annat sätt 
att klassificera marknaden är genom att 
segmentera utifrån sjukdom, där Aegirbio 
främst kommer vara aktiva inom marknaden 
för immunoanalys. POC-marknaden värderas 
för närvarande till 19,5 miljarder USD, medan 
marknaden för immunoanalys beräknas upp-
gå till 8,4 miljarder USD. Dock ska tilläggas 
att marknaden för dessa två sub-segment 
av marknaden för in-vitro diagnostik överlap-
par – vissa POC tester sker inom ramen för 
immunoanalys.16 

14 Global Data - PharmaPoint: “Multiple Sclerosis Global Drug Forecast and Market Analysis to 2026”
15 U.S. Food & Drug Administration: ”In Vitro Diagnostics”
16 Markets and markets: ”Companion Diagnostics Market”

Marknaden för
in-vitro diagnostik

$78 miljarder
2023

44%
USA

20%
Europa
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AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDE

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 31 december 2020 uppgick 
antalet aktier till 11 935 289. Det finns ett 
aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till 
andel i Bolagets tillgångar och resultat samt 
berättigar till en röst på bolagsstämma.

Aktiekapitalets utveckling

(KSeK) Antal aktier Aktiekapital
Övrigt  

tillskjutet kapital Summa

IB 14 oktober 2019

Bolagsbildning 1 250 000 50 000 - 50 000

Kvittningsemission 11 250 000 450 000 351 000 801 000

Eget kapital 31 december 2019 12 500 000 500 000 351 000 851 000

Per 1 januari 2020 12 500 000 500 000 351 000 851 000

Pre-IPO 901 756 36 070 5 013 763 5 049 833

Sammanlägning 2:1 -6 700 878 0 0 0

Inbetalning TO, styrelse och VD 0 0 340 230 340 230

IPO 2 160 000 172 800 13 440 309 13 613 109

övertilldelning 300 000 24 000 0 24 000

Inlösen teckningsoption TO1, aug 404 917 32 393 3 592 985 3 625 378

Inlösen teckningsoption TO1, sept 749 074 59 926 6 635 565 6 695 491

Inlösen teckningsoption TO1, okt 92 368 7 389 804 973 812 362

Förvärv Viraspec 396 000 31 680 7 135 920 7 167 600

Förvärv Thyrolytics 1 102 400 88 192 19 865 248 19 953 440

Inlösen teckningsoption TO1, nov 20 361 1 629 162 970 164 599

Inlösen teckningsoption TO1, dec 9 291 743 64 301 65 044

Eget kapital 31 december 2020 11 935 289 954 823 57 407 263 58 362 087
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STYRELSE OCH VD

Anders Ingvarsson 
Styrelseledamot sedan december 2019 
och ordförande sedan maj 2020 

Född: 1957. 

Utbildning och erfarenhet: MSc i kemiteknik 
vid Kungliga Tekniska högskolan. 
grundare och konsult avseende bland 
annat bioteknologi i Aktiebolaget Anders 
Ingvarsson Consulting.

Övriga pågående uppdrag: Verkställande 
direktör i lifeAssays AB (publ). Styrelse-
ordförande i Magnasense Technologies 
Oy (Finland). Ägare av samtliga aktier, 
styrelseledamot samt verkställande direktör i 
Aktiebolaget Anders Ingvarsson Consulting.
Innehav: Anders Ingvarsson äger privat och 
genom bolag 56 999 aktier i Bolaget. 

[Anders Ingvarsson är oberoende i 
förhållande till Bolaget och Bolagets ledning, 
och beroende i förhållande till Bolagets större 
aktieägare.]

Bradley Messmer.
Styrelseledamot sedan  
februari 2020.

Född: 1974.

Utbildning och erfarenhet: PhD i molekylär 
biologi vid Rockefeller University. grundare 
av Abreos Biosciences Inc (USA). Med- 
grundare till Devacell Inc (USA). Cancer-
forskning vid University of California San 
Diego. 

Övriga pågående uppdrag: Verkställande 
direktör i Abreos Biosciences Inc, samt  
styrelseordförande i Abreos Sweden.
Innehav: Bradley Messmer äger ca 48 procent  
av aktierna i Abreos Biosciences Inc som i 
sin tur äger 3 125 000 aktier i Bolaget.

[Bradley Messmer är oberoende i förhållande 
till Bolaget och Bolagets ledning men är 
beroende i förhållande till Bolagets större 
aktieägare.]
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Fredrik Häglund 
Styrelseledamot sedan maj 2020

Född: 1975

Utbildning och erfarenhet: ek. lic Strategic 
Management, Business Administration, lund 
University (2002), BSc Financial economics, 
economics, lund University, (2000). 

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i 
bl.a. lifeAssays AB, Skansporten Fastighets-
förvaltning AB, Starfast Fastighetsförvaltning 
AB och ellingTofta Jordbruks AB. Fredrik har 
även styrelseuppdrag i flera mindre privata 
bolag. Council of Trustees länsförsäkringar 
Insurance, länsförsäkringar Insurerers  
Association.

Innehav: Fredrik häglund äger 57 977 aktier 
eller andra värdepapper i Bolaget.

[Fredrik Häglund är oberoende i förhållande 
till Bolaget och Bolagets ledning och 
beroende i förhållande till Bolagets större 
aktieägare.]

Seppo Mäkinen.
Styrelseledamot sedan februari 2020.

Född: 1952.

Utbildning och erfarenhet: M.Sc i kemiteknik 
vid University of Jyväskylä. Bedriver analytiskt 
laboratorium i State Agricultural Institute i 
helsingfors. Försäljning och marknadsföring 
av analytiska instrument i American Millipore 
Waters. Arbetat för riskkapitalfonder i  
Finland, Danmark, Frankrike och Portugal, 
som alla investerar i life science. Specialist 
inom fund raising, riskkapitalisering, M&A, 
strategi, diagnostik, mikrofluidik, medicin-
teknik, digital hälsa, clean technology och 
analytisk kemi.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot 
i Bittium Oy (Finland), Optomed Oy (Finland), 
Videovisit Oy (Finland), neurotar Oy (Finland).  
Partner i Pathena Investment Fund (Portugal).

Innehav: Seppo Mäkinen äger inte några 
aktier eller andra värdepapper i Bolaget.

[Seppo Mäkinen är oberoende i förhållande 
till Bolaget och Bolagets ledning respektive 
Bolagets större aktieägare.] 
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Martin Linde 
Verkställande direktör sedan maj 2020.

Född: 1971.

Utbildning och erfarenhet: Magisterexamen 
i ekonomi och executive MBA-utbildning 
vid lunds universitet. Tidigare arbetat som 
Managing Director vid Aquilles Invest AB, 
Abdonmills/Finax nordic AB samt general 
Manager vid Atria Retail AB.

Övriga pågående uppdrag: 
Styrelseordförande i Staffansgården i Trää AB, 
Optifreeze AB, Biofrigas Sweden AB (publ), 
Stora Södergatans Fastigheter AB, AcouSort 
AB och Thyrolytics AB. Styrelseledamot i 
Spirifer Fastigheter Aktiebolag, Carbiotix 
AB (publ), Danji holding AB, Danji AB, 
lifeAssays AB (publ) och lundatriangeln AB. 
extern verkställande direktör i SensoDetect 
Aktiebolag. Styrelsesuppleant i Semenco AB, 
Cederlinden AB, Magnusgården AB och green 
touch AB. 

Innehav: Martin linde äger tillsammans 
med familj genom bolag 127 227 aktier eller 
andra värdepapper i Bolaget.

[Martin Linde är beroende av Bolaget, 
Bolagets ledning samt i förhållande till 
Bolagets större aktieägare.]
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ALLMÄNT OM  
VERKSAMHETEN
Aegirbio är ett svenskt diagnostikföretag som bildades för 
att via sin unika patenterade teknologiplattform erbjuda  
tester för att övervaka och optimera doseringen av 
biologiska läkemedel. Biologiska läkemedel är det 
segment inom läkemedelsindustrin där användningen 
växer snabbast – en fjärdedel av alla läkemedel 
förväntas vara biologiska under 2020. Samtidigt varierar 
läkemedelsnivåerna enormt (upp till 100 gånger) hos  
patienter som får standarddoser av biologiska läkemedel.

”One size fits all” resulterar i att patienter med låga 
läkemedelsnivåer inte svarar på behandlingen, medan 
överdrivna läkemedelsnivåer ökar risken för allvarliga 
biverkningar. Denna osäkerhet vid dosering leder i cirka 
55% av fallen till över – eller underdosering , vilket resul-
terar i onödiga kostnader, bristfälliga resultat och högre 
andel patienter med svåra biverkningar.

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 teknolo-
gier 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
• Point of need, kvantitativa hemtester för kroniska 

sjukdomar
• Point of Care, kvantitativa patientnära tester för rutin-

kontroll på kliniker och vårdcentraler
• 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 där 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.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER  
RÄKENSKAPSÅRET
Bolaget har genomfört en Pre-IPO och tagit in 4,5 
MSEK. 

I januari meddelar bolaget att man har tillförts 4,5 MSeK 
i en nyemission efter emissionskostnader, baserat på ett 
värde på bolaget om 70 miljoner kronor ”pre money”.

De första proverna med Aegirbios test MoNATor 
Tysabri är testade. 

I april meddelades att de första proverna med MonATor 
Tysabri är testade. Bolaget har tillsammans med Abreos 
Biosciences startat upp testande för personlig uppföljning 
av behandling av MS sjuka patienter med Tysabri.

Aegirbio är godkänd för notering på Nasdaq First 
North Growth Market.

 I juni meddelas att Aegirbio har godkänts för upptagande 
till handel på nasdaq First north growth Market. I sam- 
bandet med noteringen blev bolagets unitemission 
kraftigt övertecknad, 307 procent.

Aegirbio förvärvar dotterbolag. 
I oktober stärker Aegirbio sin satsning på Covic-19 och 
beslut tas att förvärva Viraspec AB. Covid-19 ett prioriterat 
område för Aegirbio. För att komplettera bolagets erbjudan-
de ska Viraspec AB förvärvas, ett bolag med spetsteknologi 
kring att detektera om patienten är smittad med Covid -19. 

Ytterligare ett dotterbolag förvärvas.

Strax därefter fortsätter Aegirbio sin förvärvsresa och 
beslutar att förvärva diagnostikbolaget Thyrolytics AB.  
Thyrolytics AB är ett diagnostikbolag som har en  
patenterad teknologi för att diagnostisera sköldkörtel-
relaterade sjukdomar. Tanken är att man med ett enkelt 
test på en vårdcentral skall kunna avgöra om man är 
drabbad och i så fall vilken typ av problem man har. Vidare 
har Thyrolytics även en läkemedelskandidat som är början 
på Aegirbios ambition att jobba med samdiagnostik dvs 
både monitorering och läkemedel i kombination. Idag är 
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Bolaget fokuserat på sköldkörtelrelaterade sjukdomar och 
genomför just nu klinisk validering av en test för Tyroidea 
Stimulerande hormon (TSh) en markör för att se om 
sköldkörteln fungerar korrekt. 

Thyrolytics kommer vidga Aegirbios erbjudande med 
en precis och unikt enkel testplattform. Aegirbio förvär-
var Thyrolytics AB och förstärker därmed sitt erbjudande 
på marknaden för patientnära tester med ytterligare 
ett bolag med kompletterande teknologiplattform och 
produkter nära marknadsintroduktion. 

Aegirbio koncernen bildas. 

Den 23 oktober registreras Viraspec och Thyrolytics som 
helägda dotterbolag och koncernen bildas.

Goda resultat av två studier. 

I november meddelar Aegirbio att bolagets Covid-tester 
levererar övertygande resultat och startar då också 
processen för snabbgodkännande av testet i USA. 
Bolagets Covid-19 tester för lansering i europa under  
Ce/IVD direktivet utvidgas därför i och med att arbetet 
med ett emergency Use Authorization s.k. eUA söks i 
USA. 

Beviljat kontantstöd om 4,3 MSEK. 

I december meddelar Aegirbio att bolagets ansökan om 
finansiellt stöd från Eurostar för projektet ”A cost-effective 
and broadly applicable mimetope based diagnostic 
platform for high-impact pandemics” rankades som 
nummer 27 av 550 ansökningar. Den totala projekt-
budgeten utgör € 1 442 500 och Aegirbios andel av 
projektet är cirka 8,6 MSeK och lionex gmbh, projektets 
tyska Partner, den återstående delen. Aegirbio kommer 
själva att stå för hälften av sina kostnader i form av egna 
resurser medan den återstående delen, cirka 4,3 MSeK 
erhålls som ett direkt kontantstöd via Vinnova.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER  
RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG
Aegirbio skapar framtidens multidiagnostiska bolag 
och förvärvar LifeAssays och Abreos Bioscience. 
Den 25 januari meddelar styrelsen för Aegirbio att man  
beslutat att förvärva lifeAssays AB och Abreos 
Bioscience. Förvärven gör Aegirbio till ett ledande  
multidiagnostikbolag och öppnar för nya expansions-
möjligheter på världsmarknaden. Förvärven av 

lifeAssays och Abreos Bioscience betyder att Aegirbio 
säkrar den världsledande teknik som är grunden i de 
produkter som för Bolaget in i framtiden och öppnar för 
nya expansionsmöjligheter på världsmarknaden.

Aegirbio anställer Brandon Steele i rollen som kom-
mersiell chef. 

Den 17 februari meddelar bolaget att Brandon Steele 
anställs och förstärker ledningsgruppen och inträder i 
rollen som kommersiell chef. Positionen innebär att han 
kommer att ansvara för att leda företagets kommersiella 
genombrott i USA.

Aegirbio lanserar snabbtest för Covid-19. 

Den 14 april meddelar Aegirbio att man nu är vid lan-
seringstidpunkten för Viraspec Covid-19. Testen är ett 
salivbaserat snabbtest som gör att det är snabbt, enkelt 
och praktiskt och undviker de problem som upplevs när 
provtagning med pinne i näsan används. Konsumenten 
kommer att tillföra sin saliv till en behållare med reagens 
och hälla vätskan på reagensstickan. Därefter väntar 
man i 5 minuter för att sedan enkelt avläsa en tydlig linje 
som visar om man är smittad eller ej.

Aegirbio tecknar distributionsavtal för Covid-19 test 
och får samtidigt en order om minst 40 miljoner 
kronor. 

