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Hovedpunkter
 Ny CEO / Adm. Direktør: Morten Sundstø er med virkning fra 18.
august 2009 konstituert som ny CEO / Adm. direktør.
 EU godkjennelse: Godkjenning fra EUs ”Standing Commitee on the
Food Chain and Animal Health” for helsekost og beriket mai i juli 2009.
Lovteksten forventes å gi selskapet en beskyttelse mot konkurrentene da
godkjennelsen er knyttet op mot selskapets produksjonsteknologi.
 Salgsutvikling: Omsetningsøkning i første halvår 2009, med MNOK
11,9 mot MNOK 9,4 i samme periode i 2008. Den betydelige økte
interesse i markedet basert på regulatoriske godkjenninger i Europa,
positive forskningsresultater og stor markedsaktivitet gjør at selskapet
har et solid grunnlag under pågående forhandlinger med flere store
regionale og globale selskaper. Disse avtaler vil legge grunnlaget for
betydelig salgsvekst fremover. Ordrereserve på NOK 1,6 mill pr. 30.
juni, varer som er fakturert men ikke levert pr. kvartalsskifte. For 3.
kvartal er det pt. en omsetning på MNOK 5,5.
 Utvikling matmarkedet: NattoPharma signerte i februar en strategisk
samarbeidsavtale med Danisco om eksklusive salgsrettigheter globalt
innen matmarkedet. Danisco vil lansere MenaQ7 i september.
Samarbeidet mellom selskapene er meget bra og det er grunn til å ha
store forventninger til MenaQ7 som et tilskudd i mange matvarer i årene
som kommer.
 Refinansiering: Selskapet har refinansiert obligasjonslånet for
ytterligere 2 år. Videre er det gjennomført en emisjon av 2 millioner
aksjer til kurs NOK 3,50 per aksje. Totalt har denne refinansieringen til
ført selskapet brutto ca. MNOK 10 i ny kapital.
 Valg av strategisk rådgiver: NattoPharma har valgt HDR Partners i
Stockholm som strategisk rådgiver i prosessen med å finne en industriell
aktør som ønsker å inngå i dialog om mulig oppkjøp eller fusjon, for å
sikre aksjonærenes verdier på best mulig måte både med hensyn til verdi
og transaksjonstype for selskapet og dets aksjonærer.
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Vitamin K2 fra NattoPharma på vitaminlister i EU
I løpet av dette kvartalet ble den endelige lovteksten for
den såkalte ”Novel Food Decision” av 22. april for
NattoPharmas MenaQ7 produkt publisert. Dette er en
avgjørelse som er spesifikt for NattoPharmas produkt, og
som gir tillatelse til å selge MenaQ7 i EU. Det er videre
en godkjenning som er nødvendig for å få tillatelse til å
berike tradisjonelle matvarer og mat for spesifikke
ernæringsmessige tilstander.
I juli møtet for EUs “Standing Committee for the Food
Chain and Animal Health” ble menaquinone-7/K2 endelig
lagt til vitaminlistene i lovverkene for beriket mat og
helsekost produkter. Utkastet til vitaminlistene er allerede
offentlig tilgjengelig, mens de offisielle publikasjonene er
ventet med det aller første.
Konkurransemessig betyr den første ”Novel Food
Decision” mye for NattoPharma. I EU er forholdene slik
at når vitamin K2 blir lagt til på listen over godkjente
vitaminer i mat og helsekost, så er denne godkjenningen
knyttet opp til NattoPharmas ”ny mat” produkt, og ikke
generelt til vitamin K2 produkter. Dette betyr at alle
produsenter, leverandører og markedsførere må forholde
seg til dette. Enten må de benytte MenaQ7 i sine
produkter, eller så må de la være å benytte vitamin K2
produkter før potensielle konkurrenter selv har oppnådd
godkjenninger (EU Regulation 258/97). I følge EUs
regelverk har alle markedsaktører plikt på seg til å være
orientert om disse forhold. Dersom brudd på disse
konkurranseforhold forekommer, vil de bli rapportert inn
til det aktuelle lands mattilsyn. Nasjonale mattilsyn vil
kunne pålegge aktørene umiddelbart å trekke produktet
fra markedet. Dersom nasjonale lover tilsier også andre
aksjoner overfor denne aktøren, kan disse også settes i
verk for å hindre denne type ulovlig konkurranse.
Nasjonale mattilsyn kan også gjennom det såkalte ”Rapid
Alert System for Food and Feed” også alarmere EU
Kommisjonen som igjen informere andre medlemsland
om ulovlig konkurranse. Gitt denne situasjonen står
NattoPharma sterkt konkurransemessig. Samtidig ser vi at
det er helt nødvendig å overvåke markedet og ta aksjon
overfor aktører med ulovlige produkter.
Arbeid med godkjenninger i andre ikke-EU land som
Sveits, Russland og Australia går etter planen. Sveits er
nå først ute med å få godkjenning, basert på godkjenninger i EU sentralt.

