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HØYDEPUNKTER
Signert FoU avtale med Pfizer for utvikling av MCI og AD biomarkører  >
Pågående diskusjoner med flere ledende farmasøytiske selskaper og  >
selskaper innen bildediagnostikk utvikler seg i henhold til plan
Vellykket emisjon av NOK 70 + 30 millioner gjennomført >
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diagnostiske tester søkes utviklet. Studien 
vil sammenligne endringer i genekspre-
sjonsmønster i blod over tid på pasienter 
med stabil mild kognitiv svikt (MCI), MCI 
som konverterer til AD (prodromal AD), og 
for ulike stadier av AD. Målet er å identifi-
sere genekspresjonsmønster i blod som er 
spesifikt for gruppen av MCI pasienter som 
vil utvikle Alzheimers sykdom senere (m.a.o. 
en prodromal AD test).   Denne avtalen er 
den første i en potensiell modulær samar-
beidsmodell som søker å utvikle og validere 
ny blodbasert diagnostikk for å supportere 
Pfizer sine behov innen utvikling AD 
legemidler, og avtalen gir Pfizer rettigheter 
til å bruke DiaGenic sin genekspresjonstek-
nologi i interne FoU studier.

Produkt for bildediagnose av Alzheimers 
sykdom (med 18F-PET amyloid tracers) 
er ventet å nå markedet i 2012 og vil øke 
den diagnostiske nøyaktigheten. Mar-
kedsundersøkelser gjennomført av disse 
selskapene har indikert et klart behov 
for å kombinere blodbasert diagnostikk 
og avansert billeddiagnostikk (PET), både 
for å etablere klinisk aksept av PET innen 
AD feltet og for å redusere utfordringer 
knyttet til refusjonsordninger. DiaGenic er i 
dialog med flere billeddiagnostikkselskaper 
som utvikle 18F-PET tracere og diskuterer 
potensiell bruk av ADtect til retrospektive 

analyser av fullførte fase III AD studier og 
bruk av genekspresjonsanalyse i planlagte 
prodromal AD (MCI) studier. Det er god 
fremdrift i disse dialogene og i samsvar 
med planen. For ytterligere å støtte disse 
partneraktivitetene søkes det offentlig 
finansiering av felles forskningsaktiviteter 
gjennom kanaler som Innovasjon Norge. 

For å styrke dialogen med farma og bil-
leddiagnostikk selskapene har DiaGenic i 
samarbeid med tredjeparter gjennomført 
markedsanalyser av det diagnostiske 
markedet i USA. Analysene gir data om 
refusjonsnivået i USA for ADtect, samt 
bekrefter mulighetene for en lab utviklet 
test (LDT) som steget før en full FDA god-
kjennelse.  Den bekrefter også at det er et 
betydelig behov for blodbasert AD diagnos-
tikk i det amerikanske markedet. Analysene 
indikerer også en vesentlig ekspansjon av 
markedspotensialet ved introduksjon av 
nye sykdomsmodifiserende legemidler for 
AD.

Grunnet endringen i kommersiell strategi er 
support til distributører i Europa redusert 
og selskapet forventer derfor begrenset 
salg av tester til leger på kort sikt. Support 
til Ferrer er uendret og er knyttet opp mot 
lansering av ADtect ® i Spania, og senere 
Tyskland. 

