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HØYDEPUNKTER
 Pågående diskusjoner med flere ledende farmasøytiske selskaper og  >
selskaper innen bildediagnostikk utvikler seg i henhold til planen om bruk 
av DiaGenic’s produkter, teknologi, IP og biobank til kliniske studier innen 
området CNS. 
Publikasjon av to sentrale vitenskapelige manuskripter i det høyt rankende  >
Journal of Alzheimer’s disease. 
Varsel om godkjenning av familie 3 patent som dekker 30 land i Europa  >

HØYDEPUNKTER ETTER KVARTALSSLUTT
Vellykket rettet emisjon av NOK 70 millioner, betinget godkjenning av gene- >
ralforsamling 29 oktober

– 2 –



Det nye styret initierte en betydelig endring av den kommersielle 
strategien til selskapet med satsning på partner avtaler med de 
store internasjonale farmasøytiske selskapene og bildediagnos-
tikk selskapene. Den strategiske og driftsmessige reposisjonering 
vil generere inntekter gjennom bla. R&D samarbeidsavtaler, utli-
sensiering og påfølgende produktsalg. Denne strategien krever 
langsiktig finansiering av selskapet, som også er manifestert ved 
den rettede emisjonen på NOK 70 millioner

BiomARKØRER foR LEgEmiD-
DELUTViKLiNg og ”ComPANioN 
DiAgNoSTiC” 

Et viktig strategisk satsningsområde for 
DiaGenic er biomarkører for legemid-
delutvikling og “companion diagnostics”. 
Alzheimer’s disease (AD) er en byrde for 
det globale helsesystemet og påvirker 34 
millioner over hele verden. Farmasøytiske 
selskaper selger legemidler til en verdi av 
mer enn 4 milliarder relatert til dette syk-
domsfeltet. Med en økende eldre befolkning 
er det ventet at dette markedet vil nå 13 
milliarder USD i 2017 dersom en inkluderer 
de tidlige stadiene av AD, såkalt mild 
kognitiv svikt (MCI) også kalt prodromal 
AD.  
Alle de store farmasøytiske selskapene 
jobber aktivt innen dette sykdomsfeltet, 
og en rekke nye legemidler som skal brukes 
for pasienter med prodromal AD er under 
utvikling. For å velge pasienter til kliniske 
forsøk er det behov for nye diagnoseverk-
tøy og algoritmer. 
Bildediagnose av Alzheimers sykdom (med 
18F-PET tracers) er ventet å nå markedet i 
2012 og kan øke den diagnostiske nøyaktig-
heten, dog til en høy pris (5-10.000 USD per 
pasient). 
DiaGenic er for øyeblikket i dialog med 
flere farmasøytiske selskaper og selskaper 
innen bildediagnostikk. Her diskuteres 
blant annet: 

potensiell bruk av ADtect® for retro-• 
spektive analyser av fullførte fase 3 
studier av AD pasienter 
bruk av genekspresjonsanalyse i • 
planlagte prodromal AD studier
bruk av DiaGenic’s egne kliniske • 
studier og biobank for utvikling av nye 
biomarkører for tidlig deteksjon av AD 
(prodromal AD) 
utvikling av biomarkører for sykdoms-• 
overvåking/progresjon ved hjelp av 
utvidet gensett. Disse gensettene er 
allerede identifisert av DiaGenic fra 
tidligere hel-genom studier

Disse dialogene progredierer i henhold til 
plan

Grunnet endringen i kommersiell strategi 
forventer selskapet ikke vesentlig økning 
i salget av tester til leger på kort sikt. De 
pågående aktivitetene er som følger:

