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HØYDEPUNKTER
Distribusjonsavtale med Ferrer på ADtect® >
Første klinikk som tar i bruk BCtect® i Storbritannia har blitt presentert >
Forbedret klinisk dokumentasjon som supporterer høyere treffsikkerhet av  >
ADtect®
Vellykket emisjon på NOK 9,6 mill  >

HØYDEPUNKTER ETTER KVARTALSSLUTT
Flere klinikker i Storbritannia og  >
Finland promoterer BCtect®

Økt oppmerksomhet fra 
marked;
Molekylær diagnostikk og biomarkører for 
Pharma

– 2 –



SALg og MARKEDSfØRiNg

Europa - Bygge markedet
DiaGenic har i kvartalet inngått en distribusjonsavtale med Ferrer inCode for distribusjon av 
ADtect®, en test for tidlig diagnostikk av Alzheimers sykdom. Avtalen gir Ferrer inCode, et 
biotech datterselskap av Grupo Ferrer Internacional, eksklusive rettigheter for salg og mar-
kedsføring av ADtect® i Tyskland, Belgia, Nederland, Luxemburg, Frankrike, Italia, Spania og 
Portugal etterfulgt av Latin Amerika.

Nøkkelpersoner fra Spania og Tyskland har gjennomgått produkt trening og vil begynne å 
promotere ADtect® i deres lokale markeder fra juni 2010, etterfulgt av Belgia, Nederland og 
Luxemburg og Frankrike mot slutten av 2010, og lansering i Italia i 2011. Lanseringene vil følge 
de etablerte prinsippene for strategisk markedsføring, og lokale vitenskaplige råd forberedes 
med opinionsledere

Quest Diagnostics, som er distributør for Storbritannia og Irland, promoterer BCtect® aktivt 
til private klinikker, og i slutten av mars ble the London Breast Clinic  (www.thelondonbreast-
clinic.com) offisielt åpnet for testing. De tilbyr BCtect® både som en frittstående test og som 
en rabattert pakke sammen med mammografi og klinisk konsultasjon. Denne aktiviteten har 
medført vesentlig interesse fra andre klinikker og media. Avtalen har ikke materialisert seg 
i form av salg i første kvartal. Etter kvartalet har to sykehus innen den store sykehuskjeden 
Nuffield Health (www.nuffieldhealth.com), Bristol og Glasgow Sykehus, annonsert at de vil 
gjøre BCtect® tilgjengelig i tiden fremover. Algol Pharma har signert avtale med den første pri-
vatklinikken i Finland for produktet BCtect®.

I samsvar med vår plan for strategisk markedsføring har distributørene sammen med repre-
sentanter fra DiaGenic oppsøkt opinionsledere for å oppnå klinisk aksept av produktene. Dette 
har medført at lokale kliniske studier har blitt igangsatt eller avventer lokal etisk godkjenning i 
Norge, Sveits og Hellas. Formålet med disse studiene er at opinionslederne skaffer seg erfaring 
med testen på deres egne pasienter og kan holde presentasjoner i vitenskaplige møter lokalt.  
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BioMARKØRER TiL BRUK foR 
LEgEMiDDELUTViKLiNg

Et viktig strategisk satsningsområde for 
DiaGenic er biomarkører for ”companion 
diagnostics”. 

I løpet av kvartalet har man gjennom resul-
tater fra kliniske utprøvninger av Alzheimer 
legemiddel på nytt fått bekreftet behovet 
for en bedre og mer konsistent klinisk 
diagnose av Alzheimer pasienter. DiaGenic 
har registrert en økende interesse fra 
større farmasi- og billedbehandlingsselska-
per knyttet til bruk av genekspresjon innen 
dette utfordrende området, noe som støtter 
at vår teknologi er relevant. DiaGenic fort-
setter diskusjoner med ledende farmasøy-
tiske selskaper knyttet til bruk av ADtect® 
og videreutvikling av MCItect.