BiomaRKØRER foR lEgEmiD-
DElUTviKliNg og ”ComPaNioN 
DiagNosTiC” 
Et viktig strategisk satsningsområde for 
DiaGenic er biomarkører for legemid-
delutvikling og “companion diagnostics”. 
Alzheimer sykdom (AD) er en enorm 
utfordring for det globale helsesystemet 
og påvirker 34 millioner over hele verden. 
Farmasøytiske selskaper selger legemidler 
til en verdi av mer enn 4 milliarder dollar 
relatert til dette sykdomsfeltet. Med en 
økende eldre befolkning er det ventet at 
dette markedet vil nå 13 milliarder USD i 
2017 dersom en inkluderer de pre-kliniske 
stadiene av AD, såkalt mild kognitiv svikt 
(MCI), også kalt prodromal AD. Alle de store 
farmasøytiske selskapene jobber aktivt 
innen dette sykdomsfeltet, og en rekke 
nye legemidler som er rettet mot pasienter 
med prodromal AD er under utvikling. For 
å velge ut de riktige pasienter til kliniske 
forsøk er det behov for nye diagnoseverk-
tøy. DiaGenic har gjort store fremskritt i 
kvartalet med sine parallelle dialoger med 
farma selskap om mulig samarbeid.

Den første materialisering fra legemid-
delindustrien knyttet til DiaGenic som en 
leverandør av biomarkører for Alzheimers 
sykdom kom i desember gjennom en FoU 
avtale med Pfizer. Ved initialt å benytte seg 
av DiaGenic sine pågående studier, biobank 
og 1200 forhåndsselekterte gener fra 
tidligere hel-genomstudier, skal flere nye 

sammENDRag av åRET 2010
DiaGenic har i 2010 gjort betydelige endringer i sin forretningsstrategi for bedre å utnytte selskapets kommer-
sielle potensial og den verdifulle patentporteføljen.  Siden implementering av den nye strategien har Selskapet 
gjort betydelige forretningsmessige framskritt mot større farmasøytiske selskaper. DiaGenic er godt posisjo-
nert som partner med større legemiddel- og billeddiagnostikkselskaper. Tilnærmingen er basert på en trinnvis 
modell som består av innledende inntekter fra FoU samarbeidsavtaler, etterfulgt av lisensavtaler og senere 
produktsalg av molekylærdiagnostiske tester.  DiaGenic sitt mål er å skape aksjonærverdier gjennom å levere 
på den nye strategien. 

Noen av de viktigste milepælene for 2010 er: 

Inngått FoU avtale med Pfizer i desember der målet er å identifisere genekspresjonssignaturer i blod fra ��
pasienter som vil konvertere fra mild kognitiv svikt (MCI) til Alzheimers sykdom (AD), samt signaturer som 
kan assosieres med ulike stadier innen Alzheimers sykdom.

Langsiktig finansiering av selskapet er sikret gjennom emisjoner i fjerde kvartal på til sammen NOK 100 ��
millioner.

Publisering av to artikler i ”Journal of Alzheimer’s Disease”. Disse ”peer review” publikasjonene er de første ��
innenfor Alzheimer fra DiaGenic og vil bidra til økt tillit til ADtect® og DiaGenic’s konsept blant klinikere og 
farmasiselskaper. 

Patentporteføljer er ytterligere styrket og består nå av mer enn 100 patenter.��

Styrking av farmasøytisk kompetanse med de nye styremedlemmene Henrik Lund og Ingrid Wiik med ��
betydelig erfaring fra global farmasøytisk industri.

– 3 –



foRsKNiNg og PRoDUKT 
UTviKliNg 

alzheimer’s sykdom
Utviklingen av en ny biomarkør, MCItect®, 
for prodromal Alzheimer-diagnose dvs. 
predemens stadiet, har mottatt betydelig 
internasjonal oppmerksomhet fra legemid-
delselskaper. For å støtte denne aktivite-
ten har DiaGenic i løpet av de siste 3 årene 
gjennomført omfattende kliniske studier 
for å sikre tilgang på godt karakteriserte 
blodprøver for seleksjon av sykdoms-
relaterte gener. Sykehus i Norge, Sverige, 
Danmark, Nederland, Belgia og USA moni-
torerer for øyeblikket >650 pasienter, 
inklusive kontroller og pasienter med 
andre relevante sykdommer. DiaGenic har 
allerede en biobank av blodprøver i ver-
densklasse fra disse og tidligere studier; 
totalt mer enn 1950 blodprøver.  Biobanken 
har vist seg å være en viktig eiendel i 
DiaGenic sine samtaler med potensielle 
farma partnere.

