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HØYDEPUNKTER
Salg via distributører går tregt og er lavere enn forventet  >

Den første klinikken i UK markedsfører nå BCtect® og ytterligere 6  >
klinikker starter etter sommeren

DiaGenic’s konkurransefortrinn og styrke innen patent driver interessen fra  >
Farmasøytiske og PET billeddiagnostikk selskaper framover. Flere interak-
sjoner pågår innen Alzheimer feltet (ADtect®/MCItect)
Nytt styre er valgt – økt fokus på partner muligheter for DiaGenic  >

HØYDEPUNKTER ETTER KVARTALSSLUTT
Selskapet har blitt meddelt patent i Europa i patentfamilie 3 som dekker 30  >
land i Europa

Fremskritt i interaksjoner med Pharma og 
Imaging selskaper
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BIomARKØRER TIL BRUK FoR 
LEgEmIDDELUTVIKLINg

Et viktig strategisk satsningsområde for 
DiaGenic er biomarkører for legemiddelut-
vikling og “companion diagnostics” og har 
vært hovedfokus i andre kvartal. 
Innen Alzheimer feltet er innovativ billeddi-
agnostikk (18F PET imaging) fra ledende Life 
Science selskaper nær myndighetsgodkjen-
nelse (Fullføring av Fase III). Behandlingsal-
ternativer og nye legemidler fra farmasøy-
tiske selskaper innen Alzheimer feltet har 
fortsatt utfordringer med for lav treffsik-
kerhet på Alzheimer diagnosen, både innen 
klinisk utprøvning og i klinisk praksis. Dette 
har medført stor interesse for DiaGenic’s 
teknologi de siste to kvartal.  

Ledende farmasøytiske selskaper og 
selskaper innen bildediagnostikk viser stor 
interesse for DiaGenic. Denne interessen 
har sitt utspring i vår IP og utviklingen 
av ADtect® - verdens første CE merkede 
blod baserte test for tidlig deteksjon av 
Alzheimer’s sykdom, og DiaGenic’s unike 
erfaring og kompetanse i å utvikle biomar-
kører ved måling av genuttrykk i blod.  
Felles for disse selskapene er behovet for 
en biomarkør som er enkel i bruk og som er 
godkjent for IVD bruk. En blodbasert test 
kan brukes til å velge ut de rette pasientene 
for behandling eller de rette pasientene til 
kostbar PET undersøkelse. 

DiaGenic sitt hovedmål for samarbeid 
med legemiddelindustrien er produkter 
for “companion diagnostics”, der DiaGenic 
sine blodbaserte tester brukes sammen 
med nye legemidler eller bildediagnostikk. 
DiaGenic ser hvilket betydelig salgs- og 
markedsføringsapparat disse selskapene 
representerer.

Som et resultat av DiaGenic’s nye fokus 
har selskapet konstituert et nytt styret 
som har utstrakt erfaring fra internasjo-
nal legemiddel industri, ledet av Dr. Med. 
Henrik Lund, tidligere Vice President i Astra 
Zeneca, og nestleder Cand. Pharm, M.Sc 
Ingrid Wiik, tidligere adm. dir i NYSE noterte 
Alpharma Inc.  I tillegg har 4 av styremed-
lemmene bakgrunn fra dette industriseg-
mentet (Shah, Kihlström, Holmlund og 
Blair). Henrik Lund har i tillegg en konsulen-
trolle for DiaGenic, godkjent av generalfor-
samlingen, for aktiviteter knyttet opp mot 
partner avtaler til legemiddelindustrien. 
DiaGenic har i tillegg re-allokert ressurser 
fra IVD salg for å lede disse prosjektene.
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IN-VITRo DIAgNoSTIKK SALg og 
mARKEDSFØRINg