Ferrer forbereder lansering av ADtect® i • 
Spania og Tyskland gjennom trening av 
salgsstyrken, etablering av vitenska-
pelige rådgivere, utstrakt kontakt med 
opinionsleder og klinikere, samt tilste-
deværelse på nasjonale kongresser. 
Ferrer forventer å utvide deres aktivi-
teter til andre områder som er dekket 
av kontrakten i løpet av 2011. Publika-
sjonene som er godkjent av The Journal 
of Alzheimers disease (se nedenfor) 
vil være et viktig verktøy for Ferrers 
salgsstyrke. For å sikre best klinisk nøy-
aktighet i studiene vil Ferrer investere i 
bruk av bildediagnostikk (MR/PET) på 
Alzheimers pasienter for å dekke deres 
behov for lokal klinisk dokumentasjon. 
Refusjon i Tyskland undersøkes av 
Ferrer bl.a. gjennom bruk av et nasjonalt 
laboratorium for å kjøre analysene av 
ADtect®. Refusjon er kritisk for bruk 
av ADtect® i land som har et begrenset 
privat betalende marked og lignende 
undersøkelser pågår i Norge.  
De mindre distributørene har ikke • 
store nok markedsføringsmuskler til å 
endre den lokale diagnostiske praksis. 
Fordelene som oppnås gjennom 
samarbeid med de større farmasøy-
tiske selskapene gjenspeiles i DiaGenic’s 
fokus på å etablere partnerskap for 

”Companion Diagnostic” med bransjele-
dende selskaper.   
DiaGenic ser på måter å forenkle prøve-• 
forsendelsen. I dag sendes prøvene på 
tørr is. For å dokumentere at transport 
av prøver kan gjennomføres under andre 
temperaturforhold, så har DiaGenic 
mottatt økonomisk støtte fra Becton 
Dickinson, produsenten av PAXgene 
blod prøvetakings rør. Slike studier 
kreves for CE regulatoriske formål.

– 3 –



foRSKNiNg og PRoDUKT 
UTViKLiNg 

Alzheimer’s sykdom
Utviklingen av en ny biomarkør, MCItect, 
for prodromal Alzheimer-diagnose 
dvs. predemens stadiet har mottatt 
betydelig internasjonal oppmerksom-
het fra legemiddelselskaper. For å støtte 
denne aktiviteten har DiaGenic i de siste 
3 år gjennomført omfattende kliniske 
studier for å sikre tilgang på godt karak-
teriserte blodprøver for seleksjon av syk-
domsrelaterte gener. Sykehus i Norge, 
Sverige, Danmark, Nederland, Belgia 
og USA monitorerer for øyeblikket >650 
pasienter, kontroller og pasienter med 
andre relevante sykdommer. DiaGenic har 
allerede en biobank av blodprøver i ver-
densklasse fra disse og tidligere studier 
på mer enn 1900 blodprøver.  Et resultat av 
disse studier og biobanken er de to viten-
skaplige artikler som har blitt godkjent for 
publisering i Journal of Alzheimer’s Disease 
volum 23, nummer 1. Med en Impact Faktor 
på 5.1, er denne journalen rangert som # 
18 av topp 100 tidsskrifter på tvers av alle 
medisinske felter. Disse artiklene vil bygge 
tillit i  ADtect® blant leger og farmasøytiske 
selskapene og bekrefte DiaGenic’s ledende 
posisjon som leverandør av biomarkører i 
CNS-feltet. 

Den første artikkelen ved Booij et al ”A Gene 
Expression Pattern in Blood for EarlyD-
detection of Alzheimer’s Disease beskriver 

en hel-genom studie utført  med blodprøver 
fra 94 Alzheimers  og 94 kognitive friske 
pasienter. Studien identifiserte en rekke 
gener påvirket av Alzheimers sykdom og 
ved hjelp av et del sett av 1239 prober ble 
det utviklet en genuttrykkssignatur med 
en diagnostisk nøyaktighet på 87 %. Denne 
studien dokumenterer at endringer som 
er spesifikke for Alzheimers sykdom kan 
oppdages fjernt fra sykdomsstedet. Dette 
settet med gener (prober) ble brukt i utvik-
lingen av ADtect®. 

Den andre artikkelen av Rye et al ”A 
Novel Blood Test for Early Detection 
av Alzheimer’s Disease” beskriver mer 
detaljert dokumentasjonen av ADtect®. 
Her benyttes blodprøver fra en kohort av 
203 pasienter med sannsynlig Alzheimers 
sykdom og 209 kognitivt friske alder-
matchede kontroller, noe som resulterer 
i en tilsynelatende nøyaktighet på 71.6 
%. Diagnosen av Alzheimers sykdom er 
basert på klinisk evaluering, blant annet 
ved å ekskludere andre former for demens, 
men en definitiv diagnose kan bare gjøres 
ved obduksjonen. Høyere treffsikkerhet 
(80 %) ble observert når en sammenligner 
ADtect® med cerebrospinal væske testing. 
Forutsatt en klinisk nøyaktighet på 80 
%, tyder beregninger på at ADtect® over-
stemmer med underliggende Alzheimers 
patologi er i området 85 % - 90 %.  