Leger og andre eksterne parter bygger tillit 
til nye produkter gjennom ”peer reviewed” 
artikler. De to nylig publiserte vitenskap-
lige artiklene som er blitt publisert i Journal 
of Alzheimer’s Disease, ”A Gene Expression 
Pattern in Blood for Early Detection 
of Alzheimer’s Disease”  ved Booij et al 
beskriver en hel-genom studie utført  
med blodprøver AD pasienter. Den andre 
artikkelen av Rye et al ”A Novel Blood Test 
for Early Detection av Alzheimer’s Disease” 
beskriver utviklingen av ADtect®, og er 
de første artiklene  på AD fra DiaGenic. 
Artiklene har generert fornyet interesse 
til samarbeid fra flere selskaper og insti-

tusjoner, inklusive invitasjon til deltagelse 
i potensielle EU støttede forskningspro-
grammer.

Parkinson’s sykdom    
En multisenter studie, delvis finansiert av 
Norges Forskningsråd, muliggjør utvik-
lingen av en test for påvising av tidlig 
Parkinson’s sykdom og pågår i Norge, 
Sverige, Tyskland og Italia. Samarbeidet 
med universitetet i Firenze inkluderer 
nå også prøver til Parkinson’s prosjektet 
i tillegg til SPIDIA prosjektet (se under). 
Prøver fra mer enn 550 Parkinson’s 
pasienter, kontroller og pasienter med 
relaterte sykdommer har så langt blitt 
inkludert i prosjektet. Målet for studien er 
400 Parkinson prøver og 300 kontroller for 
å kunne validere en ny biomarkør.

En del av prøvene har vært analysert 
ved bruk av hel-genom analyse for å 
identifisere Parkinson’s relaterte prober 
(gener) for å utvikle sykdomsspesifikke 
diagnostiske modeller. Kliniske studier vil 
fortsette å støtte utvikling og validering 
av en biomarkør for Parkinson’s sykdom. 
Dette utviklingsløpet har vekket interesse 
fra flere legemiddelselskaper som utvikler 
behandling for tidlige stadier av Parkinson’s 
sykdom og som har behov for biomarkører 
knyttet til sykdommen.

sPiDia
DiaGenic er en av partnerne i det EU finan-
sierte prosjektet SPIDIA (www.spidia.
eu). SPIDIA prosjektet søker å forbedre 
og standardisere de kritiske stegene for 
håndtering av pasientprøver som skal 

analyseres ved bruk av moderne teknologi 
som for eksempel genekspresjons profi-
lering. Koordinator for SPIDIA er QIAGEN 
GmbH. DiaGenic er i frontlinjen sammen 
med en gruppe eksperter som etter to år 
i prosjektet har utviklet og validert nye 
verktøy for kvalitetskontroll av blodprøver. 
Disse verktøyene vil bli ytterligere validert 
i en stor europeisk ringstudie. Implemente-
ring av standardiserte og validerte verktøy 
for kvalitetskontroll av prøver vil gjøre det 
enklere å introdusere genekspresjonstes-
ter til klinisk bruk på markedet. I tillegg vil 
disse verktøyene forenkle prosesser og 
redusere kostnadene for nye tester som 
er under utvikling, samt for eksisterende 
tester som nå tilgjengelige i en service lab. 
SPIDIA finansieres med €9 millioner av EU 
gjennom det 7. rammeprogram. DiaGenic 
sin del av SPIDIA midlende utgjør ca. NOK 
5 millioner fordelt over prosjektets levetid 
på 4 år. 

Patenter
I fjerde kvartal har familie 3 patenter 
(patentfamilie 3), som dekker gensekven-
ser for diagnose av brystkreft for 30 land i 
Europa, blitt tildelt. 

