
Til aksjeeierne i DiaGenic ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFOR-
SAMLING 

Styret i DiaGenic ASA (”Selskapet”) innkaller med dette til 
ekstraordinær generalforsamling.

Tid: 29 oktober 2010 kl. 10.00
Sted: Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo 

Til behandling foreligger:

Åpning av møtet ved styrets leder Henrik Lund, med opptak 1. 
av fortegnelse over møtende aksjeeiere 

Valg av møteleder og en person til å medundertegne pro-2. 
tokollen

Godkjenning av innkalling og dagsorden3. 

Kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer (”Rettet 4. 
Emisjon”)

Kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer (”Reparasjon-5. 
semisjon”)

Det er 70 236 520 aksjer i Selskapet, og hver aksje gir én 
stemme. Selskapet har per datoen for denne innkallingen 
ingen egne aksjer. Med hensyn til forvalterregistrerte aksjer, er 
det Selskapets syn at verken den reelle eieren eller forvalteren 
har rett til å stemme for slike aksjer. Beslutninger om stemme-
rett for aksjeeiere og fullmektiger treffes av møteåpner, hvis 
beslutning kan omgjøres av generalforsamlingen med almin-
nelig flertall.

Aksjeeiere som ikke selv har anledning til å delta på generalfor-
samlingen personlig kan gi fullmakt til styrets leder eller andre 
til å stemme for deres aksjer ved å benytte fullmaktsskjema 
vedlagt som vedlegg 1. Fullmakten kan sendes til Selskapet 
per e-post til diagenic@diagenic.com, telefaks +47 23 24 89 
59 eller leveres til fullmektigen og medbringes til generalfor-
samlingen.

I henhold til selskapets vedtekter § 10 er det bestemt at aksje-
eiere og fullmektiger som ønsker å delta på generalforsam-
lingen, må varsle Selskapet om sin deltakelse ved å benytte 
påmeldingsskjema vedlagt som vedlegg 2. Utfylt påmeldings-
skjema må være mottatt av Selskapet innen 27. oktober 
2010. 

Aksjeeiere har rett til å fremsette forslag til vedtak i de saker 
som generalforsamlingen skal behandle. Aksjeeiere har rett til 
å ta med rådgiver, og kan gi talerett til én rådgiver.

To the shareholders of DiaGenic ASA

NOTICE OF EXTRAORDINARY 
GENERAL MEETING

The board of directors of DiaGenic ASA (the “Company”) 
hereby summons for an extraordinary general meeting.

Time: 29 October 2010 at 10.00 hours (CET)
Place: Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo, 
Norway

Agenda:

Opening of the meeting by chairman of the board Henrik 1. 
Lund, including the taking of attendance of shareholders 
present

Election of chairman of the meeting and a person to co-sign 2. 
the minutes

Approval of notice and agenda3. 

Share capital increase by issue of new shares (“Private 4. 
Placement”)

Share capital increase by issue of new shares (“Repair 5. 
Issue”)

There are 70,236,520 shares in the Company, and each share 
carries one vote. As of the date of this notice, the Company 
does not hold own shares. With respect to custodian regis-
tered shares, it is the Company’s view that neither the actual 
holder nor the custodian is entitled to vote for such shares. 
Decisions regarding voting rights for shareholders and proxy 
holders are made by the person opening the meeting, whose 
decisions may be reversed by the general meeting by simple 
majority vote.

Shareholders who cannot participate at the general meeting 
in person may authorize the chairman of the board or another 
person to vote for their shares by using the proxy form attached 
as annex 1. The proxy form may be sent to the Company per 
e-mail to diagenic@diagenic.com, per fax +47 23 24 89 59 or 
be delivered to the proxy holder and brought to the general 
meeting. 

Pursuant to the Company’s Articles of Association section 10, 
it is decided that shareholders and proxy holders who wish to 
participate at the general meeting, must notify the Company 
of his/her presence by use of the attendance form attached 
hereto as annex 2. Completed attendance form must be 
received by the Company within 27 October 2010.

Shareholders have the right to suggest resolutions in matters 
that are before the general meeting. Shareholders have the 
right to be assisted by advisers, and may give one advisor the 
right to speak.

In case of discrepancy between the Norwegian 
language original text and the English language 
translation, the Norwegian text shall prevail



En aksjeeier kan kreve at styremedlemmer og daglig leder på 
generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold 
som kan innvirke på bedømmelsen av saker som er forelagt 
aksjeeierne til avgjørelse. Det samme gjelder opplysninger om 
Selskapets økonomiske stilling og andre saker som generalfor-
samlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som 
kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet.

