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Høydepunkter 1. kvartal 2012

Alzheimers sykdom
DiaGenic og GE Healthcare har inngått et forskningssamarbeid for å utvikle en blodbasert test som kan oppdage risiko 
for Alzheimers sykdom på et tidlig stadium – en unik studie der gen signaturer og PET billeddiagnostikk av hjernen sam-
menlignes.

Flere ut-lisensieringsinteraksjoner i USA (med Ferghana Partners)

Flere har farmaselskaper vist interesse for samarbeid om DiaGenics Alzheimer produkter

Parkinsons sykdom
Europeisk multisenter studie i Parkinsons sykdom viser høy (88%) treffsikkerhet i tidlig diagnose.

Patent
Brystkreft patenter som ble innlevert i 2004 og i 2005 er nå innvilget.

Økonomi
Resultat før skatt for 1. kvartal var NOK - 9 million, forbedret med NOK 0,1 millioner sammenlignet med 1. kvartal 
2011. 

NOK 48 millioner i likvidider ved utgangen av mars. 
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Høydepunkter etter kvartalet

Rekruttering av ny administrerende direktør
Erik Christensen meddelte styret at han etter eget ønske frater sin stilling som administrerende direktør med virkning fra 
17. april.  Erik Christensen vil fortsette med konsultativ bistand til DiaGenic. Henrik Lund er konstituert som administre-
rende direktør inntil ny administrerende direktør er ansatt. Rekruttering av ny administrerende direktør er igangsatt.

JAD har tildelt DiaGenic pris
Det verdensledende magasinet innen Alzheimers sykdom, Journal of Alzheimer̀ s Disease (JAD) har tildelt DiaGenic 
prisen for beste vitenskapelige publikasjon i 2011. Publikasjonen beskriver utviklingen av ADtect®. 

Unik studie på familiær Parkinsons sykdom
DiaGenic har ferdigstilt datainnsamling og genanalyse i unik studie på familiær Parkinsons sykdom med mål om å iden-
tifisere pre-symptomatiske Parkinson pasienter med gen signaturer blant mutasjonsbærere (LRRK2).

DiaGenic har fått godkjent viktige varemerker
DiaGenic har fått godkjent viktige varemerker for produktene ADtect®, BCtect®, PDtect® og MCItect®.
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Forskningssamarbeid med GE Healthcare
Lansering av nye PET ligander globalt åpner markedsmuligheter for DiaGenic

27. mars signerte DiaGenic og GE Healthcare en forskningsavtale, som representerer den første studien vi kjenner til som 
skal undersøke forholdet mellom gen ekspresjons signaturer og opphopning av amyloid i hjernen til pasienter med pre-
symptomatisk Alzheimers sykdom (MCI-AD). 

Inntil 300 pasienter vil delta i studien. Et fleratall pasienter vil gjennomgå GE Healthcare 18F-Flutemetamol amy-•	
loid-PET bildebehandling. Alle individer vil få utført genekspresjonsanalyser.

Universitetet i Lund er med i forskningssamarbeidet som blir delfinansiert av Innovasjon Norge med to millioner •	
kroner.

For Alzheimer markedet er FDA godkjenningen av den første 18 F-PET ligand (AMYVID ®, Eli Lilly) for påvisning •	
av amyloid i hjernen den 4. april 2012 en viktig begivenhet, et marked som ventes å nå 1,5 milliarder USD.

GE Healthcare fullfører et vellykket fase 3 program for utvikling av 18F Flutemetamol PET ligand og forventer FDA •	
innsendelse i slutten av 2012.

Forskningssamarbeidet mellom DiaGe-
nic og GE Healthcare som ble kunngjort i 
første kvartal tar sikte på å utvikle en blod 
basert genuttrykks test som kan identifi-
sere personer med svekket hukommelse 
og i risikosonen for Alzheimers sykdom og 
kvalifisert for videre undersøkelser med 
amyloid-PET avbildning av hjernen. Dette 
er DiaGenic andre store samarbeidsavtale 
med en av topp ti globale farma / diagnos-
tikk selskaper.

