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Biotec Pharmacon: Resultater for Q3 2016 
 
(Tromsø, 25 oktober 2016) Biotec Pharmacon ASA (”Biotec”, OSE: BIOTEC) rapporterte 
driftsinntekter på NOK 21.1 millioner (16.4) i tredje kvartal 2016, og et negativt driftsresultat på 
NOK 5.9 millioner (-3.5). Biotec fortsetter å levere på sine operasjonelle målsetninger gjennom 
produktlansering for ArcticZymes og bekreftelse på refusjon av et av de største 
forsikringsselskapene for to regioner i Tyskland 
 
- Vi er veldig fornøyde med den framgangen vi har sett i det siste kvartalet. God salgsvekst innen 
både beta-glukan- og enzym virksomheten sammen med kommersiell framgang for fokusområdene til 
Woulgan® er oppløftende. Vi ser også at Woulgan® som merke får mer og mer oppmerksomhet i de 
markedene hvor vi opererer, sier Svein Lien, administrerende direktør i Biotec. 
 
Biotec besvarte ytterligere spørsmål fra britiske helsemyndigheter i løpet av tredje kvartal. Mens 
selskapet venter på refusjon i Storbritannia har selskapet sammen med partneren H&R Healthcare 
arbeidet med lokale studier og sikret støtte fra lokale opinionsledere. I det nordiske markedet har 
Biotec sammen med partneren Navamedic sett en positiv utvikling. Biotec har respondert på flere 
anbud som er under behandling nå. Det første svenske anbudet ble oppnådd i løpet av kvartalet. 
 
-I løpet av tredje kvartal har vi oppnådd flere viktige milepæler for det tyske markedet. Bekreftelse på 
refusjon av et ledende tysk forsikringsselskap og den nylig annonserte avtalen for hjemmemarked 
setter oss i god posisjon for videre kommersiell ekspansjon i dette viktige markedet, sier Lien  
 
Biotec gjentar sine operasjonelle målsetninger for 2016, som ble presentert på selskapets 
kapitalmarkedsdag 11. februar 2016.  
 
Vedlagt er selskapets rapport for tredje kvartal 2016. Selskapet avholder sin kvartalspresentasjon 26. 
oktober 2016 klokken 08:30 CET på Hotel Continental, Stortingsgata 24, Oslo.   
 
For ytterligere informasjon,  
Svein Lien, administrerende direktør, +47 922 89 323, sl@biotec.no 
Børge Sørvoll, finansdirektør, +47 952 90 187, bso@biotec.no 
 
 
Om Biotec Pharmacon ASA:  
Biotec Pharmacon ASA er morselskapet til Biotec BetaGlucans AS og ArcticZymes AS. Biotec BetaGlucans utvikler og 
produserer immunmodulerende produkter, inklusive Woulgan® som er et premiumpriset sårprodukt for det profesjonelle 
sårbehandlingsmarkedet. ArcticZymes utvikler, produserer og markedsfører marine enzymer som benyttes i molekylære DNA-
teknologier og diagnostikk, vekstmarkeder der rask teknologisk utvikling skaper en sterk etterspørsel for nye og forbedrede 
enzymer. 
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