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Høydepunkter

Styrkning av ledelse og styret, og endring av strategisk fokus mot 
produktutvikling og kommersialisering innen Alzheimers sykdom

Høydepunkter:

Paul de Potocki begynte som administrerende direktør den 17. september•	
Patrik Dahlén, har begynt som nestleder i styret  •	
Nye ADtect® og MCItect® viser mer enn 80% treffsikkerhet – et vesentlig gjennombrudd for DiaGenic’s teknologi •	
og produkt utvikling
Kontrakt med et amerikansk konsulentselskap med regulatorisk ekspertise er signert, og forberedelser til en klinisk •	
studie for å generere MCI pasientdata som kreves for en FDA søknad pågår 
Grundig vurdering av selskapets strategi og tilhørende finansierings alternativ•	
Resultat før skatt for 3. kvartal var NOK -8,6 millioner sammenlignet med NOK -9 millioner i 3. kvartal 2011. •	
Likvider utgjorde NOK 28 millioner ved utgangen av kvartalet.

  2012 2011 2012 2011
Nøkkeltall i millioner NOK Q3 Q3 1.1.-30.9. 1.1.-30.9.
Resultat før skatt -8,6 -9,0 -30,0 -26,1
Sum driftskostnader 8,8 9,7 31,0 30,8
Netto kontantstrøm fra
operasjonelle aktiviteter -10,7 -8,6 -31,4 -30,8
Likvider ved periodes slutt 27,8 66,3 27,8 66,3

Høydepunkter etter kvartalet:

DiaGenic har signert kontrakt med Harvard Medical School, for å gjennomføre studier på MCI i USA•	
DiaGenic sluttfører kontraktsforhandlinger med det franske Baltazar konsortiet for validering av gen signatur for •	
MCI i EU
DiaGenics gen signatur kan påvise Parkinsons sykdom i pasienter med familiær (LRRK2) Parkinsons sykdom •	
med 75% treffsikkerhet
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CEO

Administrerende direktør har ordet

Alle forutsetninger er på plass for at DiaGenic skal kunne utvikle seg til et svært vellykket Life Science selskap. Som ny ad-
ministrerende direktør, ser jeg fram til å slutte meg til en av få selskaper som innehar proprietær teknologi og med potensial 
for å løse et betydelig udekket behov for pasienter i en av verdens raskest voksende og mest kostbare sykdommer. 

Siden DiaGenic ble grunnlagt har selskapet lykkes med kontinuerlig utvikling av dets teknologi og produkter, og tiden 
er nå moden for å fokusere. Selv om selskapets eiendeler kan anvendes innen mange områder, er det liten tvil om at tidlig 
deteksjon av Alzheimers sykdom utgjør et betydelig behov i markedet. Mer enn 36 millioner mennesker lever med denne 
ødeleggende sykdommen, og antallet dobles hvert tjuende år. De direkte kostnadene for omsorg i USA alene er anslått til 
$200 milliarder i år, inkludert $140 milliarder i kostnader for de statlige programmene Medicare og Medicaid. 

Det er økende konsensus for at behandling må initieres tidlig i utviklingen av Alzheimers sykdom, fortrinnsvis i mild 
kognitiv svikt (MCI) pre-demens stadiet, for at terapi og intervensjon skal være effektiv. En rekke store farmasøytiske 
selskaper gjør betydelige investeringer for å utvikle nye medisiner som er rettet mot MCI i motsetning til de mer avanserte 
stadiene av Alzheimers sykdom. Samtidig er klinisk diagnose utfordrende på tidligere stadier av sykdommen, og tilgjen-
gelige diagnostiske verktøy er begrenset og kostbare. 

Life Sciences selskaper sin suksess er avhengig av deres evne til å bringe produkter som adresserer udekkede medisinske 
behov til markedet. Og for effektivt å kommersialisere produkter, så er regulatorisk godkjenning i de viktigste markedene 
en forutsetning for å lykkes. Vi mener derfor at den optimale strategien for at DiaGenics teknologi skal komme til nytte 
for pasienter og skape aksjonærverdier, er å utvikle FDA godkjente produkter med relevant klinisk nytteverdi for MCI 
pasientpopulasjonen. Som en konsekvens av dette, vurderer DiaGenics organisasjon og styret for tiden ulike alternativ 
og krav for en produkt fokusert strategi rettet mot Alzheimers sykdom. Selskapet vurderer også kapitalbehov og finansie-
rings alternativer for implementering av denne strategien og vi har engasjert DNB Markets som rådgiver i dette arbeidet.