Parkinson’s sykdom    
En multisenter studie, delvis finansiert 
av Norges forskningsråd, som muliggjør 
utvikling av en test for påvising av tidlig 
Parkinson’s sykdom er pågående i Norge, 
Sverige og Tyskland. Prøver fra mer enn 
520 Parkinson’s pasienter, kontroller og 
pasienter med relaterte sykdommer har 
så langt blitt inkludert. En del av prøvene 
har vært analysert ved bruk av hel-genom 
analyse for å identifisere Parkinson’s 
relaterte prober (gener) for å utvikle syk-
domsspesifikke diagnostiske modeller. 
Kliniske studier vil fortsette å støtte 
utvikling og validering av en biomarkør 
for Parkinson’s sykdom. Denne biomar-
kørutviklingen har vekket interesse fra 
flere legemiddelselskaper som utvikler 
behandling for tidlige stadier av Parkinson’s 
sykdom.

Patenter
Selskapet har blitt meddelt patent i 
Europa i patentfamilie 3. Patentet dekker 
et sett av gensekvenser for diagnose av 
brystkreft. Ved tildeling vil patentet dekke 
30 land i Europa. DiaGenic har nå mer enn 
100 patenter (tildelt/meddelt) innen de tre 
patentfamiliene, som reflekterer selskapet 
sin verdensledende posisjon innen moleky-
lærdiagnostikk basert på blodbaserte gen-
ekspresjonstester
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ØKoNomi

Kostnader i 3. kvartal 2010 lavere enn 
2. kvartal 2010. 10 MNOK i likvider ved 
utgangen av kvartalet.

Selskapets finansielle stilling med en 
begrenset likviditetsbeholdning har 
tvunget selskapet til å iverksette kost-
nadsbesparende tiltak som har medført 
restriksjoner på eksterne aktiviteter. I 
kvartalet har aktivitetene vært fokusert 
rundt forberedelser for langsiktig finan-
siering av selskapet, fremskritt innen 
partneravtaler med farma, samt støtte til 
pågående kliniske studier innen nevrologi 
feltet (Alzheimer og Parkinson). Øvrige 
aktiviteter og reiser har vært redusert i 
kvartalet, inklusive støtte til distributø-
rene. Sammenlignet med forrige kvartal er 
andre driftskostnader redusert med mer 
enn NOK 2,4 millioner.

Selskapet har etter kvartalets slutt gjen-
nomført en vellykket rettet emisjon på NOK 
70 million, betinget av nødvendige vedtak i 
generalsforsamlingen.

Sammenligningstall fra tilsvarende periode 
forrige år er vist i parentes.

Totalresultat
Inntekter og forskningsstøtte
DiaGenic hadde driftsinntekter på TNOK 
8 i 3. kvartal og TNOK 15 i årets første ni 
måneder (TNOK 0 og TNOK 5). Forsknings-
støtte nettoføres i regnskapet (som 
reduksjon av driftskostnader). I 3. kvartal 
2010 utgjorde forskningsstøtte TNOK 946 
(TNOK 688). For årets første ni måneder 
utgjorde forskningsstøtte TNOK 2.780 
(TNOK 2.809).
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fremtidsutsikter
Fullføre kapitalforhøyelse som sikrer langsiktig finansiering av selskapet• 
Implementere og ekspandere strategi for “companion diagnostics”, herunder markedsføring av • 
DiaGenic’s biomarkører til far-masøytiske selskaper, med det mål å oppnå partner avtaler. 