For å understøtte denne strategien har 
DiaGenic etter kvartalets slutt deltatt på 
den årlige internasjonale BIO konferansen 
2010 (Biotechnology Industry Organisation) 
i Chicago, USA, med en stand i den skandi-
naviske paviljongen. Under konferansen 
holdt DiaGenic en presentasjon til større 
farmasøytiske selskaper med positive til-
bakemeldinger.
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foRSKNiNg og UTViKLiNg

Alzheimer’s sykdom
Multisenter studien som ligger til grunn 
for utviklingen av ADtect® er basert på 
pasienter som ble rekruttert fra hukom-
melsesklinikker og sykehus. Den uavhen-
gige valideringen innen CE studien hadde 
et begrenset antall pasienter inkludert. For 
å øke dette datagrunnlaget har DiaGenic 
gjennomført en omfattende studie som 
omfatter 130 nye pasienter og kontroller, 
noe som gjør den kombinerte studien til en 
av de største innen dette området. 

I et utvalg av pasienter, som var rekruttert 
fra svenske sykehus, ble langt høyere treff-
sikkerhet observert (>85 %). Dette reflekte-
rer den virkelige treffsikkerheten til testen 
når man sammenligner med pasienter med 
en høyere klinisk treffsikkerhet ved bruk 
av CSF biomarkører. 

Fremtidige Alzheimers medikamenter 
vil sannsynligvis rettes mot stadiet før 
full klinisk presentasjon, stadiet for mild 
kognitiv svekkelse (MCI). For å styrke utvik-
lingen av vår MCItect har DiaGenic inngått 
samarbeid med flere universitetssykehus 
i Nederland, Tyskland og Danmark, i tillegg 
til vårt pågående samarbeid med Univer-
sity of California, Davis. 
 
En muntlig presentasjon med tittelen “Vali-
dation of a novel blood test for the early 
detection of Alzheimer’s disease - Chal-
lenges with an ’imperfect gold standard” av 
Forskningsdirektør Anders Lönneborg ble 
holdt ved: 25th International Conference of 
Alzheimer’s disease conference. DiaGenic 
sin salgsutstilling var godt besøkt og pre-
sentert i en reportasje fra konferansen i en 
nasjonal tv sending. 

Artikkelen “Identifying a gene expression 
pattern in peripheral blood for the early 
detection of Alzheimer’s disease” av B Boiij 
et al og “A validated blood test for early 
detection of Alzheimer’s disease” av P Rye 
et al ble sendt inn for publisering. Disse 
artiklene beskriver studiene knyttet til 
genseleksjon og utviklingen av vår ADtect® 
test.

Brystkreft
Studiene som ligger til grunn for CE merking 
støtter bruken av BCtect® som et hjelpe-
middel i diagnostisering av brystkreft i 
pasienter som er under utredning for mulig 
brystkreft og som har et konkurransefor-
trinn blant premenopausale kvinner.

I kvartalet har BCtect® og dens bruk blitt 
presentert ved følgende internasjonale 
kongresser;
2nd Asian Breast Cancer Congress (ABCC),. 
DiaGenic var vært ved et symposium med 
tittelen: “Gene expression profiling – a 
novel tool for prognosis and early detection 
of breast cancer”.
7th European Breast Cancer Conference, 
EBCC 2010. DiaGenic presenterte viten-
skaplige data med tittelen “Early breast 
cancer detection: Validation of a commerci-
ally available blood-based gene expression 
test” og deltok på salgsutstillingen. 
IMPAKT 2009 Breast Cancer Conference. 
DiaGenic presenterte en poster med 
tittelen “Validation of a blood based gene 
expression test, BCtect®, for the detection 
of breast cancer.”

Artikkelen: “Gene expression profiling of 
peripheral blood cells for early detection of 
breast cancer” av J Aaroe et al ble publisert i 
Breast Cancer Research 2010. Denne artik-
kelen diskuterer valget av prober basert 
på hel genom analyse av brystkreftpasien-
ter og er vår referanse for de kommende 
artikler om BCtect®.

Parkinson’s sykdom
Utviklingen av en test for tidlig diagnose 
av Parkinson’s sykdom mottar forsknings-
støtte fra Norges Forskningsråd gjennom 
BIA midler (Brukerstyrt innovasjonsarena). 
De pågående prøveinnsamlings studier i 
Europa skrider fremover og DiaGenic har 
nådd stadiet for identifikasjon og seleksjon 
av gener og planlegger å gjennomføre en 
hel genom analyse av et utvalg av prøver 
for å sikre optimal treffsikkerhet på testen.

