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HÄNDELSER UNDER VERKSAMHETSÅRET

Diamyd Medical tecknar avtal om pågående GABA/GAD-studie
Avtalet medför att Janssen R&D och JDRF finansierar studien med cirka 600 000 USD, att 
användas för att studera GABA-biomarkörer och att öka antalet deltagande patienter.

Diamyd Medical utser ny vd
”Bolaget bär tveklöst på många möjligheter. Vi ska nu gemensamt ta 
Diamyd Medical till nästa fas som diabetesbolag”, säger Ulf Hannelius.

Positiva delresultat från DIAGNODE-1
Delresultaten pekar mot att en låg dos med diabetesvaccinet  
Diamyd® i lymfkörtel tydligt ombalanserar immunförsvaret mot  
ett önskat så kallat Th2-svar.

HÄNDELSER EFTER VERKSAMHETSÅRET

Diamyd Medical breddar verksamheten
Bolagets verksamhet omfattar nu både typ 1- och typ 2-diabetes samt reumatoid artrit,  
vilken planeras drivas genom utveckling av en egen GABA-läkemedelsprodukt. 

Positiv effekt av Diamyd® stöds i ny vetenskaplig artikel
En sammanfattande analys av resultat från tidigare publicerade kliniska studier visar  
ett vetenskapligt statistiskt stöd för att diabetesvaccinet Diamyd® med stor sannolikhet  
minskar förlusten av C-peptid, ett mått på den egna insulinproduktionen, med 15-20 procent.

Positivt kliniskt förlopp från DIAGNODE-1 rapporteras
Behandlingen med diabetesvaccinet Diamyd® givet direkt i lymfkörtel ser efter 15 månader
ut att vara säker och tolerabel. Det kliniska förloppet hos patienterna är positivt för
såväl den egna förmågan att bilda insulin som för långtidsblodsocker och insulindos.
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barn i världen utvecklar 
typ 1-diabetes varje år86 000

Blir Märtas blodsocker för lågt 
kan hon tappa medvetandet och 
blir det för högt ökar risken för 
långsiktiga skador. 

Läs mer på  sidan 6-7

Även en liten mängd bevarad insulin produktion 
har visats kunna minska framtida komplikationer 
med 60-80 procent och därmed öka livskvaliteten. 

Läs mer på sidan 12–13 
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VERKSAMHET
Diamyd Medical utvecklar läkemedel för att väsentligt förbättra 
livskvaliteten hos personer med olika typer av diabetes och 
inflammatoriska sjukdomar genom att angripa de underliggande 
sjukdoms mekanismerna. Just nu pågår 6 kliniska studier.  
Diamyd Medical är också engagerat inom stamcellsområdet  
och i medicinteknik.

Diamyd Medical arbetar dedikerat för att bota 
diabetes och inflammatoriska sjukdomar genom 
läkemedelsutveckling.

Bota  
diabetes

AFFÄRSIDÉ 
Vår affärsidé bygger på att utveckla 
läkemedel som hjälper kroppen att 
bevara, tillgodogöra eller återbilda 
den egna insulin produktionen samt 
kontrollera inflammationen. Diamyd® 
och GABA kan bli viktiga pusselbitar i 
framtida behandlingar inte bara mot 
typ 1-diabetes utan även mot typ  
2-diabetes och andra auto immuna  
och inflammatoriska sjukdomar. 

MÅL
Vårt mål är att diabetesvaccinet  
Diamyd® (GAD) samt GABA ska  
kommersialiseras och bli en del av  
standardbehandlingen mot diabetes 
och inflammatoriska sjukdomar. 

VISION 
Det finns ett bote medel  
mot diabetes och 
inflammatoriska   
sjukdomar.
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ULF HANNELIUS
Om Diamyd Medical: Vi är ett företag med djup 
erfarenhet, stor drivkraft och högintressanta 
läkemedelskandidater. Vi är mycket tacksamma 
för att kunna driva en resurseffektiv läkemedels-
utveckling genom vårt nära samarbete med sjukvård 
och akademi.
Om diabetesvaccinet Diamyd®: Jag vet att Diamyd 
Medical tillsammans med våra samarbetspartners 
har kunskapen och drivet att bota autoimmun 
diabetes. Om vi lyckas är det ett vetenskapligt 
genombrott där samma tankesätt skulle kunna 
appliceras på andra autoimmuna sjukdomar.



Licensieringsportföljen  
blir större och marknads
potentialen flerdubblas.