Den 4 maj meddelar Aegirbio att man har tecknat 
avtal för distribution av Covid-19 test med nowMed 
Sweden AB som är ett bolag helt fokuserat på 
Covid-19 produkter. Samarbetet med nowMed Sweden 
innebär att bolaget skall agera som distributör och 
samarbetspartner på den skandinaviska professionella 
marknaden. nowMed Sweden hjälper dessutom till med 
lager, order och leveranser för övriga världen. Aegirbio 
kommer själva att svara för försäljningen utanför 
norden. Avtalet bygger på att parterna delar på vinsten, 
vilket gör att Aegirbio kommer att ha kvar möjligheten till 
de goda marginalerna även långsiktigt. enbart dagens 
order har ett värde på minst 40 MSeK för Aegirbio.

Aegirbio tecknar avtal om försäljning av Covid-19 
tester i Tyskland, Europas största marknad. 

Den 4 maj meddelar Aegirbio att man har tecknat avtal 
med MIDAS Pharma, ett läkemedelsbolag i Tyskland 
för försäljning av Bolagets salivtest för Covid-19. 
MIDAS Pharma skall initialt sälja produkten i Tyskland 
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men kommer på sikt att inkludera andra marknader 
där de finns etablerade. Genom avtalet med MIDAS 
Pharma får Aegirbio direkt tillträde till europas största 
diagnostikmarknad med väl etablerad testning för 
Covid-19. MIDAS Pharma kommer även att genom sitt 
nätverk att täcka länder utanför Tyskland vilket kommer 
att öka takten i Aegirbios försäljning av tester.

Aegirbio säkrar rörelsekapital för expansion och  
tecknar låneavtal om totalt 50 miljoner kronor. 

Den 11 maj meddelar bolaget att man ingått avtal med 
ett konsortium avseende ett låneavtal om totalt 50 
miljoner kronor. långivaren lämnar ett lån till bolaget 
om totalt 30 MSeK samt ställer ut ett lånelöfte om totalt 
ytterligare 20 MSeK. Aegirbio tecknar låneavtalet för att 
kunna uppfylla och utveckla de möjligheter som Covid-19 
testerna erbjuder bolaget på världsmarknaden. Volymerna 
är stora och det behövs rörelsekapital för att bland annat 
säkerställa tillgången på råvaror. låneavtalet utnyttjas 
bara till den nivå som är nödvändigt innan redan ingångna 
försäljningsavtal genererar intäkter till bolaget.

Bolagsverket har lämnat tillstånd att verkställa  
fusionsplanen mellan Aegirbio och LifeAssays. 

Den 19 maj meddelar Aegirbio att Bolagsverket har 
lämnat tillstånd till AegirBio att verkställa fusionsplanen 
avseende fusionen mellan AegirBio och lifeAssays AB. 
Bolagsverket beräknas registrera fusionen torsdagen 
den 10 juni 2021. I samband med registreringen av fusio-
nen kommer lifeAssays att upplösas och samtliga dess 
tillgångar och skulder att övergå till AegirBio. I samband 
med att Bolagsverket registrerar fusionen kommer de 
aktieägare som är upptagna i lifeAssays aktiebok att  
erhålla fusionsvederlag. För varje aktie i lifeAssays 
erhålls cirka 0,0616 aktier i AegirBio.

Bolagsverket har registrerat fusionen mellan Aegir-
bio AB och LifeAssays AB. 

Den 10 juni meddelar Aegirbio att fusionen mellan  
Aegirbio och lifeAssays har registrerats hos Bolagsverket 
och är därmed slutförd och lifeAssays har upplösts. 
Fusionen har genom registreringen fått slutlig rätts-
verkan och lifeAssays samtliga tillgångar och skulder 
har övergått till Aegirbio. I samband med registreringen 
av fusionen har Bolagsverket idag registrerat emissionen 
av 1 734 287 nya aktier i Aegirbio som del av det totala 
fusionsvederlaget om 4 859 287 aktier i Aegirbio. Aegirbio 

har således totalt 14 845 200 utestående aktier efter 
registreringen av fusionen.

FINANSIELL ÖVERSIKT
Koncern

KSEK / %
2020-10-23 
2020-12-31

nettoomsättning -

Rörelseresultat -10 347

Res. efter finansiella poster -10 347

Balansomslutning 44 197

Soliditet (%) 88,06%

Resultat per aktie före utspädning -0,87

Moderbolag – Flerårsöversikt

KSEK / %
 

2020 2019

nettoomsättning 14 -

Rörelseresultat -18 519 -

Res. efter finansiella poster -18 525 -

Balansomslutning 44 119 951

Soliditet (%) 90,30% 89,50%

Definitioner:
Soliditet (%) = Eget kapital i procent av balansomslutningen

EKONOMISK ÖVERSIKT
Koncern / moderbolag
en koncern bildades den 23 oktober 2020 då Aegirbio AB 
förvärvade dotterbolagen Viraspec AB och Thyrolytics 
AB. I december registrerades även det helägda dotterbo-
laget AegirBio ltd i england.

Rapportering enligt IFRS

Aegirbio har som ett led i sin utveckling valt att upprätta 
rapporteringen för koncernen i enlighet med IFRS 
(International Financial Reporting Standards) i samband 
med att koncernen bildades. I samband med detta gick 
moderbolaget över till att upprätta rapportering i enlighet 
med RFR 2 Redovisning för juridiska personer. (Se not 2 
för ytterligare information.)
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Intäkter och resultat

Koncernen
Koncernen hade ingen nettoomsättning under 2020. 
övriga rörelseintäkter för perioden uppgick till 218 KSeK. 
Periodens resultat och Periodens totalresultat uppgick 
till -10 347 KSeK. Koncernens resultat per aktie för 
räkenskapsåret före och efter utspädning uppgick till 
-0,87 kr.

Moderbolag
huvuddelen av verksamheten bedrevs under året i 
moder-bolaget. nettoomsättningen uppgick under 
året till 14 KSeK (0 KSeK) och övriga intäkter uppgick 
till 0 KSeK (0 KSeK). Anledning till den relativt låga 
omsättningen var att bolaget blev hårt straffade av 
pandemin då hela den amerikanska sjukvården stängdes 
ner när väl försäljningen började ta fart. Moderbolaget 
aktiverade inte några egna kostnader, men förvärvade 
immateriella tillgångar för 2 419 KSeK (801 KSeK) under 
året. årets resultat och årets totalresultat uppgick till -18 
525 KSeK (0 KSeK). Föregående år var det ingen egentlig 
verksamhet i bolaget.

Finansiell ställning och kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten i moder-
bolaget var -17 744 KSeK (0 KSeK), primärt till följd av 
rörelseresultatet som uppgick till -18 519 KSeK (0 KSeK). 
Det totala kassaflödet i moderbolaget uppgick till 10 228 
KSeK (0 KSeK). I detta belopp ingår att likviditeten under 
året tillförts 30 391 KSeK genom nyemissioner.

Investeringar

Kassaflödet från investeringar uppgick till -2 419 KSEK 
(-801 KSeK) och avser Immateriella anläggningstillgång-
ar. Bolaget förvärvade även dotterbolag till ett värde om 
27 121 KSEK men förvärven påverkade inte kassaflödet 
utan ersattes med aktier i bolaget.

Årets nyemissioner

På en extra bolagsstämma i december 2019 beslutades 
om en riktad nyemission om 901 756 aktier till en tecknings- 
kurs om 5,60 SeK som genomfördes i januari 2020. Bolaget 
tillfördes då ca 5,0 MSeK före emissionskostnader.

Vid bolagets notering på nasdaq First north i juni 
erbjöds allmänheten att investera i bolaget. erbjudandet 
omfattade 2 000 000 Units motsvarande en emissions-
likvid om cirka 15 MSeK före avdrag för emissions-

kostnader. eftersom intresset var så stort tilldelades 
ytterligare 300 000 Units motsvarade ytterligare 2,3 
MSeK före avdrag för emissionskostnader i en så kallad 
övertilldelningsemission. en Unit innehöll en aktie och en 
teckningsoption och teckningskursen för en Unit var 7,50 
SeK det vill säga 7,5 SeK per aktie. Teckningsoptionerna 
erhölls vederlagsfritt. Teckningsoptionen kunde utnyttjas 
genom teckning av ny aktie till teckningskursen 9 sek 
under perioden 26 juni 2020 till 26 mars 2021. 

Aktierelaterade incitamentsprogram

Teckningsoptionsprogram 2020/2022 (VD)
extra bolagsstämma i Bolaget beslutade den 27 maj 
2020 om att införa ett teckningsoptionsprogram för 
den verkställande direktören. Programmet innebär att 
Bolaget ska emittera högst 261 026 teckningsoptioner 
där varje teckningsoption ska medföra rätt till nyteckning 
av 1 aktie i bolaget, till följd varav bolagets aktiekapital 
kan komma att ökas med högst 20 882,08 kronor. 
Teckningsoptionerna emitteras till en teckningskurs 
om 0,36 kronor per teckningsoption, vilket motsvarar 
optionens marknadsvärde efter tillämpning av sedvanlig 
värderingsmodell (Black & Scholes). För varje tecknings-
option har innehavaren rätt att teckna en ny aktie till en 
teckningskurs om 11,25 kronor. Programmet kan vid fullt 
deltagande och full efterföljande teckning av aktier med 
stöd av optionerna innebära en utspädning om högst 
cirka 3,75 procent baserat på antalet aktier i bolaget 
efter att incitamentsprogrammet har genomförts. 
Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan 
äga rum under perioden 1 juni 2022 till och med den 31 
december 2022.

Teckningsoptionsprogram 2020/2022 (styrelsen)

extra bolagsstämma i Bolaget beslutade den 27 maj 
2020 om att införa ett teckningsoptionsprogram för 
styrelseledamöterna i Bolaget. Programmet innebär att 
Bolaget ska emittera högst 609 058 teckningsoptioner 
där varje teckningsoption ska medföra rätt till nyteckning 
av 1 aktie i bolaget, till följd varav bolagets aktiekapital 
ka komma att ökas med högst 48 724,64 kronor. 
Styrelseordföranden har rätt att teckna högst 261 026 
teckningsoptioner och övriga ordinarie styrelseledamöter 
har rätt att teckna högst 87 008 teckningsoptioner 
vardera. Teckningsoptionerna emitteras till en 
teckningskurs om 0,36 kronor per teckningsoption, vilket 
motsvarar optionens marknads-värde efter tillämpning 
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av sedvanlig värderingsmodell (Black & Scholes). För varje 
teckningsoption har innehavaren rätt att teckna en ny aktie 
till en teckningskurs om 11,25 kronor. Programmet kan vid 
fullt deltagande och full efterföljande teckning av aktier 
med stöd av optionerna innebära en utspädning om högst 
cirka 8,33 procent baserat på antalet aktier i bolaget efter 
att incitamentsprogrammet har genomförts. Teckning av 
aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under 
perioden 1 juni 2022 till och med den 31 december 2022.

Organisation, personal och hållbarhet

Vid ingången av 2020 var Anders Ingvarsson tillförordnad 
verkställande direktör i Aegirbio. I samband med noteringen  
på nasdaq First north ersattes Anders Ingvarsson av  
Martin linde som VD och Anders valdes då till styrelse-
ordförande. 

Aegirbios verksamhet har ett hållbarhetsfokus vad gäller 
såväl miljö- som personalfrågor. Den verksamhet som 
bedrivs omfattas inte av särskilda krav på miljötillstånd.

VERKSAMHET INOM FORSKNING OCH  
UTVECKLING
Produktutveckling
Aegirbios affärsidé är att utveckla och kommersialisera 
tester för att följa dosering av biologiska läkemedel. 
Aegirbio vill se en framtid där nästan alla kan övervaka 
eventuella hälsoproblem genom att främja utvecklingen 
av ny diagnostik. Bolagets ambition är, förutom att föra 
ut innovativ diagnostikteknik på marknaden, att göra di-
agnostiken mer tillgänglig, lättare att använda, ge exakta 
och enkla överförbara resultat.

Förväntad framtida utveckling

I detta nu har bolaget ett stort fokus på lanseringen av 
snabbtest för Covid-19. Marknaden för snabba, Ce märkta 
Covid-tester är just nu enorm och bolaget har en ambition 
att hitta flertalet distributörer som ska hjälpa till att nå ut 
på flera olika marknader. Även om Covid-19 snart kom-
mer att vara på tillbakagång så påverkar det inte den stora 
efterfrågan på enkla snabbtester som bolaget bedömer 
kommer att finnas kvar under lång tid framöver. Dessutom 
kommer Aegirbio att vara redo för andra varianter av virus 
framöver och då snabbt kunna agera. Bolaget har stora 
förväntningar på sin Covid-test. Redan några veckor efter 
färdig produkt hade bolaget tecknat flera distributions-
avtal och förfrågningar från när och fjärran distributörer 
strömmar in till bolaget. Massproduktionen av testerna 

är i full gång och bolaget har för närvarande säkerställt 
materialtillgången med marginal. 

Förutom Covid-tester så är bolagets övergripande stra-
tegi att inledningsvis lansera laboratory developed test 
(lDT) i USA, sedan som Point-of-Care (POC) i europa och 
USA och till sist som Point-of-need (POn) på samtliga 
marknader. Bolagets initiala mål är att etablera sig på den 
amerikanska marknaden genom att erbjuda ett test för att 
följa upp behandling med läkemedlet Tysabri, där försälj-
ningen redan har inletts. efter att testet har etablerats 
som lDT är nästa steg att bredda marknaden till europa 
för att nå en större kundbas och därmed säkra försälj-
ningstillväxten. Där det är motiverat ska även Magnia-
Readers tester föras över till MagniaReader Quantitative 
Disposable Analyser (QDA) vilket möjliggör att genomföra 
dessa komplexa tester på ett säkert sätt även i hemmiljö. 
Bolaget räknar även med att lansera ett nytt test för att 
optimera dosering av läkemedlet herceptin, som används 
som läkemedel mot bröstcancer inom kort.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Aegirbios verksamhet medför risker och osäkerhets-
faktorer som i varierad utsträckning kan påverka 
förmågan att nå de mål som satts upp. Bolaget arbetar 
kontinuerligt med att hantera de risker och osäkerhets-
faktorer som finns. Arbetet sker systematiskt med syftet 
att synliggöra risker samt begränsa påverkan av den 
risk som aktualiseras. För en utförligare beskrivning 
av bolagets finansiella risker och hantering av dessa 
hänvisas till not 3.