Denne avtalen kommer i tillegg til fors-
kningssamarbeidet med terapiaktøren Pfi-
zer Inc. USA som ble initiert i 2010, med 
mål om å utvikle et produkt (MCItect®) 
for påvisning av Alzheimers sykdom før 
demensstadiet. DiaGenic er dermed godt 
posisjonert for å betjene både terapeutisk 
og PET billeddiagnostikkmarkedet. En 
betydelig markeds driver er representert 
ved den første lanseringen av en 18 F amy-
loid PET ligand spesielt utviklet for å støt-
te diagnostisering av Alzheimers sykdom 

gjennom direkte visualisering av amyloid 
i hjernen. Farma samarbeidet med Pfizer 
og GE Healthcare har gitt et betydelig mo-
ment til DiaGenic’s lisens diskusjoner med 
potensielle partnere i USA.

Samarbeidet mellom GE Healthcare og 
DiaGenic søker å etablere hvordan beta-
amyloid i hjernen, et stoff som antas å være 
den viktigste patologiske kjennetegn i 
hjernen til pasienter som lider av Alzhei-
mers sykdom, korrelerer med en bestemt 
gensignatur som skal identifiseres av 
DiaGenic. Studien vil inkludere pasien-
ter med nedsatt hukommelse, men før ut-
bruddet av demens som er en tilstand som 
kalles mild kognitiv svikt (MCI). På dette 
stadiet antas pasienter å respondere bedre 
på kommende legemidler mot Alzheimers 
sykdom. Ledende opinionsledere og ana-
lytikere mener at refusjon av PET billed-
diagnostikk for Alzheimers sykdom vil 
kreve at PET billeddiagnostikk skal kom-
bineres med en lav-kost blodprøve som vil 

bli brukt som et verktøy for å identifisere 
pasienter som antas å ha amyloid opphop-
ning i hjernen før de får godkjennelse til å 
gjennomgå kostbar avbildning av hjernen. 
Den forventede kostnaden for en enkelt 
dose av amyloid-PET i USA vil trolig være 
i størrelsesorden 1500-2000 USD. I tillegg 
kommer prosedyrekostnadene som kan 
være i størrelsesorden 1000-2000 USD 
per PET prosedyre. Kostnadsbesparelsen 
for DiaGenic ved GE studien, ved inklu-
sjon av data i en myndighetssøknad for en 
blodprøve til støtte for PET bildebehand-
ling, er stor.

Med økt utbredelse av Alzheimers syk-
dom og tilhørende samfunnsøkonomiske 
belastninger, vil økte helseutgifter ikke 
bli akseptert, og algoritmer for å redusere 
kostnadene vil være nødvendig. DiaGenic’s 
produkter gir derfor økt nytte og klare mu-
ligheter for enkle løsninger med sikte på å 
redusere kostnader og samtidig opprett-
holde et godt helsetilbud.
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En helgenom studie i Parkinsons sykdom 
(PD) utført av DiaGenic’s eksperter førte 
til funn av en gensignatur som oppdager PD 
med enestående høy nøyaktighet (88%) hos 
pasienter på et tidlig stadium av sykdom-
men. I første kvartal har funnene fra denne 
DiaGenic sponsede prospektive europeiske 
multisenter studien vist en diagnostisk 
nøyaktighet på 85% i de tidlige stadiene 
av sykdommen mens den samlede nøyak-
tigheten var på 88% på tvers av sykdomss-
tadiene. Studien bestod av 79 Parkinson 
pasienter, inkludert 27 pasienter som ikke 
hadde begynt legemiddelbehandling (de 
novo PD), og 109 alders-tilpassede nevro-
degenerativt friske kontroller ble testet ved 
bruk av et sett på 700 gener. Pasientene ble 
valgt ut fra DiaGenics biobank som i dag 
inneholder ca. 900 Parkinson pasienter fra 
Europa.

Resultatene har utløst stor interesse fra po-
tensielle samarbeidspartnere.

Partnerdialoger med billeddiagnostikk 

selskaper for Parkinson sykdom kan bli ini-
tiert basert på disse lovende resultatene. 