PATENTER
DiaGenic har i løpet av første kvartal blitt 
meddelt en familie 3 patent i New Zealand, 
som er det andre patentet i familie 3. Ved 
tildeling vil patentet omfatte et sett gen-
sekvenser og gen-familier for diagnose av 
brystkreft.

Selskapet har også sendt inn en ny patent-
søknad med tittelen ”Diagnostic gene 
expression platform” (tidligste prioritets-
dato er 10. januar 2010). Oppfinnelsen i 
denne patentsøknaden er knyttet opp mot 
oligonukleotid prober, fremskaffet i form 
av sett, som kan brukes til å klargjøre gen-
ekspresjonsmønster og identifisere, diag-
nostisere eller monitorere brystkreft eller 
tilhørende stadier.
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ØKoNoMi

Kostnader i 1. kvartal 2010 på linje med 
4. kvartal 2009. 33 MNOK i likvider ved 
utgangen av kvartalet.

Sammenligningstall fra tilsvarende periode 
forrige år er vist i parentes.

Totalresultat
Inntekter og forskningsstøtte
DiaGenic hadde ingen driftsinntekter 
(TNOK 5) i 1. kvartal 2010. Forskningsstøtte 
nettoføres i regnskapet (som reduksjon av 
driftskostnader). I 1. kvartal 2010 utgjorde 
forskningsstøtte TNOK 863 (TNOK 741).

Driftskostnader
For første kvartal 2010 utgjorde sum 
driftskostnader etter fradrag for offent-
lige tilskudd TNOK 11.933 (TNOK 11.624). Av 
totale driftskostnader for 1. kvartal 2010 
utgjorde lønn og personalkostnader TNOK 
6.374 (TNOK 5.710) og øvrige driftskostnader 
TNOK 5.366 (TNOK 5.910). Økningen i lønn 
og personalkostnader i første kvartal 2010 
sammenlignet med tilsvarende periode 
i 2009 skyldes økte pensjonskostnader. 
Varekostnader for 1. kvartal 2010 utgjorde 
TNOK 194 (TNOK 4) og er i hovedsak knyttet 
til en avsetning for ukurans.

finansiell stilling
Sum eiendeler var på TNOK 42.146 den 
31. mars 2010 (TNOK 25.338), og av dette 
utgjorde omløpsmidler TNOK 38.566 (TNOK 
21.624). Likvider utgjorde størsteparten 
av omløpsmidlene og ved utgangen av 
mars 2010 utgjorde likvider TNOK 32.921 

(TNOK 18.250). Samlet verdi av varelage-
ret utgjorde den 31. mars 2010 TNOK 2.425 
(TNOK 1.430).

Egenkapitalen var 31. mars 2010 på TNOK 
26.352 (TNOK 17.140).  Kortsiktig gjeld var 
31. mars 2010 på TNOK 7.448 (TNOK 5.128) 
og pensjonsforpliktelser beløp seg til TNOK 
2.774 (TNOK 2.132). Annen langsiktig gjeld 
ved utgangen av 1. kvartal 2010 utgjorde 
TNOK 5.572 (TNOK 938) og er knyttet til 
leasing av utstyr til selskapets laborato-
rium 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 første kvartal 2010 utgjorde kon-
tantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 
TNOK -10.995 (TNOK -9.282). Den viktigste 
årsaken til endring av kontantstrøm fra 
operasjonelle aktiviteter fra 1. kvartal 2010 
til 1. kvartal 2009 er endring i fordringer. 
Finansieringsaktiviteter i 1. kvartal 2010 
inkluderer en emisjon med netto proveny 
(fratrukket emisjonskostnader) på TNOK 
8.747. Selskapets likvider er plassert i bank 
og utgjorde 31. mars 2010 TNOK 32.921 (NOK 
18.250k).

finansiering og egenkapital
Selskapet har i kvartalet gjennomført en 
emisjon av 3,5 millioner aksjer med brutto 
proveny på NOK 9,6 millioner og derav en 
økning i aksjekapitalen på TNOK 175 til TNOK 
3.512. Etter vedtak av generalforsamlingen 
den 18. desember 2009 har alle som har 
blitt tildelt aksjer i den rettede emisjonen 

den 26. november 2009 og i emisjonen den 
22. februar 2010, fått tildelt 1 frittstående 
tegningsrett for hver aksje som ble tildelt i 
emisjonene. Tegningskurs for tegningsret-
tene er satt til NOK 3,25 per aksje og de kan 
utøves til og med 30. september 2010.