Begränsade resurser

Aegirbio AB är ett litet företag med begränsade resurser 
vad gäller ledning, administration och kapital. För genom-
förandet av strategin är det av vikt, att resurserna dispo-
neras på ett för Bolaget optimalt sätt. Det finns en risk att 
Bolagets resurser inte räcker till och därmed drabbas av 
finansiellt och operativt relaterade problem. Styrelsen arbe-
tar kontinuerligt med att säkerställa verksamhetens behov 
av finansiering utifrån olika scenarier, inklusive intäkter från 
licensiering och partnerskap samt extern finansiering.

Beroende av nyckelpersoner och medarbetare

Aegirbio AB baserar sin framgång på ett fåtal personers 
kunskap, erfarenhet och kreativitet. Bolaget är beroende 
av att i framtiden kunna finna kvalificerade medarbetare. 
Bolaget arbetar hårt med att minska beroendet genom 
en god dokumentation av rutiner och arbetsmetoder.
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Försäljningsrisk

Det går inte att med säkerhet fastslå att de produkter 
som Bolaget utvecklar får det positiva mottagande på 
marknaden som förespeglats i den här årsredovisningen. 
Kvantiteten av sålda produkter kan bli lägre och tiden det 
tar att etablera sig på marknaden kan vara längre än vad 
Bolaget i dagens skede har anledning att tro.

Fortsatt finansiering av verksamheten 

Aegirbio är ett utvecklingsbolag som sedan dess 
bildande varit beroende av finansiering genom ny-
emissioner. Styrelsen arbetar kontinuerligt med att 
identifiera olika former av långsiktig finansiering och har 
en strategi för fortsatt finansiering. Under våren 2021 
har bolaget gått in i en ny fas, med påbörjad försäljning 
av bolagets COVID-19-tester, där en första order om 
minst 40 miljoner kronor har tecknats. Det är styrelsens 
uppfattning att den prognostiserade försäljningen 
kommer att innebära att bolaget får ett positivt  
kassaflöde under 2021, vilket säkrar den fortsatta  
verksamheten för den kommande tolvmånadersperioden.

Därtill har bolaget efter räkenskapsårets slut tecknat 
ett avtal om extern lånefinansiering med en kreditram 
om 50 MSeK som kan utnyttjas till den nivå som är 
nödvändig innan redan ingångna försäljningsavtal 
börjar generera intäkter till bolaget, vilket av styrelsen 
bedöms ligga i närtid. lånet ska återbetalas i sin 
helhet i december 2021. Oaktat styrelsens positiva 
framtidsutsikter, föreligger en osäkerhetsfaktor 
avseende den fortsatta finansieringen eftersom 
kassaflödena från den prognosticerade försäljningen 
ännu inte realiserats.

Coronavirusets (COVID-19) inverkan på Bolagets 
verksamhet

effekter som Bolaget upplevde av COVID-19 i sin 
verksamhet hittas framför allt i samband med testerna 
av MonATor för Tysabri. Coronaviruset innebär att 
patienter inte reser till kliniken med samma frekvens. 
Dessutom innebär personalbristen inom vården över 
lag att testerna kan komma att nedprioriteras för att 
sjukvården behöver behandla mera akuta tillstånd. Det är 
i nuläget svårt att till fullo överblicka vilka konsekvenser 
pandemin får under det kommande året. Fortsätter 
bolagets samarbetspartners och kunder att påverkas 
av restriktioner kan förskjutningar av vissa projekt ske. 
Bolagets bedömning är dock att det i så fall endast får en 
kortsiktig påverkan. 

Bolaget har även identifierat stora möjligheter som har 
lett till en positiv utveckling av bolaget. I april lanserar 
bolaget sin snabbtest för Covid-19 och redan inom några 
veckor så erhölls distributionsavtal för miljonbelopp. 

Bolaget har inte begärt eller erhållit några statliga stöd 
med anledning av Corona pandemin.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Största aktieägare
Antal aktier 

och röster Ägarandel

Abreos Sweden AB 3 125 000 26,18 %

lifeAssays AB 3 125 000 26,18 %

nordnet Pensionsförsäkring AB 517 332 4,33 %

Försäkringsbolaget Avanza Pension 402 637 3,37 %

Mohamad Takwa 331 111 2,77 %

ecozyme AB 226 000 1,89 %

Staffansgården i Trää AB 1) 127 227 1,07 %

Johan Källstrand 80 000 0,67 %

Robert Porter 71 280 0,60 %

Joakim Sellgren 64 468 0,54 %

SeB life International 59 144 0,50 %

Fredrik häglund 57 977 0,49 %

övriga aktieägare (3 620 st.) 3 748 113 31,40 %

11 935 289 100

VINSTDISPOSITION
Styrelsens förslag till vinstdisposition:

KSEK 

överkursfond 57 407

Balanserat resultat  0

årets förlust -18 525

Summa 38 882

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel 
om 38 882 KSeK balanseras i ny räkning. Således 
föreslås ingen utdelning. Koncernens och bolagets 
resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande 
resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser samt 
sammanställningar av eget kapital med tillhörande noter 
och tilläggsupplysningar, vilka utgör en integrerad del av 
denna årsredovisning.
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET

KSEK NOT

 
2020-10-23
2020-12-31

nettoomsättning -

Kostnad sålda varor -

Bruttovinst -

Forsknings- och utvecklingskostnader 6,9,10 -7 462

Försäljningskostnader -226

Administrationskostnader 8 -2 877

övriga rörelseintäkter 7 218

övriga rörelsekostnader -

Rörelseresultat -10 347

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter -

Räntekostnader -

Resultat efter finansiella poster -10 347

-

Skatt på periodens resultat 12 -

Periodens resultat -10 347

Resultat per aktie före och efter utspädning, SeK 13 -1,19

I koncernen finns inga poster som redovisas i övrigt totalresultat varför 
summan totalresultat överensstämmer med periodens resultat.
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING

TSEK NOT

 
 

2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 16

Immateriella tillgångar 14 30 883

nyttjanderätter 9 692

Materiella anläggningstillgångar 15 95

Summa anläggningstillgångar 31 670

Omsättningstillgångar 18

övriga fordringar 16 2 018

Förutbetalda kostnader 114

likvida medel 4 10 395

Summa omsättningstillgångar 12 527

SUMMA TILLGÅNGAR 44 197

EGET KAPITAL OCH SKULDER 20

Eget kapital som kan hänföras till moderföretagets aktieägare

Aktiekapital 955

övrigt tillskjutet kapital 57 407

Balanserat resultat inklusive årets resultat -19 443

Eget kapital sammanlagt 38 919

Långfristiga skulder

Uppskjuten skatteskuld

leasingskuld 692

Summa långfristiga skulder 692

Kortfristiga skulder 4, 18

leverantörsskulder 3 777

övriga skulder 56

Upplupna kostnader 19 753

Summa kortfristiga skulder 4 586

Summa skulder 5 278

SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER 44 197
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN

KSEK NOT

 
2020-10-23
2020-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat -10 347

Avskrivningar 32

övriga ej likviditetspåverkande poster -29

Finansiella intäkter -

Finansiella kostnader -

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital -10 344

Förändring i rörelsekapital

ökning/minskning fordringar -1 568

ökning/minskning av kortfristiga skulder 4 507

Förändring i rörelsekapital 2 939

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN -7 405

Investeringsverksamhet

ökning/minskning materiella anläggningstillgångar 15 -98

ökning/minskning immateriella anläggningstillgångar 14 -

Ökning/minskning finansiella anläggningstillgångar -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -98

Finansieringsverksamhet

Inlösen, Teckningsoption 230

ökning/minskning långfristig skuld -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 230

Förändring av likvida medel -7 273

likvida medel vid periodens början 17 668

Likvida medel vid periodens slut 10 395
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR  
I EGET KAPITAL

KSEK Aktiekapital
Övrigt  

tillskjutet kapital
Balanserat resultat  
inkl. årets resultat

Summa  
eget kapital

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

Transaktioner med aktieägare

Förvärv av Viraspec AB 32 7 136 - 7 167

Förvärv av Thyrolytics AB 88 19 865 - 19 953

Inlösen, Teckningsoptioner 3 264 - 267

Kostnader för inlösen av 
teckningsoptioner

- -37 - -37

Årets totalresultat

Periodens resultat - - -10 347 -10 347

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

KSEK NOT
2020-01-01 
2020-12-31

 
2019-10-14 
2020-12-31

Rörelsens intäkter

Intäkter 14 -

Kostnader för sålda varor - -

Bruttovinst 14 -

Rörelsens kostnader

Forsknings- och utvecklingskostnader 6,9,10 -10 501 -

Försäljningskostnader -808 -

Administrationskostnader 8 -7 224 -

övriga rörelseintäkter 7 - -

övriga rörelsekostnader - -

Rörelseresultat -18 519

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter - -

Räntekostnader -6 -

Resultat efter finansiella poster -18 525 -

Skatt på periodens resultat 12 - -

Periodens resultat -18 525 -

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

TSEK NOT 2020-12-31

 
 

2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar 14 3 220 801

Materiella anläggningstillgångar 15 - -

Andelar i koncernföretag 17,24 27 121 -

Summa anläggningstillgångar 30 341 801

Omsättningstillgångar

övriga fordringar 18 3 500 101

likvida medel 16 10 277 49

Summa omsättningstillgångar 13 777 150

SUMMA TILLGÅNGAR 44 118 951

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 20

Aktiekapital 955 500

överkursfond 57 407 351

Balanserat resultat - -

Periodens resultat -18 525 -

Summa eget kapital 39 837 851

Kortfristiga skulder

leverantörsskulder 3 512 100

övriga skulder 73 -

Upplupna kostnader 696 -

Summa kortfristiga skulder 4 281 100

SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER 44 118 951
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MODeRBOlAgeTS KASSAFlöDeSAnAlyS

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

KSEK NOT

 
2020-01-01
2020-12-31

 
2019-10-14
2019-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat -18 519 -

Avskrivningar - -

Finansiella intäkter - -

Finansiella kostnader -6 -

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital -18 525 -

Förändring i rörelsekapital

ökning/minskning fordringar -3 400 -101

ökning/minskning av kortfristiga skulder 4 181 100

Förändring i rörelsekapital 781 -1

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN -17 744 -1

Investeringsverksamhet

ökning/minskning materiella anläggningstillgångar - -

ökning/minskning immateriella anläggningstillgångar 14 -2 419 -801

Ökning/minskning finansiella anläggningstillgångar - -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 419 -801

Finansieringsverksamhet

nyemission 30 077 851

Förvärv - -

Inbetalning teckningsoptioner 314 -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 30 391 851

Förändring av likvida medel 10 228 49

likvida medel vid periodens början 49 -

Likvida medel vid periodens slut 10 277 49
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FÖRÄNDRING AV MODERBOLAGETS EGET KAPITAL

KSEK Aktiekapital Överkursfond
Balanserat resultat  
inkl. årets resultat

 
Totalt

Ingående balans 2019-10-14 - - - -

Bolagsbildning 50 - - 50

Kvittningsemission 450 351 - 801

årets resultat - - - -

Utgående balans 31 december 2019 500 351 - 851

Ingående balans 1 januari 2020 500 351 - 851

Transaktioner med aktieägare

Inbetalda Teckningsoptioner, styrelse - 340 - 340

Pre-IPO 36 3 747 - 3 783

nyemission, (IPO) i samband med 
börsnotering

197 18 321 - 18 518

Kostnader för nyemission i samband 
med börsnotering

- -3 613 - -3 613

Inlösen teckningsoptioner 102 11 382 - 11 484

Kostnader för inlösen av 
teckningsoptioner

- -121 - -121

Förvärv Viraspec AB 32 7 136 - 7 168

Förvärv Thyrolytics AB 88 19 865 - 19 953

Årets totalresultat

Periodens resultat - - -18 525 -18 525

Eget kapital 31 december 2020 955 57 407 -18 525 39 837
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nOTeR TIll De FInAnSIellA RAPPORTeRnA

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.

Denna årsredovisning gäller för perioden januari till 
december 2020 för moderbolaget och mellan perioden 
2020-10-23 och 2020-12-31 för koncernen. årsredovis-
ningen har godkänts för publicering enligt styrelsebeslut 
den 14 juni 2021.

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

NOT 2  – SAMMANFATTNING AV VIKTIGA 
REDOVISNINGSPRINCIPER

De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpas 
när denna koncernredovisning upprättats anges nedan. 
Dessa principer har tillämpats konsekvent för alla pre-
senterade år, om inte annat anges.

Grund för rapporternas upprättande

Koncernredovisningen för Aegirbio AB (Publ) har 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen, RFR 1 
Kompletterande redovisningsregler för koncerner, samt 
International Financial Reporting Standards (IFRS) och 
tolkningar från IFRS Interpretations Committee (IFRS 
IC) sådana de antagits av eU. Den har upprättats enligt 
anskaffningsvärdemetoden.

Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS 
kräver användning av en del viktiga uppskattningar för 
redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen gör 
vissa bedömningar vid tillämpningen av koncernens  
redovisningsprinciper. De områden som innefattar en 
hög grad av bedömning, som är komplexa eller sådana  
områden där antaganden och uppskattningar är av 
väsentlig betydelse för koncernredovisningen är i huvud-
sak balansposten balanserade utvecklingsutgifter. För 

ytterligare information se avsnitt om Moderbolagets 
Redovisningsprinciper.

Den 23 oktober 2020 förvärvades dotterbolagen 
Viraspec AB och Thyrolytics AB och en koncern 
bildades. I samband med bildandet av koncernen har 
moderbolaget bytt redovisningsprincip från K3 (BFnAR 
2012:1) till att redovisa enligt RFR 2 Redovisning för 
juridiska personer som getts ut av Rådet för finansiell 
rapportering. RFR 2 ska tillämpas av moderbolag 
som upprättar koncernredovisning enligt IFRS. I 
samband med övergången från K3 till RFR 2 har inga 
övergångseffekter identifierats för moderbolaget. För 
koncernen finns inga övergångseffekter eftersom 
koncernredovisningen upprättas enligt IFRS allt sedan 
koncernen bildades den 23 oktober 2020.