Informasjon vedrørende den ekstraordinære generalforsam-
lingen, herunder denne innkalling med vedlegg og Selskapets 
vedtekter, er tilgjengelig på Selskapets nettside www.diagenic.
com.

Med vennlig hilsen,
for styret i DiaGenic ASA

Henrik Lund
Styrets leder 

A shareholder may demand that board members and the 
CEO provide available information at the general meeting 
about matters which may affect the assessment of items 
which have been presented to the shareholders for decision. 
The same applies to information regarding the Company’s 
financial position and other business to be transacted at the 
general meeting, unless the information demanded cannot 
be disclosed without causing disproportionate harm to the 
Company.

Information regarding the extraordinary general meeting, 
including this notice with attachments and the Company’s 
articles of association, is available at the Company’s website 
www.diagenic.com. 

Yours sincerely,
for the board of directors of DiaGenic ASA

Henrik Lund
Chairman of the board



Styrets forslag

Til sak 4 Kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer (”Rettet 
Emisjon”) 

Høsten 2010 engasjerte Selskapet DnB NOR Markets som 
finansiell rådgiver til å vurdere finansieringsalternativer for 
Selskapet. 

Styret som ble valgt 3. juni 2010 har vesentlig endret selskapet 
strategi for selskapets kommersialisering av teknologi og 
produkter. Fra direkte produktsalg gjennom distributører, som 
ikke har vært vellykket, er strategien og operasjonell aktivitet 
reposisjonert for å generere en inntekstsstrøm for selskapet 
gjennom legemiddelindustri partner avtaler. Den nye strate-
gien vil gi inntekter gjennom co-funded forskningssamarbeid, 
lisensinntekter og produktsalg. I modellen forventes partne-
rallianser både med store billed- diagnostikk aktører og de 
store farmaselskapene innen Alzheimer terapi, å øke salget 
av både godkjente produkter (ADtect) og produkter under 
utvikling (MCItect).

Styret har, med bakgrunn i strategiskiftet valgt en langsiktig 
fullfinansiering av selskapet til break-even i andre halvår 
2012, i en enkelt transaksjon for å sikre:

Kontraktuelle forpliktelser med partnere i jurisdiksjoner a. 
utenfor Norge (eks. USA) krever finansieringsløsninger  
med horisont utover 6 mnd.

Modulær struktur av forskningsavtaler (påbygging, b. 
utvidelse) krever kontraktsmessig finansieringsdekning 
utover 6 mnd.

Finansieringsløsninger i flere trinn vil vesentlig negativt c. 
påvirke progresjon i avtaleinngåelse med flere partnere 
som ligger sekvensielt i tid, i henhold til multipartner 
strategi signalert til markedet i presentasjonen for andre 
kvartal 2010.

Finansieringsløsninger i flere trinn vil vesentlig svekke d. 
selskapets mulighet for å oppfylle kontraktuelle forplik-
telser i eksterne (eks. EU) finansierte forskningsforplik-
telser.

Finansiering i en transaksjon reduserer betydelig due e. 
diligence risiko i selskapets pågående partnerdiskusjoner 
og avtaleinngåelser. Finansiering i flere trinn øker risikoen 
betydelig ved samtidig å øke tidshorisonten for slike 
avtaleinngåelser.  

For DiaGenic ASA i særdeleshet, er den finansielle risiko f. 
ved ytterligere flertrinns kapitalinnhenting dokumentert 
utover enhver tvil, både fra markedet og investorer (det 
ble i perioden fra juli 2009 til februar 2010, gjennomført 
3 emisjoner).

Selskapets fokus på inntekt, verdiøkning og operasjonell g. 
fokus vil svekkes betydelig ved finansiering over flere trinn 
med ulik finansiell dynamikk.

Ingen andre forslag med reell investorstøtte foreligger ved h. 

The proposals of the board of directors

To item 4 Share capital increase by issue of new shares 
(“Private Placement”)

In autumn 2010, the Company engaged DnB NOR Markets 
as financial advisor to review financing alternatives for the 
Company. 