Interessen for vårt selskap fra industrien er fortsatt sterk, og det er sannsynlig at DiaGenic vil inngå ytterligere ikke-eks-
klusive partnerskap og utviklingssamarbeid fremover. Selv om vi ikke forventer at slike potensielle samarbeid vil generere 
betydelige inntekter på kort sikt, så vil de være viktige for å videreutvikle og posisjonere vår teknologi og produkter på vei 
til kommersialisering. 

Etter fire uker i jobben, så føler jeg meg privilegert å være en del av DiaGenic og å fortsette det harde arbeidet til Erik Chris-
tensen med å bygge et vellykket selskap. 

Paul de Potocki
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3.kvartal 2012

Endringer i ledelsen i DiaGenic

Paul de Potocki overtok som administrerende direktør i DiaGenic 17. september etter midlertidig administrerende direktør Henrik 
Lund. Henrik Lund gjenopptok samtidig sitt verv som styreleder i DiaGenic og fungerende styreleder Ingrid Wiik er tilbake i vervet 
som styremedlem. Patrik Dahlén, administrerende direktør i Immunodiagnostic Systems Holdings Plc, har begynt som nestleder i 
styret.

Fokus framover
DiaGenic vil fokusere ytterligere på de store udekkede behov re-
latert til Alzheimers sykdom. Selskapet mener at tidlig påvisning 
av sykdom med påfølgende tidlig intervensjon er avgjørende for 
å møte behovene hos Alzheimer-pasienter, omsorgspersoner og 
i samfunnet. De seneste resultatene fra Lilly og Pfizer / J & J / 

Elan sine kliniske studier i fase III av nye Alzheimer legemidler 
har gitt ytterligere støtte til denne påstanden. DiaGenics andre 
generasjons produkter som er under utvikling for diagnostise-
ring av pasienter med Alzheimers sykdom, samt pasienter med 
mild kognitiv svikt (MCI) som vil utvikle Alzheimers sykdom, er 
unikt posisjonert til å spille en betydelig rolle i fremtidig diagnose 
og behandling av Alzheimers sykdom. Selskapet tror den mest at-
traktive opsjonen for å skape aksjonærverdier er ved å utvikle et 
FDA godkjent produkt samtidig som fullt eierskap til selskapets 
patenter og andre immaterielle eiendeler opprettholdes. 

Interessen for DiaGenic fra viktige aktører i industrien er fortsatt 
sterk. Vi vil fortsatt arbeide for ikke-eksklusive avtaler og utvi-
klingssamarbeid med partnere i industrien, men samtidig vil vi 
opprettholde kontroll til våre immaterielle eiendeler og tekno-
logiplattform innen Alzheimers sykdom. Dermed forventer ikke 
DiaGenic at mulige avtaler vil gi betydelige inntekter på kort sikt, 
men slike partnerskap kan være av stor strategisk betydning i 
videre utvikling og kommersialisering av DiaGenics produkter.
DiaGenic ser nærmere på prosessen og tidslinjer for å oppnå et 
FDA godkjent produkt. En avtale er signert med et amerikansk 
konsulentselskap som har ekspertise innen myndighetsgodkjen-
nelse, og forberedelser for et klinisk program i USA er igangsatt. 
DiaGenic planlegger også interaksjoner med FDA i første halvdel 
av 2013 for ytterligere å validere produktutviklingsprosessen.