Nya IFRS och tolkningar som ännu inte börjat  
tillämpas

nya eller ändrade IFRS, inklusive uttalanden, som hittills  
antagits av IASB för tillämpning 2021 eller senare, 
bedöms inte få någon väsentlig effekt på koncernens 
redovisning.

Koncernredovisning
Dotterföretag
Dotterföretag är alla företag över vilka koncernen har 
bestämmande inflytande. Koncernen kontrollerar ett 
företag när den exponeras för eller har rätt till rörlig 
avkastning från sitt innehav i företaget och har möjlighet 
att påverka avkastningen genom sitt inflytande i före-
taget. Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen 
från och med den dag då det bestämmande inflytandet 
överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredo-
visningen från och med den dag då det bestämmande 
inflytandet upphör.

Förvärvsmetoden används för redovisning av kon-
cernens rörelseförvärv. Köpeskillingen för förvärvet av 
ett dotterföretag utgörs av verkligt värde på överlåtna 
tillgångar, skulder som koncernen ådrar sig till tidigare 
ägare av det förvärvade bolaget och de aktier som emit-
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terats av koncernen. Identifierbara förvärvade tillgångar 
och övertagna skulder i ett rörelseförvärv värderas inled-
ningsvis till verkliga värden på förvärvsdagen.

Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs när de 
uppstår.

Koncerninterna transaktioner, balansposter, intäkter 
och kostnader på transaktioner mellan koncernföretag 
elimineras. Vinster och förluster som resulterar från 
koncerninterna transaktioner och som är redovisade i 
tillgångar elimineras också. Redovisningsprinciperna 
för dotterföretag har i förekommande fall ändrats för 
att garantera en konsekvent tillämpning av koncernens 
principer.

Segmentsrapportering

Då AegirBio bedriver forsknings- och utvecklingsverk-
samhet har ledningen att följa upp koncernen som en 
helhet. AegirBio bedriver endast en verksamhet och 
verksamheten följs upp som ett segment.

Omräkning av utländsk valuta
Funktionell valuta och rapporteringsvaluta
De olika enheterna i koncernen har den lokala valutan 
som funktionell valuta då den lokala valutan har  
definierats som den valuta som används i den primära 
ekonomiska miljö där respektive enhet huvudsakligen är 
verksam. I koncernredovisningen används svenska  
kronor (SeK), som är moderföretagets funktionella  
valuta och koncernens presentationsvaluta.

Transaktioner och balansposter

Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den 
funktionella valutan enligt de valutakurser som gäller 
på transaktionsdagen. Valutakursvinster och förluster 
som uppkommer vid betalning av sådana transaktioner 
och vid omräkning av monetära tillgångar och skulder 
i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i 
rörelseresultatet i resultaträkningen.

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för produktutveckling
Koncernen bedriver forskning och utveckling kring nya 
produkter. Utgifter för forskning kostnadsförs när de 
uppstår. Utvecklingsutgifter som är direkt hänförliga till 
utveckling av identifierbara och unika produkter, redovisas 
som immateriella tillgångar när följande kriterier är 
uppfyllda:

• det är tekniskt möjligt att färdigställa produkten så att 
den kan användas,

• företagets avsikt är att färdigställa produkten och att 
använda eller sälja den,

• det finns förutsättningar att använda eller sälja pro-
dukten,

• det kan visas hur produkten genererar troliga framtida 
ekonomiska fördelar,

• adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för 
att fullfölja utvecklingen och för att använda eller sälja 
produkten finns tillgängliga, och

• utgifter som är hänförliga till produkten under dess 
utveckling kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Direkt hänförbara utgifter som balanseras innefattar 
även utgifter för anställda och en skälig andel av 
indirekta kostnader. övriga utvecklingsutgifter, som inte 
uppfyller dessa kriterier, kostnadsförs när de uppstår. 
Utvecklingsutgifter som tidigare kostnadsförts redovisas 
inte som tillgång i efterföljande period.

Avskrivning påbörjas på de projektet när de bedöms 
som klara för kommersialisering. Balanserade utvecklings- 
utgifter skrivs av under sin bedömda nyttjandeperiod, 
vilken bedöms vara fem år.

Patent

Utgifter för internt upparbetade patent kostnadsförs när 
de uppstår.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaff-
ningsvärde med avdrag för avskrivningar. I anskaffnings-
värdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet 
av tillgången.

Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisa-
de värde eller redovisas som en separat tillgång, bero-
ende på vilket som är lämpligt, endast då det är sannolikt 
att de framtida ekonomiska förmåner som är förknip-
pade med tillgången kommer att komma koncernen 
tillgodo och tillgångens anskaffningsvärde kan mätas på 
ett tillförlitligt sätt.

Avskrivningar görs linjärt enligt följande:
• Maskiner och Inventarier: 5 år

Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prövas 
vid varje rapportperiods slut och justeras vid behov. en 
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tillgångs redovisade värde skrivs omgående ner till dess 
återvinningsvärde om tillgångens redovisade värde över-
stiger dess bedömda återvinningsvärde.

Vinster och förluster vid avyttring av en materiell 
anläggningstillgång fastställs genom en jämförelse 
mellan försäljningsintäkten och det redovisade värdet 
och redovisas i övriga rörelseintäkter respektive övriga 
rörelsekostnader i resultaträkningen.

Nedskrivningar av icke-finansiella  
anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar som har en obestämbar 
nyttjandeperiod eller immateriella tillgångar som inte 
är färdiga för användning, skrivs inte av utan prövas 
årligen avseende eventuellt nedskrivningsbehov. 
Tillgångar som skrivs av bedöms med avseende på 
värdenedgång närhelst händelser eller förändringar 
i förhållanden indikerar att det redovisade värdet 
kanske inte är återvinningsbart. en nedskrivning görs 
med det belopp varmed tillgångens redovisade värde 
överstiger dess återvinningsvärde. återvinningsvärdet 
är det högre av tillgångens verkliga värde minskat med 
försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. Vid 
bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångar 
på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara 
kassaflöden (kassagenererande enheter). För tillgångar 
som tidigare har skrivits ner görs per varje balansdag en 
prövning av om återföring bör göras.

Finansiella instrument

Finansiella tillgångar omfattar likvida medel, kund-
fordringar och övriga fordringar vilka ska regleras 
kontant. Finansiella skulder omfattar leverantörs- 
skulder och övriga skulder vilka ska regleras kontant.

 
Redovisning och värdering vid första  
redovisningstillfället

Kundfordringar och utfärdade skuldinstrument redovisas 
när de är utgivna. Avistaköp och avistaförsäljning av 
finansiella tillgångar redovisas per affärsdagen. Övriga 
finansiella tillgångar och finansiella skulder redovisas när 
koncernen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.

Finansiella instrument redovisas initialt till verkligt 
värde med tillägg/avdrag för transaktionsutgifter, förutom 
avseende instrument som löpande värderas till verkligt 
värde via resultatet för vilka transaktionsutgifter i stället 
kostnadsförs då de uppkommer. Kundfordringar (utan en 
betydande finansieringskomponent) värderas initialt till 

det transaktionspris som fastställts enligt IFRS 15.
Samtliga koncernens finansiella skulder värderas till 

upplupet anskaffningsvärde, då de inte är för handel.

Klassificering och efterföljande värdering
Vid första redovisningstillfället klassificeras en finansiell 
tillgång som värderad till upplupet anskaffningsvärde, 
verkligt värde via övrigt totalresultat (skuldinstruments-
investering), verkligt värde via övrigt totalresultat (eget-
kapitalinvestering), eller verkligt värde via resultatet. Det 
upplupna anskaffningsvärdet minskas med nedskriv-
ningar. Ränteintäkter, valutakursvinster och förluster samt 
nedskrivningar redovisas i resultatet. Vinster eller förluster 
som uppstår vid bortbokning redovisas i resultatet.

Påföljande värdering av finansiella skulder sker till 
upplupet anskaffningsvärde med effektivräntemetoden. 
Räntekostnader och valutakursvinster och -förluster  
redovisas i resultatet. Vinster eller förluster vid bort-
tagning från redovisningen redovisas också i resultatet.

nedan beskrivs hur koncernens olika innehav av 
finansiella tillgångar har klassificerats:

Finansiella tillgångar

Samtliga finansiella tillgångar redovisas till upplupet 
anskaffningsvärde med tillämpning av effektivränte-
metoden. Detta eftersom de innehas inom ramen för en 
affärsmodell vars mål är att erhålla de avtalsenliga kassa-
flödena samtidigt som kassaflödena från tillgångarna 
endast utgörs av betalningar av kapitalbelopp och ränta.

effektivräntan är den ränta som exakt diskonterar de 
uppskattade framtida in- och utbetalningarna under den 
förväntade perioden för det finansiella instrumentet till  
redovisat bruttovärde för den finansiella tillgången, eller det 
upplupna anskaffningsvärdet för den finansiella skulden.

Borttagande av finansiella tillgångar och finansiella 
skulder från balansräkningen

Koncernen tar bort en finansiell tillgång från balans-
räkningen när de avtalsenliga rättigheterna till kassa-
flödena från den finansiella tillgången upphör eller om 
den överför rätten att ta emot de avtalsenliga kassa-
flödena genom en transaktion i vilken i väsentlighet alla 
risker och fördelar med ägarskapet har överförts.

Koncernen bokar bort en finansiell skuld från rap-
porten över finansiell ställning när de antaganden som 
anges i avtalet fullgörs, annulleras eller upphör.
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Kvittning

Finansiella tillgångar och skulder kvittas och redovisas 
med ett nettobelopp i balansräkningen, endast när det 
finns en legal rätt att kvitta de redovisade beloppen och 
en avsikt att reglera dem med ett nettobelopp eller att 
samtidigt realisera tillgången och reglera skulden. Den 
legala rättigheten får inte vara beroende av framtida 
händelser och den måste vara rättsligt bindande för 
företaget och motparten både i den normala affärs- 
verksamheten och i fall av betalningsinställelse,  
insolvens eller konkurs.

Nedskrivning av finansiella tillgångar

en reserv för förväntade kreditförluster beräknas och 
redovisas för de finansiella tillgångar som värderas till 
upplupet anskaffningsvärde. För kundfordringar och 
leasingfordringar tillämpas en förenklad metod och 
reserv för kreditförluster beräknas och redovisas utifrån 
förväntade kreditförluster för hela den återstående 
löptiden. Beräkningen av förväntade kreditförluster 
baseras huvudsakligen på information om historiska 
förluster för liknande fordringar och motparter. Den 
historiska informationen utvärderas och justeras 
kontinuerligt utifrån den aktuella situationen och 
koncernens förväntan om framtida händelser.

Kreditförluster värderas som nuvärdet av alla under-
skott i kassaflödena (d.v.s. skillnaden mellan bolagets 
kassaflöde i enlighet med avtalet och kassaflödet 
som koncernen förväntar sig att få). Förväntade 
kreditförluster diskonteras med effektivräntan på den 
finansiella tillgången.

En finansiell tillgångs redovisade bruttovärde skrivs 
bort när koncernen inte har några rimliga förväntningar 
på att återvinna en finansiell tillgång i sin helhet eller en 
del av den.

Kundfordringar

Kundfordringar är belopp som ska betalas av kunder 
för sålda varor eller utförda tjänster i den löpande 
verksamheten. Om betalning förväntas inom ett år eller 
tidigare (eller under normal verksamhetscykel om denna 
är längre), klassificeras de som omsättningstillgångar. 
Om inte, tas de upp som anläggningstillgångar.

Likvida medel

Likvida medel definieras som kassa och bank.

Eget kapital

Stamaktier klassificeras som eget kapital. Transaktions-
kostnader som direkt kan hänföras till emission av nya 
stamaktier eller optioner redovisas i eget kapital som ett 
avdrag från emissionslikviden.

Fond för utvecklingsutgifter

I den mån moderbolaget har egenupparbetade 
immateriella tillgångar förs det belopp som aktiverats om 
från fritt eget kapital till fond för utvecklingsutgifter med 
avdrag för avskrivning på aktiveringar.

Leverantörsskulder

Leverantörsskulder är finansiella instrument och avser 
förpliktelser att betala för varor och tjänster som har 
förvärvats i den löpande verksamheten från leverantörer. 
Leverantörsskulder klassificeras som kortfristiga skulder 
om de förfaller inom ett år. Om inte, redovisas de som 
långfristiga skulder.

leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verk-
ligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde 
med tillämpning av effektivräntemetoden.

Aktuell och uppskjuten skatt

Periodens skattekostnad omfattar aktuell och uppskjuten 
skatt. Skatt redovisas i resultaträkningen, utom när 
skatten avser poster som redovisas i övrigt totalresultat 
eller direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även 
skatten i övrigt totalresultat respektive eget kapital.

Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av 
de skatteregler som på balansdagen är beslutade eller 
i praktiken beslutade i de länder där moderföretaget 
och dess dotterföretag är verksamma och genererar 
skattepliktiga intäkter. ledningen utvärderar regelbundet 
de yrkanden som gjorts i självdeklarationer avseende 
situationer där tillämpliga skatteregler är föremål för 
tolkning. Den gör, när så bedöms lämpligt, avsättningar för 
belopp som troligen ska betalas till skattemyndigheten.

Uppskjuten skatt redovisas på alla temporära 
skillnader som uppkommer mellan det skattemässiga 
värdet på tillgångar och skulder och dessas redovisade 
värden i koncernredovisningen. Uppskjuten skatteskuld 
redovisas emellertid inte om den uppstår till följd av 
första redovisningen av goodwill.

Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfatt-
ning det är troligt att framtida skattemässiga överskott 
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kommer att finnas tillgängliga, mot vilka de temporära 
skillnaderna kan utnyttjas.

Uppskjutna skattefordringar och -skulder kvittas 
när det finns en legal kvittningsrätt för aktuella skatte-
fordringar och skatteskulder och när de uppskjutna 
skattefordringarna och skatteskulderna hänför sig till 
skatter debiterade av en och samma skattemyndighet 
och avser antingen samma skattesubjekt eller olika 
skattesubjekt, där det finns en avsikt att reglera saldona 
genom nettobetalningar.

Ersättningar till anställda
Pensionsförpliktelser
Koncernen har uteslutande avgiftsbestämda pensions-
planer. en avgiftsbestämd pensionsplan är en pensions-
plan enligt vilken koncernen betalar fasta avgifter till en 
separat juridisk enhet. Koncernen har inte några rättsliga 
eller informella förpliktelser att betala ytterligare avgifter 
om denna juridiska enhet inte har tillräckliga tillgångar 
för att betala alla ersättningar till anställda som hänger 
samman med de anställdas tjänstgöring under inneva-
rande eller tidigare perioder.

