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Hentet NOK 30 millioner gjennom en rettet emisjon, fullt fokus på utvikling av 
Alzheimers produktporteføljen

Høydepunkter

Den 7. mars 2013 hentet DiaGenic NOK 30 millioner i bruttoproveny gjennom en rettet emisjon av 50 millioner  Â
aksjer til en tegningskurs på NOK 0,60 per aksje. Den rettede emisjonen ble fullført og registrert etter kvartalets 
slutt, og likvider ved utgangen av mars 2013 utgjorde NOK 9,5 millioner.

Resultat før skatt for 1. kvartal 2013 var NOK -9,7 millioner sammenlignet med NOK -9,0 millioner i 1. kvartal  Â
2012.

Tekniske verifikasjons- og kalibreringsstudier for MCItect® og ADtect® går som planlagt. Pasientrekrutteringen  Â
for AMYtectTM studien følger planen.

I februar utstedte FDA et nytt utkast til retningslinjer for industrien som utvikler legemidler innen Alzheimers  Â
sykdom (AD). FDA understreker verdien av å identifisere og følge pasienter i tidlige stadier av Alzheimers sykdom, 
og peker samtidig på behovet for biomarkører som kan identifisere AD pasienter før de når demens stadiet, som 
i pasienter med mild kognitiv svikt (MCI). 

DiaGenic sin studie med tittelen «Prediction of Mild Cognitive Impairment that Evolves into Alzheimer’s Disease  Â
Dementia within Two Years using a Gene Expression Signature in Blood: A Pilot Study» har blitt akseptert for 
publisering i Journal of Alzheimer’s Disease 

DiaGenic har signert en avtale med et stort amerikansk universitet som gir tilgang til ytterligere amerikansk  Â
pasient materiale og kliniske data, som vil kunne brukes i validering av DiaGenics MCItect® test. 

Som et resultat av den strategiske beslutningen om å fokusere på produktutvikling innen Alzheimers sykdom,  Â
har DiaGenic avsluttet forskningsaktiviteter og tilhørende ansettelsesforhold som ligger utenfor fokus.  Denne 
beslutningen vil redusere selskapets kostnadsbase med ca. MNOK 3 i 2013. 
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Høydepunkter etter kvartalets slutt

Den 2. April 2013 vedtok ekstraordinær generalforsamling i DiaGenic den rettede emisjonen av 50 millioner nye  Â
aksjer til kurs NOK 0,60 per aksje, samt det etterfølgende tilbudet for de av aksjonærene som ikke fikk deltatt i 
den rettede emisjonen. Til sammen 4 575 078 nye aksjer har blitt utstedt i det etterfølgende tilbudet, noe som 
gir sum aksjekapital på NOK 40 799 365 fordelt på 81 598 730 aksjer.   
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DiaGenic’s portefølje av diagnostiske produkter under utvikling for 
Alzheimers sykdom (AD), er rettet mot å støtte diagnose av pasienten 
over sykdomsprogresjonen, så vel som potensielt å være en del av 
utredningen sammen med andre diagnostiske verktøy. ADtect® er 
utviklet for å oppdage mild til moderat AD på demens stadiet og for å 
skille AD fra andre nevrodegenerative lidelser. For å muliggjøre enda 

tidligere diagnose, i pre-demens stadiet av sykdommen, blir MCItect® 
utviklet som et hjelpemiddel i utredning av mild kognitiv svikt, 
spesielt til å identifisere personer som er i faresonen for å utvikle 
demens grunnet Alzheimers sykdom innen to år. DiaGenics tredje 
produkt, som fortsatt er på et eksplorativt stadium av utviklingen, er 
AMYtect™. Dette produktet har som mål å detektere pasienter med 
økt ansamling av amyloid i hjernen, hvor testresultatet korrelerer 
med amyloid PET-billeddiagnostikk. Ved en vellykket utvikling, kan 
AMYtect™ brukes til å identifisere pasienter med behov for amyloid 
PET billeddiagnostikk av hjernen, samt tilrettelegge for utvikling av 
nye legemidler rettet mot amyloid. 
 