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 sel-
skapets kontroll og avhengig av risikofak-
torer 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 utviklingen i selskapets produkt-
lanseringer og salgsutvikling av testene 
samt likviditetsrisiko relatert til behov for 
tilstrekklig kapital for videre drift inntil 
salgsinntekter kan dekke driftskostna-
dene.

Utsikter fremover
Lansering av ADtect® i europeiske land sammen med Ferrer•	
Oppnå markedsaksept av ADtect® og BCtect® i Europa fra en voksende kundebase etterfulgt av •	
en gradvis økning av salgsinntekter
Fortsette videre med planen for markedsadgang til USA•	
Fortsette å promotere ”companion diagnostics” og våre biomarkører til større farmasøytiske •	
selskaper
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REgNSKAP - 1. KVARTAL 2010

oPPSTiLLiNg oVER 
ToTALRESULTAT Note 2010 2009 2009

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

Driftsinntekter

Andre driftsinntekter 0 5 131
Sum driftsinntekter 0 5 131

Driftskostnader

Vareforbruk 4 194 4 372
Sum varekostnad 194 4 372

Driftskostnader

Lønnskostnader 6.374 5.710 21.275
Avskrivninger 235 226 966
Nedskrivning 0 0 352
Andre driftskostnader 5.131 5.684 17.021
Sum andre driftskostnader 11.739 11.620 39.614

Sum driftskostnader 11.933 11.624 39.986

Driftsresultat -11.933 -11.619 -39.856

Finansinntekter 224 289 738
Finanskostnader 106 45 214
Netto finansinntekter/kostnader 117 244 524

Resultat før skatt -11.816 -11.375 -39.332

Skattekostnad 0 0 0

Periodens resultat -11.816 -11.375 -39.332

Annet totalresultat 0 0 0
Totalresultat -11.816 -11.375 -39.332

Resultat pr. aksje (tall i NOK) -0,17 -0,22 -0,73
Utvannet resultat pr. aksje ( tall i NOK) -0,17 -0,22 -0,73
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oPPSTiLLiNg AV 
fiNANSiELL STiLLiNg Note 2010 2009 2009

(Tall i NOK 1.000) 31.03. 31.03. 31.12.

EiENDELER

Anleggsmidler
Goodwill 572 572 572
Programvare 1.475 761 1.559
Varige driftsmidler 1.533 2.381 1.576
Sum anleggsmidler 3.580 3.714 3.707

omløpsmidler
Varer 4 2.425 1.430 2.127
Kundefordringer 0 0 141
Andre fordringer 3.220 1.943 5.105
Likvider 32.921 18.250 35.404
Sum omløpsmidler 38.566 21.624 42.777

SUM EIENDELER 42.146 25.338 46.484

EgENKAPiTAL og gJELD

Egenkapital
Aksjekapital 2 3.512 2.587 3.337
Innskutt egenkapital 2 34.656 25.927 65.368
Annen egenkapital -11.816 -11.375 -39.332
Sum egenkapital 26.352 17.140 29.373

Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelse 2.774 2.132 2.571
Sum avsetning for forpliktelser 2.774 2.132 2.571

Annen langsiktig gjeld
Annen langsiktig gjeld 5.572 938 5.698
Sum annen langsiktig gjeld 5.572 938 5.698

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 2.310 1.433 3.307
Skyldige offentlige avgifter 931 874 1.950
Annen kortsiktig gjeld 4.207 2.822 3.586
Sum kortsiktig gjeld 7.448 5.128 8.842

Sum egenkapital og gjeld 42.146 25.338 46.484
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oPPSTiLLiNg AV 
KoNTANTSTRØMMER Note 2010 2009 2009

(Tall i NOK 1.000) Q1 Q1 1.1.-31.12.

