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Hovedpunkter
 Omfattende kostnadskutt: Ytterligere betydelige kostnadskutt i 4.
kvartal, resulterte i at den operasjonelle kvartalsvise kostnaden ble
MNOK 4,3. Dette er en reduksjon på 57 % sammenlignet med 4. kvartal
2008. Selskapet har derved oppnådd sitt mål om operasjonelle
kvartalsvise kostnader på under MNOK 5,0.
 Salgsutvikling: Omsetning for 2009 totalt ble MNOK 23,5 mot MNOK
19,7 i samme periode i 2008, som er en vekst på 20 %. Det er stor
interesse i markedet basert på de regulatoriske godkjenninger i Europa,
og positive forskningsresultater. Selskapet har et solid grunnlag i
forhandlinger med flere store regionale og globale selskaper. Disse
avtaler vil legge grunnlaget for betydelig salgsvekst fremover.
 Utvikling i Supplement markedet: Fremdeles er NattoPharma den
eneste aktøren i det europeiske markedet, og opplever derfor betydelig
oppmerksomhet omkring MenaQ7. Det forventes derfor et kraftig løft i
salget fremover fra denne regionen. NattoPharma jobber imidlertid med
å registrere en rekke såkalte market claims i EFSA, slik at vi kan også
være godt beskyttet i fremtiden dersom andre aktører skulle entre det
europeiske markedet.
 Emisjon: Emisjon fulltegnet på MNOK 10 gjennomført 13. oktober
2009, hvorav MNOK 5 var garantert. Godkjennelse gitt på ekstraordinær generalforsamling 5. november 2009.
 Målsettingen for 2010: NattoPharma har nå oppnådd kostnadskontroll,
og ser på muligheter for å øke bruttomarginen. Dette sammen med
forventet kraftig omsetningsvekst i 2010, er forventet å resultere i et
positivt driftsresultat for året.
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Regulatoriske forhold
I løpet av siste kvartal 2009, ble menaquinone (vitamin
K2 som MK-7) lagt til som vedlegg til EU-direktiv
2001/15/EC for stoffer som kan tilsettes for spesifikke
ernæringsmessige formål i mat med spesielle
ernæringsmessige anvendelsesområder. EU-kommisjonen
publiserte en oppdatert liste over stoffer (herunder
menaquinone) den 13.oktober 2009 i Official Journal of
the European Union under kommisjonens regulativ (EC)
nr. 953/2009. MK-7 ble også lagt til i Annex II listen til
EU-direktiv 2002/46/EC som godkjent ingrediens i
kosttilskudd og i Annex II i regulativet (EC) nr.
1925/2006 som godkjent vitamin for tilsetning til
matvarer. EU-kommisjonen publiserte en oppdatert liste
over godkjente ingredienser (herunderMK-7) den 30.
november 2009 i Official Journal of the European Union
under kommisjonens regulativ (EC) nr. 1170/2009. Som
tidligere rapportert er NattoPharma det eneste selskapet
som har Novel Food Approval; dvs at NattoPharma’s
MenaQ7 (naturlig vitamin K2 som MK-7) er det eneste
vitamin K2 produkt som er lov å markedsføre og selge i
Europa.
Arbeidet med godkjenninger i andre ikke-EU land som
Sveits, Russland og Australia går framover som planlagt.
I USA fortsetter arbeidet for å oppnå et "no comment
letter".

Helsepåstander i EU for vitamin K2 fra
NattoPharma
I september 2009 publiserte EFSAs "Panel on Dietetic
Products, Nutrition, and Allergies" (NDA) resultatet av
deres første runde med artikkel 13.1 ”Health claim”
evalueringer. De konkluderte med at det er en årsaks- og
virkningssammenheng mellom inntak av vitamin K,
inkludert vitamin K2 basert på NattoPharma's søknad, og
vedlikehold av normal beinhelse. Dette positive resultatet
er meget viktig for NattoPharma's salgs- og markedsføringsaktiviteter siden kunder som tilsetter MenaQ7 til
sine produkter nå kan merke produktene i henhold til
denne juridiske og godkjent uttalelsen. I løpet av siste
kvartal 2009 la NattoPharma en strategi for artikkel
13.5 ”Health Claims” (helsepåstander for friske voksne
basert på ny vitenskap). NattoPharma jobber også med en
strategi for artikkel 14.0 ”Health Claims” (helsepåstander
relatert til forebygging av sykdom samt helsepåstander
rettet mot barn). Prosessen for å få godkjent flere
helsepåstander (hva NattoPharma og NattoPharma’s
kunder kan si i sin markedsføring) enn den ene vi fikk i
2009 blir et hovedsatsingsområde for NattoPharma i 2010.
Basert på målrettet klinisk forskning vil NattoPharma
dokumentere effekten av MenaQ7 ytterligere mot
relevante potensielle helseproblemer i befolkningen.
Basert på disse resultater vil NattoPharma fortsette sin
offensive strategi med å få flere helsepåstander godkjent i
Europa