Europa – Bygge markedet

Salget av ADtect® og BCtect® gjennom 
distributører går sakte fremover og er 
svakere enn forventet. Markedsbarrierene 
for direktesalg av nye innovative diagnos-
tiske produkter basert på genekspresjons-
teknologi er høy i noen segmenter.  
Men, tilbakemeldingene fra klinikere 
støtter den kombinerte bruken av blod 
baserte tester og kostbar billeddiagnostikk 
som PET. Selskaper som utvikler Alzheimer 
legemidler er opptatt av å forbedre diag-

nostikken utover den kliniske diagnosen og 
behovet for en identifisere tidlige stadier av 
kognitiv svikt som kan lede til Alzheimer’s 
sykdom. For fullt ut å kunne utnytte vårt 
europeiske distributørnettverk trenger vi 
tilslutning, støtte og markedsmusklene 
fra de store aktørene for å drive salg og 
inntekter. Dette reflekteres i kvartalets 
fokus for å oppnå samarbeid med slike 
ledende selskaper.  

I løpet av kvartalet har den første klinikken, 
The London Breast Clinic, initiert markeds-
føring av BCtect® som et verktøy for å 
diagnostisere kreft hos yngre kvinner med 

mistenkelige funn fra mammografi. Selv 
om BCtect er i en nisjeposisjon, tiltrekker 
den seg interesse fra andre privatklinikker, 
media og enkelte bekymrede pasienter. 
Etter kvartalet vil ytterligere 6 privatkli-
nikker tilby BCtect® gjennom den samme 
posisjoneringen. 

Tidligere i år signerte DiaGenic og Ferrer en 
distribusjonsavtale for ADtect®. Avtalen 
gir Ferrer, eksklusive rettigheter til å selge 
og markedsføre ADtect® initialt i Tyskland, 
Belgia, Nederland, Luxemburg, Frankrike, 
Italia, Spania og Portugal etterfulgt av latin 
Amerika.
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Europe*
Designated countries
Austria, Belgium, Switzerland, Cyprus, 
Germany, Denmark, Spain, Finland, France, 
United Kingdom, Greece, Ireland, Italy, 
Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, The 
Netherlands, Portugal and Sweden

Europe**
Designated countries
Austria, Belgium, Switzerland, Cyprus, 
Germany, Denmark, Spain, Finland, France, 
United Kingdom Greece, Ireland, Italy, Liech-
tenstein, Luxembourg, Monaco, Netherlands, 
Portugal, Romania, Sweden, Slovenia, Slovakia 
and Turkey

ARIPO* (African Regional Intellectual 
Property Organization)
Designated countries
Botswana, Gambia, Ghana, Kenya, Lesotho, 
Malawi, Mozambique, Namibia, Sierra Leone, 
Sudan, Swaziland, Tanzania, Uganda, Zambia 
and Zimbabwe

List of granted patents/allowed patent 
applications
US 6720138; EP 0979308; EP 1323728; 
NO 317247; NO 20040371; JP 4163758; 
HK 1026003; HK 03109502.9; AU 2003286262; 
NZ 540750; IN 2701/DELNP/2005; 
ZA 2005/03797; ZA 2006/10644; HK 1057217; 
NO 327084; EP 156557431

Patent overview
17th of August 2010

Family 1 Family 2 Family 3
(WO 98/49342) (WO 2004/046382) (WO 2005/118851)

Expiry year 2017 2023 2024

G A P G A P G A P
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US 1 0 2 0 0 1 0 0 1
Europe* 2 0 1 0 0 0 0 0 1
Europe** 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Norway 2 0 0 0 0 1 0 0 1
Japan 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Canada 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Hong Kong 2 0 0 0 0 1 0 0 1
China 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Australia 0 0 0 1 0 0 0 0 1
New Zealand 0 0 0 1 0 0 1 0 0
India 0 0 0 1 0 0 0 0 1
South Africa 0 0 0 1 0 0 1 0 0
ARIPO* 0 0 0 0 0 1 0 0 1