Som en del av vurderingene rundt implementering av en mer pro-
dukt og sykdoms fokusert strategi, evaluerer DiaGenic sitt kapital 
behov med tilhørende finansiering alternativ. DNB Markets er 
engasjert som rådgiver for å støtte selskapet i dette arbeidet.
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3. kvartal 2012

DiaGenics ADtect® og MCItect® med treffsikkerhet over 80% 

En helt sentral milepæl ble oppnådd 18. juli med presentasjon av forskningsresultater som viser treffsikkerhet over 80%  for både 
ADtect® og MCItect®. Resultatene ble fremlagt på Alzheimer’s Association International Conference (AAIC) i Vancouver, Canada 
i juli 2012. Resultatene viser en signifikant forbedring av test treffsikkerhet for en ny versjon av selskapets CE merkede ADtect® test 
med en treffsikkerhet på 81% basert på et mindre antall gener.  Bedre resultater ble oppnådd ved bruk av proprietær kunnskap om in-
formative gener for Alzheimer diagnose, tekniske forbedringer i instrumentering for signal deteksjon, nye reagenser samt bedre design 
av kortet som inneholder genprobene. 

I tillegg til forbedringene av ADtect®, så har vi oppnådd viktige fremskritt for prediksjon av progresjon fra MCI til Alzheimers sykdom 
innen 2 år.  Treffsikkerheten for MCItect® ved bruk av en ny gen signatur har økt til 81% fra en samlet analyse av blodprøver fra totalt 
75 pasienter med amnestisk MCI.

DiaGenic’s nye resultater støtter tidligere funn om at genekspresjonsanalyse i blod kan identifisere forstadier til demens hos Alzhei-
mers’ pasienter og demens stadier av sykdommen. Identifikasjon av individer i en MCI populasjon som sannsynligvis vil utvikle 
Alzheimers sykdom de nærmeste årene vil være viktig for å kunne sette i gang mulige behandlinger. En blodbasert test som kan påvise 
Alzheimers sykdom før demensstadiet kan være av signifikant klinisk nytte. DiaGenic har som mål å CE merke sine nye ADtect® og 
MCItect® tester i 2013 samt starte prosessen mot en FDA godkjennelse.

Utviklingen av en blodbasert test for 
deteksjon av amyloid i hjernen sammen 
med GE følger planen 
Forskningssamarbeidet med GE Healthcare som tar sikte på å 
identifisere en gen signatur i blod som kan identifisere tilstedevæ-
relse av amyloid i hjernen følger planen. Per 17. oktober var 25 av 
inntil 150 pasienter inkludert i studien. De første resultatene fra 
studien forventes i midten av 2013.

Forskning- og utviklingssamarbeid med 
farmasøytiske selskaper 

Partnerdiskusjoner om ytterligere forskning- og utviklingssam-
arbeid med farmasøytiske selskaper fortsatte i tredje kvartal. Nye 
resultater om test treffsikkerhet på DiaGenics diagnostiske tester 
som ble annonsert har gitt moment i disse interaksjonene. 
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Etter kvartalets slutt

DiaGenic har inngått kontrakt med 
Harvard Medical School for oppstart av 
MCI studier i USA
DiaGenic har signert en kontrakt med Harvard Medical School 
for tilgang til amerikansk biomateriale og kliniske data som 
muliggjør validering av MCItect® i amerikanske MCI pasienter. 
Oppstart av studier er planlagt i første kvartal 2013.

DiaGenic sluttfører forhandlinger med 
et europeisk konsortium for validering 
av gen signatur for MCI i EU.
DiaGenic har sluttført forhandlinger med et europeisk konsor-
tium som vil gi tilgang til viktig biologisk og klinisk materiale 
innenfor MCI og AD. Denne studien åpner opp muligheten for 
den første store separate EU valideringen av MCItect®, som er 
planlagt for i første 1. kvartal 2013.

Parkinsons sykdom 
DiaGenic har tidligere presentert en gen signatur som identifise-
rer Parkinsons sykdom med en høy treffsikkerhet (88%). For en 
videre evaluering av denne modellen har DiaGenic i samarbeid 
med professor Aasly ved St. Olavs Hospital i Trondheim utført en 
studie hos personer med familiær Parkinsons sykdom og friske 
bærere av mutasjon i genet LRRK2. Mutasjoner i LRRK2 genet 
er forbundet med økt risiko for Parkinsons sykdom, og er den 
vanligste årsaken til familiær (genetisk) Parkinsons sykdom. I alt 
61 prøver fra personer med LRRK2 mutasjonen i alderen 24-91 
ble samlet inn og brukt til å validere gen signaturen. Tolv av de 61 
hadde diagnosen Parkinsons sykdom, mens de resterende 49 ble 
klassifisert som friske bærere av LRRK2 mutasjon. Gen signatu-
ren gav en prediksjon på Parkinsons sykdom med en sensitivitet 
på 75%.