Driftskostnader
For tredje kvartal 2010 utgjorde sum drifts-
kostnader etter fradrag for offentlige 
tilskudd TNOK 9.623 (TNOK 9.395). Av totale 
driftskostnader for 3. kvartal 2010 utgjorde 
lønn og personalkostnader TNOK 5.618 
(TNOK 5.252) og øvrige driftskostnader 
TNOK 3.827 (TNOK 4.017). For andre kvartal 
2010 utgjorde sum driftskostnader etter 
fradrag for offentlige tilskudd TNOK 10.525, 
av dette utgjorde lønn og personalkostna-
der TNOK 4.202 og øvrige driftskostnader 
TNOK 6.253.  Lønn og personalkostnader 
har siden forrige kvartal økt med NOK 1,4 
millioner grunnet frigivelse av en avsetning 
for feriepenger i andre kvartal. Andre 
driftskostnader er redusert med mer enn 
NOK 2,4 millioner fra andre kvartal 2010 til 
tredje kvartal 2010. Varekostnader for 3. 
kvartal 2010 utgjorde TNOK 178 (TNOK 126).

For årets første ni måneder utgjorde sum 
driftskostnader etter fradrag for offentlige 
tilskudd TNOK 32.081 (TNOK 28.597). Av 
totale driftskostnader hittil i år utgjorde 
lønn og personalkostnader TNOK 16.194 
(TNOK 14.588) og øvrige driftskostnader 
TNOK 15.445 (TNOK 13.812). Økningen i lønn 
og personalkostnader hittil i år sammenlig-
net med tilsvarende periode i 2009 skyldes 
i hovedsak pensjonskostnader. Økningen 
i øvrige driftskostnader i årets første ni 
måneder sammenlignet med tilsvarende 
periode i 2009 er knyttet opp mot økte 
patentkostnader samt økte kostnader 
forbundet med en økt satsning mot far-
masøytisk industri. Varekostnader for 
årets første ni måneder utgjorde TNOK 443 
(TNOK 197).

finansiell stilling
Sum eiendeler var på TNOK 19.775 den 
30. september 2010 (TNOK 17.918), og av 
dette utgjorde omløpsmidler TNOK 16.643 
(TNOK 13.865). Likvider utgjorde største-
parten av omløpsmidlene og ved utgangen 
av september 2010 utgjorde likvider TNOK 
10.144 (TNOK 7.742). Samlet verdi av vare-
lageret utgjorde den 30. september 2010 
TNOK 2.405 (TNOK 2.314).

Egenkapitalen var 30. september 2010 på 
TNOK 5.998 (TNOK 9.264).  Kortsiktig gjeld 
var 30. september 2010 på TNOK 5.223 
(TNOK 5.421) og pensjonsforpliktelser beløp 
seg til TNOK 3.180 (TNOK 2.473). Annen 
langsiktig gjeld ved utgangen av 3. kvartal 
2010 utgjorde TNOK 5.373 (TNOK 760) og er 
knyttet til leasing av utstyr til selskapets 
laboratorium og et lån til Innovasjon Norge 
på NOK 5 millioner. Lånet har fire års løpetid 
og dagens rente er på 5,75 % p.a.

Kontantstrømmer
For tredje kvartal 2010 utgjorde kontant-
strøm fra operasjonelle aktiviteter TNOK 

-9.547 (TNOK -8.594), og TNOK -33.221 
(TNOK -27.443) for årets første ni måneder. 
Den viktigste årsaken til endring av kon-
tantstrøm fra operasjonelle aktiviteter er 
endringer i kortsiktig gjeld. Finansierings-
aktiviteter for årets ni første måneder 
inkluderer en emisjon med netto proveny 
(fratrukket emisjonskostnader) på TNOK 
8.431. Selskapets likvider er plassert i bank 
og utgjorde 30. september 2010 TNOK 10.144 
(TNOK 7.742).

finansiering og egenkapital
Selskapet har i løpet av årets første ni 
måneder gjennomført en emisjon av 3,5 
millioner aksjer med brutto proveny på NOK 
9,6 millioner og derav en økning i aksjekapi-
talen på TNOK 175 til TNOK 3.512. 

Etter kvartalets slutt har DiaGenic gjen-
nomført en betinget rettet emisjon på 
NOK 70 millioner mot eksisterende og 
nye investorer basert på en book building 
prosess. Den Rettede Emisjonen ble 
overtegnet ca. 1.4 ganger. Tegningskur-
sen i den Rettede Emisjonen er fastsatt til 
NOK 0,50 per aksje. Ved registrering av 
kapitalforhøyelsen vil totalt antall aksjer 
i DiaGenic øke fra 70 236 520 til 210 236 520 
aksjer, hver med pålydende på NOK 0,05 per 
aksje. Aksjekapitalen vil ved registrering av 
kapitalforhøyelsen øke fra NOK 3 511 826 til 
NOK 10 511 826.