G       Number of patents granted
A       Number of patents accepted by examiner
P       Number of patents in progress

FoRSKNINg og UTVIKLINg

Alzheimer’s sykdom
Multisenter studien som ligger til grunn 
for utviklingen av ADtect® er basert på 
pasienter som ble rekruttert fra hukommel-
sesklinikker og sykehus. Den uavhengige 
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. 
Denne studien ble presentert på ICAD 2010 
med tittelen “Impact of Clinical Accuracy 
in the Development and Validation of a 
Blood based Test for Early Detection of 
Alzheimer’s Disease”. Presentasjon tok i 
tillegg opp utfordringen med lav treffsik-
kerhet blant klinikere som diagnostiserer 
Alzheimers, som igjen medfører en unde-
restimering av den virkelige treffsikkerhe-
ten. Data som sammenlignet resultater fra 
ADtect® med biomarkører fra spinalvæske 
i Alzheimer pasienter, viste overensstem-
melse på >80%.  En annen presentasjon fra 
DiaGenic i ”Hot Topic” seksjonen var “How 
closely is the gene expression in blood of 
Alzheimer’s disease patients associated 
with the known biology of the disease”. 
Denne presentasjonen sammenstiller 32 av 
genene inkludert i ADtect® med gener som 
er forbundet med Alzhemer’s sykdom eller 
hjerne og nevron funksjon. Denne observa-
sjonen assosierer for første gang biologien 
av DiaGenics blod baserte diagnostiske 
tester med et kjent sykdomspatologi av 
Alzheimer’s pasienter.

Brystkreft
Studiene som ligger til grunn for CE merking 

støtter bruken av BCtect® som et hjel-
pemiddel i diagnostisering av brystkreft 
i pasienter som er under utredning for 
mulig brystkreft og ikke som en første-
linjetest eller et screening verktøy for 
brystkreft. For å utvikle dokumentasjonen 
til sistnevnte, har DiaGenic nå blitt tilbudt 
tilgang til blodprøver fra en studie som 
nylig er startet i Storbritannia. I denne pro-
spektive studien vil 3.000 yngre kvinner bli 
fulgt opp med mammografi og blodprøver 
over en 2 års periode. 

I løpet av første halvår 2010 ble BCtect® 
og dens bruksområdet presentert ved 
følgende internasjonale kongresser; 
7th European Breast Cancer Conference, 
EBCC 2010, “Early breast cancer detection: 
Validation of a commercially available 
blood-based gene expression test”.

IMPAKT 2009 Breast Cancer Conference, 
“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 
artikkelen diskuterer valget av prober 
basert på hel genom analyse av bryst-
kreftpasienter og er vår referanse for de 
kommende artikler om BCtect®. 

Parkinson’s sykdom
Utviklingen av PDtect®, tidlig diagnose av 
Parkinson’s sykdom, mottar forsknings-

støtte fra Norges Forskningsråd gjennom 
BIA midler (Brukerstyrt innovasjonsa-
rena). Prøveinnsamlingen fra studisteder 
i Europa skrider fremover og DiaGenic er 
klar for identifikasjon og seleksjon av gener 
og gjennomfører nå en hel genom analyse 
av et utvalg av prøver..

Patenter
DiaGenic har i første halvår blitt tildelt 
familie 3 patent i New Zealand, som er det 
andre patentet i familie 3. Patentet omfatter 
et sett gensekvenser og gen-familier for 
diagnose av brystkreft.

Etter kvartalets slutt har selskapet 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 molekylærdiagnostikk 
basert på blodbaserte genekspresjonstes-
ter. 
 