Resultatene viser at gen signaturen som DiaGenic tidligere har 
identifisert også kan forutsi familiær Parkinsons sykdom med høy 
nøyaktighet. Dette gir ytterligere støtte til validiteten av DiaGe-
nics gen signatur for å identifisere Parkinsons sykdom. 

Gitt at selskapets planlagte fremtidige fokus er rettet mot Alzhei-
mers sykdom, så vil egen produktutvikling innen Parkinsons 
sykdom være begrenset. DiaGenic evaluerer mulighetene for 
samarbeid eller salg av sine eiendeler innen Parkinsons sykdom.
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Etter kvartalets slutt

Fremtidsutsikter 

DiaGenics mål for de neste 12 månedene
Vurdere kapitalbehov og sikre finansiering ved implementering av en strategi fokusert på produktutvikling•	
Rekruttering av pasienter til kliniske studier i USA for å forberede for FDA godkjennelse av MCItect®•	
CE merking av nye ADtect® og MCItect® i Europa•	
Inngå ytterligere samarbeidsavtaler innen Alzheimers sykdom•	
Presentasjon av resultater fra den pågående studien med GE Healthcare for å identifisere gen signaturer og en •	
IVD test som korrelerer med PET billeddiagnostikk i hjernen
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Økonomi

Resultat før skatt for 3. kvartal 2012 på NOK -8.6 millioner sammenlignet med NOK -9 millioner i 3. kvartal 2011. NOK 
28 millioner i likvider ved kvartalets slutt.

Sammenligningstall fra tilsvarende periode forrige år er vist I parentes. 

I tredje kvartal hadde DiaGenic driftsinntekter på TNOK 21 (TNOK 276) fra salg av ADtect® i Spania. Driftsinntekter i tredje kvartal 
2011 er knyttet til samarbeidsavtaler med farmasøytiske selskaper basert på oppnådde milepæler, som vil varierer fra kvartal til kvar-
tal. Forskningsstøtte utgjorde TNOK 856 (TNOK 1.100) i kvartalet og blir ført som en reduksjon av andre driftskostnader regnska-
pet. Driftskostnader etter fradrag for forskningsstøtte utgjorde TNOK 8.826 (TNOK 9.744) i tredje kvartal. Forretningsaktivitetene 
i kvartalet har vært rettet mot diskusjoner om mulige forskningssamarbeid med farmasøytiske selskaper, pågående kliniske studier 
innen Alzheimers sykdom og Parkinsons sykdom, samt arbeid med justering av strategien fremover.

Totalresultat
Inntekter og forskningsstøtte
DiaGenic hadde driftsinntekter på TNOK 
21 (TNOK 276) i 3. kvartal og TNOK 85 
(TNOK 3.035) for årets ni første måne-
der. Driftsinntektene i 3. kvartal og hittil 
i år er knyttet til salg av ADtect® i Spania. 
Inntekter fra tilsvarende periode i 2011 er 
i hovedsak knyttet til inntekter fra samar-
beidsavtaler med farmasøytiske selskaper 
basert på oppnådde milepæler, som vil 
variere fra kvartal til kvartal. Forsknings-
støtte nettoføres i regnskapet som en re-
duksjon av andre driftskostnader. I tredje 
kvartal 2012 utgjorde forskningsstøtte 
TNOK 856 (TNOK 1.100) og TNOK 
2.657 (TNOK 3.017) for årets ni første 
måneder.

Driftskostnader
For tredje kvartal 2012 utgjorde sum 
driftskostnader etter fradrag for offentlige 
tilskudd TNOK 8.826 (TNOK 9.744) og 
TNOK 30.979 (TNOK 30.789) hittil i år. 
Av totale driftskostnader for 3. kvartal ut-
gjorde lønn- og personalkostnader TNOK 

6.417 (TNOK 5.808) og TNOK 19.786 
(TNOK 16.772) hittil i år. Økte pensjons-
kostnader i 3. kvartal er den viktigste årsa-
ken til økte personalkostnader i kvartalet. 
Hovedårsaken til økte personalkostnader 
hittil i år sammenlignet med tilsvarende 
periode i 2011 er knyttet til Erik Chris-
tensen sin avgang 17. april 2012. Øvrige 
driftskostnader for tredje kvartal utgjorde 
TNOK 2.394 (TNOK 3.804) og TNOK 
10.748 (TNOK 12.123) hittil i år. 