Likvider tilført/brukt 
på virksomheten

Resultat før skattekostnad -11.816 -11.375 -39.332
Periodens betalte skatt 0 0 0
Ordinære avskrivninger 235 226 966
Nedskrivninger på anleggsmidler 0 0 352
Virkelig verdi tildelte opsjoner 48 102 409
Tap ved salg av varige driftsmidler 0 0 0
Forskjell i pensjonskostnader og  
inn-/utbetalinger i pensjonsordninger 203 170 609
Endring i varer, kundefordringer 
og leverandørgjeld -1.153 -2.024 -988
Endring i andre kortsiktige  
fordringer og gjeld 1.488 3.619 2.296
Netto kontantstrøm fra 
operasjonelle aktiviteter -10.995 -9.282 -35.687

Likvider tilført/brukt 
på investeringer

Innbetalinger ved salg av 
varige driftsmidler 0 0 0
Utbetalinger ved kjøp av 
varige driftsmidler -108 -310 -1.394
Netto kontantstrøm fra investeringer -108 -310 -1.394

Likvider tilført/brukt på finansiering

Innbetaling av egenkapital 8.747 0 39.883
Innbetalinger ved opptak 
ny langsiktig gjeld 0 5.000
Utbetaling ved nedbetaling av 
langsiktig gjeld -126 -116 -356
Netto kontantstrøm fra finansiering 8.621 -116 44.527

Netto endring i likvider i perioden -2.483 -9.708 7.446

Kontanter og bankinnskudd 32.921 18.250 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 

egenkapital
Sum 

egenkapital
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 47.964 0 47.964 0
Emisjon 22.02.2010 2 175.000 9.450.000 0 0 9.625.000 3.500.000
Transaksjonskostnader 0 -878.105 0 0 -878.105 0
Totalresultat 01.01.-31.03.2010 0 0 0 -11.815.847 -11.815.847 0
Pr. 31.03.2010 3.511.826 34.607.983 47.964 -11.815.847 26.351.928 70.236.520
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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 International Financial Reporting Standards (”IFRS”). 

Regnskapsprinsippene og beregningsmetodene som er benyttet i delårsregnskapet er konsistente med de som er benyttet i siste årsregn-
skap.

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 opprinne-
lige 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”. Års-
regnskapet 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.

Selskapet er med nåværende kostnadsnivå finansiert for en kortere periode enn ett år. Det forventes at bidrag fra salgsinntekter ikke 
vil være tilstrekklig til å dekke finansieringsbehovet for de neste 12 måneder. I februar 2010 ble det gjennomført en reparasjonsemisjon 
med brutto emisjonproveny på NOK 9,6 millioner. I henhold til vedtak på ekstraordinær generalforsamling 18. desember 2009 utstedte 
selskapet til sammen 16 millioner frittstående tegningsretter i februar 2010. Hver frittstående tegningsrett gir rett til å kreve utstedt én 
ny aksje i Selskapet til tegningskurs på NOK 3,25 per aksje. De frittstående tegningsrettene har varighet til og med 30. september 2010. Ved 
full utøvelse av de frittstående tegningsrettene som nevnt over vil selskapet ha tilstrekklig med arbeidskapital for de neste 12 måneder 
med dagens kostnadsnivå. Det arbeides derfor målrettet for at de frittstående tegningsrettene blir utøvd. Dersom de frittstående teg-
ningsrettene ikke fører fram kan det medføre at selskapet må søke ny finansiering med ulike finansieringsformer, herunder låneopp-
tak, egenkapitalfinansiering og forskningsfinansiering. Styret er positive til at arbeid med å sikre videre finansiering lar seg gjennomføre. 
Styret bekrefter på dette grunnlag at forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og at delårsregnskapet er avlagt i henhold til denne 
forutsetning.

Note 3: Nærstående parter 

Transaksjoner med nærstående parter i form av konsulenttjenester har funnet sted 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 
første kvartal 2010 nedskrevet med TNOK 107. 

Note 5: 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.

Q1 - 2010 Q1 - 2009
Ferdigvarer 2.425 1.430
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