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SAMMANFATTNING AV DELÅRSRAPPORTEN 

Med bolaget eller AegirBio avses AegirBio AB med organisationsnummer 559222–2953. 

 

ANDRA KVARTALET I KONCERNEN (2022-04-01 – 2022-06-30) 

 Nettoomsättningen uppgick till 0 (5,3) MSEK. 

 Resultatet före skatt uppgick till -18,0 ( -12,5) MSEK. 

 Resultatet per aktie* uppgick till -0,99 (-0,96) SEK. 
 
ÅRETS FÖRSTA SEX MÅNADER I KONCERNEN (2022-01-01 – 2022-06-30) 

 Nettoomsättningen uppgick till 1,4 (5,3) MSEK. 

 Resultatet före skatt uppgick till -32,3 (-24,7) MSEK. 

 Resultatet per aktie* uppgick till -1,73 (-1,91) SEK. 
 
ANDRA KVARTALET I MODERBOLAGET (2022-04-01 – 2022-06-30) 

 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) MSEK. 

 Resultatet före skatt uppgick till -11,9 ( -11,5) MSEK. 

 Resultatet per aktie* uppgick till -0,69 (-0,89) SEK. 
 
ÅRETS FÖRSTA SEX MÅNADER I MODERBOLAGET (2022-01-01 – 2022-06-30) 

 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) MSEK. 

 Resultatet före skatt uppgick till -21,4 (-21,7) MSEK. 

 Resultatet per aktie* uppgick till -1,24 (-1,68) SEK. 

 Soliditeten ** uppgick per den 30 juni 2022 till 94 (86) procent. 
 

Koncernens och moderbolagets jämförelsesiffror för samma period föregående år visas inom 
parentes. 

* Resultat per aktie: Periodens resultat (för moderbolaget) respektive totalresultat (för koncernen) dividerat 
med vägt genomsnittligt antal aktier som för både andra kvartalet och årets första sex månader 2022 
uppgick till 17 324 062 aktier före utspädning. Motsvarande siffra för årets första sex månader föregående 
år var 12 914 779 aktier.  

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.  

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALETS UTGÅNG 

 Bolaget CE-märkte två av sina produkter inom ”Therapeutic Drug Monitoring”, (TDM) för 
professionellt bruk på bolagets Point of Care (PoC) plattform MagniaReader. 

 
 Viraspec godkändes och CE-märktes för självtest. Bolaget hade sedan tidigare ett CE-märke för 

försäljning av Covid-19 antigentest avsedd för professionell användning. 
 

 Bolaget lämnade in en prioritetsskapande patentansökan till Europeiska patentverket (EPO). 
Ansökan syftar till att skydda terapeutisk användning av så kallade rekombinanta humana 
”Iodothyronine Deiodinases” (DIOs). 

 
 Bolaget genomförde en företrädesemission som tillförde bolaget 40,4 MSEK före 

emissionskostnader och 31,3 MSEK efter emissionskostnader. Företrädesemissionen innebar att 
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aktiekapitalet i bolaget kommer att öka med 316 782,88 SEK och antalet aktier kommer att öka 
med 3 959 786 aktier från 17 324 062 aktier till 21 283 848 aktier när den har registrerats hos 
Bolagsverket. Utnyttjas därtill samtliga teckningsoptioner av serie TO2 som emitterades inom 
ramen för företrädesemissionen kan aktiekapitalet öka med ytterligare högst 158 391,44 SEK från 
1 702 707,84 SEK till 1 861 099,28 SEK och antalet aktier kan öka med ytterligare högst 1 979 893 
aktier från 21 283 848 aktier till 23 263 741 aktier. Varje teckningsoption av serie TO2 som 
emitterades med anledning av företrädesemissionen ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny 
aktie i bolaget under perioden 2 januari 2023 till och med den 16 januari 2023. Per bokslutsdatum 
30 juni 2022 är företrädesemissionen pågående såtillvida att emissionslikviden ännu inte är 
erhållen och de tecknade aktierna ännu inte är registrerade hos Bolagsverket. 

 
 Årsstämman omvalde, i enlighet med aktieägargruppens förslag, Bradley Messmer, Fredrik 

Häglund, Seppo Mäkinen och Anders Ingvarsson till ordinarie styrelseledamöter. Vidare beslutade 
stämman att nyvälja William Vickery och Sofia Bertling som ordinarie styrelseledamöter. Till 
styrelsens ordförande omvaldes, i enlighet med aktieägargruppens förslag, Anders Ingvarsson. 