I 2010 har DiaGenic styrket sin patentpor-
tefølje på tvers av flere patentfamilier, 
sykdomsområder, land og applikasjoner. 
Patent porteføljen på mer enn 100 patenter 
(tildelt/meddelt) har av flere tredjeparter 
blitt bekreftet å være en viktig eiendel 
for DiaGenic, som sikrer beskyttelse og 

”freedom to operate” med diagnostiske 
produkter.
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ØKoNomi

Langsiktig finansiering er sikret gjennom 
emisjon på NOK 100 millioner i 4.kvartal 
2010.

Selskapet har i fjerde kvartal gjennom-
ført en vellykket rettet emisjon på NOK 70 
millioner og en påfølgende reparasjonsemi-
sjon, for aksjonærer som ikke deltok i den 
rettede emisjonen, på NOK 30 millioner. 
Langsiktig finansiering av selskapet er 
dermed sikret.  I kvartalet har aktivite-
tene vært fokusert på fremskritt innen 
partneravtaler med farma, samt støtte til 
pågående kliniske studier innen nevrologi 
feltet (Alzheimer og Parkinson). Sammen-
lignet med tilsvarende periode i forrige år 
er totalresultatet forbedret med NOK 1,3 
millioner.

Sammenligningstall fra tilsvarende periode 
forrige år er vist i parentes.
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fremtidsutsikter
Levere på biomarkør og “companion diagnostics” strategien med FoU og lisensavtaler innen CNS •	
området rettet mot legemiddel og billeddiagnostikk industrien, med mål om ytterligere farma 
avtaler i 2011. 
Sørge	for	en	vellykket	leveranse	på	Pfizer	samarbeidet	i	2011	•	
Styrke og tilpasse organisasjonen til den nye farma strategien •	

Totalresultat
Inntekter og forskningsstøtte
DiaGenic hadde driftsinntekter på TNOK 
1.078 i 4. kvartal og TNOK 1.093 for året 
som helhet (TNOK 125 og TNOK 131). Drifts-
inntekter i 2010 er relatert til inntekter fra 
samarbeidsavtaler med farma basert på 
oppnådde milepæler. Milepælsbetalingene 
vil variere fra kvartal til kvartal. Fors-
kningsstøtte nettoføres i regnskapet (som 
reduksjon av driftskostnader). I 4. kvartal 
2010 utgjorde forskningsstøtte TNOK 1.338 
(TNOK 1.504). For året som helhet utgjorde 
forskningsstøtte TNOK 4.117 (TNOK 4.312).

Driftskostnader
For fjerde kvartal 2010 utgjorde sum drifts-
kostnader etter fradrag for offentlige 
tilskudd TNOK 11.605 (TNOK 11.390). Av 
totale driftskostnader for 4. kvartal 2010 
utgjorde lønn og personalkostnader TNOK 
5.944 (TNOK 6.687) og øvrige driftskostna-
der TNOK 4.299 (TNOK 4.527). Varekostna-
der for 4. kvartal 2010 utgjorde TNOK 1.362 
(TNOK 175), som er en økning fra tilsvarende 
periode i 2009 som skyldes nedskrivning av 
varelageret.
For året som helhet utgjorde sum drifts-
kostnader etter fradrag for offentlige 
tilskudd TNOK 43.625 (TNOK 39.986). Av 
totale driftskostnader i 2010 utgjorde lønn 
og personalkostnader TNOK 22.129 (TNOK 
21.275) og øvrige driftskostnader TNOK 
19.691 (TNOK 18.339). Økningen i lønn og 
personalkostnader i 2010 sammenlignet 
med tilsvarende periode i 2009 skyldes i 
hovedsak pensjonskostnader. Økningen i 
øvrige driftskostnader i 2010 sammenlignet 
med 2009 er knyttet opp mot økte patent-
kostnader. Varekostnader for året som 
helhet utgjorde TNOK 1.805 (TNOK 372), en 
økning som skyldes nedskrivning av vare-
lageret.

finansiell stilling
Sum eiendeler var på TNOK 111.700 den 
31. desember 2010 (TNOK 46.484), og av 
dette utgjorde omløpsmidler TNOK 107.291 
(TNOK 42.777). Likvider utgjorde største-
parten av omløpsmidlene og ved utgangen 
av desember 2010 utgjorde likvider TNOK 

98.838 (TNOK 35.404). Samlet verdi av 
varelageret utgjorde den 31. desember 2010 
TNOK 978 (TNOK 2.127).