För avgiftsbestämda pensionsplaner betalar 
koncernen avgifter till offentligt eller privat 
administrerade pensionsförsäkringsplaner på 
obligatorisk, avtalsenlig eller frivillig basis. Koncernen 
har inga ytterligare betalningsförpliktelser när avgifterna 
väl är betalda. Avgifterna redovisas som personal-
kostnader när de förfaller till betalning. Förutbetalda 
avgifter redovisas som en tillgång i den utsträckning 
som kontant återbetalning eller minskning av framtida 
betalningar kan komma koncernen till godo.

Aktierelaterade incitamentsprogram

ett utestående teckningsoptionsprogram som kommer 
att regleras med aktier har emitterats till personer i le-
dande ställning och andra nyckelpersoner mot vederlag 
uppgående till optionernas verkliga värde. Med anled-
ning av att verkligt värde erlagts av programdeltagarna 
uppstod ingen förmån och ingen kostnad redovisas för 
optionsprogrammet. erhållet vederlag har redovisats 
direkt i eget kapital.

Intäktsredovisning

Koncernens intäkter är hänförlig till försäljning av diag-
nostiska tester och intäktsförs i den period som leverans 
har accepteras av kund.

Leasing

när ett avtal ingås bedömer koncernen om avtalet 
är, eller innehåller, ett leasingavtal. ett avtal är, eller 
innehåller, ett leasingavtal om avtalet överlåter rätten att 
under en viss period bestämma över användningen av en 
identifierad tillgång i utbyte mot ersättning.

Vid leasingavtalets början eller vid omprövning av ett 
leasingavtal som innehåller flera komponenter – leasing- 
och icke-leasingkomponenter – fördelar koncernen 
ersättningen enligt avtalet till varje komponent baserat 
på det fristående priset. För leasing av lokaler där 
koncernen är leasetagare har koncernen emellertid valt 
att inte skilja på icke leasingkomponenter och redovisar 
leasing och icke leasingkomponenter som erläggs med 
fasta belopp som en enda leasingkomponent.

Leasing där Koncernen är leasetagare

Koncernen redovisar en nyttjanderättstillgång och 
en leasingskuld vid leasingavtalets inledningsdatum. 
nyttjanderättstillgången värderas initialt till anskaffnings-
värde, vilket består av leasingskuldens initiala värde 
med tillägg för leasingavgifter som betalats vid eller 
före inledningsdatumet plus eventuella initiala direkta 
utgifter. nyttjanderättstillgången skrivs av linjärt från 
inledningsdatumet till det tidigare av slutet av tillgångens 
nyttjandeperiod och leasingperiodens slut, vilket i 
normalfallet för koncernen är leasingperiodens slut.

leasingskulden – som delas upp i långfristig 
och kortfristig del – värderas initialt till nuvärdet av 
återstående leasingavgifter under den bedömda leasing-
perioden. leasingperioden utgörs av den ej uppsägbara 
perioden med tillägg för ytterligare perioder i avtalet om 
det vid inledningsdatumet bedöms som rimligt säkert att 
dessa kommer att nyttjas.

leasingavgifterna diskonteras i normalfallet med koncer-
nens marginella upplåningsränta, vilken utöver koncernens/  
företagets kreditrisk återspeglar respektive avtals leasing-
period, valuta och kvalitet på underliggande tillgång som 
tänkt säkerhet. I de fall leasingavtalets implicita ränta lätt 
kan fastställas används dock den räntan.

leasingskulden omfattar nuvärdet av följande avgif-
ter under bedömd leasingperiod:

• fasta avgifter, inklusive till sin substans fasta avgifter,
• variabla leasingavgifter kopplade till index eller pris 

(“rate”), initialt värderade med hjälp av det index eller 
pris (“rate”) som gällde vid inledningsdatumet,
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• lösenpriset för en köpoption som koncernen är rimligt 
säker på att utnyttja och straffavgifter som utgår vid 
uppsägning av leasingavtalet om bedömd leasingperiod 
återspeglar att sådan uppsägning kommer att ske.

Skuldens värde ökas med räntekostnaden för respektive 
period och reduceras med leasingbetalningarna. Ränte- 
kostnaden beräknas som skuldens värde gånger 
diskonteringsräntan.

leasingskulden för koncernens lokaler med hyra 
som indexuppräknas beräknas på den hyra som 
gäller vid respektive rapportperiods slut. Vid denna 
tidpunkt justeras skulden med motsvarande justering 
av nyttjanderättstillgångens redovisade värde. På 
motsvarande sätt justeras skuldens och tillgångens 
värde i samband med att ombedömning sker utav 
leasingperioden. Detta sker i samband med att 
sista uppsägningsdatumet inom tidigare bedömd 
leasingperiod för lokalhyresavtal har passerats 
alternativt då betydelsefulla händelser inträffar eller 
omständigheterna på ett betydande sätt förändras på ett 
sätt som är inom koncernens kontroll och påverkar den 
gällande bedömningen av leasingperioden.

Koncernen presenterar nyttjanderättstillgångar 
och leasingskulder som egna poster i rapporten 
över finansiell ställning. För leasingavtal som har en 
leasingperiod på 12 månader eller mindre eller med en 
underliggande tillgång av lågt värde,

understigande 50 tkr, redovisas inte någon nyttjande-
rättstillgång och leasingskuld. leasingavgifter för dessa 
leasingavtal redovisas som kostnad linjärt över leasing-
perioden.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. 
Denna innebär att rörelseresultatet justeras för trans-
aktioner som inte medfört in eller utbetalningar under  
perioden samt för eventuella intäkter och kostnader  
som hänförs till investerings- eller finansierings-
verksamhetens kassaflöden.

Resultat per aktie

Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att 
dividera resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 
med ett vägt genomsnittligt antal stamaktier under 
perioden.

Moderföretagets redovisningsprinciper

Moderföretaget upprättar sin årsredovisning i enlighet 
med Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rap-
porterings rekommendation RFR 2, Redovisning för juri-
diska personer samt Akutgruppens uttalande. Reglerna 
i RFR 2 innebär att moderföretaget i årsredovisningen 
för den juridiska personen skall tillämpa samtliga av eU 
godkända IFRS/IAS regler och uttalanden så långt detta 
är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen och med 
hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskatt-
ning. Rekommendationen anger vilka undantag som 
skall göras från IFRS/IAS. Moderföretaget tillämpar de 
redovisningsprinciper som finns angivna för koncernen 
med undantag av nedanstående.

Aktier i dotterföretag

Innehav i dotterföretag redovisas enligt anskaffnings-
metoden, vilket innebär att i balansräkningen redovisas 
innehaven till anskaffningsvärde med avdrag för 
eventuella nedskrivningar. Utdelningar från dotterbolag 
redovisas som utdelningsintäkter.

Redovisning av koncernbidrag

Koncernbidrag redovisas enligt alternativregeln i 
RFR 2, vilket innebär att både lämnade och erhållna 
koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition i 
resultaträkningen.

Finansiella instrument

Moderbolaget har valt att inte tillämpa IFRS 9 för 
finansiella instrument. Delar av principerna i IFRS 9 är 
dock ändå tillämpliga – såsom avseende nedskrivningar, 
inbokning/bortbokning och effektivräntemetoden 
för ränteintäkter och räntekostnader. I moderbolaget 
värderas finansiella anläggningstillgångar till anskaffnings- 
värde minus eventuell nedskrivning och finansiella 
omsättningstillgångar enligt lägsta värdets princip.  
För finansiella tillgångar som redovisas till upplupet  
anskaffningsvärde tillämpas IFRS 9s nedskrivnings-
regler.

Leasade tillgångar

Moderbolaget tillämpar inte IFRS 16, i enlighet med 
undantaget som finns i RFR 2. Som leasetagare redovi-
sas leasingavgifter som kostnad linjärt över leasingpe-
rioden och således redovisas inte nyttjanderätter och 
leasingskulder i balansräkningen. På samma sätt som 
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i koncernredovisningen skiljs inte leasing- och icke-
leasingkomponenter åt för lokaler. I stället redovisas 
leasing- och icke leasingkomponenter som en enda 
leasingkomponent för dessa typer av underliggande 
tillgångar. De avtal där moderbolaget utgör leasegivare 
redovisas som operationella leasingavtal.

Uppställningsform för resultat- och balansräkning

Moderbolaget följer årsredovisningslagens uppställning 
vilket bland annat innebär en annan indelning av eget 
kapital. Av denna anledning redovisar moderbolaget 
posten kassa och bank separat i sin balansräkning.

NOT 3 – FINANSIELL RISKHANTERING

Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för olika 
typer av finansiella risker såsom marknads-, likviditets-, 
och kreditrisker. Marknadsriskerna består i huvudsak 
av valuta-, ränte- och prisrisk. Det är bolagets styrelse 
som är ytterst ansvarig för exponering, hantering och 
uppföljning av koncernens finansiella risker och dessa 
ramar utvärderas och revideras årligen.

Marknadsrisk
Valutarisk
Koncernen har ett utländskt dotterbolag vilket betyder att 
koncernen är utsatt för omräkningsexponering. Säkring 
av exponeringen som uppstår när dotterbolagens 
tillgångar och skulder omräknas till svenska kronor 
bedöms från fall till fall och görs med utgångspunkt från 
koncernmässigt värde av nettotillgångarna. Koncernens 
anläggningstillgångar är i huvudsak svenska, med 
undantag av materiella anläggningstillgångar om 95 KSeK 
som finns i England och utgör 0,2 procent av tillgångarna. 
Säkring har inte skett. exponeringen som uppstår då 
utländska dotterbolags resultat omräknas till svenska 
kronor säkras normalt inte.

Omräkningsexponering

Koncernens nettotillgångar är fördelade mellan olika 
valutor enligt nedan:

Valuta KSEK
Känslighets- 

analys1)

gBP 95 9,5

1) +/- 10 % i växelkurs har denna påverkan på koncernens eget kapital

Koncernens inköp i utländsk valuta är fördelade mellan 
olika valutor enligt nedan:

Valuta KSEK
Känslighets- 

analys1)

USD 3 538 353,8

eUR 545 54,5

gBP 5 0,5

1) +/- 10 % i växelkurs har denna påverkan på koncernens eget kapital

Ränterisk

Med ränterisk avses risken att verkligt värde eller 
framtida kassaflöde fluktuerar till följd av ändrade 
marknadsräntor. Det är bolagets bedömning att man i 
dagsläget inte påverkas av någon väsentlig ränterisk.

Likviditet- och finansieringsrisk.

Med likviditetsrisk avses risken att koncernen får 
problem med att möta dess åtagande relaterat till 
koncernens finansiella skulder. Med finansieringsrisk 
avses risken att koncernen inte kan uppbringa tillräcklig 
finansiering till en rimlig kostnad.

Företaget arbetar kontinuerligt med olika finansierings-
alternativ för att brygga tiden fram till positivt kassa-
flöde. Per balansdagen hade koncernen likvida medel 
uppgående till 10 395 KSeK vilket motsvarar den 
maximala kreditexponeringen.

Kredit- och motpartsrisk

Koncernen har likvida medel om 10 395 KSeK den 31 
december 2020. För likvida medel är bank motpart, 
vilken är graderade AAA/Stable, baserad på Standard & 
Poor´s kreditbetyg.

nedskrivning av likvida medel har mätts som för-
väntad förlust på 12-månadersbasis och reflekterar de 
korta löptiderna av exponeringen. Koncernen anser att 
likvida medel har låg kreditrisk baserat på motparternas 
externa kreditbetyg. Den förväntade kreditförlusten för 
likvida medel av bedömts som immateriell och därför ej 
redovisats. 

NOT 4 – FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH 
SKULDER

Verkligt värde på finansiella tillgångar och skulder 
framgår av nedanstående tabell. Se även not 3, Finansiell 
riskhantering.
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Koncernen 
2020-12-31

KSEK

Finansiella 
tillgångar 
värderade 

till upplupet 
anskaffnings-

värde

Finansiella 
tillgångar 

värderade till 
verkligt värde 

via övrigt 
totalresultat

Finansiella 
skulder 

värderade 
till upplupet 

anskaffnings-
värde

likvida medel 10 395

leverantörsskulder 3 777

övriga skulder 56

Upplupna kostnader 753

Summa 10 395 0 4 586

Kontraktuella betalningar – Koncernen 
2020-12-31

KSEK
Leverantörs- 

skulder Leasing

Inom 1 månad 3 777 20

Inom 2-12 månader 216

Inom 13-60 månader 383

Summa 3 777 619

Nettovinst/-förlust för respektive kategori av  
finansiella instrument:

Koncernen har inte några nettovinster/förluster att 
redovisa för de olika finansiella instrumenten.

Verkliga värden

Redovisade värden utgör en rimlig approximation av 
verkliga värden.

NOT 5 – VIKTIGA UPPSKATTNINGAR OCH 
BEDÖMNINGAR FÖR REDOVISNINGS- 
ÄNDAMÅL

Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande 
och baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, 
inklusive förväntningar på framtida händelser som anses 
rimliga under rådande förhållanden.

Viktiga uppskattningar och bedömningar för  
redoviningsändamål

Koncernen gör uppskattningar och antaganden om 
framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål 

som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, 
inte alltid att motsvara det verkliga resultatet. De 
uppskattningar och antaganden som innebär en 
betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade 
värden för tillgångar och skulder under nästkommande 
räkenskapsår behandlas i huvuddrag nedan.

Immateriella tillgångar

Aegirbio är i viss mån beroende av att erhålla skydd 
för sina immateriella tillgångar. Bolagets immateriella 
rättigheter skyddas främst genom patent och patent-
ansökningar. Ingivna patentansökningar ger ett 
skydd som motsvarar patent förutsatt att patent så 
småningom beviljas. Patentportföljens innehåll tydliggörs 
i årsredovisningen. Forsknings-och utvecklingsarbetet 
som sker på Aegirbio och genom samarbeten, genererar 
kontinuerligt nya patentmöjligheter för Bolaget, både 
inom befintliga projekt och inom nya områden. Dessa 
möjligheter utvärderas noga av bolaget samt av patent-
ombud som Bolaget konsulterar. huruvida en viss upp-
finning ska patentsökas eller inte avgörs från fall till fall.