I 1. kvartal, har de tekniske verifikasjons- og kalibreringsstudiene for 
MCItect® og ADtect® fulgt planene. Pasient rekruttering i studien 
som utføres av Universitetet i Lund sammen med GE Healthcare og 
som vil gi pasientdata for AMYtect™ utviklingen er også i rute. Vi er 
også fornøyd med å ha gjennomført en vellykket rettet emisjon som 
vil gi selskapet tid og ressurser til å levere på kortsiktige milepæler 
i produktutviklingen og for å ta neste skritt i DiaGenic’s strategiske 
utvikling.
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Fram
tidsutsikter

Oslo, 14. mai 2013

Framtidsutsikter
DiaGenics mål for de neste 6 månedene:

Levere på nært forestående milepæler relatert til produkt utviklingen:  Â
CE merking av nye ADtect® og MCItect® i Europa Â
Presentasjon av interim resultater for en blodbasert test som korrelerer med amyloid PET billeddiagnostikk  Â
i hjernen
Gjennomføre et pre-submission møte med FDA for å bekrefte kravene for regulatorisk godkjennelse i USA   Â

Proaktivt og i parallell, vurdere alternativer for strategisk utvikling som gir optimale aksjonærverdier, inklusive  Â
strategiske samarbeid, innmatsalg eller salg av selskapet
Inngå ytterligere samarbeidsavtaler innen Alzheimers sykdom med store farmasøytiske selskap Â
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Hentet NOK 30 millioner gjennom en rettet emisjon i 
kvartalet. Resultat før skatt for 1. kvartal 2013 på NOK 
-9,7 millioner sammenlignet med NOK -9,0 millioner i 1. 
kvartal 2012. 

Sammenligningstall fra tilsvarende periode forrige år er vist I 
parentes. 

Den 7. mars 2013 hentet DiaGenic NOK 30 millioner gjennom en 
rettet emisjon. I første kvartal hadde DiaGenic driftsinntekter på 
TNOK 69 (TNOK 23) fra pilotsalg av ADtect® i Spania. Forskningsstøtte 
utgjorde TNOK 325 (TNOK 785) i kvartalet og blir ført som en 
reduksjon av andre driftskostnader i regnskapet. Driftskostnader 
etter fradrag for forskningsstøtte utgjorde TNOK 9.825 (TNOK 9.426) 
i første kvartal. Forretningsaktivitetene i kvartalet har vært fokusert 
rundt finansiering av selskapet, pågående produktutvikling og 
kliniske studier innen Alzheimers sykdom og diskusjoner om mulige 
forskningssamarbeid med farmasøytiske selskaper.

Hendelser etter balansedagen

Den 2. April 2013 vedtok ekstraordinær generalforsamling i DiaGenic 
den rettede emisjonen av 50 millioner nye aksjer til kurs NOK 0,60 per 
aksje, samt det etterfølgende tilbudet («reparasjonsemisjonen») for 
de av aksjonærene som ikke fikk deltatt i den rettede emisjonen. Til 
sammen 4 575 078 nye aksjer har blitt utstedt i reparasjonsemisjonen, 
noe som gir sum aksjekapital på NOK 40 799 365 fordelt på 81 
598 730 aksjer. Bruttoproveny fra den rettede emisjonen og 
reparasjonsemisjonen var henholdsvis NOK 30 millioner og ca. NOK 
2,8 millioner. Med dagens planlagte aktiviteter og kostnadsnivå er 
nettoprovenyet fra den rettede emisjonen og reparasjonsemisjonen 
estimert til å gi arbeidskapital inn i april 2014.

Totalresultat
Inntekter og forskningsstøtte
DiaGenic hadde driftsinntekter på TNOK 69 (TNOK 23) i 1. kvartal 
2013. Driftsinntektene i 1. kvartal 2013 og i 1. kvartal 2012 er 
knyttet til pilotsalg av ADtect® i Spania. Forskningsstøtte nettoføres 
i regnskapet som en reduksjon av andre driftskostnader. I første 
kvartal 2013 utgjorde forskningsstøtte TNOK 325 (TNOK 785). 