Forskning og Utvikling
I 4. kvartal 2009 ble en klinisk studie som sammenlignet
tre ulike produkttyper av MenaQ7 (pulver- og oljeformat) ferdigstillet. Alle MenaQ7 produkttypene hadde
samme absorpsjon og aktivitet. MK-7 målinger i serum

ble benyttet for å sammenligne absorbsjonsprofiler.
Aktiviteten ble bestemt basert på effektiviteten MK-7
hadde til å karboksylere (aktivere) de sirkulerende nivåer
av ikke karboksylert osteocalcin og matrix Gla-proteinet,
to viktige markører for ekstra-hepatisk vitamin K-mangel.
I tillegg ble det i 4. kvartal 2009 avsluttet en intervensjon
studie på dyr for å se MenaQ7s evne til å modulere
arteriell forkalkning. Analysen av de viktigste
parameterne i denne studien ble igangsatt i siste kvartal
2009.
I løpet av 2. og 3. kvartal 2010, vil toårs målingene av den
treårige kliniske studien hos postmenopausale kvinner
utføres. Formålet med denne omfattende kliniske studien
er å dokumentere den positive effekten MenaQ7 for
arteriell- og ben helse for denne befolkningspopulasjonen.
De endelige resultatene vil ikke være tilgjengelig før
januar 2012.
I 2. og 3. kvartal i 2010 vil flere kliniske studier bli satt i
gang med sikte på spesifikk dokumentasjon for helsekrav
(”Health Claims”) søknader mot flere helse segmenter i
henhold til de nye EU-regulativene.

Markeds- og Forretningsutvikling
Selskapet fikk en god avslutning på året med et salg på
MNOK 4,9 i 4. kvartal, og et totalt salg i 2009 på MNOK
23,5, noe som utgjør ca. 20 % økning sammenlignet med
2008. Volummessig er økningen på ca. 30 %, siden det er
gitt volumrabatter til de største kundene. Økningen er på
samme nivå i USA og Europa. Salget i 2009 fordelte seg
med ca. 60 % i USA og ca. 40 % i Europa og verden
forøvrig.
NattoPharma har de siste måneder vært fokusert på å
forbedre vår ”go-to-market” strategi for å øke
mulighetene til å sikre en optimal salgsprosess til de store
aktører i de ulike territorier. Vi har terminert flere
distributøravtaler og NattoPharma vil ta direkte salgsansvar i større grad enn tidligere. De store aktører vi
allerede er i forhandlinger med, ikke minst i USA,
uttrykker en stor tilfredshet over å kommunisere og
forhandle direkte med leverandøren av MenaQ7. Vi
forventer at den endrede strategi vil føre til positive
resultater både mht omsetning og resultat i 2010.
NattoPharma er det eneste selskapet i Europa som har
regulatorisk godkjenning for vitamin K2, og som nevnt
tidligere i rapporten er vårt produkt (naturlig vitamin K2
som MK-7) lagt til som nytt godkjent vitamin på de
relevante Annex’er til direktiver og regulativer i EU –
også kalt positivitetslistene. Etter at EU fra 2010 har
innført betydelig strengere krav til klinisk dokumentasjon
for at det som påstås i markedsføringen faktisk kan
bevises etter streng evaluering av de regulatoriske
myndigheter i EU har NattoPharma et godt utgangspunkt
siden satsing på forskning hele tiden har vært et fokus i
selskapet og en vesentlig styrke i salgsprosessene.
Imidlertid vil det i likhet med mange andre selskaper være
en utfordring å få til betydelig salg før helsepåstander for
hvert enkelt helseområde er godkjent. Per i dag har
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NattoPharma fått godkjent at sammenhengen mellom
vitamin K2 og benhelse kan benyttes i markedsføringen.
Dette er meget viktig og positivt for videre introduksjon i
Europa, og det vil være dette helseområde det satses
maksimalt på i EU i 2010.
NattoPharma er godt i gang med introduksjonen av
MenaQ7 til potensielle matkunder i Europa sammen med
sin partner Danisco. I begynnelsen av 2010 vil MenaQ7
introduseres i Sør-Amerika og deretter i Asia. I USA er
den regulatoriske prosessen krevende og det vil ta tid før
MenaQ7 vil bli introdusert i matsegmentet der. Danisco
har gjennomført et betydelig applikasjonsarbeid og
utviklet prosedyrer for hvordan MenaQ7 kan tilsettes
under prosessering av ulike matvarer, og dokumentert at
MenaQ7 ikke har noen negativ effekt på kvaliteten av
matvaren og heller ikke kundens opplevelse av denne. Det
er også laget relevant salgs og markedsføringsmateriale.
Siden salgsprosessen av en ny ingrediens inn til potensiell
ny kunde er tidkrevende, og at også produktutviklingen
hos sikrede kunder tar tid, forventer ikke NattoPharma
noe betydelig salg mot dette segmentet før i 2011.