Bruk av bildediagnostikk til diagnostisering 
PD er standard prosedyre. Det er imidlertid 
et stort udekket behov for tidlig og differen-
sial diagnose, og monitorering av sykdom-
sprogresjon av pasienter med PD. DiaGen-
ic’s genuttrykks signatur for PD kan fungere 
som co-diagnostikk til billeddiagnostikk og 
representerer en lovende forretningsmu-
lighet for DiaGenic.

2 millioner billedbehandlingsprosedyrer 
utføres årlig. Tidlig diagnose er imidlertid 
utilstrekkelig.

Hittil finnes ingen alternativer for tidlig 
diagnose og det finnes få objektive mål på 
sykdomsutvikling, og DiaGenic kan raskt 
komme med en innovativ forbedring til di-
agnostisering av PD.

Potensialet for en ny diagnostisk biomarkør 
for PD kan illustreres med det økende antall 

kliniske studier med potensialt sykdoms-
modifiserende behandling. Nøkkelen er 
tidlig diagnose som kan identifisere pasien-
tene før altfor mange dopamin genererende 
celler har gått tapt av denne degenerative 
prosessen. Dagens diagnostiske verktøy og 
biomarkører identifiserer PD først etter at 
70% av de relevante strukturer i hjernen har 
gått tapt, og det er et stort udekket behov 
for tidlig- og differensialdiagnose samt over-
våking av sykdomsprogresjon av pasienter. 
Det er få alternativer og DiaGenic kan 
raskt komme med en innovativ forbedring 
til diagnostisering av PD. DiaGenics funn 
av en blod basert genuttrykkssignatur er 
oppmuntrende og kan fungere som en co-
diagnostikk til billeddiagnostikk for å dekke 
disse udekkede medisinske behov.

DiaGenic har en ambisjon om å utvikle 
diagnostikk som kan brukes som støtte til 
oppstart av sykdomsmodifiserende inter-
vensjoner av PD så tidlig som mulig.

Europeisk multisenter studie i Parkinsons sykdom viser høy (88%) treffsikkerhet i 
tidlig diagnose

Brystkreft patenter som ble innlevert i 2004 og i 2005 er nå innvilget.
Tidligere meddelt patent i USA for familie 3, brystkreft patent USPTO 8105773 (11/628,300), har i første kvartal blitt innvilget. Patentet 
omfatter bruk av noen viktige gensekvenser eller relaterte proteiner i blod prøve for påvisning og overvåking av brystkreft i USA. Patentet 
vil være gyldig til 2025. Familie 2 patentet PCT/GB03/005102 har også blitt innvilget av ARIPO (African Regional Intellectual Property 
Organization) i første kvartal.
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I november 2011, var DiaGenic først i ver-
den med å presentere en blod-basert genut-
trykks biomarkør for å detektere prodromal 
AD dvs. før utbruddet av demens. DiaGenic 
har vist at MCI pasienter som konverterer til 
AD innen to år kan bli identifisert i en MCI 
populasjon med en prediksjons nøyaktighet 
på 74%. Identifikasjon av pasienter som kon-
verterer til AD i løpet av 2 år vil åpne opp for 
tidlig behandling av AD, og et nyttig verktøy 
for farmasøytiske selskaper i arbeidet med å 
utforme kliniske studier for sykdomsmodi-
fiserende behandlingsformer mot AD.

Markedsundersøkelser utført av DiaGenic i 
2011 bekrefter at det er et behov for blod-
baserte tester I dagens marked. Bare i USA 
alene er det et markedspotensial på mer enn 
200 millioner dollar årlig. Et stort antall 
farmasøytiske selskaper har prosjekter for 
sykdomsmodifiserende legemiddelkandi-
dater i sine utviklingsporteføljer og marke-
det for AD forventes mer enn å doble seg, 
fra $ 5,8 milliarder til $ 14.5 milliarder per år 
i de kommende årene. Derfor vil DiaGenic 
sine produkter være viktige for å identifisere 
personer med AD før utbruddet av klini-

ske tegn på demens, for å få bedre effekt av 
legemidler mot AD.