Värdering av immateriella anläggningstillgångar

De redovisade balanserade utgifterna för utvecklings-
arbeten är föremål för ledningens nedskrivningsprövning. 
Det mest kritiska antagandet, som utvärderas av 
ledningen, avser huruvida den immateriella tillgången 
förväntas generera framtida ekonomiska fördelar, som 
åtminstone motsvarar den immateriella tillgångens 
redovisade värde. ledningens bedömning är att de 
förväntade framtida kassaflödena är tillräckliga för att 
motivera den immateriella tillgångens redovisade värde, 
men de ekonomiska resurser som krävs för att fullfölja 
utvecklingen bygger på att bolaget erhåller framtida 
finansiering och värderingen är även beroende av 
förutsättningarna för fortsatt drift.

Balanserade utgifter för produktutveckling

Bolaget aktiverar utgifter hänförliga till utveckling av 
medicinska produkter i den omfattning de bedöms upp-
fylla kriterierna enligt IAS 38 p. 57. 

Förutsättningar för fortsatt drift

årsredovisningen har upprättats utifrån förutsättningen 
om fortsatt drift. Bolaget har historiskt redovisat förluster 
till följd av utvecklingsarbetet och all finansiering har skett 
genom eget kapital. Vid upprättandet av årsredovisningen 
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har ledningen baserat sina antaganden på existerande 
likvida medel och förväntad ytterligare finansiering 
genom försäljning av bolagets produkter samt extern 
lånefinansiering. 

Vid uppskattning av framtida utgifter har ledningen 
beaktat att vissa utgifter är under ledningens kontroll 
och kan därmed elimineras eller skjutas på framtiden. 
Under våren 2021 har bolaget gått in i en ny fas, med 
påbörjad försäljning av bolagets COVID-19-tester, 
där en första order om minst 40 miljoner kronor 
har tecknats. Det är styrelsens uppfattning att den 
prognostiserade försäljningen kommer att innebära att 
bolaget får ett positivt kassaflöde under 2021, vilket 
säkrar den fortsatta verksamheten för den kommande 
tolvmånadersperioden

Därtill har bolaget efter räkenskapsårets slut tecknat 
ett avtal om extern lånefinansiering med en kreditram 
om 50 MSeK som kan utnyttjas till den nivå som är 
nödvändig innan redan ingångna försäljningsavtal 
börjar generera intäkter till bolaget, vilket av styrelsen 
bedöms ligga i närtid. lånet ska återbetalas i sin helhet 
i december 2021. Oaktat styrelsens positiva framtids-
utsikter, föreligger en osäkerhetsfaktor avseende den 
fortsatta finansieringen eftersom kassaflödena från den 
prognosticerade försäljningen ännu inte realiserats. 

Om koncernen av något skäl inte kan fortsätta att dri-
va verksamheten, kan det påverka koncernens möjlighet 
att realisera tillgångarnas redovisade värden, speciellt 
relaterat till balanserade utgifter för utvecklingsarbeten, 
samt att betala skulder i normal takt och till de belopp 
som finns upptagna i koncernens finansiella information.

NOT 6 – RÖRELSENS KOSTNADER  
FÖRDELAT PÅ KOSTNADSSLAG

Rörelsens kostnader presenteras i totalresultatrapporten  
med en klassificering baserad på funktionerna 
”Forsknings- och utvecklingskostnader”, ”Försäljnings-
kostnader” samt ”Administrationskostnader”. Summan 
av de funktionsindelade kostnaderna fördelar sig på 
följande kostnadsslag.

Moderbolag Koncern

KSEK 2020 2019 2020 2019

Råvaror och 
förnödenheter

4 491 - 4 879 -

övriga externa 
kostnader

13 115 - 5 908 -

Personalkostnader 927 - 783 -

Avskrivningar - -  3 -

övriga 
rörelsekostnader - - 4 -

Summa kostnader 
för forskning 
och utveckling, 
försäljning och 
administration 18 533 0 11 577 0

NOT 7 – ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER

Moderbolag Koncern

KSEK 2020 2019 2020*

erhållna bidrag - - 218

Summa - - 218

* 2020-10-23 - 2020-12-31

NOT 8 – UPPLYSNING OM REVISORNS  
ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNING

Moderbolag Koncern

KSEK 2020 2019 2020 2019

KPMG

Revisionsuppdrag 79 79

Revisions- 
verksamhet  
utöver revisions- 
uppdraget

332 332

Skatterådgivning 8 8

övriga tjänster 9 9

SUMMA 428 428
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Med revisionsuppdrag avses arvode för den lag-
stadgade revisionen, dvs sådant arbete som varit 
nödvändigt för att avge revisionsberättelsen samt så 
kallad revisionsrådgivning som lämnas i samband med  
revisionsuppdraget. Med revisionsverksamhet utöver  
revisionsuppdrag avses arvode för olika typer av kvalitet-
säkringstjänster. Med övriga tjänster avses sådant som 
inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller 
skatteråd-givning.

NOT 9 – LEASINGAVTAL

Moderbolag
Operationell leasing

KSEK 2020* 2019

Leasingkostnad 30 -

Nominella värdet av framtida leasingavgifter 
fördelar sig enligt följande:  

Förfaller inom 1 år 240 -

Mellan 2-5 år 452 -

Summa återstående löptider 692 -

* 2020-10-23 - 2020-12-31

Koncernen

I koncernen redovisas leasingavtal enligt IFRS 16 från 
och med den 23 oktober 2020, och där Aegirbio AB 
är leasetagare. Dessa avtal avser hyra av lokaler och 
leasing av personbil och dessa hyresavtal har redovisats 
enligt IFRS 16, där nyttjanderättstillgång, leasingskuld, 
ränta och avskrivningar är baserade på dessa avtals 
ursprungliga löptider. Principerna för redovisningen 
framgår av not 2 Sammanfattning av viktiga Redovis-
ningsprinciper under rubriken IFRS 16 leasingavtal. För 
löptidsanalys avseende leasingskuld se not 4 Finansiella 
tillgångar och Skulder

Belopp redovisade i Resultaträkningen:

KSEK
2020-10-23 

 – 2020-12-31

Avskrivningar och räntekostnader 30

Belopp redovisade i Balansräkningen:

KSEK
 

2020-12-31

nyttjanderätter 692

leasingskuld 692

NOT 10 – MEDELANTALET ANSTÄLLDA, 
PERSONALKOSTNADER, PENSIONER OCH 
ÖVRIGT

Medelantalet 
anställda

Moderbolag Koncern

2020 2019 2020 2019

Antal anställda 1 - 1 -

Varav män 1 - 1 -

Ledande 
befattningshavare

Moderbolag Koncern

2020 2019 2020 2019

Styrelseledamöter 5 5 5 -

varav män 5 5 5 -

Andra anställda 
personer i företagets 
ledning inkl. VD

1 0 1 - 

varav män 1 0 1 - 
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Ersättningar och förmåner
Årets löner moderbolag och koncernen

2020  
(KSEK)

Styrelse 
arvode Grundlön

Rörlig 
ersättning

Övrig  
ersättning

Pensions- 
kostnad

Soc.  
Avg. Summa

Anders Ingvarsson, styrelseordförande1) - - - 300 - - 300

Seppo Mäkinen, Styrelseledamot 95 - - 55 - 30 180

Bradley Messmer, styrelseledamot1) - - - - - - -

Kristian enkvist, styrelseledamot 95 - - - - 30 125

Fredrik häglund, styrelseledamot 95 - - - - 30 125

Martin linde, VD - 600 - 501 - 189 1 290

Summa styrelse och VD 285 600 - 856 - 279 2 020

Övriga anställda - - - - - -

Summa 285 600 - 856 - 279 2 020

1) Styrelsearvode utgår ej till anställda i moderbolaget eller närstående bolag.

Årets löner moderbolaget

2019  
(KSEK)

Styrelse 
arvode Grundlön

Rörlig 
ersättning

Övrig  
ersättning

Pensions- 
kostnad

Soc.  
Avg. Summa

Martin linde, styrelseordförande - - - - - - -

Seppo Mäkinen, Styrelseledamot - - - - - - -

Bradley Messmer, styrelseledamot - - - - - - -

Kristian enkvist, styrelseledamot - - - - - - -

Fredrik häglund, styrelseledamot - - - - - - -

Anders Ingvarsson, VD - - - - - - -

Summa styrelse och VD - - - - - - -

Övriga anställda - - - - - - -

Summa - - - - - - -

Övrig ersättning

övrig ersättning består av konsulttjänster som främst 
avser affärsutveckling och marknadsanalyser vilka har 
skett enligt marknadsmässiga villkor. Konsulttjänster 
utförda av Martin linde härrör tiden före han tillträdde 
som vd.

Avgångsvederlag 

Mellan bolaget och verkställande direktören gäller en 
uppsägningstid om sex månader respektive tre månader. 
Det finns inget kontrakterat avgångsvederlag till verkstäl-
lande direktören. 

Aktierelaterade incitamentsprogram

ett utestående teckningsoptionsprogram som kommer 
att regleras med aktier har emitterats till personer i le-
dande ställning och andra nyckelpersoner mot vederlag 
uppgående till optionernas verkliga värde. Med anled-
ning av att verkligt värde erlagts av programdeltagarna 
uppstod ingen förmån och ingen kostnad redovisas för 
optionsprogrammet. erhållet vederlag har redovisats 
direkt i eget kapital.

(Not 10, forts.)
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NOT 11 – TRANSAKTIONER MED  
NÄRSTÅENDE

Transaktionerna med de närstående bolagen AegirBio 
UK, lifeAssays AB och Abreos Bioscience ltd består 
främst av forskning- och utvecklingskostnader i 
samband med utvecklingen av Covid-19 tester samt 
initiala överföringar av teknologier till Aegirbio.
Transaktionerna med Martin linde, Anders Ingvarsson, 
Seppo Mäkinen och Mohamad Takwa består av konsult-
tjänster som främst avser affärsutveckling. Värderingen 
av tjänsterna har skett enligt marknadsmässiga villkor. 

Transaktioner med närstående

2020 (KSEK)

AegirBio ltd (UK) 862

lifeAssays AB (Publ) 4 963 

Abreos Bioscience ltd 3 538

Staffansgården i Trää AB  
(ägs av Martin linde, VD) 501

Ingvarsson Consulting AB  
(ägs av Anders Ingvarsson, styrelseordförande) 300

Seppo Mäkinen, Styrelsemedlem 55

enkvist Development AB  
(ägs av Kristian enkvist, styrelsemedlem) 21

ecozyme  
(ägs av Mohamad Takwa, VD Thyrolytics) 196

Summa 10 436

Transaktioner med närstående

2019 (KSEK)

-

NOT 12 – SKATT PÅ ÅRETS RESULTATET

KSEK

Moderbolag Koncern

2020* 2019 2020 2019

Skattekostnad

Aktuell 
skattekostnad

- - -

Uppskjuten skatt - - -

Summa 
skattekostnad

- - -

Resultat före skatt -18 525 -10 347

Avstämning av 
effektiv skatt

-

Skatt enligt gällande 
skattesats 21,4% 
(21,4%)

3 964 - 2 214

Skatteeffekt av 
ej avdragsgilla 
kostnader

- - -

Skatteeffekt av 
ej skattepliktiga 
intäkter

- - -

Skatteeffekt av 
emissionskostnader 
bokat direkt mot 
eget kapital

773 - 773

ej värderat 
skattemässigt 
underskott

-4 737 - -2 987

Summa 0 0 0

Ackumulerade underskott för vilket uppskjuten skatte-
fordran inte redovisas, uppgår för koncernen till 
preliminärt till 19 956 (0) KSeK och för moderbolaget till 
18 525 (0) KSeK. Underskottet löper utan förfallo-tider.
Den uppskjutna skatten har inte redovisats eftersom 
bedömningen är svår att göra när dessa underskotts-
avdrag kommer att kunna nyttjas mot framtida 
skattemässiga vinster.

NOT 13 – RESULTAT PER AKTIE

Resultat per aktie, räknat på resultat hänförligt till 
moderföretagets aktieägare under året (uttryckt i kr per 
aktie) dividerat med genomsnittligt antal aktier per 31 
december vilket uppgick till 8 689 532 aktier. 

Aktien

Aktien i Aegirbio AB (publ) noterades den 22 juni 2020 
på nasdaq First north growth Market i Stockholm. 

Den 31 december 2020 uppgick antalet aktier i Bola-
get till 11 935 289 st. Motsvarande siffra för 2019-12-31 
var 12 500 000 st. I början av 2020 gjordes en samman-
läggning av aktier till 2:1.

Det finns ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till 
andel i Bolagets tillgångar och resultat samt berättigar 
till en röst på bolagsstämma. Aktiens nominella värde 
är 0,08 sek och det registrerade aktiekapitalet uppgår till 
954 823,12 sek.

Vägt genomsnittligt antal aktier år 2020 uppgick till 
8 689 532 före full utspädning och 9 873 521 efter full 
utspädning.

(Not 12, forts.)
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Resultatet per aktie före utspädning uppgick för mo-
derbolaget till -2,13 SeK, baserat på periodens resul-
tat dividerat med genomsnittligt antal aktier före full 
utspädning. här visar vi inga jämförelsesiffror eftersom 
Aegirbio startades 2019-10-14 och koncernen startades 
2020-10-23.

NOT 14 – IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

Förvärvade tillgångar

KSEK

Moderbolag Koncern

2020* 2019 2020 2019

Ingående 
anskaffningsvärden

801 0 0 0

årets aktiverade 
utgifter

2 419 801 3 220 0

Förvärv av 
dotterbolag

0 0 27 663 0

Utgående ack. 
anskaffningsvärden

3 220 801 30 883 0

Ingående 
avskrivningar

0 0 0 0

årets avskrivningar 0 0 0 0

Utgående ack. 
avskrivningar

0 0 0 0

Utgående redovisat 
värde

3 220 801 30 883 0

Aegirbios ambition är att bli ett multidiagnostikbolag och 
i moderbolaget finns utvecklingsprojektet Tech Transfer, 
ett projekt att överföra teknologi och processer från 
Abreos Biosciences Inc och lifeAssays AB till Aegirbio. 
Det som överförs från lifeAssays är tekniken kring 
MagniaReadern. MagniaReader bygger på en patenterad 
teknologi för att mycket exakt och kvantitativt kunna 
bestämma exempelvis nivåer av proteiner i patientprover. 
Teknologin kallas Magneto Immuno Assays (MIA)och gör 
det möjligt att ta fram immunologiska tester med högre 
känslighet och större mätområde än existerande metoder. 
Aegirbio tar fram tester för patientnära diagnostik 
till MagniaReader med prestanda som motsvara 
laboratorietester även för komplexa analyser.