The new Board of Directors, elected by the General Assembly 
on June 3rd, 2010, immediately initiated a significant change 
to the commercial strategy for the Company. Direct sales 
through a European distributor network, largely unsuccessful, 
with very low sales uptakes, have been replaced by a strategic 
and operational repositioning of the Company towards partner 
deals with large international pharma and imaging companies. 
This strategy will generate revenue through co-funded R&D 
collaborative deals, licensing and subsequent product sales of 
established products (ADtect) and products under develop-
ment (MCItect).

The Board, based on the repositioned strategy, recom-
mends a long term financing strategy, to take the company 
to break even in second half of 2012 in one transaction, to 
secure:

The completion and adherence to pending contractual a. 
obligations with pharma partners in jurisdiction outside 
Norway (e.g. US). This requires finance coverage beyond 
6 months.

The modular structure (extension) of R&D collaborative b. 
deals demands finance coverage beyond 6 months.

Two-step (or multi-step) financial transactions will adversely c. 
affect the progression of additional partnering approach 
selected by the company with the partners sequentially 
phased in time, as communicated to the market in the 
second quarter 2010 presentation.

Two-step (or multi-step) financial transactions will nega-d. 
tively affect the Company’s ability to fulfill its obligations 
in external 3 party (e.g. EU) R&D projects.

A single-step financial transaction will, on the other hand, e. 
significantly reduce the ongoing due diligence risk towards 
partners in ongoing mature partner discussions and deal 
construction. Multiple-step financial transactions will neg-
atively affect the timelines for securing and closing such 
deals.

For DiaGenic ASA in particular, the investigator fatigue of f. 
multi-step financing transactions, is beyond doubt, docu-
mented in explicit feed-back from the market and investors. 
(in the period from July 2009 to February 2010, 3 share 
issues were carried out)..

The Company’s focus on generating revenue, value creation g. 
and operational conduct with partners will be reduced with 
multi-step transactions with different dynamics.

No other transactional structures have attracted willing-h. 



innkallelse til ekstraordinær generalforsamling. Alle større 
langsiktige finansieringsløsninger ansees å være uttømt 
ved bruk av nok en flertrinns finansieringsløsning med 
kortsiktig horisont.

Tilbakemelding fra et stort flertall av eksisterende og nye i. 
investorer støtter finansieringsstrategien.  Ingen investorer 
har ønsket å delta i en 2 trinns modell med først kortsiktig, 
deretter langsiktig finansiering. En overvekt av aksjonærer 
som selskapet har vært i kontakt med ønsker langsiktig 
finansiering. Styret har derfor ikke ønsket å benytte styre-
fullmakten for utstedelse av 15 mill aksjer.

Utøvelse av fullmakten består derfor som siste finansier-j. 
ings mulighet ved manglende støtte for styrets foreslåtte 
finansiering av selskapet fra den ekstraordinære general-
forsamlingen.

Basert på tilbakemeldinger fra større eksisterende aksjeeiere 
og potensielle nye investorer (både institusjonelle og private 
investorer) ble det anbefalt at Selskapet skulle gjennomføre 
en rettet emisjon i intervallet mellom NOK 50 – 70 millioner 
for å sikre Selskapet finansiering frem til H2 2012.

Basert på råd fra Selskapets finansielle rådgiver og ettersom 
Selskapet har begrenset med tid til å gjennomføre kapitalfor-
høyelsen, foreslår styret at kapitalforhøyelsen struktureres 
som en rettet emisjon, der tegnere og prisen per aksje i den 
Rettede Emisjonen har blitt fastsatt gjennom en book-building 
prosess.

Dersom generalforsamlingen ikke vedtar kapitalforhøyelsen 
som sikrer Selskapet langsiktig finansiering som angitt ovenfor, 
vurderer Selskapets styre å stille sine plasser til disposisjon.

For å ivareta formålet med kapitalforhøyelsen, foreslår styret 
at aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning av aksjer i henhold til 
allmennaksjeloven § 10-4 settes til side. 

Nedenfor er det, i henhold til allmennaksjeloven, redegjort 
for forhold som må tillegges vekt ved tegning av Selska¬pets 
aksjer samt hendelser av vesentlig betydning for Selskapet 
som er inntruffet etter 31. desember 2009:

Selskapet har inngått distribusjonsavtale med Ferrer  -
inCode for ADtect® for Spania, Tyskland, Belgia, 
Nederland, Luxemburg, Frankrike, Italia og Portugal.
Et nytt styre ble valgt på ordinær generalforsamling i  -
2010 som medførte en strategiendring med fokus mot 
partneravtaler knyttet opp mot biomarkører for legemid-
delutvikling og ”companion diagnostics”.  