Verksamhetsåret har varit spännande och intensivt, med  
nyheter, aktiviteter och resultat som stärkt vårt 
licensieringspaket och visat på potentialen i diabetes- 

vaccinet Diamyd®. Under det nu påbörjade verksamhetsåret 
kommer ett flertal milstolpar att uppnås. Två av våra sex forskar- 
initierade kliniska studier med Diamyd® enbart, DIAPREV-IT 1 
och i kombination med andra substanser, DIABGAD-1, väntas 
rapportera resultat under de första kvartalen 2017. Samtidigt 
satsar vi på den kroppsegna substansen GABA inom två 
av de största läkemedelsmarknaderna, typ 2-diabetes och 
reumatoid artrit. Arbetet med prekliniska studier och egen 
läkemedelsproduktion pågår i skrivande stund.

Breddning med stor potential
Vi gör en strategisk breddning av verksamheten genom en 
utveckling av ett eget GABA-läkemedel. Det ger en riskspridning 
– licensieringsportföljen blir större och marknadspotentialen 
flerdubblas. Konkurrensen inom typ 2-diabetes och reumatoid 
artrit är hård samtidigt som behovet och marknaden för nya 
läkemedelskandidater växer. GABA erbjuder en ny kategori 
läkemedelskandidater inom dessa sjukdomsområden. Såväl 
preklinisk som klinisk forskning tyder på att GABA har potential 
att komplettera och förstärka effekten av befintliga läkemedel. 

En bekräftelse på att vår satsning ligger rätt i tiden var att 
vi under sommaren kunde meddela att JDRF, en ledande 
internationell organisation som finansierar forskning inom 
typ 1-diabetes, och Janssen Research & Development, en del 
av läkemedelsföretaget Johnson & Johnson, investerar i den 
pågående GABA-studien i Alabama. Denna höst har vi påbörjat 
framtagning av eget GABA-läkemedel och parallellt har vi inlett 
prekliniska studier som fokuserar på att bestämma dos och 
formulering. 

Kostnadseffektiv verksamhet
Den ökade breddningen lyfter fram vikten av resursprioritering. 
Vårt arbetssätt bygger på en tydlig strategi där vi snabbt kan 
ompröva och allokera resurser för att driva utvecklingen framåt. 
Diamyd Medical har i relation till industripraxis en mycket kost-
nadseffektiv verksamhet som grundar sig i det nätverk, varu- 
märke och kompetens som byggts upp under åren. Anna Styrud, 
bolagets CFO, lyfter fram hur vi jobbar med att på bästa sätt ska-
pa värde i företaget. Läs intervjun med henne på sidorna 16-17.

Stärkt licensieringspaket 
Efter verksamhetsårets utgång kunde vi rapportera en viktig  
milstolpe – högt ansedda forskare inom typ 1-diabetes på- 
visade i en sammanfattande analys publicerad i tidskriften 

Diabetologia att diabetesvaccinet Diamyd® med mycket hög 
sannolikhet har en positiv biologisk effekt gällande bibehållen 
C-peptid, ett mått på den egna insulinproduktionen, jämfört 
med placebo. I analysen ingick resultat från två tidigare fas 
II-studier och en fas III-studie. Författarna påpekar att dessa 
resultat tillsammans med vaccinets goda säkerhetsprofil 
motiverar en fortsatt utveckling av Diamyd®. Med sex pågåen-
de kliniska studier som alla var för sig representerar en möjlig 
väg till marknaden samt en preklinisk studie, som utforskar 
möjligheten att utveckla nästa generations diabetesvaccin, 
har Diamyd Medical ett starkt licensieringspaket som stöds av 
oberoende forskning. Författarna påpekar att dessa resultat 
tillsammans med vaccinets goda säkerhetsprofil motiverar 
en fortsatt utveckling av Diamyd®. Med sex pågående kliniska 
studier som alla var för sig representerar en möjlig väg till mark-
naden samt en preklinisk studie, som utforskar möjligheten att 
utveckla nästa generations diabetesvaccin, har Diamyd Medical 
ett starkt licensieringspaket som stöds av oberoende forskning.

Jag vill med detta passa på och lyfta fram våra medarbetare 
och vårt nätverk av kliniker och forskare som gör ett fantastiskt 
jobb och ger oss innovationskraften och passionen att bryta 
ny mark och sträva efter att förändra vardagen för de som lider 
av diabetes och andra allvarliga inflammatoriska sjukdomar. Jag 
vill även tacka våra aktieägare, både gamla och nya, för det stöd 
ni visat under året. Utan er skulle det inte vara möjligt. Jag ser 
fram emot ett mycket spännande år.

Bäste aktieägare,

Stockholm den 2 november 2016

Ulf Hannelius
vd Diamyd Medical AB

Vi fortsätter att utveckla Diamyd Medical till ett företag 
med större bredd i projektportföljen. Fokus ligger på vårt 
flaggskepp, diabetesvaccinet Diamyd®, samtidigt som vi satsar 
på den kroppsegna substansen GABA inom två av de största 
läkemedelsmarknaderna, typ 2-diabetes och reumatoid artrit. 
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Diabetes omfattar en grupp kroniska sjukdomar med allvarliga 
komplikationer som orsakar mycket lidande och för tidig död. 
Diamyd Medical utvecklar läkemedel som är inriktade på att 
angripa de underliggande sjukdomsmekanismerna.