Årsakene til redusert forskningsstøtte dette kvartalet skyldes i 
hovedsak bortfall av SPIDIA midlene som var fullt ut utnyttet i tredje 
kvartal i 2012 og et Skattefunn prosjekt som ble fullført i desember 
2012. Som et resultat av den strategiske beslutningen om kun å 
fokusere på produktutvikling innen Alzheimers sykdom, har DiaGenic 
avsluttet forskningsaktiviteter og tilhørende ansettelsesforhold som 
ligger utenfor fokus i kvartalet. Denne beslutningen vil ha en direkte 
innvirkning på kostnadene og forskningsstøtte for de prosjektene som 
er berørt, og vil også føre til reduserte kostnader og forskningsstøtte 
i tiden fremover. Den estimerte nettoeffekten vil redusere selskapets 
kostnadsbase med ca. MNOK 3 i 2013. 

Driftskostnader
For første kvartal 2013 utgjorde sum driftskostnader etter 
fradrag for offentlige tilskudd TNOK 9.825 (TNOK 9.426). Av totale 
driftskostnader for 1. kvartal utgjorde lønn- og personalkostnader 
TNOK 5.747 (TNOK 5.959). Øvrige driftskostnader etter fradrag for 
lønn- og personalkostnader utgjorde TNOK 3.684 (TNOK 3.147) for 
kvartalet, en økning som i hovedsak skyldes kjøp av kliniske prøver, 
kjøp av eksterne laboratorietjenester og redusert forskningsstøtte 
(som føres som en reduksjon av andre driftskostnader). 

Annet totalresultat
Etter implementering av endringer i IAS 19 Ytelser til ansatte, skal 
estimatavvik knyttet til DiaGenic sin ytelsesbaserte pensjonsordning 
regnskapsførers i sin helhet i totalresultatet. Annet totalresultat per 
31.12.2012 på TNOK 4.974 gjelder estimatavvik fra en ny beregning 
av selskapets ytelsesbaserte pensjonsordning.

Finansiell stilling
Etter inklusjon av netto emisjonsproveny fra den rettede 
emisjonen og reparasjonsemisjonen som vedtatt av ekstraordinær 
generalforsamlingen 2. april, og som per signatur dato for denne 
rapporten er fullt ut innbetalt og registret, har selskapet tilstrekkelig 
med arbeidskapital for sine planlagte aktiviteter de neste tolv måneder. 
Etter inklusjon av netto emisjonsproveny fra den rettede emisjonen 
og reparasjonsemisjonen som er godkjent av generalforsamlingen 2. 
april, anslår selskapet at arbeidskapitalen vil vare til april 2014. 

Selskapet vil, i samsvar med kommunisert strategi, forfølge tre 
parallelle spor for å tiltrekke seg langsiktig arbeidskapital: (i) oppnå 
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kommersielt meningsfylte partneravtaler knyttet til validerte 
produkter, som vil kunne gi arbeidskapital gjennom up-front- og 
milepælsbetalinger, (ii) tiltrekke ytterligere finansiering for en 
amerikansk FDA godkjennings prosess internt uten å gi fra seg 
produktrettigheter, eller (iii) vurdere salg av selskapet på en 
verdivurdering som er attraktiv for aksjonærene, til en kjøper som 
dekker nødvendig finansiering. 

Sum eiendeler var på TNOK 15.965 (TNOK 60.353) den 31. mars 2013, 
og av dette utgjorde omløpsmidler TNOK 13.919 (TNOK 56.908). 
Likvider utgjorde størsteparten av omløpsmidlene og beløp seg 
til TNOK 9.514 (TNOK 48.091) ved utgangen av mars 2013. Andre 
fordringer utgjorde TNOK 4.005 (TNOK 7.462) per 31. mars 2013 og 
endringen fra forrige år er i hovedsak knyttet til endringer i fordringer 
fra forskningstilskudd og forskuddsbetalinger til leverandører.

Egenkapitalen per 31. mars 2013 var TNOK 5.197 (TNOK 44.075). 
Kortsiktig gjeld var 31. mars 2013 på TNOK 9.630 (TNOK 7.223) og 
pensjonsforpliktelser beløp seg til TNOK 1.138 (TNOK 6.139). Etter 
endringer i IAS 19 ytelser til ansatte, kan ikke korridormetoden for 
regnskapsføring av estimatavvik lenger benyttes, og estimatavvik skal 
etter dette regnskapsførers i sin helhet i totalresultatet.  Etter bortfall 
av korridormetoden har pensjonsforpliktelsen per 31. mars 2012 økt 
med TNOK 2.007 og egenkapitalen har blitt redusert tilsvarende. 
Uamortisert estimatavvik per 31. desember 2012 på TNOK 4.974 
er ført som annet totalresultat i regnskapet. Annen langsiktig gjeld 
ved utgangen av 1. kvartal 2013 utgjorde TNOK 0 (TNOK 2.917) og 
er knyttet til et lån fra Innovasjon Norge med hovedstol på TNOK 
1.250. Lånet forfaller innen 12 måneder og er derfor klassifisert som 
kortsiktig gjeld. 