Finansiell informasjon
Selskapets aksjekapital pr. 31. desember 2009 utgjør
NOK 2 562 950,30. Det er i 2009 gjennomført to rettede
emisjoner. Den første, godkjent i ekstraordinær generalforsamling 20. mai 2009, tilførte selskapet en brutto
kapitalforhøyelse på NOK 7 000 154 ved utstedelse av 2
000 044 nye aksjer til en kurs NOK 3,5 per aksje. Netto
kapitalforhøyelse eter fradrag for emisjons- og
garantikostnader utgjorde NOK 6 289 990,18 inkl.
overkurs. I tillegg ble det gjennomført en rettet emisjon
13. oktober 2009, godkjent i ekstraordinær generalforsamling 5. november 2009, hvor det ble tegnet 3 184
235 nye aksjer til kurs NOK 3,14 per aksje. Totalt
utgjorde denne kapitalutvidelsen NOK 9 998 497 før
fradrag av emisjons- og garantikostnader. Netto kapitaltilførsel utgjorde NOK 8 917 706,60.
Per 4. kvartal 2009 kan selskapet vise til en omsetning på
MNOK 23,5. Driftskostnader utgjør totalt MNOK 38,1
hvorav varekostnad utgjør MNOK 13,2, lønnskostnader
MNOK 5,9, R&D MNOK 7,5, marketing MNOK 0,4,
avskrivninger MNOK 0,9 og andre driftskostnader
MNOK 10,2, som gir et negativt driftsresultat på MNOK
14,6. Finanskostnader utgjør MNOK 3,9. Det er bokført
utsatt skattefordel med MNOK 1,6, som gir et
perioderesultat som er negativt med MNOK 16,9.
Det er gjennomført kostnadsbesparelser hvor målsettingen
er å nå breakeven ved en omsetning lik MNOK 10/kvartal.
Bruttomargin for perioden var 43,8 %, som er tilsvarende
som for 3. kvartal, men en forbedring i forhold til årets to
første kvartaler. Selskapet jobber med fortsatt å øke
bruttomarginen fremover.

på 10,4 % pa. Det er utstedt nye frittstående tegningsretter
som gir obligasjonseierne rett til å tegne inntil 3 777 778
aksjer hver pålydende NOK 0,10 og med en tegningskurs
NOK 4,50 per aksje.
Selskapets kontantstrøm fra drift var negativ med MNOK
18,2 pr. 4. kvartal 2009.
For 4. kvartal 2009 vises en omsetning på MNOK 4,9,
som etter driftskostnader på NOK 6,9 og netto
finanskostnader med MNOK 1,2 viser perioden et
negativt resultat etter skatt på MNOK 3,2. Tilsvarende tall
for 4. kvartal 2008 viste en omsetning på MNOK 3,9, som
etter driftskostnader MNOK 12,2 finanskostnader på
MNOK 0,4 og tilbakeført avsetning for utsatt skatt på
MNOK 8,3 viser et negativt resultat for perioden før skatt
på MNOK 17.
Ytterligere betydelige kostnadskutt i 4. kvartal, medførte
at den operasjonelle kvartalsvise kostnaden ble MNOK
4,3 i kvartalet. Dette er en reduksjon på 57 %
sammenlignet med 4. kvartal 2008. Dermed har selskapet
oppnådd sitt mål om operasjonelle kvartalsvise kostnader
på under MNOK 5,0.
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.
Styret observerer at selskapets balanse viser en negativ
egenkapital på MNOK 3,1 pr. 31. desember 2009. Styret
er inneforstått med og vurderer fortløpende sin handleplikt i henhold til allmennaksjelovens § 3-4 og § 3-5. I
denne vurderingen inngår selskapets forventning til et
positivt resultat og kontantstrøm for 2010.
Kontantbeholdninger utgjør per 31.12.09 MNOK 8,3
hvorav MNOK 1,0 er bundne midler. Per 31.12.09 hadde
selskapet ca. 467 aksjonærer. Sum gjeld og egenkapital
utgjør MNOK 12,2.