Lansering av nye sykdomsmodifiserende 
medisiner mot AD forventes i 2013 med 
ferdigstillelse av fase III studier for marked-
sleder Pfizer sin Bapineuzumab, i andre 
kvartal 2012. Flere amyloid sekvestrerende 
terapi i sen fase utvikling forventes ferdig-
stilt innen kort sikt. En vellykket fase III for 
sykdomsmodifiserende behandling vil tro-
lig resultere i en 4-5 ganger økning i anslått 
størrelse på markedet for diagnostiske tester. 
For å dra nytte av dette enorme markeds po-
tensial, har DiaGenic intensivert aktiviteter 
med Ferghana Partners til ut-lisensiering av 
ADtect®, MCItect® og BCtect® til globale di-
agnostiske partnere.

Forskningssamarbeidene med Pfizer og GE 
Healthcare gir moment i lisensiering diskus-
jonene og skaper en attraksjon blant flere 
ledende farmasøytiske selskaper som ut-
vikler nye AD legemidler. I dag er de avhen-
gige av PET billeddiagnostikk og CSF for å 
identifisere de rette pasientene til store fase 
III-studier som representerer et meget kost-

bart alternativ for sen fase studer og som også 
knytter det terapeutiske til disse kostbare og 
komplekse diagnostikkverktøyene. Som et 
tegn på høy biologisk relevans, har DiaGen-
ics biomarkør ADtect® en høy korrelasjon 
(<80%) med cerebrospinal biomarkører, 
som er i dag den mest brukte biomarkør 
for Pharma FoU. Markeds studier bekrefter 
at blodprøver er foretrukket av klinikere 
og farmasøytiske selskaper på grunn av en 
lavere kostnad, brukervennlighet og bedre 
sikkerhet.

DiaGenic har mottatt flere forespørsler om 
samarbeid fra ledende farma med pågående 
kliniske programmer i kvartalet.

En rekke partner møter i USA med støtte 
fra transaksjons partner Ferghana har blitt 
logget i første kvartal.

Lisensieringsaktiviteter og forespørsler om samarbeid fra farma om DiaGenics 
Alzheimer produkter

Internasjonal annerkjennelse
I første kvartal 2012 ble DiaGenics teknologi og produkter, og partnerskap med Pfizer, kommentert i det mest anerkjente vitenskapelige 
tidsskriftet Nature (Snyder et al, Nature Reviews, vol. 11. March 2012, 183-184). Artikkelen sier eksempelvis: “Pfizer har muliggjort ut-
vikling av billeddiagnostiske verktøy gjennom sin investering i Avid Radiopharmaceuticals, og har også inngått et utviklingssamarbeid med 
DiaGenic for en blod-basert biomarkør. Pfizer har derfor posisjonert seg for å få tilgang til avansert billeddiagnostikk i kliniske studier og 
støtter også utviklingen av en blod-basert test som kan hjelpe leger å diagnostisere pasienter når Pfizer sin behandling kommer på markedet. 
“
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Etter kvartalets slutt

Erik Christensen meddelte styret at han etter eget ønske vil frater sin stilling 
som administrerende direktør med virkning fra 17. april.  Erik Christensen vil 
fortsette med konsultativ bistand til DiaGenic. Henrik Lund er konstituert som 
administrerende direktør inntil ny administrerende direktør er ansatt. Rekruttering 
av ny administrerende direktør er igangsatt.

Den 17. april varslet Erik Christensen styret om sin avgang som administrerende direktør og forespørsel om å fortsette som konsulent for 
DiaGenic. Erik Christensen har ledet DiaGenic i 5 år og har gjort en stor innsats i utviklingen av DiaGenic teknologi og ledelse av selskapet. 
Erik Christensen vil fortsatt være tilgjengelig i aktiviteter knyttet til partnerdialoger etter anmodning fra styret og ledelse. Styreleder Henrik 
Lund ble utnevnt til midlertidig administrerende direktør inntil en ny er på plass. Henrik Lund har samtidig fratrådt sitt verv som styreleder. 
Nestleder styret Ingrid Wiik fungerer som styreleder frem til generalforsamlingen. Rekrutteringen av en ny administrerende direktør har 
blitt initiert.