Kontantstrømmer
For første kvartal 2013 utgjorde kontantstrøm fra operasjonelle 
aktiviteter TNOK -8.515 (TNOK -10.277). Endring in kortsiktige 
fordringer er hovedårsaken til forskjellene i kontantstrøm fra 
operasjonelle aktiviteter i første kvartal 2013 sammenlignet med 
første kvartal 2012. Nedbetaling av kortsiktig og langsiktig gjeld er 
relatert til nedbetaling av lån til Innovasjon Norge på TNOK 417 i 
både første kvartal 2013 og i første kvartal 2012. Selskapets likvider 
er plassert i bank og utgjorde 31. mars 2013 TNOK 9.514 (TNOK 
48.091).

Egenkapital og antall aksjer
Påløpte transaksjonskostnader fra den rettede emisjonen den 7. 
mars 2013 på TNOK 1.735 er ført mot egenkapitalen i første kvartal 
2013. Etter endringer i IAS 19 kan ikke korridormetoden lenger 
benyttes og bortfall av korridormetoden har medført en reduksjon 
av egenkapitalen på TNOK 2.007 i første kvartal 2012. 

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 eksponert 
overfor et stort antall risikofaktorer inklusive, men ikke begrenset til, 
finansieringsrisiko, markedsaksept av selskapets produkter, nødvendig 
myndighetsgodkjennelse, klinisk effektivitet av selskapets produkter, 
og om legemiddelutviklingen til farmasøytiske selskaper lykkes. 
Selskapet kan mislykkes i å hente kapital til akseptable vilkår, eller ikke 
klare å hente inn kapital overhodet, noe som kan resultere i insolvens, 
konkurs eller avvikling av selskapet. Det henvises til årsrapporten 
for 2012 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 måneder er knyttet til fremskritt i produktutviklingen som 
f.eks. tilgang til kliniske prøver og data, studieresultater som havner 
innenfor gitte akseptkriterier og fremskritt knyttet til (i) å oppnå 
kommersielt meningsfylte partneravtaler, (ii) tiltrekke seg ytterligere 
finansiering for en egenutvikling og FDA godkjennelsesprosess med 
bibeholdte produktrettigheter, eller (iii) salg av selskapet.
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Oppstilling over totalresultat

Note 2013 2012 2012
(alle tall i hele NOK 1 000) Q1 Q1 1.1.-31.12.

Driftsinntekter
Andre driftsinntekter 69 23 126
Sum driftsinntekter 69 23 126

Driftskostnader
Vareforbruk 3 394 320 667
Sum varekostnad 394 320 667

Driftskostnader
Lønnskostnader 5 747 5 959 25 216
Avskrivninger 223 224 895
Nedskrivning 0 0 572
Andre driftskostnader 3 460 2 922 14 727
Sum andre driftskostnader 9 431 9 105 41 410

Sum driftskostnader 9 825 9 426 42 078

Driftsresultat -9 755 -9 403 -41 951

Finansinntekter 109 480 1 327
Finanskostnader 55 57 276
Netto finansinntekter/kostnader 54 423 1 051

Resultat før skatt -9 701 -8 980 -40 901

Skattekostnad 0 0 0

Periodens resultat -9 701 -8 980 -40 901

Annet totalresultat 5 0 0 4 974
Totalresultat -9 701 -8 980 -35 927

Resultat pr. aksje (tall i NOK) 4 -0,36 -0,33 -1,51
Utvannet resultat pr. aksje ( tall i NOK) 4 -0,36 -0,33 -1,51
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Regnskap - 1. kvartal 2013
Oppstilling av finansiell stilling

Note 2013 2012 2012
(Tall i NOK 1.000) 31.03. 31.03. 31.12.