Finansiell stilling
Sum eiendeler var på TNOK 37.096 
(TNOK 76.605) den 30. september 2012, 
og av dette utgjorde omløpsmidler TNOK 
34.080 (TNOK 72.789). Likvider utgjorde 
størsteparten av omløpsmidlene og beløp 
seg til TNOK 27.761 (TNOK 66.346) ved 
utgangen av september 2012. Samlet verdi 
av varelageret utgjorde den 30. september 
2012 TNOK 548 (TNOK 1.120).

Egenkapitalen var 30. september 2012 på 
TNOK 25.147 (TNOK 63.560). Kortsik-
tig gjeld var 30. september 2012 på TNOK 

5.204 (TNOK 5.725) og pensjonsforplik-
telser beløp seg til TNOK 4.662 (TNOK 
3.553). Annen langsiktig gjeld ved utgan-
gen av 3. kvartal 2012 utgjorde TNOK 
2.083 (TNOK 3.768) og er knyttet til et 
lån fra Innovasjon Norge.

Selskapet er med dagens planlagte aktivite-
ter finansiert for en periode på mindre enn 
ett år. Interessen fra potensielle lisenspart-
nere er fortsatt god, men ved nåværende 
stadium for produktutvikling er oppnåe-
lige kontraktsvilkår vurdert som mindre 
attraktivt sammenlignet med den poten-
sielle fremtidige verdien som ligger i Dia-
Genic sine produkter. Som en del av eva-
lueringen av selskapets fremtidige strategi 
inngår vurderinger knyttet til FDA proses-
sen, tidslinjer for FDA godkjenning, samt 
kapitalbehov og finansiering alternativer 
for strategiimplementering. DNB Markets 
er engasjert som finansiell rådgiver for å 
støtte DiaGenic i denne prosessen. Med 
nåværende kostnadsnivå og ingen inntek-
ter, estimeres det med at selskapet er tomt 
for likvider i 2. kvartal 2013.
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Økonomi

Kontantstrømmer
For tredje kvartal 2012 utgjorde kontant-
strøm fra operasjonelle aktiviteter TNOK 
-10.719 (TNOK -8.631), og TNOK -31.421 
(TNOK -30.824) for årets ni første måne-
der. Reduksjon i leverandørgjeld i 3. kvartal 
2012 er hovedårsaken til forskjeller i netto 
kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 
endringer i 3. kvartal 2012 sammenlignet 
med 3. kvartal 2011. Nedbetaling av lang-
siktig gjeld er relatert til nedbetaling av lån 
til Innovasjon Norge på TNOK 417 i kvar-
talet og TNOK 1,250 hittil i år. Selskapets 
likvider er plassert i bank og utgjorde 30. 
september 2012 TNOK 27.761 (TNOK 
66.346).

Egenkapital og antall aksjer
Med virkning fra 30. mai 2011 gjennom-
førte DiaGenic en spleis av selskapets 
aksjer i forholdet 10:1. Som en følge av 

spleisen ble totalt antall utestående aksjer 
i selskapet redusert fra 270.236.520 aksjer 
til 27.236.520 aksjer. Pålydende per aksjer 
ble samtidig endret fra NOK 0,05 per aksje 
til NOK 0,50 per aksje. 

Risikofaktorer
Informasjonen inkludert i denne rapporten 
inkluderer framtidsutsikter som beskriver 
aktiviteter, hendelser eller utvikling som 
selskapet forventer, planlegger, tror på 
eller antar vil inntreffe i fremtiden. Disse 
utsagnene er basert på forutsetninger gjort 
av selskapet, og som er utenfor selskapets 
kontroll og avhengig av risikofaktorer og 
usikkerhetsmomenter. Selskapet er ekspo-
nert overfor et stort antall risikofaktorer 
inklusive, men ikke begrenset til, mar-
kedsaksept av selskapets produkter, nød-
vendig myndighetsgodkjennelse, klinisk 
effektivitet av selskapets produkter, og om 