Av hensyn til likebehandling av aksjonæ-
rene har styret i DiaGenic foreslått en etter-

følgende emisjon rettet mot eksisterende 
aksjonærer som ikke deltok i den Rettede 
Emisjonen. I Reparasjonsemisjonen er det 
foreslått utstedt opp til 60 millioner aksjer 
til NOK 0,50 per aksje rettet mot Selskapets 
aksjonærer per 6. oktober 2010 som ikke 
ble tildelt aksjer i den Rettede Emisjonen. 
For Reparasjonsemisjonen er det foreslått 
å utstede omsettelige tegningsretter som 
søkes børsnotert.

Den Rettede Emisjonen og Reparasjonse-
misjonen er betinget av nødvendige vedtak 
i generalsforsamlingen. Styret har innkalt 
til ekstraordinær generalforsamling den 29. 
oktober 2010 med forslag om å vedta den
Rettede Emisjonen og reparasjonsemisjo-
nen. 

RiSiKo fAKToRER
Informasjonen inkludert i denne rapporten 
inkluderer fremtidsutsikter 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 
eksponert overfor et stort antall risiko-
faktorer inklusive, men ikke begrenset til, 
markedsaksept av selskapets produkter, 
nødvendig myndighetsgodkjennelse, 
klinisk effektivitet av selskapets produkter. 
Det henvises til årsrapporten for 2009 eller 
prospekt datert 21. januar 2010 for ytterli-
gere 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 2010 er knyttet til mulige avtaler med 
viktige industripartnere innen helse samt 
likviditetsrisiko relatert til nødvendig god-
kjenning av generalforsamlingen til den 
rettede emisjonen og reparasjonsemisjo-
nen for å sikre tilstrekklig kapital for videre 
drift inntil driftsinntektene kan dekke 
driftskostnadene.
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REgNSKAP - 3. KVARTAL 2010

oPPSTiLLiNg oVER ToTALRESULTAT

Note 2010 2009 2010 2009 2009

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

Driftsinntekter

Andre driftsinntekter 8 0 15 5 131

Sum driftsinntekter 8 0 15 5 131

Driftskostnader

Vareforbruk 4 178 126 443 197 372

Sum varekostnad 178 126 443 197 372

Driftskostnader

Lønnskostnader 5 618 5 252 16 194 14 588 21 275
Avskrivninger 250 253 719 704 966
Nedskrivning 0 0 0 0 352
Andre driftskostnader 3 577 3 765 14 725 13 108 17 021

Sum andre driftskostnader 9 445 9 269 31 638 28 400 39 614

Sum driftskostnader 9 623 9 395 32 081 28 597 39 986

Driftsresultat -9 615 -9 395 -32 066 -28 591 -39 856

Finansinntekter 134 156 535 612 738
Finanskostnader 119 29 419 124 214

Netto finansinntekter/kostnader 15 128 116 489 524

Resultat før skatt -9 600 -9 268 -31 950 -28 103 -39 332

Skattekostnad 0 0 0 0 0

PERIODENS RESULTAT -9 600 -9 268 -31 950 -28 103 -39 332

Annet totalresultat 0 0 0 0 0

Totalresultat -9 600 -9 268 -31 950 -28 103 -39 332

Resultat pr. aksje (tall i NOK) 5 -0,14 -0,17 -0,46 -0,54 -0,73
Utvannet resultat pr. aksje ( tall i NOK) 5 -0,14 -0,17 -0,46 -0,54 -0,73
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oPPSTiLLiNg AV fiNANSiELL STiLLiNg

Note 2010 2009 2009

(Tall i NOK 1.000) 30.9. 30.9. 31.12.