Eiendeler
Anleggsmidler
Goodwill 0 572 0
Programvare 469 804 553
Varige driftsmidler 1 577 2 068 1 716
Sum anleggsmidler 2 046 3 444 2 269

Omløpsmidler
Varer 3 343 1 323 924
Kundefordringer 58 33 35
Andre fordringer 4 005 7 462 4 873
Likvider 9 514 48 091 18 446
Sum omløpsmidler 13 919 56 908 24 277

Sum eiendeler 15 965 60 353 26 546

Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Aksjekapital 2 13 512 13 512 13 512
Innskutt egenkapital 2 37 313 74 296 38 865
Periodens resultat -45 628 -43 733 -35 927
Sum egenkapital 5 197 44 075 16 450

Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelse 5 1 138 6 139 1 294
Sum avsetning for forpliktelser 1 138 6 139 1 294

Annen langsiktig gjeld
Annen langsiktig gjeld 0 2 917 0
Sum annen langsiktig gjeld 0 2 917 0

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 1 655 2 571 1 812
Skyldige offentlige avgifter 1 123 1 086 1 832
Annen kortsiktig gjeld 6 851 3 565 5 159
Sum kortsiktig gjeld 9 630 7 223 8 803

Sum egenkapital og gjeld 15 965 60 353 26 546
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Oppstilling av kontantstrømmer

Note 2013 2012 2012
(Tall i NOK 1.000) Q1 Q1 1.1.-31.12.

Likvider tilført/brukt på virksomheten
Resultat før skattekostnad -9 701 -8 980 -40 901
Periodens betalte skatt 0 0 0
Ordinære avskrivninger 223 224 895
Nedskrivninger på anleggsmidler 0 0 572
Virkelig verdi tildelte opsjoner 183 86 367
Tap ved salg av varige driftsmidler 0 0 0
Forskjell i pensjonskostnader og 
inn-/utbetalinger i pensjonsordninger -156 265 394
Endring i varer, kundefordringer og leverandørgjeld 402 495 132
Endring i andre kortsiktige fordringer og gjeld 533 -2 366 897
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -8 515 -10 277 -37 644

Likvider tilført/brukt på investeringer
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 0 0 0
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler 0 -74 -143
Netto kontantstrøm fra investeringer 0 -74 -143

Likvider tilført/brukt på finansiering
Innbetaling av egenkapital/Transaksjonskostnader 0 0 -959
Innbetalinger ved opptak ny langsiktig gjeld 0 0 0
Utbetaling ved nedbetaling av kortsiktig/langsiktig gjeld -417 -417 -1 667
Netto kontantstrøm fra finansiering -417 -417 -2 626

Netto endring i likvider i perioden -8 932 -10 768 -40 413

Kontanter og bankinnskudd 9 514 48 091 18 446
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Regnskap - 1. kvartal 2013
Oppstilling av endringer i egenkapital og antall aksjer

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

fond
Innskutt 

annen EK
Annen

egenkapital
Sum

egenkapital
Antall
aksjer

Pr. 1.1.2012 13 512 75 979 237 -34 753 54 975 27 023 652
Overføring av Totalresultat 2011 -34 516 -237 34 753 0
Virkelig verdi tildelte opsjoner -959 0 -959
Transaksjonskostnader 367 367
Prinsipp endring pensjonsforpliktelse 5 -2 007 -2 007
Totalresultat 1.1.-31.12.2012 -35 927 -35 927
Pr. 31.12.2012 13 512 38 497 368 -35 927 16 450 27 023 652
Virkelig verdi tildelte opsjoner 183 183
Transaksjonskostnader -1 735 -1 735
Totalresultat 1.1.-31.3.2013 -9 701 -9 701
Pr. 31.3.2013 13 512 36 762 551 -45 628 5 197 27 023 652
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Note 1: Presentation 

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 2012, 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, unntatt endringer som beskrevet 
i note 5 nedenfor.

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 
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. Varige driftsmidler, lager og programvare er bokført til kostpris 
etter fradrag for akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger. Dersom 
forutsetningen om fortsatt drift ikke kan legges til grunn vil det kunne medføre 
justeringer av verdsettelsen og klassifisering av gjeld og eiendeler. 