I USA er en FDA basert GRAS (no comment letter)
klargjort langt på vei, men enda ikke avgjort. I møte med
representanter for FDA i mai ble det klart at FDA stiller
meget strenge og spesielle krav til toksologisk
dokumentasjon, dette til tross for at Menaquinone-7/K2
finnes i svært store konsentrasjoner i natto mat som lenge
har vært og blir solgt også i USA. I samarbeid med
Danisco arbeider NattoPharma videre med denne
prosessen.

Helse påstander i EU for vitamin K2 fra NattoPharma
De nye forskriftene fra juli 2007 har denne sommeren
vært under intens debatt i EU. Foreninger av produsenter
og forbrukere, store og små enkeltfirmaer samt
konsulenter har løpende diskutert og kritisert kravene til
dokumentasjon og kriterier for EFSAs godkjenning av
foreslåtte helsepåstander. EFSA har hatt to hovedoppgaver innenfor dette feltet i år: Å vurdere mer enn
40 000 innsendte forslag til generiske (artikkel 13.1)
helsepåstander for så å kunne presentere en renvasket liste
til EU Kommisjonen før utløpet av 2009; samt å gi vitenskaplig evalueringer av mer spesifikke helsepåstander
(artikkel 13.5) for barn og som nærmer seg medisinske
påstander (artikkel 14).
NattoPharma sendte inn sine forslag til helsepåstander for
MenaQ7 for ben og kardiovaskulær helse (artikkel 13.1) i
2007. Disse påstander er nå inne i sluttfasen for EFSAs
evaluering, men publiseringsdata er enda ikke kjent. På
bakgrunn av det regulatoriske arbeidet som allerede er
utført og som følger søknaden fra 2007, har vi godt håp
om at våre helsepåstander blir godkjent.
NattoPharma har også ambisjoner om å få godkjent mer
spesifikke helsepåstander i følge artikkel 13.5. Imidlertid
viser EFSAs strenge krav til dokumentasjon at vi nå står
overfor en regulatorisk situasjon som nærmere seg
farmasøytiske krav. Selv store firma trekker nå sine
søknader, omarbeider de eller går i harde diskusjoner med
EFSA. NattoPharma er derfor også i en prosess som
involverer alle FoU aktivitetene for å imøtekomme de
skjerpede krav til dokumentasjon.

Forskning og Utvikling
Den 3-årige kliniske studien med ca 240 post
menopausale kvinner går etter planen i Nederland. I løpet
av annet og tredje kvartal gjøres det nå en 1-årig
interimsanalyse pga de skjerpede krav fra EFSA (se ovenfor). Videre er vi inne i sluttfasen med rapportskriving for
en stor human studie hvor vi har sammenlignet opptak og
effekt av tre forskjellige produktvarianter av MenaQ7.
Resultater av denne studien forventes i 3. kvartal. I tillegg
vil også en interessant dyrestudie hvor vi ser på MenaQ7
evne til å modulere arteriell kalsifisering ferdigstilles i
løpet av 2009.