 
 Patrik Gotthardt utsågs till interim CFO. 
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AEGIRBIO AB  

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

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

exakta och enkla överförbara resultat. 

Via förvärv har bolaget långsiktig säkrat tillgången till nyckelteknologier samt öppnat upp för nya 
applikationsområden för att göra det möjligt och enkelt för människor att själva övervaka sin 
hälsa. Med dessa förvärv har AegirBio, med avstamp i laboratorietester, på kort tid lagt teknologier 
och kompetens till verksamheten för att ta steget mot det hälsoövervakning- och diagnostikbolag som 
är målet. 
 
AegirBio bygger nu sin verksamhet kring teknologier för: 
1. Laboratorietester för uppföljning av patienter under behandling med biologiska läkemedel 
2. Point of Care, kvantitativa patientnära tester för rutinkontroll på kliniker och vårdcentraler. 
3. Point of Need, kvantitativa hemtester för sjukdomar och behandlingar. 
4. Snabbtester för indikativa och snabba resultat. 
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VD BRADLEY MESSMER 

Vi har nu avslutat andra kvartalet 2022, och mitt första hela kvartal som VD, i en mycket starkare 
position än tidigare. Flera viktiga milstolpar nåddes detta kvartal, framför allt CE-märkningen av 
våra två första TDM-punktanalyser (Therapeutic Drug Monitoring) och godkännandet av 
Viraspec-testerna för hemmabruk. Vi genomförde en emission av units som tillförde nödvändiga 
medel för att vidareutveckla vår verksamhet och vid årsstämman i juni förstärktes styrelsen med 
val av två högt kvalificerade nya ledamöter. Våra investeringar i salivbaserad testning har skapat 
en större potential att göra många mätningar i saliv snarare än blod, och vi har lämnat en 
preliminär patentansökan för detta. Jag är mycket tacksam för de betydande insatserna som 
gjorts från hela AegirBio-teamet under kvartalet, och våra lojala aktieägare som fortsätter att tro 
på AegirBio och våra kommersiella möjligheter inom våra produktområden. 
 
Godkännandet av våra två första TDM-analyser är en viktig milstolpe för företaget. Point of care-
testet för natalizumab är det första i sitt slag och bygger på vår övertygelse om att personlig 
dosering är vägen till de bästa resultaten i behandlingen av patienter med multipel skleros. Vi 
bygger nu förlanserings- och lanseringsaktiviteter för att marknadsföra denna produkt och öka 
dess synlighet bland både patienter och läkare. Detta inkluderar kliniska studier i rutinmiljö och 
en betydande närvaro vid ECTRIMS-konferensen under hösten. Vårt test för infliximab finns i en 
mer konkurrensutsatt terapeutisk nisch, men vi är övertygade om att enkelheten och 
noggrannheten hos vår Magnia-läsarbaserade plattform kommer att ge oss framgång. Viktigt är 
att vi validerar vårt test inte bara med infliximab, utan många andra anti-TNF biologiska 
läkemedel och deras biosimilarer. Tester för rituximab och trastuzumab fortsätter att utvecklas 
och kommer att ytterligare öka vår närvaro i TDM-marknadssegmentet. 
 
Salivtestplattformen fortsätter att utvecklas i två parallella spår. Vetenskaplig validering av 
salivens jämförbarhet med blodbaserade mätningar med hjälp av våra nya tekniker har gjorts för 
Covid-19-serologi, och det arbetet kommer att lämnas in för granskad publicering. Andra 
biomarkörer, inklusive TDM-analyser, är under utvärdering. Parallellt lanserade vi designfasen för 
en omarbetad provinsamling och magnetisk LFA-avläsning och går över till teknisk utvecklingsfas. 
Vi tror att detta tillvägagångssätt skulle kunna ta Quretest-konceptet mot en mycket större 
marknadspotential eftersom Quretest ursprungligen utvecklades för att använda blodbaserade 
analyser som kräver att konsumenten tar ett blodprov med fingerstick. 
 