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2009 er 
tilgjengelig på Selskapets nettside www.diagenic.com og for 
gjennomsyn på Selskapets forretningskontor.

ness to invest at the time of the call for extraordinary 
general meeting. Other structures of financial transactions 
will most likely be exhausted with yet another short term 
financing step.

Feedback from an overwhelming majority of existing and i. 
new investors willing to subscribe to the share issue, support 
the proposed finance structure. No investors have flagged 
interest in participation in a two-step finance approach. A 
majority of the shareholders that the Company has been in 
contact with support long term financing of the Company. 
Based on this totality of views, the Board has not wanted 
to execute the proxy of 15 mill shares as a short term 
financing option.

 The execution of the proxy, thus remains as a final j. 
financing option, should the Board’s proposal not obtain 
sufficient support from the shareholders at the Extraordi-
nary General Meeting.

Based on feedback from larger existing shareholders and 
potential new investors (both institutional and private 
investors), it was recommended that the Company should 
conduct a private placement in the range of NOK      50 – 70 
million to secure financing towards H2 2012. 

Based on advice from the financial advisor and as the Company 
has limited time available to conduct the share capital increase, 
the board of directors proposes that the share capital increase 
is structured as a private placement, where the subscribers 
and price per share in the Private Placement has been deter-
mined through a book-building process.

Should the general meeting not resolve the proposed capital 
increase to secure long term financing for the Company, as set 
out above; the board of directors will consider placing their 
positions at disposal.

In order to ensure the purpose of the share capital increase, 
the board of directors proposes that the shareholders’ pre-
emptive rights to subscribe for the new shares pursuant to 
the Norwegian Public Limited Companies Act section 10-4 are 
set aside. 

Below is, as required by the Norwegian Public Limited 
Companies Act, a summary of matters of importance when 
subscribing for shares in the Company and events of sig-
nificance for the Company which have occurred since 31 
December 2009:

DiaGenic signed an agreement with Ferrer inCode for  -
distribution of ADtect® in Spain, Germany, Belgium, the 
Netherlands, Luxemburg, France, Italy and Portugal.
A new Board of Directors was elected at the Annual  -
General Meeting, and subsequently renewed the focus 
towards providing biomarkers for drug development and 
companion diagnostics.

Annual accounts, annual report and auditor’s report for 2009 
are available at the Company’s website www.diagenic.com 
and for review at the Company’s business office. 



Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende 
vedtak:

”Selskapets aksjekapital forhøyes i henhold til allmennaksjelo-
vens § 10-1 på følgende vilkår:

Aksjekapitalen i selskapet forhøyes med NOK 7 000 000 1. 
ved utstedelse av 140 000 000 nye aksjer.

Aksjenes pålydende er NOK 0,05.2. 

Tegningskursen er NOK 0,50 per aksje.3. 

Tegning skal skje på separat tegningsblankett den 4. 
29.oktober 2010. Aksjene kan tegnes av DnB NOR Markets 
på vegne av investorene inntatt i listen i vedlegg 2 til gen-
eralforsamlingsprotokollen. Overtegning er ikke tillatt. 

Fortrinnsretten til tegning av aksjer for eksisterende aksjee-5. 
iere i henhold til allmennaksjeloven settes til side.

Vederlaget for aksjene skal gjøres opp innen 1. november 6. 
2010 ved kontantbetaling til separat konto i norsk kredit-
tinstitusjon.

De nye aksjene gir fulle aksjeeierrettigheter, herunder rett 7. 
til utbytte, fra det tidspunkt kapitalforhøyelsen er registrert 
i Foretaksregisteret.

Med virkning fra tidspunktet for registrering av kapital-8. 
forhøyelsen i Foretaksregisteret endres vedtektene § 4 til 
å angi aksjekapital og totalt antall aksjer etter kapital-
forhøyelsen.”

Til sak 5 Kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer (”Repar-
asjonsemisjon”)

Under sak 4 har styret foreslått at general forsamlingen skal 
vedta en rettet emisjon mot enkelte større aksjeeiere og 
eksterne investorer som nærmere bestemt etter en book 
building prosess. For å ivareta likebehandling av Selskapets 
aksjeeiere, foreslår styret at generalforsamlingen vedtar en 
kapitalforhøy¬else opp til NOK 30 millioner rettet mot aksjeei-
ere som ikke ble tildelt aksjer i den Rettede Emisjonen, med 
tilbud om tegning av aksjer på tilsvarende vilkår som i den 
Rettede Emisjonen. Tegningsrettene vil være omsettelige og 
vil bli søkt notert på Oslo Børs.