Egenkapitalen var 31. desember 2010 på 
TNOK 89.596 (TNOK 29.373).  Kortsiktig gjeld 
var 31. desember 2010 på TNOK 13.835 (TNOK 
8.842) og pensjonsforpliktelser beløp seg til 
TNOK 3.084 (TNOK 2.571). Annen langsiktig 
gjeld ved utgangen av 4. kvartal 2010 
utgjorde TNOK 5.185 (TNOK 5.698) 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 fjerde kvartal 2010 utgjorde kontant-
strøm fra operasjonelle aktiviteter TNOK 

-3.063 (TNOK -8.244), og TNOK -36.284 
(TNOK -35.687) for året som helhet. Den 
viktigste årsaken til endring av kontant-
strøm fra operasjonelle aktiviteter for 
2010 sammenlignet med 2009 er endringer 
i leverandørgjeld, og for 4. kvartal 2010 
sammenlignet med 4. kvartal 2009 er den 
viktigste årsaken endringer i kortsiktig 
gjeld. Finansieringsaktiviteter i 2010 
inkluderer en emisjon i februar med netto 
proveny (fratrukket emisjonskostnader) 
på TNOK 8.431, en rettet emisjon i november 
etterfulgt av en reparasjonsemisjon i 
desember med netto proveny på TNOK 
93.426. Selskapets likvider er plassert i 
bank og utgjorde 31. desember 2010 TNOK 
98.838 (TNOK 35.404).

finansiering og egenkapital
Selskapet gjennomførte i første kvartal 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. 
I fjerde kvartal gjennomførte DiaGenic en 
rettet emisjon på NOK 70 millioner mot 
eksisterende og nye investorer basert på 
en book building prosess. Den Rettede 
Emisjonen ble overtegnet ca. 1.4 ganger, 
og tegningskursen var NOK 0,50 per aksje. 
Totalt antall aksjer i DiaGenic økte dermed 
fra 70 236 520 til 210 236 520 aksjer, hver med 

pålydende på NOK 0,05 per aksje. Aksjeka-
pitalen har som følge av kapitalforhøyelsen 
økt fra NOK 3 511 826 til NOK 10 511 826.
Av hensyn til likebehandling av aksjonæ-
rene har DiaGenic gjennomført en etter-
følgende emisjon rettet mot eksisterende 
aksjonærer som ikke deltok i den Rettede 
Emisjonen. Reparasjonsemisjonen ble 
overtegnet ca. 1.6 ganger. Totalt ble det 
utstedt 60 millioner aksjer til NOK 0,50 
per aksje. Aksjekapitalen har som følge av 
kapitalforhøyelsen økt fra NOK 10 511 826 til 
NOK 13 511 826

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 2. november 2010 for ytter-
ligere 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 2011 er knyttet til mulige avtaler med 
viktige industripartnere innen helse samt 
utfallet knyttet til leveransen av slike 
avtaler med viktige industripartnere.
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REgNsKaP - 4. KvaRTal 2010

oPPsTilliNg ovER ToTalREsUlTaT

Note 2010 2009 2010 2009

(alle tall i hele NOK 1 000) Q4 Q4 1.1.-31.12. 1.1.-31.12.