Markeds- og Forretningsutvikling
Salgsutviklingen både i Europa og USA var noe svakere
enn forventet, på et nivå tilsvarende 2Q2008. Imidlertid
viser salget i Q3 så langt en omsetning med MNOK 5,5.
Salget fordeler seg med ca. 40 % i USA og ca. 60 % i
Europa, som er en unormal miks. Den kvartalsvise
omsetningen er ennå meget avhengig av vår største
amerikanske kunde, som normalt står for en betydelig del
av omsetningen. Imidlertid valgte denne kunden ikke å
bestille nye varer dette kvartalet.
MenaQ7 er fortsatt å betrakte som et ”nytt” vitamin og
det kreves tålmodighet før vi vil se et stabilt høyt salg.
Imidlertid har den positive regulatoriske situasjonen i
Europa og en offensiv markedsføring og salgsstrategi
skapt betydelig interesse også fra store aktører. Selskapet,
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også gjennom sine distributører, har forhandlet frem og er
i forhandlinger om leveringsavtaler med flere store
selskaper som vil satse på MenaQ7 som en av sine
flaggskip i årene som kommer. Det er kjent at det tar
minimum et år fra de større aktørene starter å utvikle et
nytt produkt til det er på markedet. Imidlertid forventer
NattoPharma at vi vil se en signifikant omsetningsøkning
basert på ferdigforhandlede kontrakter og pågående
forhandlinger i tredje og fjerde kvartal 2009.
Danisco, som i første kvartal signerte en eksklusiv
lisensavtale med NattoPharma for segmentet ”fortified
food”, lanserte i mai MenaQ7 på Europas største
relevante messe, Vitafoods. Den offisielle lanseringen vil
skje i slutten av september, og Danisco i nært samarbeid
med NattoPharma er nå i innspurten for å gjøre alt klart
av teknisk dokumentasjon, treningsverktøy og markedsmateriale. Danisco er meget entusiastiske over å ha fått et
så solid og godt dokumentert produkt inn i sin portefølje.
Det forventes betydelige inntekter fra Danisco i årene
som kommer.
I EU har vi med den nylige regulatoriske godkjenningen
et forsprang på potensielle konkurrenter som selskapet vil
utnytte maksimalt. I USA er det ingen regulatoriske
hindringer for noe selskap innenfor segmentet kosttilskudd og konkurransen derfor økende. Selv om
selskapet fortsatt er suveren markedsleder jobbes det med
å tilpasse markeds- og salgsstrategien for USA slik at vi
kan møte den økende konkurransen. Imidlertid har
NattoPharma en rekke viktige patenter i prosess, som
dersom de blir godkjent, vil utestenge potensielle
konkurrenter fra meget viktige markedssegmenter i lang
tid.

Finansiell informasjon
Aksjekapitalen pr. 30. juni 2009 er NOK 2 244 526,80
etter en rettet emisjon godkjent i ekstraordinær generalforsamling 20. mai 2009, ved utstedelse av 2 000 044 nye
aksjer til en kurs NOK 3,5 per aksje. Kapitalforhøyelsen
utgjør NOK 7 000 154 brutto før fradrag av emisjonskostnader og garantikostnader. Netto kapitalforhøyelse er
NOK 6 289 990,18 inkl. overkurs.
Per 2. kvartal 2009 kan selskapet vise til en omsetning på
MNOK 11,9. Driftskostnader utgjør totalt MNOK 22,8
hvorav varekostnad utgjør MNOK 7,1, lønnskostnader
MNOK 3,4, R&D MNOK 6,8, marketing MNOK 0,3,
avskrivninger MNOK 0,5 og andre driftskostnader
MNOK 4,7, som gir et negativt driftsresultat på MNOK
10,9. Det er påløpt betydelige resurser og kostnader i
forbindelse med det regulatoriske arbeidet knyttet opp
mot EU godkjennelsen. Finanskostnader utgjør MNOK
1,6. Resultat før skatt er negativt med MNOK 12,5. Det er
gjennomført kostnadsbesparelser hvor målsettingen er å
nå breakeven ved en omsetning lik MNOK 10/kvartal.
Selskapet hadde en ordrereserve pr. 30. juni på NOK 1,6
mill, varer som er fakturert men ikke levert til kunden.
Pga unormal lang behandlingstid for levering fra Japan,
ble denne omsetningen ikke inntektsført i 2. kvartal. Vi
har i tabellen under vist hva omsetningen vil være dersom