Marknadsförhållandena är fortfarande utmanande för covid-tester i allmänhet, eftersom den 
övergripande acceptansen av covid som en del av det dagliga livet har minskat efterfrågan. Den 
befintliga efterfrågan fylls till stor del av lager som byggts upp under de tidigare covid-vågorna 
och marknadsmättnaden har sänkt priserna. Vi har kommit fram till att denna marknad på lång 
sikt är för osäker för oss för att det skall vara rimligt att fortsätta ägna betydande resurser åt den. 
Vi kommer dock att vidta ytterligare åtgärder för att återetablera en marknadsnärvaro på en 
rimlig nivå. 
 
Även om vi fortfarande måste hantera en viss del av vår historik, särskilt i samband med 
mediaförfrågningar, har vi slutfört alla interna utredningar och analyser och åtgärdat det vi kan. 
Jag är övertygad om att vi har lärt oss av denna erfarenhet och blivit ett bättre företag. Det är en 
besvikelse att vi inte kunde utnyttja marknadspotentialen för Covid-tester fullt ut, men med det 
sagt vill jag addera att vi har dragit nytta av våra investeringar i denna sektor på två viktiga sätt. 
För det första har vi utvecklat ett robust kvalitetssystem som nu smidigare kan slussa produkter 
genom regulatorisk granskning fram till godkännande. För det andra har fokus på saliv och 
salivtestning gjort det möjligt för oss att introducera ny teknik och tillvägagångssätt för ökad 
användning av denna metod för provtagning. 
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Styrelsen och ledningen har noggrant analyserat och prioriterat i vår portfölj av potentiella 
produkter, baserat på att vi inte har tillräckliga resurser för att exploatera alla produktområden. 
Med det betydligt svårare finansieringsklimatet som verkar bestå, är det avgörande att vara 
fokuserad, strategisk och eftertänksam i hur vi använder våra resurser. Därför fokuserar vi 
majoriteten av vår FoU och kommersiella aktiviteter kring TDM-produkterna och utökar 
salivtestplattformen. När det gäller projekt där vi inte har råd att investera erforderliga medel för 
FoU och kommersialisering, kommer vi genom affärsutveckling överföra dessa till partnerskap 
eller licenser. Vi har bildat ett internt affärsutvecklingsteam som leds av mig själv och stöds av 
teammedlemmar i hela organisationen, externa konsulter vid behov samt styrelsemedlemmar. Vi 
planerar att delta på flera partnerkonferenser under hösten. 
 
Vi har som synes många mycket intressanta projekt. Sammantaget är jag helt övertygad om att 
AegirBio har en ljus framtid och jag och vårt team är mycket entusiastiska och kommer att arbeta 
extremt hårt för att nå bolagets mål. 

 

Dr. Bradley Messmer 
VD AegirBio AB 
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ANDRA KVARTALETS UTVECKLING I SIFFROR 

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

Koncernen redovisar en nettoomsättning på 0 (5,3) MSEK för årets andra kvartal. Nettoomsättningen 
föregående år utgjordes av försäljning av Covid-19 tester via dotterbolaget Thyrolytics AB 
(namnändrat till AegirBio Sweden AB under 2022). Vi har fortfarande en pågående dialog kring 
tidigare order till Thailand men det är bolagets uppfattning att sannolikheten för att dessa kommer att 
realiseras avtar. Vi har kommit fram till att denna marknad på lång sikt är för osäker för oss för att det 
skall vara rimligt att fortsätta ägna betydande resurser åt den. 

 

Resultat 
Rörelseresultatet för moderbolaget uppgick för kvartalet till -12,2 (-10,8) MSEK. Koncernens 
rörelseresultat uppgick för kvartalet till -18,1 (-11,8) MSEK.  

Moderbolagets kostnader för Forskning- och Utveckling uppgick för perioden april till juni 2022 till        
-6,6 (-6,0) MSEK vilket till största delen hänför sig till patentkostnader samt avskrivning av goodwill. 
Motsvarande kostnader för koncernen uppgick till -10,7 (-9,4) MSEK och består delvis av arbetet kring 
Covid-19 tester samt delvis av koncernens forskning kring bolagets övriga kärnprodukter. 

 
Försäljningskostnaderna för moderbolaget uppgick till -1,7 (-2,1) MSEK för andra kvartalet. 
Motsvarande siffra för koncernen uppgick till -2,5 (-2,3) MSEK. Administrationskostnaderna för 
kvartalet uppgick till -5,4 (-2,8) MSEK för moderbolaget och -6,4 (-3,3) MSEK för koncernen. 
Kostnaderna består av administration, finansiella och juridiska tjänster samt konsultkostnader. 