Utsikter
NattoPharma har nå oppnådd kostnadskontroll i 4.
kvartal, og ser nå på muligheter for å øke bruttomarginen
fremover. Dette sammen med forventet kraftig
omsetningsvekst i 2010, er forventet å resultere i et
positivt driftsresultat for året.

Selskapet refinansierte et obligasjonslån på netto MNOK
15,5 ved forfall 9. juli i år. Lånet som var i regi av Norsk
Tillitsmann ASA ble refinansiert ved opptak av nytt
obligasjonslån på MNOK 17, med løpetid 2 år og en rente
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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
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Resultatregnskap pr. 31.desember 2009
NattoPharma konsern
Noter

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

4

01.0131.12.09

01.1031.12.09

01.1031.12.08

01.0131.12.08

4 884
-

23 410
61

3 883
8

18 935
51

4 884

23 471

3 891

18 986

DRIFTSKOSTNADER
Varekostnad
Lønnskostnader
Avskrivninger på driftsmidler og immaterielle eiendeler
Annen driftskostnad

(2 685)
(697)
(261)
(3 297)

(13 116)
(5 865)
(975)
(18 158)

(2 304)
(3 408)
(145)
(6 377)

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

SUM DRIFTSKOSTNADER

(6 940)

(38 114)

(12 234)

(41 593)

DRIFTSRESULTAT

(2 056)

(14 643)

(8 343)

(22 607)

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER
Renteinntekter
Andre finansinntekter
Rentekostnader
Andre finanskostnader

22
38
(1 065)
(167)

74
426
(3 557)
(823)

173
255
(714)
(154)

889
726
(2 809)
(831)

NETTO FINANSPOSTER

(1 172)

(3 880)

(440)

(2 025)

ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT

(3 228)

(18 523)

(8 783)

(24 632)

1 648

(8 309)

(3 906)

(3 228)

(16 875)

(17 092)

(28 538)

Resultat og utvannet resultat per aksje

(0,14)

(0,78)

(0,84)

(1,40)

TOTALRESULTAT

NattoPharma konsern
01.1001.0131.12.09
31.12.09

01.1031.12.08

01.0131.12.08

SUM DRIFTSINNTEKTER

Skattekostnad på ordinært resultat

2

PERIODENS RESULTAT

-

Resultat og utvannet resultat per aksje
tilordnet selskapets aksjonærer:

(Tall i 1 000 NOK)
Resultat for perioden

(3 228)

(16 875)

(17 092)

(28 538)

-

-

-

-

Totalresultat for perioden

(3 228)

(16 875)

(17 092)

(28 538)

Resultat og utvannet resultat tilordnet selskapets aksjonærer:

(3 228)

(16 875)

(17 092)

(28 538)

Andre inntekter og kostnader ført mot egenkapitalen
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Balanse Eiendeler
(Tall i 1 000 NOK)

Noter

NattoPharma konsern
31.12.2009
31.12.2008

ANLEGGSMIDLER
IMMATERIELLE EIENDELER
Andre immaterielle eiendeler
SUM IMMATERIELLE EIENDELER

3 120
3 120

3 920
3 920

128
128

286
286

SUM ANLEGGSMIDLER

3 248

4 206

OMLØPSMIDLER
Varelager
Kundefordringer og andre fordringer
Bankinnskudd, kontanter

63
559
8 314

86
1 213
10 272

SUM OMLØPSMIDLER

8 936

11 571

12 184

15 777

VARIGE DRIFTSMIDLER
Driftsløsøre, inventar o.a.utstyr
SUM VARIGE DRIFTSMIDLER

SUM EIENDELER

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

Noter

31.12.2009

31.12.2008

Innskutt egenkapital
Aksjekapital
Overkursfond
Annen innskutt egenkapital
Sum innskutt egenkapital