den ble inntektsført i 2. kvartal, samt driftsresultatet
justert for engangskostnader.
RESULTATREGNSKAP korrigert
(Tall i 1 000 NOK)
SUM DRIFTSINNTEKTER
EBITDA

01.0430.06.09

01.0130.06.09

5 428

13 450

(3 474)

(7 264)

Bruttomargin for perioden var 40,5 %, som er en
forbedring i forhold til første kvartal. Selskapet ser for seg
at en normal bruttomargin vil være i størrelsesorden 40 45 % frem til de store volumkontraktene kommer, hvor
det forventes en lavere margin.
Tilsvarende per 2. kvartal 2008 vises en omsetning på
MNOK 9,4, Etter driftskostnader på MNOK 20,6 og
finanskostnader på MNOK 1,3 fremkom et negativt
resultat før skatt på MNOK 12,6. Bruttomargin for
perioden var 57,7 %.
Selskapets kontantstrøm fra drift var negativ med MNOK
11,9 pr. 2. kvartal 2009 mot MNOK 17 negativt pr. 2.
kvartal 2008.
Kjøp av teknologi og patentrettigheter fra ekstern
leverandør er grunnlaget for balanseføringen av
immaterielle eiendeler i henhold til IFRS. Patent innkjøpt
i desember 2006, godkjent av EU våren 2007, samt at
teknologi og IPR er endelig levert per 3. kvartal og
rapport ferdigstilt desember 2007 er grunnlaget for
balanseføringen. Alle andre studier er å anse som
forskning eller søken etter nye anvendelsesområder for
produktet, og vil fortløpende bli kostnadsført. Basert på at
denne immaterielle verdien vil utgjøre en vesentlig del av
den videre økonomiske utvikling for selskapet, vil den
avskrives over en periode på 5 år fra 1.1.2008.
Selskapets balanse viser en negativ egenkapital på
MNOK 11,8 pr. 30. juni 2009. Selskapets styre og ledelse
arbeider med å finne en industriell partner for enten et
oppkjøp av selskapet eller for å fusjonere selskapet med. I
den forbindelse har selskapet engasjert HDR Partners,
Stockholm som sin strategiske rådgiver. Denne prosessen
går som forventet, og selskapet vil informere om
utviklingen fremover.
I ordinær generalforsamling 29. juni i år fikk styret
innvilget en fullmakt for å forhøye selskapet aksjekapital
med inntil NOK 500 000 fordelt på 5 000 000 aksjer hver
pålydende NOK 0,10 til en minstekurs NOK4,50 per
aksje. Dette vil kunne gi selskapet en brutto kapitaltilførsel på inntil MNOK 22,5. Styret er komfortabelt med
selskapets økonomiske stilling.
Selskapet tok opp et obligasjonslån stort MNOK 18, 5 i
juli 2007 gjennom Norsk Tillitsmann ASA med en løpetid
på 2 år, avdragsfritt, og med en årlig nominell rente på
10,4 % med halvårlig renteforfall. Lånet er klassifisert
som kortsiktig gjeld. Som en del av obligasjonslånet, ble
obligasjonseierne tildelt vederlagsfrie frittstående
tegningsretter for utstedelse av 1 233 210 aksjer hvor
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pålydende per aksje er NOK 0,10 og med en tegningskurs
på NOK 15 pr aksje. Fristen for å kunne kreve aksjer
utstedt er 2 år fra tegningstidspunktet. Obligasjonslånet
som netto utgjør MNOK 15,5 etter tilbake kjøp av
obligasjoner tilsvarende MNOK 3 i januar 2008, er
refinansiert pr. 9. juli 2009 med ett nytt obligasjonslån
pålydende NOK 17 mill for en periode på 2 år, til samme
rentebetingelse. Det er utstedt nye frittstående tegningsretter som gir rett til å tegne inntil 3 999 996 aksjer hver
pålydende NOK 0,10 og med en tegningskurs NOK 4,50
per aksje.