Eiendeler

Anleggsmidler
Goodwill 572 572 572
Programvare 1 307 1 499 1 559
Varige driftsmidler 1 252 1 981 1 576

Sum anleggsmidler 3 131 4 053 3 707

Omløpsmidler
Varer 4 2 405 2 314 2 127
Kundefordringer 15 0 141
Andre fordringer 4 078 3 809 5 105
Likvider 10 144 7 742 35 404

Sum omløpsmidler 16 643 13 865 42 777

Sum eiendeler 19 775 17 918 46 484

EgENKAPiTAL og gJELD

Egenkapital
Aksjekapital 2 3 512 2 712 3 337
Innskutt egenkapital 2 34 437 34 655 26 036
Periodens resultat -31 950 -28 103

Sum egenkapital 5 998 9 264 29 373

Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelse 3 180 2 473 2 571

Sum avsetning for forpliktelser 3 180 2 473 2 571

Annen langsiktig gjeld
Annen langsiktig gjeld 5 373 760 5 698

Sum annen langsiktig gjeld 5 373 760 5 698

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 1 592 1 416 3 307
Skyldige offentlige avgifter 829 771 1 950
Annen kortsiktig gjeld 2 802 3 234 3 586

Sum kortsiktig gjeld 5 223 5 421 8 842

Sum egenkapital og gjeld 19 775 17 918 46 484
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oPPSTiLLiNg AV KoNTANTSTRØmmER

Note 2010 2009 2010 2009 2009

(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 -9 600 -9 268 -31 950 -28 103 -39 332
Ordinære avskrivninger 250 253 719 704 966
Nedskrivninger på anleggsmidler 0 0 0 0 352
Virkelig verdi tildelte opsjoner 48 102 144 307 409
Forskjell i pensjonskostnader og  
inn-/utbetalinger i pensjonsordninger 203 170 610 511 609
Endring i varer, kundefordringer 
og leverandørgjeld -1 132 -1 053 -1 867 -2 925 -988
Endring i andre kortsiktige  
fordringer og gjeld 684 1 201 -878 2 063 2 296
Netto kontantstrøm fra 
operasjonelle aktiviteter -9 547 -8 594 -33 221 -27 443 -35 687

Likvider tilført/brukt på 
investeringer
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -20 -323 -144 -1 127 -1 394
Netto kontantstrøm fra investeringer -20 -323 -144 -1 127 -1 394

Likvider tilført/brukt på finansiering
Innbetaling av egenkapital 2 0 8 648 8 431 8 648 39 883
Innbetalinger ved opptak ny langsiktig gjeld 0 0 0 0 5 000
Nedbetaling av langsiktig gjeld -101 -90 -325 -294 -356
Netto kontantstrøm fra finansiering -101 8 558 8 106 8 354 44 527

Netto endring i likvider i perioden -9 668 -359 -25 260 -20 216 7 446

Kontanter og bankinnskudd 10 144 7 742 10 144 7 742 35 404
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oPPSTiLLiNg AV ENDRiNgER i EgENKAPiTAL og ANTALL AKSJER

(alle tall i NOK /antall) Note Aksjekapital Overkurs- fond
Innskutt annen 

EK
Annen egenka-

pital
Sum egenka-

pital Antall aksjer

Pr. 01.01.2009 2 586 826 25 825 158 0 0 28 411 984 51 736 520
Virkelig verdi tildelte opsjoner 0 0 409 322 0 409 322 0
Emisjon 08.07.2009 125 000 9 225 000 0 0 9 350 000 2 500 000
Transaksjonskostnader -702 115 -702 115
Emisjon 26.11.2009 625 000 33 750 000 0 0 34 375 000 12 500 000
Transaksjonskostnader -3 139 705 -3 139 705
Totalresultat 01.01.-31.12.2009 0 0 0 -39 331 572 -39 331 572 0
Disponeringer -38 922 250 -409 322 39 331 572 0 0

Pr. 31.12.2009 3 336 826 26 036 088 0 0 29 372 916 66 736 520
Virkelig verdi tildelte opsjoner 0 0 144 234 0 144 234 0
Emisjon 22.02.2010 2 175 000 9 450 000 0 0 9 625 000 3 500 000
Transaksjonskostnader 0 -1 193 795 0 0 -1 193 795 0
Totalresultat 01.01.-30.09.2010 0 0 0 -31 949 897 -31 949 897 0

Pr. 30.09.2010 3 511 826 34 292 293 144 234 -31 949 897 5 998 457 70 236 520

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 2009, som er utarbeidet i samsvar med Inter-
national 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 forutset-
ninger endres etter behov i den perioden hvor omstendigheten endres. 