For å ivareta formålet med kapitalforhøyelsen, foreslår styret 
at aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning av aksjer i henhold til 
allmennaksjeloven § 10-4 settes til side. 

Det vises til beskrivelsen under sak 4 for en beskrivelse av 
forhold som må tillegges vekt ved tegning av Selska-pets 
aksjer samt hendelser av vesentlig betydning for Selskapet 
som er inntruffet etter 31. desember 2009.

The board of directors proposes that the general meeting 
makes the following resolution:

“The Company’s share capital is increased pursuant to the 
Norwegian Public Limited Companies Act section 10-1 on the 
following conditions:

The share capital is increased with NOK 7,000,000 through 1. 
an issue of 140,000,000 new shares.

The nominal value of the shares is NOK 0.05.2. 

The share consideration is NOK 0.50 per share. 3. 

Subscription shall be made on separate subscription form 4. 
the 29 October 2010. The shares may be subscribed by 
DnB NOR Markets on behalf of the investors included in 
annex 2 to the minutes from the general meeting. Over-
subscription is not allowed.

The pre-emptive right for subscription of shares for existing 5. 
shareholders pursuant to the Norwegian Public Limited 
Companies Act is set aside.

The share consideration shall be paid within 1 November 6. 
2010 by cash payment to a separate account with a 
Norwegian credit institution. 

The new shares entitle the shareholders to full shareholder 7. 
rights, including dividends, from the time of the registra-
tion of the share capital increase in the Norwegian Register 
of Business Enterprises.

With effect from the registration of the share capital 8. 
increase with the Norwegian Register of Business Enter-
prises section 4 of the articles of association is amended to 
reflect the share capital and total number of shares after 
the share capital increase.”

To item 5 Share capital increase by issue of new shares 
(“Repair Issue”)

Under item 4, the board of directors has proposed that 
the general meeting resolves a private placement directed 
towards certain large share¬holders and external investors 
as determined through a book-building process. In order to 
facilitate the principle of equal treatment of the Company’s 
sharehold¬ers, the board of directors proposes that the 
general meeting resolves a share capital increase up to NOK 
30 million directed towards shareholders that were not 
allocated shares in the Private Placement, offering subscrip-
tion of shares at similar terms as the Private Placement. The 
subscription rights will be tradable and applied for listing on 
Oslo Børs.

In order to ensure the purpose of the share capital increase, 
the board of directors proposes that the shareholders’ pre-
emptive rights to subscribe for the new shares pursuant to 
the Norwegian Public Limited Companies Act section 10-4 are 
set aside. 

It is referred to the description under item 4 for a summary 
of matters of importance when subscribing for shares in the 
Company and events of significance for the Company which 
have occurred since 31 December 2009.



Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2009 er 
tilgjengelig på Selskapets nettside www.diagenic.com og for 
gjennomsyn på Selskapets forretningskontor.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende 
vedtak:

”Selskapets aksjekapital forhøyes i henhold til allmennak
¬sjeloven § 10-1 på følgende vilkår:

Aksjekapitalen forhøyes med minimum NOK 0,05 og 1. 
maksimum NOK 3 000 000, ved utstedelse av minimum 1 
aksje og maksimum 60 000 000 aksjer.

Pålydende er NOK 0,05 per aksje. 2. 

Tegningskursen skal være NOK 0,50 per aksje. 3. 

Aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning av aksjer i henhold 4. 
til allmennaksjeloven § 10-4 settes til side. Selskapets 
aksje¬eiere per 6. oktober 2010, med unntak av aksjeei¬ere 
tildelt aksjer i den Rettede Emisjonen vedtatt under sak 4, 
vil motta ca 1,09 omsettelig tegningsrett for hver eksister-
ende aksje i Selskapet per 6. oktober 2010. Antall tegning-
sretter som utstedes til den enkelte aksjeeier vil nedrundes 
til nærmeste hele tegningsrett. Hver tegningsrett vil gi ret-
tighetshaveren rett til å tegne én ny aksje. Utstedte tegn-
ingsretter skal søkes notert på Oslo Børs.