Oslo 25. august 2009

Ola Røthe
Styrets leder

Lisa Ann Cooper
Styremedlem

Christian Stang Våland
Styremedlem

Morten Sundstø
Styremedlem

Kontantbeholdninger utgjør per 30.06.09 MNOK 4,7
hvorav MNOK 0,9 er bundne midler. Per 30.06.09 hadde
selskapet ca. 350 aksjonærer. Sum gjeld og egenkapital
utgjør MNOK 9,8.
Den største usikkerheten i 2009 har til nå vært knyttet opp
til refinansiering av obligasjonslånet samt i hvilken takt
Danisco vil effektuere ordrer for vitamin K2.
Obligasjonslånet er refinansiert, samt at det er gjennomført en emisjon på MNOK 7. Dette tilfører selskapet
brutto MNOK 10 i ny likviditet.

MGP Diagnostics AS
Pr. 15. mai 2009 ble det inngått avtale med Tibesi AS om
salg av aksjene i selskapet MGP Diagnostics AS. Det ble
samtidig signert en ”License and Supply Agreement”
mellom NattoPharma ASA og MGP Diagnostics AS som
gir NattoPharma rettighetene til å utvikle en hurtigtester
for bruk til å måle K2 status hos individer. Det er også
signert en 3-årig ”R&D Agreement” med VitaK BV,
Nederland som vil forestå selve utviklingen av
hurtigtesteren. Tibesi AS er eid av en av selskapets
aksjonærer, Stein Vidar Westbye. Allmennaksjeloven § 38 kommer ikke til anvendelse.

For ytterlig informasjon, vennligst kontakt:
Morten Sundstø, tlf. 950 61 860
Adm. Direktør/CEO
NattoPharma ASA
Lysaker Torg 5
P.O Box 397
1326 Lysaker
Tlf: +47 67 20 02 50
Fax: +47 67 20 02 51
www.nattopharma.com

Utsikter
Selskapets ledelse konsentrerer seg om forretningsutvikling parallelt med å kutte kostnader for oppnå
kostnadseffektiv drift så raskt som mulig.

Erklæring fra styret og daglig leder
Vi erklærer etter beste overbevisning at halvårsrapporten
for perioden 1. januar til 30. juni 2009 er utarbeidet i
samsvar med IAS 34 – Delårsrapportering, og at
opplysningene i regnskapet gir en et rettvisende bilde av
selskapets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat.
Vi erklærer også etter beste overbevisning at
halvårsberetningen gir en rettvisende oversikt over viktige
begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på
halvårsregnskapet, de mest sentrale risiko- og
usikkerhetsfaktorene virksomheten står overfor i neste
regnskapsperiode, samt vesentlige transaksjoner med nærstående.
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Resultatregnskap pr. 30.juni 2009
NattoPharma konsern
Noter

(Tall i 1 000 NOK)
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
DRIFTSINNTEKTER
Salgsinntekt
Annen driftsinntekt