Status i projektet: Parallellt med att Aegirbio lanserar 
tester som LDT inom neurologi, onkologi och inflammation 
sätts samma tester upp för att erbjudas till mindre sjukhus 
och kliniker på MagniaReader. Idag finns Tysabri, Remicade,  

herceptin och Retuximab i utvecklingsfas och skall under 
andra halvan 2021 valideras kliniskt för lansering.

Från Abreos Biosciences överförs Veritoper, de 
unika peptider som är basen i Aegirbios tester för 
monitorering av patienter under behandling av biologiska 
läkemedel. en Veritop är en exakt kopia av den molekyl 
som läkemedlet binder till och kan därför användas i 
en test för att bestämma exakt koncentration av aktivt 
läkemedel i en patient under behandling. 

Status i projektet: Idag finns en s.k. Laboratory 
Developed Test (lDT) för uppföljning av patienter 
under behandling med Tysabri tillgänglig. ytterligare tre 
tester, varav två stycken inom onkologi (herceptin och 
Retuximab) och en inom autoimmunitet /inflammation 
(Remicade) finns validerade och sätts upp som LDT 
under sommaren 2021.

De aktiverade kostnaderna för projektet uppgår till  
3 220 KSeK.

Koncernens förvärvade tillgångar avser också 
förvärven av dotterbolagen Viraspec AB samt Thyrolytics 
AB. I och med förvärvet av Viraspec får Aegirbio tillgång 
till en kompletterande teknik som gör att Aegirbios 
Veritopmolekyler kommer att förbättra prestandan på 
bolagets snabbtester som detekterar olika antikroppar. 
Viraspecs lösning utgör spetsteknologi inom sitt område. 

Thyrolytics AB är ett diagnostikbolag som har en 
patenterad teknologi för att diagnostisera sköldkörtel-
relaterade sjukdomar och blir ett bra komplement till 
Aegirbios produktportfölj.

Thyrolytics patenträttigheter omfattar tre patent-
familjer vilka är riktade mot Thyrolytics egenutvecklade 
biosensorer och användningen av dessa. en första 
patentfamilj ”Biosensor for Diagnosis of Thyroid 
Dysfunction” är riktad mot Thyrolytics kärnteknologi, 
det vill säga metoder, instrument och annan apparatur 
för precis diagnostik av sköldkörtelsjukdomar. 
Denna första patentfamilj är baserad på en 
internationell patentansökan (ansökningsnummer 
PCT/eP2019/068869) till vilken den europeiska 
patentmyndigheten (ePO) i oktober 2020 utfärdade 
ett positivt preliminärt utlåtande (IPRP) gällande 
patenterbarheten, i vilken det stod att alla patentkrav 
bedömdes vara nya, ha uppfinningshöjd och vara 
industriellt tillämpbara. Denna internationella ansökan 
har nu gått in i nationell fas, med det positiva preliminära 
utlåtandet som grund, och är under behandling i totalt 
14 regioner/länder världen över (Australien, Brasilien, 
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europa (eP), Kanada, Kina, Indien, Israel, Japan, Sydkorea, 
Mexiko, Ryssland, Singapore, Sydafrika och USA).

Thyrolytics andra patentfamilj, ”graphene biosensor”, 
är riktat mot en teknologi som möjliggör extremt känsliga 
mätningar med biosensorer. Teknologin är inte begränsad 
till diagnosticering av sköldkörtelsjukdomar utan kan 
tillämpas även inom andra fält. Denna patentfamilj 
är baserad på en internationell patentansökan (PCT/
IB2019/052388) till vilken den indiska patentmyndigheten 
(IPO) i september 2020 utfärdade ett positivt preliminärt 
utlåtande (IPRP) gällande patenterbarheten, i vilken 
det stod att alla patentkrav bedömdes vara nya, ha 
uppfinningshöjd och vara industriellt tillämpbara. Denna 
internationella patentansökan har nu gått in i nationell 
fas och är under behandling i 10 regioner/länder världen 
över (Brasilien, Kanada, Kina, europa (eP), Indien, Japan, 
Sydkorea, Sydafrika och USA).

Thyrolytics tredje patentfamilj är riktat mot en 
teknologi som kompletterar de övriga två patent-
familjerna. Denna patentfamilj har ännu inte publicerats 
då patentfamiljen utgörs av en så kallad prioritets-
skapande ansökan vilken i sinom tid är ämnad att ge 
upphov till en internationell patentansökan. 

Viraspecs patenträttigheter har bildat grunden till 
en ännu ej publicerad internationell patentansökan 
som är riktad mot den banbrytande teknologi för snabb 
och känslig detektion av infektionssjukdomar som 
utvecklades av Viraspec AB. Den internationella patent-
ansökan har lämnats in det senaste året och täcker 
exempelvis test och testmetoder för snabb och känslig 
detektion av COVID-19 i salivprover.

Egenupparbetade tillgångar

KSEK

Moderbolag Koncern

2020* 2019 2020 2019

Ingående 
anskaffningsvärden

0 0 0 0

årets aktiverade 
utgifter

0 0 3 611 0

Utgående ack. 
anskaffningsvärden

0 0 3 611 0

Ingående 
avskrivningar

0 0 0 0

årets avskrivningar 0 0 0 0

Utgående ack. 
avskrivningar

0 0 0 0

Utgående redovisat 
värde

0 0 3 611 0

De egenupparbetade immateriella tillgångarna avser 
följande utvecklingsprojekt.

Viraspec är ett snabbt Covid-19 test för att snabbt och 
exakt upptäcka förekomsten av coronaviruset med hjälp 
av ett salivprov. 

Status i projektet: Testet har utvecklats under 2020 
och 2021 och kommersialiserades från och med april 
2021. De aktiverade kostnaderna för projektet uppgår till 
288 KSeK.

Thyrolytics är ett diagnostiskt instrument som ska hjälpa 
10 % av världens befolkning som lider av thyrodisim att 
diagnostisera nivåerna av sköldkörtelhormoner med 
hjälp av ett kapillärblodprov var som helst och när som 
helst inom några minuter. 

Status i projektet: Just nu färdigställs en prototyp som 
ska ingå i en klinisk validering. Detta kommer att pågå 
hela 2021 och projekt planeras att kommersialiseras un-
der 2022. Aktiverade kostnader för projektet till och med 
31 december 2020 uppgick till 3 323 KSeK.

Avskrivningstider
Är nyttjandeperioden obestämbar så skrivs avslutade 
projekt av under fem år. när nyttjandeperioden är 
bestämbar så skrivs avslutade projekt av under dess 
nyttjandeperiod.

NOT 15 – MATERIELLA TILLGÅNGAR

(KSEK)

Moderbolag Koncern

2020 2019 2020 2019

Ingående 
anskaffningsvärden

0 0 0 0

årets aktiverade 
utgifter

0 0 95 0

Utgående ack. 
anskaffningsvärden

0 0 95 0

Ingående 
avskrivningar

0 0 0 0

årets avskrivningar 0 0 0 0

Utgående ack. 
avskrivningar

0 0 0 0

Utgående redovisat 
värde

0 0 95 0
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NOT 16 – ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  
FÖRDELAT PÅ SEGMENT

(KSEK)

Moderbolag Koncern

2020 2019 2020 2019

Materiella tillgångar, 
Sverige

- - - -

Materiella tillgångar, 
övriga länder

- - 95 -

Immateriella 
tillgångar, Sverige

3 220 801 30 883 -

Immateriella 
tillgångar, övriga 
länder

- - - -

NOT 17 – ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

(KSEK)

Moderbolag

2020 2019

Ingående redovisat värden 0 0

Förvärv under året 27 121 0

Utgående redovisat värde 27 121 0

Specifikation av moderföretagets innehav av andelar i koncernföretag

Företag Land Säte Org nr Andel

Bokfört 
värde 

2020-12-31

Viraspec  
AB

Sverige lund 559243-8708 100% 7 168

Thyrolytics 
AB

Sverige lund 559167-2869 100% 19 953

AegirBio 
(UK) ltd

United 
kingdom

Richmond 12963210 100% 1 125

27 121

NOT 18 – FINANSIELLA INSTRUMENT  
PER KATEGORI

Tillgångar i balansräkningen, värderade till upplupet anskaffningsvärde

(KSEK)

Moderbolag Koncern

2020 2019 2020 2019

Kundfordringar 0 0 0 0

Fordringar 
koncernföretag

836 0 0 0

övriga fordringar 2 664 100 2 018 0

likvida medel 10 277 50 10 395 0

Totalt 13 777 150 12 413 0

Skulder i balansräkningen, värderade till upplupet anskaffningsvärde
 

(KSEK)

Moderbolag Koncern

2020 2019 2020 2019

leverantörsskulder 3 512 100 3 777 0

övriga korta skulder 769 0 809  

Totalt 4 281 100 4 586 0

Redovisat värde på kundfordringar, fordringar koncern-
företag, övriga fordringar, likvida medel, leverantörs-
skulder och övriga skulder utgör en rimlig approximation 
av verkligt värde.

NOT 19 – UPPLUPNA KOSTNADER

(KSEK)

Moderbolag Koncern

2020 2019 2020 2019

Upplupen lön 
inklusive sociala 
avgifter

0 0 0 0

Upplupen 
semesterlöneskuld 
inklusive sociala 
avgifter

106 0 106 0

övriga upplupna 
kostnader

590 0 647 0

Summa 696 0 753 0

NOT 20 – EGET KAPITAL

Aktiekapital

Innehavare av stamaktier är berättigade till utdelning 
som fastställs efter hand och aktieinnehavet berättigar 
till rösträtt vid bolagsstämman med en röst per aktie. 
Alla aktier har samma rätt till koncernens kvarvarande 
nettotillgångar.

Övrigt tillskjutet kapital

övrigt tillskjutet kapital består i sin helhet av belopp som 
vid emission betalats utöver emitterade aktiers kvot-
värde.

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat

I balanserade vinstmedel inklusive årets resultat ingår 
intjänade vinstmedel i moderbolaget och dess dotter-
företag.
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Utdelning

Ingen utdelning kommer att föreslås till årsstämman 2021.

Eget kapital moderbolaget

Aktiens utveckling

Moderbolag

2020-12-31 2019-12-31

Förändring av antal aktier:   

Ingående balans, 1 januari 2020 12 500 000 -

Bolagsbildning  1 250 000

Sammanläggning 2:1 -6 700 878

Bolagsförvärv 1 498 400

nyemission 4 637 767 11 250 000

Utgående balans, 31 december 2020 11 935 289 12 500 000

Bundet eget kapital.

Bundet eget kapital får inte minskas genom vinstutdel-
ning.

Fond för utvecklingsutgifter

Det belopp som aktiveras avseende egenupparbetade 
utvecklingsutgifter ska föras om från fritt eget kapital till 
fond för utvecklingsarbete i bundet eget kapital. Fon-
den ska minskas i takt med att de aktiverade utgifterna 
skrivs av eller ned. Under året har de aktiverade projek-
ten ej slutförts varför ingen avskrivning på de aktiverade 
tillgångarna har gjorts. 

Överkursfond

överkursfond består i sin helhet av belopp som vid emis-
sion betalats utöver emitterade aktiers kvotvärde samt 
under räkenskapsåret inbetalda teckningsoptioner och 
utgör fritt eget kapital.

Balanserat resultat

Utgörs av föregående års fria egna kapital efter att en 
eventuell vinstutdelning lämnats. Utgör tillsammans med 
överkursfond och årets resultat summa fritt eget kapital.

NOT 21 – EVENTUALFÖRPLIKTELSER

Varken moderbolaget eller koncernen har några ställda 
säkerheter eller andra eventualförpliktelser per 2020-12-
31, ej heller per 2019-12-31.

NOT 22 – STÄLLDA SÄKERHETER

För redovisade räkenskapsår finns inga ställda 
säkerheter.

NOT 23 – VINSTDISPOSITION

Styrelsens förslag till vinstdisposition: 

KSEK

överkursfond 57 407

Balanserat resultat 0

årets förlust -18 525

Summa 38 882

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel om 
38 882 KSeK balanseras i ny räkning. Således föreslås 
ingen utdelning.

NOT 24 – TILLGÅNGSFÖRVÄRV

Den 23 oktober 2020 förvärvade koncernen 100% av 
aktierna i de onoterade bolagen Viraspec AB för 7 
168 KSeK och Thyrolytics AB för 19 953 KSeK vilket 
betalades med nyemitterade aktier i Aegirbio AB. Vid 
förvärvet av bolagen erhölls kompletterande teknik och 
know how som adderar stort värde till bolagets befintliga 
forskning. Koncernen förväntas genom förvärven bli ett 
globalt multidiagnostikbolag. 

Koncernen har bedömt att förvärven inte ska 
redovisas som rörelseförvärv under IFRS 3 eftersom 
förvärven i huvudsak avser de förvärvade teknologierna 
och innehåller inga väsentliga processer. Vid 
tillgångsförvärv redovisas ingen goodwill och initialt 
heller ingen uppskjuten skatt. 
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Effekter av förvärv 2020

De förvärvade företagens nettotillgångar vid förvärvstid-
punkten:

KSEK Viraspec AB Thyrolytics AB

Immateriella tillgångar 291 3 323

Materiella anläggningstillgångar - -

Varulager - -

Kundfordringar och övriga fordringar 3 78

likvida medel 1 107

leverantörsskulder och övriga 
rörelseskulder -3 -731

Teknik och patent 6 876 17 176

Summa nettotillgångar 7 168 19 953

Viraspec AB

För Aegirbio är Covid-19 ett prioriterat område för 
bolaget. Time to market är avgörande och för att 
komplettera bolagets erbjudande förvärvades Viraspec 
AB som är ett bolag med spetsteknologi kring att 
detektera om patienten är smittad med Covid -19. 