Med hensyn til aksjeeiere hjemmehørende i land hvor 
distribusjon av prospektet, mottak av tegningsretter eller 
tegning av aksjer er begrenset i henhold til gjeldende lov-
givning, skal Selskapet ha rett (men ikke plikt) til å realisere 
disse aksjeeieres tegningsretter mot utbetaling av netto 
salgsproveny til vedkommende aksjeeier.

Overtegning og tegning av aksjer uten tegningsretter er 
tillatt.

Aksjene kan tegnes fra og med 3. november2010. Tegn-5. 
ingsperioden begynner likevel ikke å løpe før det tidspunkt 
prospektet som utarbeides i tilknytning til kapital-
forhøyelsen er godkjent av Finanstilsynet og offentliggjort 
i henhold til verdipapirhandelloven § 7-19, såfremt slik 
offentliggjøring foretas innen 30. november 2010. Tegn-
ingsperioden er to uker.

Vederlaget for aksjene skal gjøres opp innen seks børsdager 6. 
etter utløpet av tegningsperioden ved kontantbetaling til 
separat konto i norsk kredittinstitusjon.

Aksjene gir rett til utbytte fra tidspunktet for registrering 7. 
av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.

Med virkning fra tidspunktet for registrering av kapital-8. 
forhøyelsen i Foretaksregisteret endres vedtektene § 4 til 
å angi aksjekapital og totalt antall aksjer etter kapital-
forhøyelsen.”

* * *
Ingen andre saker foreligger til behandling.

Annual accounts, annual report and auditor’s report for 2009 
are available at the Company’s website www.diagenic.com 
and for review at the Company’s business office. 

The board of directors proposes that the general meeting 
makes the following resolution:

”The Company’s share capital is increased pursuant to the 
Norwegian Public Limited Companies Act section 10-1 on the 
following conditions:

The share capital is increased by minimum NOK 0.05 and 1. 
maximum NOK 3,000,000 by issue of minimum 1 share 
and maximum 60,000,000 shares.

The nominal value is NOK 0.05 per share.2. 

 The subscription price shall be NOK 0.50 per share.3. 

Shareholders’ pre-emptive rights to subscribe for the new 4. 
shares pursuant to the Norwegian Public Limited Companies 
Act section 10-4 are set aside. The Company’s sharehold-
ers per 6 October 2010, with the exception of shareholders 
allocated shares in the Private Placement resolved under 
item 4, will receive approximately 1.09 transferable sub-
scription rights for each existing share in the Company per 
6 October 2010. The number of subscription rights to be 
issued to each shareholder will be rounded down to the 
nearest whole subscription right. Each subscription right 
will entitle the holder thereof to subscribe for one new 
share. Issued subscription rights shall be applied for listing 
on Oslo Børs.

With respect to shareholders resident in countries where 
distribution of the prospectus, reception of subscription 
rights, or subscription of shares, is restricted by applica-
ble law, the Company shall have the right (but no obliga-
tion) to sell such shareholders’ subscription rights against 
payment of net sales proceeds to such shareholders.

Oversubscription and subscription of shares without sub-
scription rights is permitted.

The shares may be subscribed from 3 November 2010.  5. 
However, the subscription period shall not start until the 
prospectus prepared in connection with the share capital 
increase is approved by Financial Supervisory Authority of 
Norway and published in accordance with the Norwegian 
Securities Trading Act section 7-19, provided that such 
publication is made within 30 November 2010. The sub-
scription period is two weeks.

Payment for new shares shall be made in cash to a separate 6. 
account with a Norwegian credit institution within six 
trading days after the expiry of the subscription period.

The shares will entitle to dividend as from the registration 7. 
of the share capital increase in the Norwegian Register of 
Business Enterprises.

With effect from the registration of the share capital 8. 
increase with the Norwegian Register of Business Enter-
prises section 4 of the articles of association is amended to 
reflect the share capital and total number of shares after 
the share capital increase.”

* * *
No other matters are on the agenda. 



VEDLEGG 1 
FULLMAKTSSKJEMA  
 
Undertegnede aksjeeier gir herved (sett kryss): 
 
 styrets leder Henrik Lund eller den han bemyndiger 
 
eller 
 
 __________________________________________ 

(fyll inn navn på fullmektig) 
 
fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på ekstraordinær generalforsamling i DiaGenic ASA 29. oktober 
2010. Dersom fullmektigen ikke er navngitt, anses fullmakten gitt til styrets leder eller den han bemyndiger.  
 
Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene i oversikten nedenfor. Dersom det ikke er gitt instruksjon i 
oversikten nedenfor, skal dette anses som en instruks om å stemme ”for” forslaget i innkallingen. Dersom 
generalforsamlingen skal stemme over forslag eller saker som ikke fremgår av oversikten, avgjør fullmektigen 
stemmegivningen.  
 

Sak For Mot Avstår 

Fullmektig 
avgjør 

stemmegivning 
2 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen     
3 Godkjennelse av innkalling og dagsorden     
4 Kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer (”Rettet Emisjon”)     
5 Kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer 

(”Reparasjonsemisjon”) 
    

 
 
Sted:   __________________________________  Dato: _____ / _____ 2010 
 
Navn:  ___________________________________________ 
 
Adresse:  ___________________________________________ 
 
 
Signatur: ___________________________________________ 
 
 
Fullmakten sendes til DiaGenic ASA per e-post til diagenic@diagenic.com eller telefaks +47 23 24 89 59, eller leveres til 
mottakeren av fullmakten og medbringes til generalforsamlingen. 
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ANNEX 1 
PROXY FORM 
 
The undersigned shareholder hereby authorizes (indicate by check mark):  
 
 the chairman of the board Henrik Lund or whomever he authorizes 
 
or 
 
 __________________________________________ 

(fill in the name of the proxy holder) 
 
to attend and vote for my/our shares at the extraordinary general meeting of DiaGenic ASA on 29 October 2010. If the 
name of the proxy holder is not stated, the authorization will be deemed granted to the chairman of the board or 
whomever he authorizes.  
 
Votes shall be cast in accordance with the instructions in the table below. If an instruction is not given in the table below, 
this shall be regarded as an instruction to vote “for” the resolution in the notice. In the event that the general meeting shall 
vote for resolutions or items that are not set forth in the table below, the proxy holder shall decide how to vote. 
 

Item For Against Abstain 

Proxy holder 
decides how to 

vote 
2 Election of chairman of the meeting and a person to co-sign the 

minutes 
 
 

 
 

 
 

 
 

3 Approval of notice and agenda     
4 Share capital increase by issue of new shares (“Private 

Placement”) 
    

5 Share capital increase by issue of new shares (“Repair Issue”)     
 
 
Place:   __________________________________  Date: _____ / _____ 2010 
 
Name:  ___________________________________________ 
 
Address:  ___________________________________________ 
 
 
Signature: ___________________________________________ 
 
 
The proxy form may be sent to DiaGenic ASA, per e-mail to diagenic@diagenic.com or fax +47 23 24 89 59, or be 
delivered to the proxy holder and brought to the general meeting.  
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VEDLEGG 2 / ANNEX 2 
PÅMELDINGSSKJEMA  
 
Undertegnede aksjeeier/fullmektig vil møte på ekstraordinær generalforsamling i DiaGenic ASA 29. oktober 2010. 
 
Sted:   __________________________________  Dato: _____ / _____ 2010  
 
Navn:  ___________________________________________ 
 
Adresse:  ___________________________________________ 
 
 
Signatur: ___________________________________________ 
 
 
Dersom undertegnede er fullmektig: 
 
Jeg/vi møter som fullmektig for ___________________________________ (navn).  
 
 
Påmeldingsskjemaet sendes per post til DiaGenic ASA, Grensenveien 92, 0663 Oslo, per e-post til 
diagenic@diagenic.com, eller per telefaks +47 23 24 89 59, og må være mottatt av DiaGenic ASA innen 27 oktober 
2010.  
 
 
 
--------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
ATTENDANCE FORM 
 
The undersigned shareholder/proxy holder will be attending the extraordinary general meeting in DiaGenic ASA on 29 
October 2010. 
 
Place:  __________________________________  Date: _____ / _____ 2010  
 
Name: ___________________________________________ 
 
Address:  ___________________________________________ 
 
 
Signature: ___________________________________________ 
 
 
If the undersigned is a proxy holder: 
 
I/we will meet as proxy for ___________________________________ (name). 
 
 
The attendance form shall be sent by mail to DiaGenic ASA, Grensenveien 92, 0663 Oslo, by email to 
diagenic@diagenic.com, or by facsimile +47 23 24 89 59, and must be received by DiaGenic ASA within 27 October 
2010.  
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