 

Resultat före skatt för moderbolaget för perioden april till juni 2022 uppgick till -11,9 (-11,5) MSEK. 
Resultat före skatt för koncernen uppgick till -18,0 (-12,5) MSEK. 
 
FINANSIELL STÄLLNING 

Soliditeten för moderbolaget var 94 (86) procent per den 30 juni 2022 och det egna kapitalet uppgick 
till 280,8 (242,6) MSEK. Moderbolagets likvida medel uppgick till 3,8 (3,7) MSEK. Totala tillgångar för 
moderbolaget uppgick vid samma tidpunkt till 297,2 (282,5) MSEK. Koncernens soliditet uppgick till 91 
(83) procent, det egna kapitalet uppgick till 371,7 (319,6) MSEK och koncernens totala tillgångar 
uppgick till 409,4 (384,3) KSEK. 

 

KASSAFLÖDE 

Moderbolagets kassaflöde för perioden januari till juni 2022 var -24,3 (-6,6) MSEK. Koncernens 
kassaflöde uppgick för perioden till -26,8 (-5,6) MSEK. Den pågående emission har efter periodens 
utgång tillfört likvida medel uppgående till 31,3 MSEK efter emissionskostnader. 

 

AKTIEN 

Aktien i AegirBio AB noterades den 22 juni 2020 på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och 
handlas under kortnamnet AEGIR. Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats 
som drivs av en börs inom NASDAQ OMX-koncernen. Bolag på First North Growth Market är inte 
underställda samma regler som bolag på den reglerade huvudmarknaden. I stället är de underställda 
ett mindre långtgående regelverk anpassat för små tillväxtbolag. Risken vid en investering i ett bolag 
på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än vid en investering i ett bolag på 
huvudmarknaden. Alla bolag med aktier som handlas på Nasdaq First North Growth Market har en 
Certified Adviser som övervakar att reglerna följs. Börsen prövar ansökan om upptagande till handel. 
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AegirBios Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Eminova Fondkommission AB,  
+46 8 684 211 00, info@eminova.se. Per den 30 juni 2022 uppgick antalet aktier till 17 324 062. 
Registreringen hos Bolagsverket av företrädesemissionen slutfördes den 12 juli 2022 varpå 
aktiekapitalet nu är fördelat på 21 283 848 aktier. Det finns ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt 
till andel i bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en röst på bolagsstämma. 

 

 
MODERBOLAGET Jan - Jun 2022 Jan - Jun 2021 Jan - Dec 2021 

Antal aktier före utspädning 17 324 062 16 834 062 17 324 062 

Antal aktier efter utspädning 24 833 825 16 834 062 18 194 146 

Resultat per aktie före utspädning -0,69 -1,68 -7,58 

Genomsnittligt antal aktier före 
utspädning 

17 324 062 12 914 779 15 029 500 

Genomsnittligt antal aktier efter 
utspädning 

24 833 825 12 914 779 15 899 584 

 

 

GRANSKNING AV REVISOR 

Delårsrapporten har ej granskats av bolagets revisor. 
 
KOMMANDE FINANSIELLA RAPPORTER 

Delårsrapport Q3 2022  2022-11-23 

Bokslutskommuniké Q4 2022 2023-02-24 

 

 

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER  

AegirBios är i sin verksamhet utsatt för risker och osäkerhetsfaktorer som i varierad utsträckning kan 
påverka möjligheterna att nå de mål som satts upp. Bolaget arbetar kontinuerligt med att hantera de 
risker och osäkerhetsfaktorer som finns.  

För en utförligare beskrivning av bolagets risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till publicerad 
årsredovisning samt EU-tillväxtprospekt utgivet i samband med företrädesemissionen som finns 
tillgängligt på www.AegirBio.com. 
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RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET - KONCERN 

 
  Kvartal 2 Kvartal 1 till 2 Helår 
  2022-04-01 2021-04-01 2022-01-01 2021-01-01 2021-01-01 
KSEK 2022-06-30 2021-06-30 2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31 

          
         

Nettoomsättning 0 5 255 1 390 5 255 13 282 
Kostnad sålda varor -1 -2 359 -838 -2 359 -7 772 

Bruttovinst -1 2 896 552 2 896 5 511 
         
         