Selskapet har også sendt inn patentsøknad 
med tittelen ”Diagnostic gene expression 
platform” (tidligste prioritetsdato er 10. 
januar 2010). Oppfinnelsen i denne patent-
søknaden er knyttet opp mot oligonukleo-
tid prober, fremskaffet i form av sett, som 
kan brukes til å klargjøre genekspresjons-
mønster og identifisere, diagnostisere eller 
monitorere brystkreft eller tilhørende 
stadier. 
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Fremtidsutsikter
Øke fokus på “companion diagnostics”, herunder markedsføring av DiaGenic’s biomarkører til far-•	
masøytiske selskaper, med det mål å oppnå partner avtaler. 
Oppnå markedsaksept av BCtect® og ADtect®, i utvalgte markeder i Europa •	
Videreutvikle planen for markedsadgang til USA.•	

ØKoNomI

Kostnader i 2. kvartal 2010 lavere enn 
1. kvartal 2010. 20 mNoK i likvider ved 
utgangen av kvartalet.

Selskapet er med nåværende kostnads-
nivå finansiert for en periode på mindre 
enn ett år. Det arbeides derfor målrettet 
med finansiering av selskapet, herunder 
innløsning av tegningsretter og egenkapi-
talfinansiering. 

Sammenligningstall fra tilsvarende periode 
forrige år er vist i parentes.

Totalresultat
Inntekter og forskningsstøtte
DiaGenic hadde driftsinntekter på TNOK 
8 i 2. kvartal og for 1. halvår 2010 (TNOK 0 
og TNOK 5). Forskningsstøtte nettoføres i 
regnskapet (som reduksjon av driftskost-
nader). I 2. kvartal 2010 utgjorde forsknings-
støtte TNOK 971 (TNOK 1.379). For første 
halvår 2010 utgjorde forskningsstøtte 
TNOK 1.834 (TNOK 2.121).

Driftskostnader
For andre kvartal 2010 utgjorde sum drifts-
kostnader etter fradrag for offentlige 
tilskudd TNOK 10.525 (TNOK 7.577). Av 
totale driftskostnader for 2. kvartal 2010 
utgjorde lønn og personalkostnader TNOK 
4.202 (TNOK 3.625) og øvrige driftskostna-
der TNOK 6.253 (TNOK 3.890). Økningen i 
øvrige driftskostnader i andre kvartal 2010 
sammenlignet med tilsvarende periode i 
2009 skyldes redusert forskningsstøtte 
(som føres som en reduksjon av driftskost-
nadene) samt økte patentkostnader. Vare-
kostnader for 2. kvartal 2010 utgjorde TNOK 
71 (TNOK 62).

For første halvår 2010 utgjorde sum drifts-
kostnader etter fradrag for offentlige 
tilskudd TNOK 22.459 (TNOK 19.196). Av 
totale driftskostnader for 1. halvår 2010 

utgjorde lønn og personalkostnader TNOK 
10.576 (TNOK 9.336) og øvrige driftskost-
nader TNOK 11.618 (TNOK 9.795). Økningen 
øvrige driftskostnader i første halvår 2010 
sammenlignet med tilsvarende periode i 
2009 skyldes redusert forskningsstøtte 
(som føres som en reduksjon av driftskost-
nadene), økte patentkostnader og økte 
kostnader forbundet med en økt satsning 
mot farmasøytisk industri. Varekostnader 
for 1. halvår 2010 utgjorde TNOK 265 (TNOK 
71) og er i hovedsak knyttet til en avsetning 
for ukurans.

Finansiell stilling
Sum eiendeler var på TNOK 30.249 den 
30. juni 2010 (TNOK 18.080), og av dette 
utgjorde omløpsmidler TNOK 26.888 (TNOK 
14.097). Likvider utgjorde størsteparten av 
omløpsmidlene og ved utgangen av mars 
2010 utgjorde likvider TNOK 19.812 (TNOK 
8.101). Samlet verdi av varelageret utgjorde 
den 30. juni 2010 TNOK 2.589 (TNOK 2.455).