legemiddelutviklingen til farmasøytiske 
selskaper lykkes. Det henvises til årsrap-
porten for 2011 for ytterligere informasjon 
knyttet til risikofaktorer. Som et resultat 
av overnevnte eller andre risikofaktorer 
kan virkelige hendelser og virkelig resultat 
avvike signifikant fra det som er indikert i 
forutseende utsagn. De viktigste risiko- og 
usikkerhetsfaktorene for de neste 6 må-
neder er knyttet til finansieringsrisiko re-
latert til behov for tilstrekkelig kapital for 
videre drift, fremskritt i produktutviklin-
gen som tilgang til kliniske prøver og data, 
studieresultater som havner innenfor gitte 
akseptkriterier, mulige avtaler med vik-
tige industripartnere, og utfallet knyttet 
til leveransen av slike avtaler med viktige 
industripartnere.

Oslo, 23. oktober 2012
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Regnskap - 3. kvartal 2012

Oppstilling over totalresultat

Note 2012 2011 2012 2011 2011
(alle tall i hele NOK 1 000) Q3 Q3 1.1.-30.9. 1.1.-30.9. 1.1.-31.12.

Driftsinntekter
Andre driftsinntekter 21 276 85 3 035 3 095
Sum driftsinntekter 21 276 85 3 035 3 095

Driftskostnader
Vareforbruk 4 14 133 445 1 895 2 140
Sum varekostnad 14 133 445 1 895 2 140

Driftskostnader
Lønnskostnader 6 417 5 808 19 786 16 772 23 643
Avskrivninger 221 261 671 739 961
Andre driftskostnader 2 173 3 542 10 078 11 385 13 372
Sum andre driftskostnader 8 812 9 611 30 535 28 895 37 976

Sum driftskostnader 8 826 9 744 30 979 30 789 40 116

Driftsresultat -8 805 -9 468 -30 894 -27 754 -37 021

Finansinntekter 280 574 1 111 1 971 2 669
Finanskostnader 83 81 260 298 401
Netto finansinntekter/kostnader 197 493 851 1 673 2 268

Resultat før skatt -8 608 -8 975 -30 043 -26 081 -34 753

Skattekostnad 0 0 0 0 0

Periodens resultat -8 608 -8 975 -30 043 -26 081 -34 753

Annet totalresultat 0 0 0 0 0
Totalresultat -8 608 -8 975 -30 043 -26 081 -34 753

Resultat pr. aksje (tall i NOK) 5 -0,32 -0,33 -1,11 -0,95 -1,29
Utvannet resultat pr. aksje ( tall i NOK) 5 -0,32 -0,33 -1,11 -0,95 -1,29
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Regnskap - 3. kvartal 2012

Oppstilling av finansiell stilling

Note 2012 2011 2011
(Tall i NOK 1.000) 30.9. 30.9. 31.12.

Eiendeler

Anleggsmidler
Goodwill 572 572 572
Programvare 636 972 888
Varige driftsmidler 1 807 2 272 2 133
Sum anleggsmidler 3 016 3 816 3 594

Omløpsmidler
Varer 4 548 1 120 915
Kundefordringer 21 165 53
Andre fordringer 5 750 5 158 5 183
Likvider 27 761 66 346 58 859
Sum omløpsmidler 34 080 72 789 65 010

Sum eiendeler 37 096 76 605 68 603

Egenkapital og gjeld

Egenkapital
Aksjekapital 2 13 512 13 512 13 512
Innskutt egenkapital 2 41 678 76 129 41 463
Periodens resultat -30 043 -26 081 0
Sum egenkapital 25 147 63 560 54 975

Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelse 4 662 3 553 3 867
Sum avsetning for forpliktelser 4 662 3 553 3 867

Annen langsiktig gjeld
Annen langsiktig gjeld 2 083 3 768 1 667
Sum annen langsiktig gjeld 2 083 3 768 1 667

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 680 1 527 1 689
Skyldige offentlige avgifter 1 103 973 1 554
Annen kortsiktig gjeld 3 422 3 225 4 851
Sum kortsiktig gjeld 5 204 5 725 8 094

Sum egenkapital og gjeld 37 096 76 605 68 603
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Regnskap - 3. kvartal 2012

Oppstilling av kontantstrømmer

Note 2012 2011 2012 2011 2011
(Tall i NOK 1.000) Q3 Q3 1.1.-30.9. 1.1.-30.9. 1.1.-31.12.