Etter inklusjon av netto emisjonsproveny fra den rettede emisjonen og 
reparasjonsemisjonen som vedtatt av ekstraordinær generalforsamlingen 
2. april, og som per signatur dato for denne rapporten er fullt ut innbetalt 
og registret, har selskapet tilstrekkelig med arbeidskapital for sine planlagte 
aktiviteter de neste tolv måneder. Etter inklusjon av netto emisjonsproveny 
fra den rettede emisjonen og reparasjonsemisjonen som er godkjent av 
generalforsamlingen 2. april, anslår selskapet at arbeidskapitalen vil vare til 
april 2014. 

Selskapet vil, i samsvar med kommunisert strategi, forfølge tre parallelle 
spor for å tiltrekke seg langsiktig arbeidskapital: (i) oppnå kommersielt 
meningsfylte partneravtaler knyttet til validerte produkter, som vil kunne 
gi arbeidskapital gjennom up-front- og milepælsbetalinger, (ii) tiltrekke seg 
ytterligere finansiering for en amerikansk FDA godkjennings prosess internt 
uten å gi fra seg produktrettigheter, eller (iii) vurdere salg av selskapet på en 
verdivurdering som er attraktiv for aksjonærene, til en kjøper som dekker 
nødvendig finansiering..

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: Varelager – tall i tusen NOK

Q1 2013 Q1 2012
Ferdigvarer 343 1.323

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

Note 4: Resultat pr. aksje 

Tabellen viser endringene i antall aksjer i 2013

Ordinære aksjer
Antall utestående aksjer - 1.1.2013 27 023 652
Antall utestående aksjer - 31.03.2013 27 023 652
Gjennomsnittlig antall aksjer pr. 31.03.2013 27 023 652

Note 5: Endring i regnskapsstandard for pensjon

Regnskapsstandardene benyttet, er konsistente med prinsippene i forrige 
regnskapsår unntatt som beskrevet nedenfor. IAS 19 Ytelser til ansatte ble 
endret i juni 2011 med virkning fra 1. januar 2013. Endringene eliminerer 
korridormetoden og estimatavvik skal nå regnskapsførers i sin helhet i 
totalresultatet. Implementering av endringene i IAS 19 har ingen vesentlige 
effekter på selskapets driftsresultat, men de uamortiserte aktuarielle 
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gevinster har medført endringer i sammenligningstall:

Fjerning av korridormetoden resulterte i en økning av  -
pensjonsforpliktelsen på TNOK 2.007 per 1. januar 2012, og med 
en tilsvarende reduksjon i egenkapitalen.

Aktuarielle gevinster per 31. desember 2012 resulterte i en  -
reduksjon av pensjonsforpliktelsen på TNOK 4.974 og en 
tilsvarende inntekt på annet totalresultat per 31. desember 
2012. Den viktigste årsaken til estimatavviket per 31. desember 
2012 var diskonteringsrenten som ble benyttet, som for 2012 var 
basert på markedsrenten for foretaksobligasjoner (OMF), mens 
for 2011 var diskonteringsrenten basert på renten for norske 
statsobligasjoner.

Endringen i aktuarielle gevinster vil bli regnskapsført som en del av annet 
totalresultat fremover. Effekten på sammenligningstall for annet totalresultat 
er en gevinst på TNOK 4.974 i 2012, hvorav TNOK 0 i første kvartal 2012. 
Aktuarielle beregningen foretas i løpet av fjerde kvartal hvert regnskapsår. 

Note 6: 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, med unntak av hendelser som beskrevet under:

Den 2. April 2013 vedtok ekstraordinær generalforsamling i DiaGenic den 
rettede emisjonen av 50 millioner nye aksjer til kurs NOK 0,60 per aksje, 
samt det etterfølgende tilbudet for de av aksjonærene som ikke fikk deltatt 
i den rettede emisjonen. Til sammen 4 575 078 nye aksjer har blitt utstedt 
i det etterfølgende tilbudet, noe som gir sum aksjekapital på NOK 40 799 
365 fordelt på 81 598 730 aksjer. Bruttoproveny fra den rettede emisjonen 
og reparasjonsemisjonen var på henholdsvis NOK 30 millioner og ca. 
NOK 2,8 millioner. Med dagens planlagte aktiviteter og kostnadsnivå er 
nettoprovenyet fra den rettede emisjonen og reparasjonsemisjonen estimert 
til å gi arbeidskapital inn i april 2014.
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