4

01.0430.06.09

01.0430.06.08

01.0130.06.09

01.0130.06.08

01.0131.12.08

3 878

11 839
61

4 269
-

9 435
-

18 935
51

3 878

11 900

4 269

9 435

18 986

DRIFTSKOSTNADER
Varekostnad
Lønnskostnader
Avskrivninger på driftsmidler og immaterielle eiendeler
Annen driftskostnad

(1 927)
(1 361)
(238)
(5 934)

(7 078)
(3 428)
(477)
(11 778)

(1 669)
(3 205)
(271)
(6 412)

(3 990)
(5 669)
(713)
(10 281)

(8 302)
(11 263)
(1 130)
(20 898)

SUM DRIFTSKOSTNADER

(9 460)

(22 761)

(11 557)

(20 653)

(41 593)

DRIFTSRESULTAT

(5 582)

(10 861)

(7 288)

(11 218)

(22 607)

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER
Renteinntekter
Andre finansinntekter
Rentekostnader
Andre finanskostnader

8
40
(735)
(183)

44
294
(1 468)
(476)

239
37
(684)
(162)

491
124
(1 390)
(569)

860
755
(2 804)
(836)

NETTO FINANSPOSTER

(870)

(1 606)

(570)

(1 344)

(2 025)

(6 452)

(12 467)

(7 858)

(12 562)

(24 632)

2 200

3 517

(3 906)

SUM DRIFTSINNTEKTER

ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT
Skattekostnad på ordinært resultat

2

PERIODENS RESULTAT

(6 452)

(12 467)

(5 658)

(9 045)

(28 538)

Resultat og utvannet resultat per aksje

(0,30)

(0,59)

(0,28)

(0,45)

(1,41)

TOTALRESULTAT

NattoPharma konsern
01.0401.0130.06.09
30.06.09

Resultat og utvannet resultat per aksje
tilordnet selskapets aksjonærer:

(Tall i 1 000 NOK)
Resultat for perioden

(6 452)

Andre inntekter og kostnader ført mot egenkapitalen
Totalresultat for perioden

Resultat og utvannet resultat tilordnet selskapets aksjonærer:

-

(12 467)
-

01.0430.06.08

01.0130.06.08

01.0131.12.08

(5 658)

(9 045)

(28 537)

-

-

(6 452)

(12 467)

(5 658)

(9 045)

(28 537)

(6 452)

(12 467)

(5 658)

(9 045)

(28 537)
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Balanse
Eiendeler
(Tall i 1 000 NOK)

Noter

NattoPharma konsern
30.06.2009
31.12.2008

ANLEGGSMIDLER
IMMATERIELLE EIENDELER
Andre immaterielle eiendeler
SUM IMMATERIELLE EIENDELER

3 520
3 520

3 920
3 920

226
226

286
286

3 746

4 206

118
804
411
4 661

86
899
28
286
10 272

SUM OMLØPSMIDLER

5 994

11 571

SUM EIENDELER

9 740

15 777

VARIGE DRIFTSMIDLER
Driftsløsøre, inventar o.a.utstyr
SUM VARIGE DRIFTSMIDLER
SUM ANLEGGSMIDLER
OMLØPSMIDLER
Varelager
Kundefordringer
Forskuddsbetalte kostnader
Andre kortsiktige fordringer
Bankinnskudd, kontanter

5

Egenkapital og gjeld
NattoPharma konsern
(Tall i 1 000 NOK)

Noter

30.06.2009

31.12.2008

2 245
37 022
1 510
40 777

2 045
30 932
1 496
34 473

Opptjent egenkapital
Akkumulert tap

(52 553)

(40 086)

SUM EGENKAPITAL

(11 776)

(5 613)

EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital
Aksjekapital
Overkursfond
Annen innskutt egenkapital
Sum innskutt egenkapital

KORTSIKTIG GJELD
Obligasjonslån
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter og feriepenger
Annen kortsiktig gjeld
SUM KORTSIKTIG GJELD