Likvider tilført/brukt på virksomheten
Resultat før skattekostnad -8 608 -8 975 -30 043 -26 081 -34 753
Periodens betalte skatt 0 0 0 0 0
Ordinære avskrivninger 221 261 671 739 961
Nedskrivninger på anleggsmidler 0 0 0 0 0
Virkelig verdi tildelte opsjoner 63 103 215 150 237
Tap ved salg av varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Forskjell i pensjonskostnader 
og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger

265 156 794 469 783

Endring i varer, kundefordringer 
og leverandørgjeld

-2 205 -902 -610 -2 399 -4 865

Endring i andre kortsiktige fordringer og gjeld -455 726 -2 448 -3 702 -241
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -10 719 -8 631 -31 421 -30 824 -37 877

Likvider tilført/brukt på investeringer
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -19 -71 -93 -145 -145
Netto kontantstrøm fra investeringer -19 -71 -93 -145 -145

Likvider tilført/brukt på finansiering
Innbetaling av egenkapital 0 0 0 -106 -106
Innbetalinger ved opptak ny langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Nedbetaling av langsiktig gjeld -417 -1 062 416 -1 417 -1 852
Netto kontantstrøm fra finansiering -417 -1 062 416 -1 523 -1 957

Netto endring i likvider i perioden -11 154 -9 763 -31 097 -32 492 -39 979

Kontanter og bankinnskudd 27 761 66 346 27 761 66 346 58 859
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Regnskap - 3. kvartal 2012

Oppstilling av endringer i egenkapital og antall aksjer

(alle tall i NOK /antall) Aksjekapital
Overkurs-

fond
Innskutt 

annen EK
Annen

egenkapital
Sum

egenkapital
Antall
aksjer

Pr. 01.01.2011 13 512 76 085 0 0 89 596 27 023 652
Virkelig verdi tildelte opsjoner 0 0 237 0 237 0
Transaksjonskostnader 0 -106 0 0 -106 0
Totalresultat 01.01.-31.12.2011 0 0 0 -34 753 -34 753 0
Pr. 31.12.2011 13 512 75 979 237 -34 753 54 975 27 023 652
Overføring av Totalresultat 2011 0 -34 516 -237 34 753 0 0
Virkelig verdi tildelte opsjoner 0 0 215 0 215 0
Totalresultat 01.01.-30.09.2012 0 0 0 -30 043 -30 043 0
Pr. 30.09.2012 13 512 41 463 215 -30 043 25 147 27 023 652



14 15

Noter

Q3 2012 Q3 2011

Ferdigvarer 548 1 120

Leverandør: Nærstående part Q3 Akk. pr. 30.09.12

Cornucopia AS Henrik Lund 0 60 000 

0 60 000

Note 1: Presentasjon
Den finansielle informasjonen er utarbeidet i samsvar med International Accounting Standard 34 Interim Financial Reporting (”IAS 34”). Denne finansielle 
informasjonen bør leses sammen med årsregnskapet for året som endte 31. desember 2011, som er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting 
Standards (”IFRS”). 

Regnskapsprinsippene og beregningsmetodene som er benyttet er konsistente med de som er benyttet i siste årsregnskap. 

Utarbeidelse av delårsregnskapet krever at ledelsen gjør estimater og forutsetninger som påvirker regnskapsført verdi av inntekter, utgifter, eiendeler, gjeld 
og opplysninger om usikre forpliktelser på datoen for delårsregnskapet. Hvis slike estimater og forutsetninger, som er basert på ledelsens beste skjønn på 
tidspunktet for delårsregnskapet, i fremtiden avviker fra de faktiske forhold, vil de opprinnelige estimater og forutsetninger endres etter behov i den perioden 
hvor omstendigheten endres.  

Note 2: Fortsatt drift
Delårsregnskapet er utarbeidet under forutsetningen om fortsatt drift i henhold til ”International Financial Reporting Standards”.  Delårsregnskapet innehol-
der derfor ingen justeringer for realisasjonsverdier og klassifisering av innregnede eiendeler, beløp og klassifisering av gjeld, og eventuelle andre justeringer 
som kan følge av at selskapet eventuelt ikke klarer å fortsette driften.