Driftsinntekter

Andre driftsinntekter 1 078 125 1 093 131

Sum driftsinntekter 1 078 125 1 093 131

Driftskostnader

Vareforbruk 4 1 362 175 1 805 372

Sum varekostnad 1 362 175 1 805 372

Driftskostnader

Lønnskostnader 5 944 6 687 22 129 21 275
Avskrivninger 279 262 923 966
Nedskrivning 0 352 0 352
Andre driftskostnader 4 019 3 913 18 768 17 021

Sum andre driftskostnader 10 242 11 215 41 820 39 614

Sum driftskostnader 11 605 11 390 43 625 39 986

Driftsresultat -10 527 -11 265 -42 532 -39 856

Finansinntekter 523 126 1 058 738
Finanskostnader -72 91 348 214

Netto finansinntekter/kostnader 595 35 710 524

Resultat før skatt -9 932 -11 229 -41 821 -39 332

Skattekostnad 0 0 0 0

Periodens resultat -9 932 -11 229 -41 821 -39 332

Annet totalresultat 0 0 0 0

Totalresultat -9 932 -11 229 -41 821 -39 332

Resultat pr. aksje (tall i NOK) 5 -0,06 -0,19 -0,20 -0,73
Utvannet resultat pr. aksje ( tall i NOK) 5 -0,06 -0,19 -0,20 -0,73
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oPPsTilliNg av fiNaNsiEll sTilliNg

Note 2010 2009

(Tall i NOK 1.000) 31.12. 31.12.

Eiendeler

Anleggsmidler
Goodwill 572 572
Programvare 1 223 1 559
Varige driftsmidler 2 614 1 576

Sum anleggsmidler 4 410 3 707

Omløpsmidler
Varer 4 978 2 127
Kundefordringer 2 999 141
Andre fordringer 4 476 5 105
Likvider 98 838 35 404

Sum omløpsmidler 107 291 42 777

Sum eiendeler 111 700 46 484

Egenkapital og gjeld

Egenkapital
Aksjekapital 2 13 512 3 337
Innskutt egenkapital 2 117 906 26 036
Periodens resultat -41 821

Sum egenkapital 89 596 29 373

Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelse 3 084 2 571

Sum avsetning for forpliktelser 3 084 2 571

Annen langsiktig gjeld
Annen langsiktig gjeld 5 185 5 698

Sum annen langsiktig gjeld 5 185 5 698

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 6 618 3 307
Skyldige offentlige avgifter 1 609 1 950
Annen kortsiktig gjeld 5 607 3 586

Sum kortsiktig gjeld 13 835 8 842

Sum egenkapital og gjeld 111 700 46 484
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oPPsTilliNg av KoNTaNTsTRØmmER

Note 2010 2009 2010 2009

(Tall i NOK 1.000) Q4 Q4 1.1.-31.12. 1.1.-31.12.

likvider tilført/brukt på virksomheten

Resultat før skattekostnad -9 932 -11 229 -41 821 -39 332
Periodens betalte skatt 0 0 0 0
Ordinære avskrivninger 279 262 923 966
Nedskrivninger på anleggsmidler 0 352 0 352
Virkelig verdi tildelte opsjoner 43 102 187 409
Tap ved salg av varige driftsmidler 0 0 0 0
Forskjell i pensjonskostnader og inn-/utbetalinger i pensjons-
ordninger -96 98 514 609
Endring i varer, kundefordringer og leverandørgjeld 3 469 1 937 1 602 -988
Endring i andre kortsiktige fordringer og gjeld 3 174 234 2 311 2 296
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -3 063 -8 244 -36 284 -35 687

likvider tilført/brukt på investeringer

Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 0 0 0 0
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -1 482 -268 -1 626 -1 394
Netto kontantstrøm fra investeringer -1 482 -268 -1 626 -1 394

Likvider tilført/brukt på finansiering

Innbetaling av egenkapital 2 93 426 31 235 101 857 39 883
Innbetalinger ved opptak ny langsiktig gjeld 0 5 000 0 5 000
Nedbetaling av langsiktig gjeld -188 -61 -513 -356
Netto kontantstrøm fra finansiering 93 239 36 174 101 344 44 527