2 563
45 561
5 747
53 871

2 045
30 932
1 496
34 473

Opptjent egenkapital
Akkumulert tap

(56 961)

(40 086)

SUM EGENKAPITAL

(3 090)

(5 613)

11 819
11 819

-

1 611
328
1 516
3 455

14 802
1 164
1 147
4 277
21 390

SUM GJELD

15 274

21 390

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

12 184

15 777

EGENKAPITAL

LANGSIKTIG GJELD
Langsiktig gjeld
SUM LANGSIKTIG GJELD

6

KORTSIKTIG GJELD
Obligasjonslån
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter og feriepenger
Annen kortsiktig gjeld
SUM KORTSIKTIG GJELD
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Kontantstrømoppstilling
01.0131.12.09

(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 og andre fordringer
Leverandørgjeld
Andre kortsiktige fordringer og gjeld
NETTO KONTANTSTRØM FRA DRIFT

(18 523)
975
1 866
15
654
578
(3 744)

(24 632)
1 130
1 177
328
65

(18 179)

(17 015)

55
(16)
-

(56)
-

39

(56)

INVESTERINGSAKTIVITETER
Innbetaling ved salg av datterselskap
Kjøp av driftsløsøre, inventar og utstyr
Kjøp av immaterielle eiendeler
NETTO KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER
FINANSIERINGSAKTIVITETER:
Innbetalinger ved utstedelse av aksjer
Innbetalinger ved ustedelse av obligasjoner
Utbetaling ved gjenkjøp av obligasjoner
Innbetaling ved utstedelse av tegningsretter
Innbetaling ved ustedelse av opsjoner

01.0131.12.08

4 412
(2 517)
3 022

15 147
16 535
(15 500)
-

13 263

NETTO KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER

16 182

10 157

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter
Kontanter og kontantekvivalenter 1.1
KONTANTER OG KONTANTEKVIVALENTER 30.09.
Betalte renter

(1 958)
10 272
8 314
1 612

(6 914)
17 186
10 272
1 775

(3 106)
-

Egenkapitalendringer
(Tall i 1 000 NOK)
Egenkapital 01.01.2008

Aksjekapital

Innbetalt Annen Akkumulert
ikke
Overkurs registrert EK innskuttt EK underskudd

Sum EK

1 878

16 661

1 175

1 431

(11 548)

9 597

30
137
-

1 145
16 278
(3 152)
-

(1 175)
-

65

(28 538)
-

(28 538)
16 415
(3 152)
65

Egenkapital 31.12.08

2 045

30 932

-

1 496

(40 086)

(5 613)

Egenkapital 01.01.09

2 045

30 932

-

1 496

(40 086)

(5 613)

(16 875)
518

16 480
(1 851)

(16 875)
16 998
(1 851)
4 237
14

(56 961)

(3 090)

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

Totalt resultat for perioden
Emisjon
Transaksjonskostnader
Tegningsretter
Aksjebasert avlønning
Egenkapital 31.12.09

4 237
14
2 563

45 561

-

5 747
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Noter til konsolidert regnskap pr. 31. desember 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 2009.
Delårsrapporten ble godkjent av Selskapets styre 25. februar 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. Selskapet har heller ikke balanseført utsatt skatteeiendel knyttet til fremførbare underskudd
i 2009. Ved opptak av nytt obligasjonslån oppstod det en utsatt skatteforpliktelse på MNOK 1,6 der motposten til
forpliktelsen er ført direkte mot egenkapital. For å utligne den utsatte skatteforpliktelsen ble det tatt opp en tidligere ikke
balanseført utsatt skattefordel på tilsvarende beløp, noe som har medført en inntektsføring i resultatregnskapet tredje kvartal.
3. AKSJONÆRINFORMASJON
Oversikt selskapets aksjonærer pr. 31.12.2009

Aksjonærliste 20 største
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
Tibesi AS
Anacott Steel AS
Sellæg, Bjørn Arne Fr.
Bohan & Co AS
Macama Invest AS
Nordea Bank Denmark
MP Pensjon
Zinober Invest AS
Sobona AS
Haadem Invest AS
Sellæg Aase
Pictet & Cie Banquiers, Sveits
Gjersvik, Karsten
Universal Exports AS
Easy2Connect AS
Hagen, Karsten
Uddén, Anders
Carlsen, Geirr Emil
LKG Holding AS
Andre aksjonærer
Sum 20 største aksjonærer