Forsknings- och 
Utvecklingskostnader 

-10 722 -9 372 -18 389 -16 675 -51 354 

Försäljningskostnader -2 466 -2 344 -5 089 -4 089 -16 342 
Administrationskostnader -6 421 -3 260 -10 843 -6 478 -19 432 
Övriga rörelseintäkter 1 522 301 1 560 301 2 111 
Övriga rörelsekostnader -14 - -125 - -654 

Rörelseresultat -18 103 -11 779 -32 335 -24 045 -80 160 
         

Resultat från finansiella poster         

Finansiella intäkter 184 - 184 - 362 
Finansiella kostnader -85 -673 -101 -673 -12 862 

Resultat före skatt -18 003 -12 452 -32 251 -24 718 -92 660 

         
Skatt 738 - 738 - 331 

Periodens resultat -17 265 -12 452 -31 513 -24 718 -92 329 
         

Övrigt totalresultat         
Omräkningsdifferens 28 - 1 488 - -2 047 

Periodens totalresultat -17 237 -12 452 -30 025 -24 718 -94 376 
         

Periodens totalresultat fördelat 
på moderbolagets aktieägare 

-17 237 -12 452 -30 025 -24 718 -94 376 

        

         
Resultat per aktie, SEK -0,99 -0,96 -1,73 -1,91 -6,28 

 

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

 
Tillgångar Kvartal 2 Helår 
KSEK 2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31 

Tillgångar       
Immateriella anläggningstillgångar 327 379 341 282 333 331 
Materiella anläggningstillgångar 1 086 1 074 1 288 
Nyttjanderättstillgångar 2 826 551 1 289 
Övriga finansiella tillgångar 287 5 873 257 

Summa anläggningstillgångar 331 578 348 780 336 165 
        
Omsättningstillgångar       
Varulager 24 206 21 043 24 894 
Kortfristiga fordringar 46 192 9 685 9 282 
Likvida medel 7 421 4 838 34 026 

Omsättningstillgångar sammanlagt 77 819 35 566 68 202 
        
Summa tillgångar 409 397 384 346 404 367 

        

        
Eget kapital och skulder       
KSEK 2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31 

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 371 687 319 550 370 419 
        
Långfristiga skulder       
Uppskjuten skatteskuld 5 970 7 249 6 716 
Leasingskuld 1 089 507 190 
Övriga långfristiga skulder 8 815 12 829 8 440 

Långfristiga skulder sammanlagt 15 874 20 585 15 346 
        
Kortfristiga skulder       
Räntebärande skulder 1 764 31 313 1 201 
Övriga kortfristiga skulder 20 072 12 899 17 401 

Kortfristiga skulder sammanlagt 21 836 44 212 18 602 
        
Summa skulder 37 710 64 797 33 948 
        
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 409 397 384 346 404 367 
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KASSAFLÖDE KONCERNEN 
 
 Kvartal 2 Kvartal 1 till 2 Helår 
  2022-04-01 2021-04-01 2022-01-01 2021-01-01 2021-01-01 
KSEK 2022-06-30 2021-06-30 2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31 
Den löpande verksamheten         
Rörelseresultat -18 103 -11 779 -32 335 -24 045 -80 161 
Justering för poster som inte ingår i 
kassaflödet 

4 556 - 8 237 - 7 989 

Erlagd ränta - -673 -34 -673 -10 416 
Kassaflöde före förändringar i 
rörelsekapital 

-13 547 -12 452 -24 132 -24 718 -82 588 

Förändring av rörelsefordringar -1 479 -28 735 4 097 -28 596 -20 166 
Förändring av rörelseskulder 331 39 065 -6 779 39 625 -6 617 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

-14 695 -2 122 -26 814 -13 689 -109 371 

Förändring materiella tillgångar - -222 - -222   
Förändring immateriella tillgångar - -616 - -2 151 - 
Rörelseförvärv - - - - 1 597 
Kassaflöde från 
investeringsverksamheten 0 -838 0 -2 373 1 597 

Nyemission - - - 10 504 131 405 
Upptagna lån - - - - 50 000 
Amortering av lån - - - - -50 000 
Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 

0 0 0 10 504 131 405 

Periodens kassaflöde -14 695 -2 960 -26 814 -5 557 23 631 
Likvida medel vid periodens början 21 994 7 798 34 026 10 395 10 395 
Kursdifferens i likvida medel 122   209 - - 
Likvida medel vid periodens slut 7 421 4 838 7 421 4 838 34 026 
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FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL, KONCERNEN 