Netto endring i likvider i perioden 88 694 27 662 63 434 7 446

Kontanter og bankinnskudd 98 838 35 404 98 838 35 404
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oPPsTilliNg av ENDRiNgER i EgENKaPiTal og aNTall aKsjER

(alle tall i NOK /antall) Noter Aksjekapital Overkursfond
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 
tegningsrettigheter

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

Overføring av Totalresultat 2009 -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 
tegningsrettigheter

0 0 187 293 0 187 293 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
Emisjon
03.11.2010

2 7 000 000 63 000 000 0 0 70 000 000 140 000 000

Emisjon 
03.12.2010

2 3 000 000 27 000 000 0 0 30 000 000 60 000 000

Transaksjonskostnader 0 -6 573 552 0 0 -6 573 552 0
Totalresultat 
01.01.-31.12.2010

0 0 0 -41 821 423 -41 821 423 0

Pr. 31.12.2010 13 511 826 117 718 741 187 293 -41 821 423 89 596 439 270 236 520

Oslo, 17. februar 2011
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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 opprinnelige estimater og forutset-
ninger 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”.  Årsregn-
skapet inneholder derfor ingen justeringer for realisasjonsverdier og klassifisering av innregnede eiendeler, beløp og klassifisering av gjeld, og 
eventuelle andre justeringer som kan følge av at selskapet eventuelt ikke klarer å fortsette driften.

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

I kvartalet har DiaGenic gjennomført en rettet emisjon på NOK 70 millioner mot eksisterende og nye investorer. Tegningskursen i den Rettede 
Emisjonen var NOK 0,50 per aksje. Totalt antall aksjer i DiaGenic økte dermed fra 70 236 520 til 210 236 520 aksjer, hver med pålydende på NOK 
0,05 per aksje. Aksjekapitalen har som følge av kapitalforhøyelsen økt fra NOK 3 511 826 til NOK 10 511 826.

Av hensyn til likebehandling av aksjonærene gjennomførte DiaGenic en etterfølgende emisjon rettet mot eksisterende aksjonærer som ikke 
deltok i den Rettede Emisjonen. Totalt 60 millioner aksjer ble utstedt til en tegningskurs på NOK 0,50 per aksje, hver med pålydende på NOK 0,05 
per aksje. Aksjekapitalen har som følge av kapitalforhøyelsen økt fra NOK 10 511 826 til NOK 13 511 826.

Selskapet har tilstrekklig med arbeidskapital for de neste 12 måneder med dagens planlagte aktiviteter. 

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

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 vurdert til anskaffelseskost. Varelageret er i fjerde kvartal 
2010 nedskrevet med TNOK 1.260. 

Note 5: Resultat pr. aksje
Tabellen viser endringene i antall aksjer i 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 balanse-
dagen, eller vesentlige hendelser som vil påvirke selskapets finansielle stilling i fremtiden.

31. Des. 2010 31. Des. 2009

Ferdigvarer 978 2 127

Ordinære aksjer
Antall utestående aksjer - 1. Jan. 2010 66 736 520
Emisjon innbetalt 22. Feb. 2010 3 500 000
Emisjon innbetalt 3.Nov. 2010 140 000 000
Emisjon innbetalt 3. Des. 2010 60 000 000
Antall utestående aksjer - 31. Des. 2010 270 236 520
Gjennomsnittlig antall aksjer pr. 31.Des. 2010 176 758 259

alle tall i NOK
Leverandør Nærsående part Q4 Akk.pr. 31. Des. 2010
Ingmar Kihlstrøm AB Ingmar Kihlstrøm 39 300 163 947
Investor Corporate AS Håkon Sæterøy - 690 000
Cornucopia AS Henrik Lund 150 000 405 000
Sum 1 258 947
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