31.12.2009
Antall
% - eier
aksjer
inter.
2 485 500
9,70 %
2 287 268
8,92 %
2 264 700
8,84 %
1 986 700
7,75 %
1 612 700
6,29 %
955 533
3,73 %
736 666
2,87 %
660 000
2,58 %
473 000
1,85 %
450 000
1,76 %
427 800
1,67 %
416 600
1,63 %
400 000
1,56 %
398 000
1,55 %
388 000
1,51 %
300 000
1,17 %
223 000
0,87 %
214 286
0,84 %
203 235
0,79 %
200 000
0,78 %
8 546 515 33,35 %
25 629 503 100,00 %

SEGMENT RAPPORTERING

Geografisk fordeling av salg
(Tall i NOK 1.000)

USA

NattoPharma konsern
01.0101.0131.12.2009
31.12.2008
12 725

11 298

Europa

9 112

7 534

Andre områder

1 635

103

23 472

18 935

Totalt salg

5. NÆRSTÅENDE
Selskap
1. Anacott Steel ASA
2. Kvale & Co. AS
3. Sobona AS

Nærstående part
Morten Sundstø
Christian Stang Våland
Ola Røthe

Transaksjonsbeløp
NOK 1.274.239
NOK 410.025
NOK 360.000
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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, ble
fornyet med virkning per 01.06.2009, med en 3 måneders gjensidig oppsigelse. Pr. 18. august 2009 er det inngått ny avtale
hvor Morten Sundstø er engasjert som daglig leder, med to måneders gjensidig oppsigelse.
Det er kjøpt juridiske tjenester fra advokatfirmaet Kvale & Co. Christian Stang Våland er partner i Kvale & Co, styremedlem
i NattoPharma ASA og aksjonær i selskapet.
Fra Sobona AS er det fakturert tjenester for NOK 360.000,- eks mva og inkludert deltakelse i garantikonsortier. Sobona AS
er aksjonær i NattoPharma AS og er kontrollert/eid av Ola Røthe som er styreformann i NattoPharma ASA.
6.

OBLIGASJONSLÅN
Nominell
rente
Obligasjonslån
med tegningsretter 10,4 %

Løper til
10.07.2011

Pålydende
17 000 000

Balanseført
verdi
11 818 683

Selskapets obligasjonslån på netto MNOK 15,5 ved forfall 9. juli i år ble refinansiert gjennom opptak av et nytt
obligasjonslån på MNOK 17. Utsteder er Norsk Tillitsmann ASA. Lånets løpetid er 2 år fra 10. juli 2009, og har en nominell
rente på 10,4 % pa. Det er utstedt nye frittstående tegningsretter som gir obligasjonseierne rett til å tegne inntil 3 777 778
aksjer hver pålydende NOK 0,10 og med en tegningskurs NOK 4,50 per aksje. Det er foretatt en fordeling av
obligasjonslånet og tegningsrettene mellom gjeld og egenkapital i hht IFRS reglene, som viser at egenkapitalelementet utgjør
MNOK 6. Skatteforpliktelsen på NOK 1,6 millioner som oppstår ved utskillelse av egenkapitalelementet fra den finansielle
forpliktelsen er ført som en reduksjon av egenkapitalelementet. Netto føring mot egenkapitalelementet etter utsatt skatt og
transaksjonskostnader på MNOK 0,1 var MNOK 4,2 millioner
7.

EMISJONER 2009
Ordinære
aksjer

Balanse 01.01.09
Emisjon i mai 2009
Emisjon i november 2009
Balanse 31.12.09

20 445 224
2 000 044
3 184 235
25 629 503

I 2009 ble det gjennomført to rettede emisjoner. Ved den første, godkjent i ekstraordinær generalforsamling 20. mai 2009,
ble det utstedelse av 2 000 044 nye aksjer til en kurs NOK 3,5 per aksje. I den neste som ble godkjent i ekstraordinær
generalforsamling 5. november 2009, ble det tegnet 3 184 235 nye aksjer til kurs NOK 3,14 per aksje. Totalt antall aksjer
utstedt pr. 31.12.2009 er 25.629.503. Se for øvrig oppstillingen over Egenkapitalendringer.
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