 

KSEK Aktiekapital 
Övrigt 

tillskjutet 
kapital 

Reserver 
Balanserat 

resultat 

Summa 
moderbolagets 

aktieägare 

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande 
Totalt 

        

Ingående balans 1 januari 
2021 

955 57 407 0 -19 443 38 919 - 38 919 

Årets resultat - - - -92 329 -92 329 - -92 329 

Övrigt totalresultat - - -2 047 - -2 047 - -2 047 

Transaktioner med aktieägare     

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

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

Nyemissioner 133 131 272 - - 131 405 - 131 405 
Eget kapital 31 december 
2021 

1 386 482 852 -2 047 -111 772 370 418 - 370 418 

 
       

Ingående balans 1 januari 
2022 

1 386 482 852 -2 047 -111 772 370 418 - 370 418 

Periodens resultat - - - --31 513 -31 513 - -31 513 

Pågående nyemission - 31 294 - - 31 294 - 31 294 

Övrigt totalresultat - - 1 488 - 1 488 - 1 488 

Eget kapital 30 juni 2022 1 386 514 146 -559 -143 285 371 687 - 371 687 
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING 

 

  Kvartal 2 Kvartal 1 till 2 Helår 
  2022-04-01 2021-04-01 2022-01-01 2021-01-01 2021-01-01 
KSEK 2022-06-30 2021-06-30 2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31 

            
           

Nettoomsättning - - - - 550 
Kostnad sålda varor - - - - -259 

Bruttovinst 0 0 0 0 291 
           
           

Forsknings- och 
Utvecklingskostnader 

-6 614 -5 956 -10 720 -11 446 -44 060 

Försäljningskostnader -1 666 -2 090 -3 662 -3 783 -7 946 
Administrationskostnader -5 439 -2 764 -8 773 -5 785 -20 298 
Övriga rörelseintäkter 1 543 - 1 554 - 1 229 
Övriga rörelsekostnader -14 - -125 - -654 

Rörelseresultat -12 191 -10 810 -21 727 -21 014 -71 438 
           

Resultat från finansiella poster           

Ränteintäkter och övriga 
liknande poster 

298 - 298 - 1 210 

Räntekostnader och liknande 
poster 

-2 -697 -2 -697 -23 454 

Resultat före skatt -11 895 -11 507 -21 431 -21 711 -93 682 

           

Bokslutsdispositioner - - - - -22 572 
Skatt - - - - 2 308 

Periodens resultat -11 895 -11 507 -21 431 -21 711 -113 946 
Periodens resultat 
överensstämmer med periodens 
totalresultat 

          

           
Resultat per aktie, SEK -0,69 -0,89 -1,24 -1,68 -7,58 

 

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

 

Tillgångar Kvartal 2 Helår 
KSEK 2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31 

       
Tecknat ej inbetalt kapital 40 390 - - 

       
Anläggningstillgångar       
Immateriella anläggningstillgångar 130 063 164 073 137 337 
Materiella anläggningstillgångar - 134 - 
Finansiella anläggningstillgångar - 7 620 - 
Andelar i koncernföretag 78 739 78 321 78 739 

Summa anläggningstillgångar 208 802 250 148 216 076 
        
Omsättningstillgångar       
Varulager - 1 096 - 
Fordringar på koncernföretag 42 088 26 842 33 803 
Kortfristiga fordringar 1 614 456 1 528 
Förutbetalda kostnader 481 292 567 
Likvida medel 3 817 3 701 28 141 
Summa omsättningstillgångar 48 000 32 387 64 039 
        
Summa tillgångar 297 192 282 535 280 115 

      
      
Eget kapital och skulder      

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

       
Eget kapital 280 797 242 641 270 934 
        
Avsättningar       
Uppskjuten skatteskuld - 2 335 - 
Summa avsättningar 0 2 335 0 
        
Kortfristiga skulder       
Skulder till koncernföretag 783 - 1 450 
Övriga kortfristiga skulder 15 612 37 559 7 731 
Summa kortfristiga skulder 16 395 37 559 9 181 
        
Summa eget kapital och skulder 297 192 282 535 280 115 

      
Soliditet 94% 86% 97% 
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KASSAFLÖDE MODERBOLAGET 
 