15 463
1 094
427
4 532
21 516

14 802
1 032
1 278
4 278
21 390

SUM GJELD

21 516

21 390

9 740

15 777

SUM EGENKAPITAL OG GJELD
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Kontantstømoppstilling
01.0130.06.09

(Tall i 1 000 NOK)
DRIFTSAKTIVITETER
Resultat før skatt
Avskrivninger og amortisering
Renteamortisering
Tap ved gjenkjøp av obligasjoner
Aksjebasert avlønning
Endringer i eiendeler og gjeld:
Kundefordringer
Forskuddsbetalte kostnader
Leverandørgjeld
Andre kortsiktige fordringer og gjeld

01.0130.06.08

01.0131.12.08

(12 467)
477
661
14
899
(777)
62
(807)

(12 562)
713
1 177
328
32

(11 938)

(9 397)

(17 014)

55
(16)
-

(32)
-

(56)
-

39

(32)

(56)

FINANSIERINGSAKTIVITETER:
Innbetalinger ved utstedelse av aksjer
Utbetaling ved gjenkjøp av obligasjoner

6 290
-

13 262
(3 106)

13 262
(3 106)

NETTO KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER

6 290

10 156

10 156

(5 609)
10 272
4 663
806

727
17 186
17 914
962

(6
17
10
1

NETTO KONTANTSTRØM FRA DRIFT
INVESTERINGSAKTIVITETER
Innbetaling ved salg av datterselskap
Kjøp av driftsløsøre, inventar og utstyr
Kjøp av immaterielle eiendeler
NETTO KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter
Kontanter og kontantekvivalenter 1.1
KONTANTER OG KONTANTEKVIVALENTER 1.1
Betalte renter

(24 632)
1 130
1 177
328
66

(311)
2 296
(2 659)
1 589

1
2
(2
3

100
814
648)
651

914)
186
272
775

Egenkapitalendringer
Aksjekapital

(Tall i 1 000 NOK)
Egenkapital 01.01.2008

1 878

Totalt resultat for perioden
Registrering av innbetalt egenkapital
Emisjon
Transaksjosnkostnader
Aksjebasert avlønning

30
137
-

Innbetalt Annen Akkumulert
ikke
Overkurs registrert EK innskuttt EK underskudd
16 661

1 175

1 145
16 278
(2 269)
-

(1 175)
-

Sum EK

1 430

(11 548)

9 596

34

(9 045)
-

(9 045)
16 415
(2 269)
34

Egenkapital 30.06.08

2 045

31 815

-

1 464

(20 593)

14 731

Egenkapital 01.01.09

2 045

30 932

-

1 496

(40 086)

(5 613)

(12 467)

(12 467)
7 000
(710)
14

(52 553)

(11 776)

Totalt resultat for perioden
Emisjon
Transaksjonskostnader
Aksjebasert avlønning
Egenkapital 30.06.09

200

6 800
(710)
14

2 245

37 022

-
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Noter til konsolidert regnskap pr. 30. juni 2009
1. REGNSKAPSPRINSIPPER
Delårsrapporten er utarbeidet i henhold til International Accounting Standard (IAS) 34 ”Delårsrapportering”. Rapporten
inneholder ikke all informasjon som er nødvendig til en fullstendig årsrapport, og må leses i sammenheng med konsoliderte
årsregnskaper for konsernet NattoPharma ASA for regnskapsåret frem til og med 31. desember 2008.
Delårsrapporten ble godkjent av Selskapets styre 25.august 2009.
2. UTSATT SKATT
En utsatt skattefordel akkumulert opp pr 30.09.08 på MNOK 9 ble bygget opp gjennom hele året 2008, hele beløpet ble til
slutt skrevet ned i 4 kvartal 2008. Samme prinsipp som ble fulgt ved 4 kvartal, har selskapet fulgt videre i 2009.
3. AKSJONÆRINFORMASJON
Oversikt selskapets aksjonærer pr. 30.06.2009

Aksjonærliste
NattoPharma ASA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

4.