DiaGenic mottar internasjonal anerkjennelse for ADtect® utviklingen. Journal 
of Alzheimer`s Disease ( JAD) tildeler DiaGenic prisen for beste vitenskapelige 
publikasjon i 2011. Prisen er sponset av IOS Press og Elan Pharmaceuticals

DiaGenic’s artikkel “A Novel Blood Test for the Early Detection of Alzheimer’s Disease” (J Alzheimers Dis 23, 121-129, 2011, P. Rye et 
al) ble i april 2012 nominert som beste publikasjon for 2011 av det prestisjefylt tidsskriftet Journal of Alzheimers disease (JAD). JAD 
skriver:

Personene bak artikkelen “A Novel Blood Test for the Early Detection of Alzheimer’s Disease” ( J Alzheimers Dis 23, 121-129, 2011), 
undersøkte verdien av en diagnostisk 96-genexpression test for tidlig påvisning av Alzheimers sykdom. En algoritme for sykdomsklas-

sifisering ble utviklet og ble validert i to trinn 
med et uavhengig innledende test sett og an-
net andre test sett. En tilsvarende nøyaktighet 
(72%), sensitivitet (72%) og spesifisitet (71%) 
ble oppnådd både i den innledende analysen 
og i de to uavhengige test settene. Sammenlig-
net med tilgjengelig CSF biomarkører data ble 
en høy (85%) korrelasjon funnet. Selv om det 
er behov for videre studier for å bekrefte disse 
funnene tyder resultatene på at genuttrykk ved 
bruk av en enkel blodprøve kan hjelpe i diag-
nostisering av mild til moderat AD. “

Hvert år velger de assosierte redaktørene i 
tidsskriftet den beste artikkelen blant fjorårets 
artikler. Vinneren mottar Alzheimer-medaljen, 
en 3 “bronsemedalje med et portrett av Alois 
Alzheimer. Denne årlige tildelingen er gjort 
mulig ved hjelp av generøs støtte fra IOS Press 
og Elan Pharmaceuticals.
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Etter kvartalets slutt

DiaGenic har ferdigstilt datainnsamling og genanalyse i unik studie på familiær 
Parkinsons sykdom (PD) med mål om å identifisere pre-symptomatiske Parkinson 
pasienter med gen signaturer blant mutasjonsbærere (LRRK2).

Som en del av det overordnede programmet for utvikling av diagnostiske biomarkører for PD, er målet med denne studien å identifisere 
en biomarkør for personer som har risiko for å utvikle sykdommen, ved å benytte prøvemateriale fra personer med LRRK2 og deres 
pårørende. Studien er unik ved å være den første studien som benytter blod basert RNA-analyse for å identifisere pre- symptomatisk PD. 
Studien forventes også å gi en uavhengig validering av DiaGenics europeiske multisenterstudie som 8. februar i år rapporterte høy 88 % 
nøyaktighet i PD pasienter.

Innsamling av data fra de norske personene som bærer denne sjeldne mutasjonen har pågått ved St. Olavs universitetssykehus i Trondheim, 
Norge siden 2009. Innsamlingen omfatter blod for gensignaturanalyse, kliniske variabler og billeddiagnostikk av hjernen. 

Ved å ta blodprøver fra personer med LRRK2 mutasjoner og identifisere en gensignatur før man får symptomer på sykdommen, kan man 
utvikle en blodbasert diagnostisk test for tidlig PD.

Genanalysen som inkluderer tekniske kontroller og prøver fra 82 stykker med LRRK2 genmutasjon er utført med Illuminas analyseplat-
tform og har som mål å identifisere sykdomsrelaterte genprober (f.eks. gentranskripsjoner) for sykdomspesifikke diagnostiske modeller. 
Analysene ble ferdigstilt 8. mai og studiet går nå inn i en avsluttende fase med bioinformatisk analysearbeid.

DiaGenic har fått godkjent viktige varemerker for produktene ADtect®, BCtect®, 
PDtect® og MCItect®.
DiaGenic har gjennomgått sin varemerkedekning i viktige markeder. En bred dekning av varemerker er oppnådd for ADtect®, PDtect®, 
MCItect® og BCtect®. Varemerkene er nå registrert i 30 land inklusive viktige markeder som USA, EU og øvrige deler av verden. For ett 
produkt, BCtect® er varemerkebeskyttelse foreløpig ikke oppnådd i USA på grunn av likheter med proteintesten “BC Detect”, levert av 
Panacea Inc, USA. En gjenværende MCItect® søknad i Sør Korea er foreløpig under behandling. For mer informasjon henvises det til 
WIPO, World Intellectual Property Organisation.