 Kvartal 2 Kvartal 1 till 2 Helår 
  2022-04-01 2021-04-01 2022-01-01 2021-01-01 2021-01-01 
KSEK 2022-06-30 2021-06-30 2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31 
Den löpande verksamheten         
Rörelseresultat -12 191 -10 810 -21 727 -21 014 -71 438 
Justering för poster som inte ingår i 
kassaflödet 

3 637 - 7 274 - 25 414 

Erlagd ränta -  -697 - -697 -10 294 
Betald inkomstskatt -  -  - - -27 
Kassaflöde före förändring i 
rörelsekapital 

-8 554 -11 507 -14 453 -21 711 -56 345 

Förändring av rörelsefordringar -6 815 -22 859 4 889 -25 186 -310 

Förändring av rörelseskulder 2 348 32 986 -14 760 33 278 -57 054 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

-13 021 -1 380 -24 324 -13 619 -113 709 

Förändring immateriella tillgångar - -248 - -1 513 - 
Förändring finansiella tillgångar - -1 948 - -1 948 - 
Rörelseförvärv - - - - 168 
Kassaflöde från 
investeringsverksamheten 

0 -2 196 0 -3 461 168 

Nyemission - - - 10 504 131 405 
Upptagna lån - - - - 50 000 
Amortering av lån - - - - -50 000 
Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 

0 0 0 10 504 131 405 

Periodens kassaflöde -13 021 -3 576 -24 324 -6 575 17 864 
Likvida medel vid periodens början 16 838 7 277 28 141 10 277 10 277 
Likvida medel vid periodens slut 3 817 3 701 3 817 3 701 28 141 
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FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL, MODERBOLAGET 

 

KSEK Aktiekapital  
Ej registrerat Överkurs- Balanserat 

resultat  
Periodens 

resultat 
Totalt 

aktiekapital fond 
       

Ingående balans 1 januari 
2021 

955 0 57 408 0 -18 525 39 838 

Föreg. års resultat    -18 525 18 525 0 
Nyemissioner 133 - 131 272 - - 131 405 
Fusion LifeAssays 139 - 145 541 18 330 - 164 010 
Apportemission Abreos 159 - 49 467 - - 49 626 
Årets resultat - - - - -113 945 -113 945 

Eget kapital 31 december 
2021 

1 386 0 383 688 -195 -113 945 270 934 

 
      

Ingående balans 1 januari 
2022 

1 386 0 383 688 -195 -113 945 270 934 

Föreg. års resultat - - - -113 945 113 945 0 
Pågående nyemission - 317 30 977 - - 31 294 
Periodens resultat - -  - - -21 431 -21 431 

Eget kapital 30 juni 2022 1 386 317 414 665 -114 140 -21 431 280 797 
  



DELÅRSRAPPORT Q2 2022 17 

 

 

NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA 

 

NOT 1  ALLMÄN INFORMATION 

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

 

NOT 2  REDOVISNINGSPRINCIPER 

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

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

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

 

NOT 3 GOODWILL 

I AegirBio koncernens balansräkning ingår goodwill med totalt 276 845 KSEK vilket är lika mycket som 
motsvarande belopp per 31 december 2021. Börskursen har under året gått ner i betydande grad, 
med effekt att verkligt värde varit lägre än redovisat värde. Detta har föranlett att en 
nedskrivningsprövning utifrån nyttjandevärdet, d.v.s. nuvärdet av företagsledningens bedömning av 
verksamhetens framtida kassaflöden. Detta har beräknats i kvartalsboksluten per 31 mars 2022 och 30 
juni 2022. Nedskrivningsprövningen utifrån nyttjandevärdet utvisar ett högre värde än det redovisade 
värdet och därmed uppstod inget nedskrivningsbehov.  
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Styrelsens intygande  

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

 

Lund 25 augusti 2022 

 

 

 
 
 
 
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA: 

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

Adress: Scheelevägen 27, 223 63 Lund

   

Anders Ingvarsson 
Styrelsens ordförande 

 Bradley Messmer 
Verkställande direktör, 
Styrelseledamot 

   

Seppo Mäkinen   
Styrelseledamot 

 Fredrik Häglund 
Styrelseledamot 

 

 

 

 

William Vickery 
Styrelseledamot 

 

 Sofia Bertling 
Styrelseledamot 
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