Aksjonær:
Svenska Handelsbanken Stockholm
B Mcallen SL
Anacott Steel AS
Sellæg, Bjørn Arne Fr.
Bohan & Co AS
Eng AS
Macama Invest AS
Gjersvik, Karsten
Nordea Bank Denmark
Universal Exports AS
Sellæg Aase
Pictet & Cie Banquiers, Sveits
MP Pensjon
Haadem Invest AS
Mascot Holding AS v/ Alex Munch Thore
Easy2Connect AS
Sobona AS
Orion Securities ASA meglerkto
LKG Holding AS
Jakobsen, Arnt
Øvrige aksjonærer
SUM aksjer

Antall
% - eier
aksjer
inter.
2 485 500 11,07 %
2 287 268 10,19 %
2 264 700 10,09 %
1 986 700
8,85 %
1 612 700
7,19 %
1 014 000
4,52 %
875 533
3,90 %
762 000
3,39 %
642 666
2,85 %
480 000
2,14 %
416 600
1,86 %
400 000
1,78 %
380 000
1,69 %
366 800
1,63 %
364 000
1,62 %
340 000
1,51 %
250 000
1,11 %
214 286
0,95 %
200 000
0,89 %
195 000
0,87 %
4 920 515 21,90 %
22 458 268 100,00 %

SEGMENT RAPPORTERING

Geografisk fordeling av salg
(Tall i NOK 1.000)

NattoPharma konsern
01.0101.0130.06.2009
30.06.2008

USA

6 313

4 664

Europa

4 513

4 172

Andre områder
Totalt salg

1 074

1 323

11 900

10 159

5. KJØPSFORPLIKTELSE 2009 SUMITOMO CORPORATION.
I henhold til avtale med Sumitomo Corp. er NattoPharma forpliktet til kjøp av et minimums volum for 2008, som ikke ble
oppnådd. Som en kompensasjon for dette har partene inngått en avtale om tilleggskjøp av vitamin K2 for levering i 2009.
Forpliktelsen summerer seg til NOK 2.743.524,38 basert på en vekslingskurs YEN/NOK 7,7589 pr. 31.12.2008. Varene vil
bli levert til lager i Sverige, for videresalg.
6. NÆRSTÅENDE
Selskap
1. Anacott Steel ASA

Nærstående part
Morten Sundstø

Transaksjonsbeløp
NOK 424 239
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Konsulentavtale mellom NattoPharma ASA og Anacott Steel AS (aksjonær i selskapet) datert 01.03.09 vedrørende å leie inn
Morten Sundstø som IR ansvarlig og som rådgiver i tilknytting til strategiske spørsmål og finansiering av selskapet, er
fornyet med virkning per 01.06.2009, med en 3 måneders gjensidig oppsigelse.
7. HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN
Det er inngått avtale om refinansiering av obligasjonslånet på MNOK 18,5 hvor styret har fått fullmakt til å oppta nytt lån på
inntil MNOK 18 samt å utstede nye tegningsretter for inntil 3 999 996 aksjer hver pålydende NOK 0,10 til en tegningskurs
NOK 4,50. Opptrekk av lånet vil bli gjort samtidig med innfrielse av det gamle lånet, 9. juli 2009. Det nye lånet har en
løpetid på 2 år, med en rente på 10,4 % p.a. Det nye lånet lyder på MNOK 17.
Pr. 18. august 2009 ble Morten Sundstø konstituert som ny Adm. direktør i selskapet etter at Thomas Christensen trakk seg
fra stillingen i samråd med styret samme dag. Thomas Christensen er innvilget en etterlønn på to måneder, og vil i etterlønnsperioden være tilknyttet selskapet ved behov.
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