Egenkapitalen var 30. juni 2010 på TNOK 
15.550 (TNOK 9.782).  Kortsiktig gjeld var 30. 
juni 2010 på TNOK 6.248 (TNOK 5.147) og pen-
sjonsforpliktelser beløp seg til TNOK 2.977 
(TNOK 2.302). Annen langsiktig gjeld ved 
utgangen av 2. kvartal 2010 utgjorde TNOK 
5.474 (TNOK 849) 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 andre kvartal 2010 utgjorde kontant-
strøm fra operasjonelle aktiviteter TNOK 

-12.679 (TNOK -9.567), og TNOK -23.674 (TNOK 
-18.849) for første halvår 2010. Den viktigste 
årsaken til endring av kontantstrøm fra 
operasjonelle aktiviteter er endringer i 
driftsresultatet. Finansieringsaktiviteter 
i 1. halvår 2010 inkluderer en emisjon med 
netto proveny (fratrukket emisjonskost-
nader) på TNOK 8.431. Selskapets likvider 

er plassert i bank og utgjorde 30. juni 2010 
TNOK 19.812 (TNOK 8.101).

Finansiering og egenkapital
Selskapet har i første halvår 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 22. 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 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 behov for til-
strekklig kapital for videre drift inntil drifts-
inntektene kan dekke driftskostnadene.
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REgNSKAP - 2. KVARTAL 2010

oPPSTILLINg oVER ToTALRESULTAT

Note 2010 2009 2010 2009 2009

(alle tall i hele NOK 1 000) Q2 Q2 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. 1.1.-31.12.

Driftsinntekter

Andre driftsinntekter 8 0 8 5 131
Sum driftsinntekter 8 0 8 5 131

Driftskostnader

Vareforbruk 4 71 62 265 71 372
Sum varekostnad 71 62 265 71 372

Driftskostnader

Lønnskostnader 4 202 3 625 10 576 9 336 21 275
Avskrivninger 235 226 470 451 966
Nedskrivning 0 0 0 0 352
Andre driftskostnader 6 018 3 664 11 148 9 344 17 021
Sum andre driftskostnader 10 454 7 515 22 194 19 130 39 614

Sum driftskostnader 10 525 7 577 22 459 19 201 39 986

Driftsresultat -10 518 -7 577 -22 451 -19 196 -39 856

Finansinntekter 177 167 401 456 738
Finanskostnader 194 50 300 95 214
Netto finansinntekter/kostnader -16 116 101 361 524

Resultat før skatt -10 534 -7 460 -22 350 -18 835 -39 332

Skattekostnad 0 0 0 0 0

Periodens Resultat -10 534 -7 460 -22 350 -18 835 -39 332

Annet totalresultat 0 0 0 0 0
Totalresultat -10 534 -7 460 -22 350 -18 835 -39 332

Resultat pr. aksje (tall i NOK) 5 -0,15 -0,14 -0,32 -0,36 -0,73
Utvannet resultat pr. aksje ( tall i NOK) 5 -0,15 -0,14 -0,32 -0,36 -0,73
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oPPSTILLINg AV FINANSIELL STILLINg

Note 2010 2009 2009

(Tall i NOK 1.000) 30.6. 30.6. 31.12.

Eiendeler

Anleggsmidler
Goodwill 572 572 572
Programvare 1 391 1 255 1 559
Varige driftsmidler 1 398 2 155 1 576
Sum anleggsmidler 3 361 3 983 3 707

omløpsmidler
Varer 4 2 589 2 455 2 127
Kundefordringer 8 141
Andre fordringer 4 480 3 542 5 105
Likvider 19 812 8 101 35 404
Sum omløpsmidler 26 888 14 097 42 777

Sum eiendeler 30 249 18 080 46 484

EgENKAPITAL og gJELD

Egenkapital
Aksjekapital 2 3 512 2 587 3 337
Innskutt egenkapital 2 34 388 26 030 26 036
Periodens resultat -22 350 -18 835 0
Sum egenkapital 15 550 9 782 29 373

Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelse 2 977 2 302 2 571
Sum avsetning for forpliktelser 2 977 2 302 2 571

Annen langsiktig gjeld
Annen langsiktig gjeld 5 474 849 5 698
Sum annen langsiktig gjeld 5 474 849 5 698

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 2 900 2 609 3 307
Skyldige offentlige avgifter 1 451 1 056 1 950
Annen kortsiktig gjeld 1 897 1 482 3 586
Sum kortsiktig gjeld 6 248 5 147 8 842

Sum egenkapital og gjeld 30 249 18 080 46 484
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oPPSTILLINg AV KoNTANTSTRØmmER

Note 2010 2009 2010 2009 2009

(Tall i NOK 1.000) Q2 Q2 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. 1.1.-31.12.

Likvider tilført/
brukt på virksomheten

Resultat før skattekostnad -10 534 -7 460 -22 350 -18 835 -39 332
Periodens betalte skatt 0 0 0 0 0
Ordinære avskrivninger 235 226 470 451 966
Nedskrivninger på anleggsmidler 0 0 0 0 352
Virkelig verdi tildelte opsjoner 48 102 96 205 409
Tap ved salg av varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Forskjell i pensjonskostnader og  
inn-/utbetalinger i pensjonsordninger 203 170 406 341 609
Endring i varer, kundefordringer 
og leverandørgjeld 418 152 -735 -1 872 -988
Endring i andre kortsiktige  
fordringer og gjeld -3 050 -2 757 -1 562 862 2 296
Netto kontantstrøm fra 
operasjonelle aktiviteter -12 679 -9 567 -23 674 -18 849 -35 687

Likvider tilført/
brukt på investeringer

Innbetalinger ved salg av 
varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Utbetalinger ved kjøp av 
varige driftsmidler -16 -494 -124 -804 -1 394
Netto kontantstrøm fra investeringer -16 -494 -124 -804 -1 394

Likvider tilført/brukt på finansiering

Innbetaling av egenkapital -316 0 8 431 0 39 883
Innbetalinger ved opptak ny 
langsiktig gjeld 0 0 5 000
Nedbetaling av langsiktig gjeld -98 -88 -224 -204 -356
Netto kontantstrøm fra finansiering -414 -88 8 207 -204 44 527

Netto endring i likvider i perioden -13 109 -10 150 -15 591 -19 857 7 446

Kontanter og bankinnskudd 19 812 8 101 19 812 8 101 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 96 042 0 96 042 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.-30.06.2010 0 0 0 -22 349 762 -22 349 762 0
Pr. 30.06.2010 3 511 826 34 292 293 96 042 -22 349 762 15 550 401 70 236 520

Oslo, 18. August 2010

ERKLæRINg FRA STYRET og ADmINISTRERENDE DIREKTØR

Vi erklærer etter beste overbevisning at halvårsregnskapet for 1. halvår 2010, som er utarbeidet i samsvar med IAS 34 – Delårsrapportering 
og at opplysninger i regnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet. Vi erklærer 
også, etter beste overbevisning, at halvårsberetningen gir en rettvisende oversikt over informasjon som er påkrevet under Verdipapirlo-
vens § 5-6 fjerde ledd.
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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 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 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”.  Årsregnskapet 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 emisjonsproveny 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 22. 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 låneopptak, 
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 halvår 2010 nedskrevet med TNOK 107. 

Note 5: Resultat pr. aksje – tall i NoK

Tabellen viser endringene i antall aksjer i første halvår 2010. 

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.

30 juni 2010 30 juni 2009

Ferdigvarer 2.589 2.455

Ordinære aksjer
Antall utestående aksjer - 01.01.2010 66 736 520
Emisjon innbetalt 22.02.2010 3 500 000
Antall utestående aksjer - 30.06.2010 70 236 520
Gjennomsnittlig antall aksjer pr. 30.06.2010 69 211 658
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