Aegirbios veritop-teknik bygger på att precist 
detektera antikroppar mot exempelvis just det 
coronavirus som orsakar Covid-19. Det innebär att 
man kan se om patienten har varit smittad av Covid-19 
genom att man tar ett blodprov som analyseras. 
Viraspecs patent är kring teknologi för att göra 
enkla blodprovstester känsligare och har nu adderat 
möjligheten att testa även salivprov för att påvisa 
om patienten har det virus som orsakar Covid-19, 
dvs en aktiv infektion. Viraspecs lösning ligger i 
forskningsfronten och utgör spetsteknologi inom sitt 
område. enkelheten i produkten gör att kundunderlaget 
är mycket stort. Det är inte bara på grund av Viraspecs 
Covid-19 test som Aegirbio förvärvar bolaget utan 
Aegirbio får dessutom tillgång till en kompletterande 
teknik där Aegirbios Veritopmolekyler kommer att kunna 
användas för att förbättra prestanda där så är relevant. 

Thyrolytics AB

Thyrolytics AB är ett diagnostikbolag som har en 
patenterad teknologi för att diagnostisera sköldkörtel-

relaterade sjukdomar. Tanken är att man med ett enkelt 
test på en vårdcentral skall kunna avgöra om man är 
drabbad och i så fall vilken typ av problem man har. 
Vidare har Thyrolytics även en läkemedelskandidat 
som är början på Aegirbios ambition att jobba med 
samdiagnostik dvs både monitorering och läkemedel 
i kombination. Idag är Thyrolytics fokuserat på 
sköldkörtelrelaterade sjukdomar. 

Thyrolytics vidgar Aegirbios erbjudande med 
en precis och unikt enkel testplattform. I och med 
förvärvet förstärker Aegirbio därmed sitt erbjudande 
på marknaden för patientnära tester med ytterligare 
ett bolag med kompletterande teknologiplattform och 
produkter nära marknadsintroduktion. 

Sjukdom i sköldkörteln drabbar cirka 10% av världens 
befolkning. Marknaden för tyroidea-relaterade sjukdomar 
uppskattas till mellan 2,8 och 3,2 miljarder USD år 
2025. I Sverige behandlas mer än 460 000 personer 
för detta. Thyrolytics kan med den enkla POC test som 
idag utvärderas på patientprover för registrering och 
lansering, diagnostisera och följa sköldkörtelns funktion. 
Med de tester inom samma sjukdomskategori som 
idag ligger i pipeline kommer Bolaget göra det möjligt 
att i hemmiljö även ställa in och följa sin behandling. 
Parallellt med MagniaReader och engångstesten QDA 
kommer Thyrolytics enkla och handhållna instrument 
att kunna bredda både produktutbud och marknader för 
Aegirbio.

Förvärvsrelaterade utgifter 

Förvärvsrelaterade utgifter uppgår till cirka 490 KSeK 
och avser arvoden till konsulter i samband med 
förvärven. Dessa utgifter har redovisats som övriga 
rörelsekostnader i rapport över resultat och övrigt 
totalresultat.

Förvärvade fordringar 

Verkligt värde på fordringar uppgår till 81 KSeK. Ford-
ringarnas bruttobelopp uppgår till 81 KSeK och bedöms 
bli reglerade. 
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Överförd ersättning

KSEK Viraspec AB Thyrolytics AB

likvida medel - - 

emitterade aktier 396 000 1 102 400

Till kursen 18,1 kr/aktie 18,1 kr/aktie

Verkligt värde (SeK) 7 167 600 19 953 440

Total överförd ersättning (SEK) 7 167 600 19 953 440

NOT 25 – VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER 
PERIODENS UTGÅNG

Aegirbio skapar framtidens multidiagnostiska bolag 
och förvärvar LifeAssays och Abreos Bioscience.

Den 25 januari meddelar styrelsen för Aegirbio att 
man beslutat att förvärva lifeAssays AB och Abreos 
Bioscience. Förvärven gör Aegirbio till ett ledande 
multidiagnostikbolag och öppnar för nya expansions-
möjligheter på världsmarknaden. Förvärven av 
lifeAssays och Abreos Bioscience betyder att Aegirbio 
säkrar den världsledande teknik som är grunden i de 
produkter som för Bolaget in i framtiden och öppnar för 
nya expansionsmöjligheter på världsmarknaden.

Aegirbio anställer Brandon Steele i rollen som  
kommersiell chef. 

Den 17 februari meddelar bolaget att Brandon Steele 
anställs och förstärker ledningsgruppen och inträder i 
rollen som kommersiell chef. Positionen innebär att han 
kommer att ansvara för att leda företagets kommersiella 
genombrott i USA.

Aegirbio lanserar snabbtest för Covid-19. 

Den 14 april meddelar Aegirbio att man nu är vid lan-
seringstidpunkten för Viraspec Covid-19. Testen är ett 
salivbaserat snabbtest som gör att det är snabbt, enkelt 
och praktiskt och undviker de problem som upplevs när 
provtagning med pinne i näsan används. Konsumenten 
kommer att tillföra sin saliv till en behållare med reagens 
och hälla vätskan på reagensstickan. Därefter väntar 
man i 5 minuter för att sedan enkelt avläsa en tydlig linje 
som visar om man är smittad eller ej.

Aegirbio tecknar distributionsavtal för Covid-19 test 
och får samtidigt en order om minst 40 miljoner 
kronor.

Den 4 maj meddelar Aegirbio att man har tecknat avtal 
för distribution av Covid-19 test med nowMed Sweden 
AB som är ett bolag helt fokuserat på Covid-19 produkter. 
Samarbetet med nowMed Sweden innebär att bolaget 
skall agera som distributör och samarbetspartner på den 
skandinaviska professionella marknaden. nowMed Sweden 
hjälper dessutom till med lager, order och leveranser 
för övriga världen. Aegirbio kommer själva att svara för 
försäljningen utanför norden. Avtalet bygger på att parterna 
delar på vinsten, vilket gör att Aegirbio kommer att ha kvar 
möjligheten till de goda marginalerna även långsiktigt. enbart 
dagens order har ett värde på minst 40 MSeK för Aegirbio.

Aegirbio tecknar avtal om försäljning av Covid-19 
tester i Tyskland, Europas största marknad. 

Den 4 maj meddelar Aegirbio att man har tecknat avtal 
med MIDAS Pharma, ett läkemedelsbolag i Tyskland 
för försäljning av Bolagets salivtest för Covid-19. 
MIDAS Pharma skall initialt sälja produkten i Tyskland 
men kommer på sikt att inkludera andra marknader 
där de finns etablerade. Genom avtalet med MIDAS 
Pharma får Aegirbio direkt tillträde till europas största 
diagnostikmarknad med väl etablerad testning för 
Covid-19. MIDAS Pharma kommer även att genom sitt 
nätverk att täcka länder utanför Tyskland vilket kommer 
att öka takten i Aegirbios försäljning av tester.

Aegirbio säkrar rörelsekapital för expansion och 
tecknar låneavtal om totalt 50 miljoner kronor. 

Den 11 maj meddelar bolaget att man ingått avtal med ett 
konsortium avseende ett låneavtal om totalt 50 miljoner 
kronor. långivaren lämnar ett lån till bolaget om totalt 30 
MSeK samt ställer ut ett lånelöfte om totalt ytterligare 20 
MSeK. Aegirbio tecknar låneavtalet för att kunna uppfylla 
och utveckla de möjligheter som Covid-19 testerna erbjuder 
bolaget på världsmarknaden. Volymerna är stora och 
det behövs rörelsekapital för att bland annat säkerställa 
tillgången på råvaror. låneavtalet utnyttjas bara till den nivå 
som är nödvändigt innan redan ingångna försäljningsavtal 
genererar intäkter till bolaget.
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Bolagsverket har lämnat tillstånd att verkställa 
fusionsplanen mellan Aegirbio och LifeAssays. 

Den 19 maj meddelar Aegirbio att Bolagsverket har 
lämnat tillstånd till AegirBio att verkställa fusionsplanen 
avseende fusionen mellan AegirBio och lifeAssays AB. 
Bolagsverket beräknas registrera fusionen torsdagen 
den 10 juni 2021. I samband med registreringen av 
fusionen kommer lifeAssays att upplösas och samtliga 
dess tillgångar och skulder att övergå t ill AegirBio. I 
samband med att Bolagsverket registrerar fusionen 
kommer de aktieägare som är upptagna i lifeAssays 
aktiebok att erhålla fusionsvederlag. För varje aktie i 
lifeAssays erhålls cirka 0,0616 aktier i AegirBio.

Bolagsverket har registrerat fusionen mellan 
Aegirbio AB och LifeAssays AB. 

Den 10 juni meddelar Aegirbio att fusionen mellan 
Aegirbio och lifeAssays har registrerats hos 
Bolagsverket och är därmed slutförd och lifeAssays 
har upplösts. Fusionen har genom registreringen fått 
slutlig rättsverkan och lifeAssays samtliga tillgångar 
och skulder har övergått till Aegirbio. I samband med 
registreringen av fusionen har Bolagsverket idag 
registrerat emissionen av 1 734 287 nya aktier i Aegirbio 
som del av det totala fusionsvederlaget om 4 859 287 
aktier i Aegirbio. Aegirbio har således totalt 14 845 200 
utestående aktier efter registreringen av fusionen.
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REVISIONSBERÄTTELSE

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH 
KONCERNREDOVISNINGEN

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen för AegirBio AB (publ) för år 2020. 
Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår 
på sidorna 18-51 i detta dokument. 

enligt vår uppfattning har årsredovisningen 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 
2020 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för 
året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen 
har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
koncernens finansiella ställning per den 31 december 
2020 och av dess finansiella resultat och kassaflöde 
för året enligt International Financial Reporting 
Standards (IFRS), så som de antagits av eU, och 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens och koncernredovisningens 
övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget 
samt rapport över totalresultat och rapport över 
finansiell ställning för koncernen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards 
on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande 
till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed 
i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden.

Upplysning av särskild betydelse

Utan att modifiera vårt uttalande, vill vi fästa läsarens 
uppmärksamhet på upplysningen i förvaltnings-
berättelsen avseende fortsatt finansiering av 
verksamheten och upplysningen under not 5 avsnitt 
Förutsättningar för fortsatt drift. Där framgår att 
kassaflödena från ingångna försäljningsavtal ännu ej är 
realiserade, vilket är en förutsättning för fortsatt drift. 
Där framgår också ledningens planer och att ledningen 
bedömer infriandet av dessa som sannolikt.

Då försäljningsavtal inte realiserats vid styrelsens 
undertecknande av årsredovisningen och långfristig 
finansiering saknas föreligger det en osäkerhetsfaktor 
som kan leda till tvivel om företagets förmåga att 
fortsätta verksamheten.

Vidare består koncernens och moderbolagets 
tillgångar per 31 december 2020 till stor del av 
balanserade utgifter för utvecklingsarbeten. Som 
framgår av upplysningen under not 5 avsnitt Värdering 
av immateriella anläggningstillgångar, är värderingen 
av dessa tillgångar baserad på och beroende av 
förutsättningarna för fortsatt drift.

Annan information än årsredovisningen och koncern-
redovisningen 

Detta dokument innehåller även annan information än 
årsredovisningen och koncernredovisningen och åter-
finns på sidorna 1-17. Det är styrelsen och verkställande 
direktören som har ansvaret för denna andra informa-
tion.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och kon-
cernredovisningen omfattar inte denna information och 
vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna 
andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen 
och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa 
den information som identifieras ovan och överväga 
om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig 
med årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap 

Till bolagsstämman i AegirBio AB (publ), org. nr 559222-2953
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vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer 
om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga 
felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts 
avseende denna information, drar slutsatsen att den 
andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, 
är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att 
rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som 
har ansvaret för att årsredovisningen och koncern-
redovisningen upprättas och att de ger en rättvisande 
bild enligt årsredovisningslagen och, vad gäller koncern-
redovisningen, enligt IFRS så som de antagits av eU. 
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för 
den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för 
att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning 
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncern-
redovisningen ansvarar styrelsen och verkställande 
direktören för bedömningen av bolagets och koncernens 
förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när 
så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda 
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt 
drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande 
direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till 
att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om 
huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen 
som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och 
att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra 
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 
men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter 
eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt 
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professio-
nellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ-
ning under hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen och koncern-
redovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder 
bland annat utifrån dessa risker och inhämtar 
revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga 
för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för 
att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet 
som beror på misstag, eftersom oegentligheter 
kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, 
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets 
interna kontroll som har betydelse för vår revision för 
att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med 
hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala 
oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper 
som används och rimligheten i styrelsens och 
verkställande direktörens uppskattningar i 
redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om 
fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, 
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om 
huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor 
som avser sådana händelser eller förhållanden 
som kan leda till betydande tvivel om bolagets och 
koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. 
Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen och koncernredovisningen om 
den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet 
om årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som 
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. 
Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra 
att ett bolag och en koncern inte längre kan fortsätta 
verksamheten.
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• utvärderar vi den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen och 
koncernredovisningen, däribland upplysningarna, 
och om årsredovisningen och koncernredovisningen 
återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisions-
bevis avseende den finansiella informationen för 
enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen 
för att göra ett uttalande avseende koncern-
redovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning 
och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt 
ansvariga för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 
för den. Vi måste också informera om betydelsefulla 
iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som vi 
identifierat.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR 
OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernre-
dovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning för AegirBio 
AB (publ) för år 2020 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dis-
positioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid 
förslag till utdelning innefattar detta bland annat en be-
dömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till 
de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av moderbola-
gets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och 
förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta 
innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets 
och koncernens ekonomiska situation och att tillse att 
bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska 
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande 
sätt. 

Verkställande direktören ska sköta den löpande 
förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar 
och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för 
att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse 
med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på 
ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, 
och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att 
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av 
säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören i något väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig 
till någon försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller 

• på något annat sätt handlat i strid med 
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller 
bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och 
därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad 
av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
åtgärder eller försummelser som kan föranleda 



ReVISIOnSBeRÄTTelSe

AEGIRBIO Årsredovisning 2020 55

ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag 
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är 
förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed 
i Sverige använder vi professionellt omdöme och 
har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. granskningen av förvaltningen och förslaget 
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar 
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka 
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras 
på vår professionella bedömning med utgångspunkt 
i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar 
granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och 
där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse 
för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade 
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om 
ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om 
styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt 
med aktiebolagslagen.

Malmö den 14 juni 2021

KPMg AB  
  
  
  
Johan Rasmusson  
Auktoriserad revisor  
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