Fremtidsutsikter for 2012

Rekruttering av ny administrerende direktør•	

Studiestart av 18F PET studien sammen med GE Healthcare og første pasient skannet med amyloid •	
PET

Partner dialoger om samarbeid med ledende farmasøytiske selskaper med pågående kliniske program-•	
mer innen Alzheimers sykdom.

Ut-lisensieringsaktiviteter av DiaGenics produkter sammen med Ferghana Partners•	

Presentasjon av resultater fra Parkinson LRRK2 studien•	
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Økonomi

Resultat før skatt for 1. kvartal 2012 
på NOK -9,0 millioner, forbedret med 
NOK 0,1 millioner sammenlignet 
med 1. kvartal 2011. NOK 48 millioner 
i likvider ved kvartalets slutt.

Sammenligningstall fra tilsvarende perio-
de forrige år er vist i parentes.

Selskapet har i første kvartal driftsinntekter 
på TNOK 23 (TNOK 1.608) fra salg av 
ADtect®. Driftsinntekter fra 1. kvartal 2011 
er knyttet til samarbeidsavtaler med far-
masøytiske selskaper basert på oppnådde 
milepæler, som vil variere fra kvartal til kvar-
tal. Forskningsstøtte utgjorde TNOK 785 
(TNOK 990) i kvartalet og blir ført som en 
reduksjon av andre driftskostnader i regn-
skapet. Forretningsaktivitetene i kvartalet 
har vært rettet mot diskusjoner med poten-
sielle lisenstakere av DiaGenic sine produk-
ter, aktiviteter som førte fram til forsknings-
avtalen med GE Healthcare, samt pågående 
kliniske studier innen Alzheimers sykdom 
og Parkinsons sykdom. 

Totalresultat
Inntekter og forskningsstøtte
DiaGenic hadde driftsinntekter på TNOK 
23 (TNOK 1.608) i 1. kvartal 2012. Drift-
sinntekter i kvartalet er relatert til salg av 
ADtect® i Spania. Inntektene i første kvar-
tal 2011 er knyttet til inntekter fra samar-
beidsavtaler med farma basert på oppnådde 
milepæler, som vil variere fra kvartal til kvar-
tal. Forskningsstøtte nettoføres i regnskapet 
(som reduksjon av andre driftskostnader). 
I 1. kvartal 2012 utgjorde forskningsstøtte 
TNOK 785 (TNOK 990). 

Driftskostnader
For første kvartal 2012 utgjorde sum drift-
skostnader etter fradrag for offentlige 
tilskudd TNOK 9.426 (TNOK 11.231). 

Av totale driftskostnader for 1. kvartal 2012 
utgjorde lønn og personalkostnader TNOK 
5.959 (TNOK 6.177). Øvrige driftskost-
nader for første kvartal utgjorde TNOK 
3.147 (TNOK 4.244). Reduksjonen i 
øvrige driftskostnader er i hovedsak knyttet 
til lavere kostnader for blod prøver i kvar-
talet sammenlignet med tilsvarende periode 
i 2011. 

Finansiell stilling
Sum eiendeler var på TNOK 60.353 
den 31. mars 2012 (TNOK 96.835), og 
av dette utgjorde omløpsmidler TNOK 
56.908 (TNOK 92.664). Likvider utgjorde 
størsteparten av omløpsmidlene og beløp 
seg til TNOK 48.091 (TNOK 86.687) ved 
utgangen av mars. Samlet verdi av vare-
lageret utgjorde den 31. mars 2012 TNOK 
1,323 (TNOK 1,734).

Egenkapitalen var 31. mars 2012 på TNOK 
46.081 (TNOK 80.469).  Kortsiktig gjeld 
var 31. mars 2012 på TNOK 7.223 (TNOK 
8.424) og pensjonsforpliktelser beløp seg til 
TNOK 4.132 (TNOK 3.241). Annen lang-
siktig gjeld ved utgangen av 1. kvartal 2012 
utgjorde TNOK 2.917 (TNOK 4.702) og 
er knyttet til et lån fra Innovasjon Norge. 