Oslo, 28. Oktober 2010
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Note 2: fortsatt drift
Delårsregnskapet er utarbeidet under forutsetningen om fortsatt drift i henhold til ”International Financial Reporting Standards”.  Årsregn-
skapet inneholder 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.

Etter kvartalets slutt har DiaGenic gjennomført en betinget rettet emisjon på NOK 70 millioner mot eksisterende og nye investorer basert på 
en book building prosess. Emisjonen er betinget av nødvendige vedtak i generalsforsamlingen, registrering i foretaksregisteret samt godkjent 
prospekt. Tegningskursen i den Rettede Emisjonen er fastsatt til NOK 0,50 per aksje. Ved registrering av kapitalforhøyelsen vil totalt antall aksjer 
i DiaGenic øke fra 70 236 520 til 210 236 520 aksjer, hver med pålydende på NOK 0,05 per aksje. Aksjekapitalen vil ved registrering av kapitalfor-
høyelsen øke fra NOK 3 511 826 til NOK 10 511 826.

Styret i DiaGenic har også foreslått en etterfølgende emisjon rettet mot eksisterende aksjonærer som ikke deltok i den Rettede Emisjonen. I 
reparasjonsemisjonen er det foreslått utstedt opp til 60 millioner aksjer til NOK 0,50 per aksje rettet mot Selskapets aksjonærer per 6. oktober 
2010 som ikke ble tildelt aksjer i den Rettede Emisjonen. For Reparasjonsemisjonen er det foreslått å utstede omsettelige tegningsretter som 
søkes børsnotert.
Den Rettede Emisjonen og Reparasjonsemisjonen er betinget av nødvendige vedtak i generalsforsamlingen. Styret har innkalt til ekstraordinær 
generalforsamling den 29. oktober 2010 med forslag om å vedta den Rettede Emisjonen og reparasjonsemisjonen.

Forutsatt at den rettede emisjonen og reparasjonsemisjonen blir godkjent av generalforsamlingen vil selskapet ha tilstrekklig med arbeidskapital 
for de neste 12 måneder med dagens planlagte aktiviteter. 

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

I februar 2010 gjennomførte selskapet en emisjon med brutto emisjonsproveny på NOK 9,6 millioner.

Note 3: Nærstående parter 
Transaksjoner med nærstående parter i form av konsulenttjenester har funnet sted i kvartalet. Transaksjonene i kvartalet er vurdert til ikke å 
være vesentlige. Alle transaksjoner og avtaler er gjort på kommersielle vilkår ut fra markedspris på varer og tjenester.

Andre transaksjoner
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 vurdert til anskaffelseskost. Varelageret er i årets ni første 
måneder nedskrevet med TNOK 268. 

Note 5: Resultat pr. aksje – tall i NoK

Tabellen viser endringene i antall aksjer i de første ni måneder av 2010. 

Note 6: Hendelser etter balansedagen
Ved dato for denne rapporten har det ikke funnet sted vesentlige hendelser etter kvartalets slutt, unntatt den betingende rettede emisjonen 
som er beskrevet under note 2 over, som vil påvirke selskapets posisjon på balansedagen, eller vesentlige hendelser som vil påvirke selskapets 
finansielle stilling i fremtiden.

30.  sept. 2010 30. sept. 2009

Ferdigvarer  2.405  2.314

Ordinære aksjer
Antall utestående aksjer - 01.01.2010 66.736.520
Emisjon innbetalt 22.02.2010 3.500.000
Antall utestående aksjer - 30.09.2010 70.236.520
Gjennomsnittlig antall aksjer pr. 30.09.2010 69.557.033

alle tall i NOK
Leverandør Nærsående part Q3 Akk. 30. Sep 2010
Ingmar Kihlstrøm AB Ingmar Kihlstrøm 25.757 124.647
Investor Corporate AS Håkon Sæterøy - 690.000
Hac Life Sciences Mina Blair - 5.480
Cornucopia AS Henrik Lund 90.000 255.000
Sum 1.075.127
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