Selskapet er med dagens planlagte aktiviteter finansiert for en periode på mindre enn ett år. Interessen fra potensielle lisenspartnere er fortsatt god, men ved 
nåværende stadium for produktutvikling er oppnåelige kontraktsvilkår vurdert som mindre attraktivt sammenlignet med den potensielle fremtidige verdien 
som ligger i DiaGenic sine produkter og teknologi. DiaGenic mener at det som vil skape mest aksjonærverdier er å utvikle produktene frem til regulatorisk 
godkjenning i USA samtidig som man beholder eksklusivitet til patent og teknologi plattform.  DiaGenic vurderer nå i mer detalj FDA prosessen og tidslinjer 
for FDA klarering. Som en del av denne evalueringen inngår vurderinger knyttet til kapitalbehov og finansiering alternativer, og DNB Markets er engasjert 
som finansiell rådgiver for å støtte finansieringen. Med nåværende kostnadsnivå og ingen inntekter, estimeres det med at selskapet er tomt for likvider i 2. 
kvartal 2013. Styret og ledelsen i Selskapet er positive til at nødvendig finansiering lar seg gjennomføre. 

Styret bekrefter på dette grunnlag at forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og at delårsregnskapet er avlagt i henhold til denne forutsetning.

Note 3: Nærstående parter 
Transaksjoner med nærstående parter i form av konsulenttjenester har funnet sted hittil i år men ikke i tredje kvartal 2012. Transaksjonene i årets ni første 
måneder er vurdert til ikke å være vesentlige. 

Selskaper som har tilknytning til nærstående parter er gjennomført til markedsmessige vilkår, basert på prinsippet om armlengdes avstand.

Note 4: Varelager – tall i TNOK

Varelageret er vurdert til laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi. Varelageret er verdsatt til anskaffelseskost.
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Noter

Ordinære aksjers

Antall utestående aksjer - 01.01.2012 27 023 652

Antall utestående aksjer - 30.09.2012 27 023 652

Gjennomsnittlig antall aksjer pr. 30.09.2012 27 023 652

Note 5: Resultat pr. aksje
Tabellen viser endringene i antall aksjer i 2012. 

Note 6: Aksjeopsjoner 
Den 17. september 2012 tildelte styret i DiaGenic ASA 1 227 000 opsjoner til ansatte i DiaGenic med  en innløsningskurs på NOK 3,25 per aksje, som er basert 
på markedskurs + 10%. Den 5. september 2011 tildelte styret i DiaGenic ASA 432.000 opsjoner til ansatte i DiaGenic med en innløsningskurs på NOK 6,00 
per aksje. Alle opsjonene har en levetid på 4 år fra tildelingsdato og kan utøves etter 3 år.

Note 7: Hendelser etter balansedagen
Erik Christensen valgte etter eget ønske å fratre sin stilling som administrerende direktør i DiaGenic med virkning fra 17. april 2012. Styreleder Henrik Lund 
gikk inn som midlertidig administrerende direktør i DiaGenic, og nestleder i styret Ingrid Wiik tok over styrelederrollen. En etterlønnsavtale for 12 måneder 
med fradrag for inntekt i ny stilling har blitt inngått mellom Erik Christensen og styret. Den 17. september tiltrådte Paul de Potocki som ny administrerende 
direktør i DiaGenic. Midlertidig administrerende direktør Henrik Lund gikk da tilbake i rollen som styreleder samtidig som midlertidig styreleder Ingrid 
Wiik gikk tilbake i rollen som styremedlem.

Note 8: Hendelser etter balansedagen
Ved dato for denne rapporten har det ikke funnet sted vesentlige hendelser etter kvartalets slutt som vil påvirke selskapets posisjon på balansedagen, eller 
vesentlige hendelser som vil påvirke selskapets finansielle stilling i fremtiden.

Innløsningskurs Antall

Sum utestående opsjoner pr. 1.1.2012 6,00 432 000

Utløpte opsjoner -200 000

Tildelte opsjoner 17.9.2012 3,25 1 227 000

Sum utestående opsjoner pr. 30.9.2012 1 459 000
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