Kontantstrømmer
For første kvartal 2012 utgjorde kontant-
strøm fra operasjonelle aktiviteter TNOK 
-10.227 (TNOK -11.563). Nedbetaling av 
langsiktig gjeld i kvartalet inkluderer nedbe-
taling av lån til Innovasjon Norge på TNOK 
417. Selskapets likvider er plassert i bank 
og utgjorde 31. mars 2012 TNOK 48.091 
(TNOK 86.687).

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 selska-

pet 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. 

Risiko faktorer
Informasjonen inkludert i denne rapporten 
inkluderer framtidsutsikter som beskriver 
aktiviteter, hendelser eller utvikling som 
selskapet forventer, planlegger, tror på el-
ler antar vil inntreffe i fremtiden. Disse ut-
sagnene er basert på forutsetninger gjort 
av selskapet, og som er utenfor selskapets 
kontroll og avhengig av risikofaktorer og 
usikkerhetsmomenter. Selskapet er ek-
sponert overfor et stort antall risikofaktorer 
inklusive, men ikke begrenset til, marked-
saksept av selskapets produkter, nødvendig 
myndighetsgodkjennelse, klinisk effektiv-
itet av selskapets produkter. Det henvises 
til årsrapporten for 2011 for ytterligere 
informasjon knyttet til risikofaktorer. Som 
et resultat av overnevnte eller andre risiko-
faktorer kan virkelige hendelser og virkelig 
resultat avvike signifikant fra det som er 
indikert i forutseende utsagn. De viktigste 
risiko- og usikkerhetsfaktorene for de neste 
12 måneder er knyttet til mulige avtaler med 
viktige industripartnere, vilkårene i disse 
mulige avtalene og utfallet knyttet til lever-
ansen av slike avtaler med viktige industri-
partnere.
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Oppstilling over totalresultat

Note 2012 2011 2011
(alle tall i hele NOK 1 000) Q1 Q1 1.1.-31.12.

Driftsinntekter
Andre driftsinntekter 23 1 608 1 093
Sum driftsinntekter 23 1 608 1 093

Driftskostnader
Vareforbruk 4 320 811 1 805
Sum varekostnad 320 811 1 805

Driftskostnader
Lønnskostnader 5 959 6 177 22 129
Avskrivninger 224 238 923
Andre driftskostnader 2 922 4 005 18 768
Sum andre driftskostnader 9 105 10 420 41 820

Sum driftskostnader 9 426 11 231 43 625

Driftsresultat -9 403 -9 623 -42 532

Finansinntekter 480 728 1 058
Finanskostnader 57 151 348
Netto finansinntekter/kostnader 423 577 710

Resultat før skatt -8 980 -9 046 -41 821

Skattekostnad 0 0 0

Periodens resultat -8 980 -9 046 -41 821

Annet totalresultat 0 0 0
Totalresultat -8 980 -9 046 -41 821

Resultat pr. aksje (tall i NOK) 5 -0,33 -0,33 -1,95
Utvannet resultat pr. aksje ( tall i NOK) 5 -0,33 -0,33 -1,95

Regnskap - 1. Kvartal 2012



10 11

Regnskap - 1. Kvartal 2012

Oppstilling av finansiell stilling

Note 2012 2011 2011
(Tall i NOK 1.000) 31.03. 31.03. 31.12.

Eiendeler

Anleggsmidler
Goodwill 572 572 572
Programvare 804 1 139 888
Varige driftsmidler 2 068 2 460 2 133
Sum anleggsmidler 3 444 4 172 3 594

Omløpsmidler
Varer 4 1 323 1 734 915
Kundefordringer 33 34 53
Andre fordringer 7 462 4 209 5 183
Likvider 48 091 86 687 58 859
Sum omløpsmidler 56 908 92 664 65 010

Sum eiendeler 60 353 96 835 68 603

Egenkapital og gjeld

Egenkapital
Aksjekapital 2 13 512 13 512 13 512
Innskutt egenkapital 2 76 302 117 824 76 216
Periodens resultat -43 733 -50 867 -34 753
Sum egenkapital 46 081 80 469 54 975

Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelse 4 132 3 241 3 867
Sum avsetning for forpliktelser 4 132 3 241 3 867

Annen langsiktig gjeld
Annen langsiktig gjeld 2 917 4 702 1 667
Sum annen langsiktig gjeld 2 917 4 702 1 667

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 2 571 2 670 1 689
Skyldige offentlige avgifter 1 086 1 011 1 554
Annen kortsiktig gjeld 3 565 4 743 4 851
Sum kortsiktig gjeld 7 223 8 424 8 094

Sum egenkapital og gjeld 60 353 96 835 68 603
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Oppstilling av kontantstrømmer

Note 2012 2011 2011
(Tall i NOK 1.000) Q1 Q1 1.1.-31.12.

Likvider tilført/brukt på virksomheten
Resultat før skattekostnad -8 980 -9 046 -34 753
Periodens betalte skatt 0 0 0
Ordinære avskrivninger 224 238 961
Nedskrivninger på anleggsmidler 0 0 0
Virkelig verdi tildelte opsjoner 86 24 237
Tap ved salg av varige driftsmidler 0 0 0
Forskjell i pensjonskostnader 
og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger

265 156 783

Endring i varer, kundefordringer 
og leverandørgjeld

495 -1 739 -4 865

Endring i andre kortsiktige  fordringer og gjeld -2 366 -1 196 -241
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -10 277 -11 563 -37 877

Likvider tilført/brukt på investeringer
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 0 0 0
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -74 0 -145
Netto kontantstrøm fra investeringer -74 0 -145

Likvider tilført/brukt på finansiering
Innbetaling av egenkapital 0 -106 -106
Innbetalinger ved opptak ny langsiktig gjeld 0 0 0
Nedbetaling av langsiktig gjeld -417 -483 -1 852
Netto kontantstrøm fra finansiering -417 -588 -1 957

Netto endring i likvider i perioden -10 768 -12 151 -39 979

Kontanter og bankinnskudd 48 091 86 687 58 859

Regnskap - 1. Kvartal 2012
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Regnskap - 1. 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. 1.1.2011 13 512 76 085 0 0 89 596 27 023 652
Virkelig verdi tildelte opsjoner 237 237 0
Transaksjonskostnader -106 -106 0
Totalresultat 01.01.-31.12.2011 -34 753 -34 753 0
Pr. 31.12.2011 13 512 75 979 237 -34 753 54 975 27 023 652
Virkelig verdi tildelte opsjoner 86 86
Totalresultat 01.01.-31.03.2012 -8 980 -8 980
Pr. 31.03.2012 13 512 75 979 323 -43 733 46 081 27 023 652

Oslo, 8. mai 2012
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Noter

Q1 2012 Q1 2011
Ferdigvarer 1 323 1 734

Leverandør: Nærstående part Q1 Akk. pr. 31.03.12
Cornucopia AS Henrik Lund 60 000 60 000 

60 000 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 har per 31. mars 2012 tilstrekkelig 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 forutsetning.

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. 

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 - 31.03.2012 27 023 652

Gjennomsnittlig antall aksjer pr. 31.03.2012 27 023 652

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

Note 6: Aksjeopsjoner 
D den 5. september 2011 tildelt styret i DiaGenic ASA opsjoner til ansatte i DiaGenic. Opsjonene har en innløsningskurs på NOK 6,00 per aksje, som er basert 
på vektet aksjekurs + 10%. Opsjonene har levetid på 4 år og kan utøves etter 3 år. 

Note 7: 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.

Erik Christensen valgte etter eget ønske å fratre sin stilling som administrerende direktør i DiaGenic med virkning fra 17. april 2012. Styreleder Henrik Lund 
trer inn som konstituert administrerende direktør i DiaGenic, og nestleder i styret Ingrid Wiik tar over styrelederrollen frem til ordinær generalforsamling. 
Rekruttering av en ny administrerende direktør har blitt initiert. En etterlønnsavtale for 12 måneder med fradrag ved ny stilling, samt en konsulentavtale har 
blitt inngått mellom Erik Christensen og styret. 
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