Diabetes – en global  
utmaning med  
epidemiska proportioner

Global ökning av diabetes
Diabetes är en gemensam benämning på en grupp sjukdomar 
som kännetecknas av förhöjda värden av blodsocker orsakat 
av kroppens oförmåga att producera eller svara på hormonet 
insulin. Sjukdomen drabbar allt fler, i dag lever omkring 415 
miljoner människor världen över med diabetes och år 2040 
uppskattas antalet ha ökat till 645 miljoner.

Autoimmun diabetes 
Runt tio procent av de som lever med diabetes har de auto-
immuna formerna av sjukdomen; typ 1-diabetes och LADA 
(Latent Autoimmun Diabetes in Adults). Autoimmun diabetes 
uppstår när kroppens immunsystem attackerar de insulin-
producerande betacellerna i bukspottkörteln vilket gör att 
kroppen inte kan kontrollera blodsockernivån. Vid diagnos-
tillfället är tillståndet livshotande och kräver akut sjukvård som 
följs av en daglig, livslång insulinbehandling för överlevnad.

Typ 1-diabetes drabbar främst barn och ungdomar. 
Sjukdoms orsaken är fortfarande okänd, men en kombination 
av ärftliga anlag och yttre faktorer såsom vissa virusinfektioner 

STÄNDIG KONTROLL AV 
BLODSOCKRET
Blodsockersvängningar är obehagliga. 
Trots noggrann skötsel och kontroll av 
sjuk domen leder diabetes nästan undan-
tagslöst till långsiktiga komplikationer.

415 miljoner
människor lever med diabetes

645 miljoner
förväntas leva med diabetes år 2040

VAD ÄR DIABETES?
Diabetes är en kronisk sjukdom 
som kännetecknas av att det 
finns för mycket glukos  
(blodsocker) i blodet. Glukos- 
nivåerna kontrolleras av  
insulin, ett hormon som  
produceras i bukspott- 
 körteln. Vid diabetes kan  
kroppen inte producera  
eller använda det egna  
insulinet.

och svår stress har identifierats. När vuxna drabbas av auto-
immun diabetes är det oftast av LADA som liknar typ 1-diabetes 
men med långsammare sjukdomsprocess.

Typ 2-diabetes vanligast
Typ 2-diabetes är den vanligaste formen av diabetes och även den  
som ökar snabbast globalt. Till skillnad från autoimmun diabetes 
där kroppen inte kan producera insulin, karaktäriseras sjukdomen  
initialt av insulinresistens. Det innebär att det insulin som 
produceras inte räcker till för att skapa god blodsockerbalans.  
Insjuknandet sker gradvist och förändringar i kost och motion kan  
förebygga och förbättra sjukdomen. Typ 2-diabetes leder oftast 
till permanent medicinering och slutligen till insulinbehandling. 

Typ 2-diabetes drabbar främst vuxna, men börjar också bli 
allt vanligare i barn. Av de uppskattningsvis 375 miljoner som 
idag lever med sjukdomen saknar närmare hälften rätt diagnos. 
Ju längre sjukdomen förblir obehandlad desto högre är risken 
för allvarliga och långvariga komplikationer. I likhet med typ 
1-diabetes är sjukdomsorsaken okänd, men både arv, livsstil 
och miljö påverkar risken att insjukna.

Bukspottkörteln
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10 år

Typ 2-diabetes drabbar mest vuxna och 
orsakas av att kroppen utvecklar insulin-
resistens. Det innebär att kroppen är  
oförmögen att ta upp insulinet på  
ett effektivt sätt.

Den förväntade livslängden hos personer med diabetes  
uppskattas vara 10 år kortare än hos friska individer

DIABETES – SÅ TAR  
KROPPEN SKADA

86 000
barn utvecklar typ 1-diabetes 
i världen, varje år

TYPER AV DIABETES
Autoimmun diabetes uppstår när kroppen attackerar 
de insulinproducerande betacellerna. Typ 1-diabetes 
drabbar främst barn och ungdomar. LADA är autoimmun 
diabetes som bryter ut först i vuxen ålder. LADA liknar 
typ 1-diabetes men sjukdomsprocessen  
är långsammare.

Hög risk för komplikationer
Utan rätt mängd insulin hamnar kroppens blodsockernivåer 
ur balans. Akuta insulinsvängningar, vare sig det rör sig om för 
låga eller för höga nivåer, kan vara direkt livshotande. Låga 
insulinnivåer under lång tid skapar förhöjda blodsockervärden 
som på sikt skadar kroppens organ, nerver och blodkärl. 
Personer med diabetes har förhöjd risk att drabbas av allvar-
liga  komplikationer såsom hjärt-kärlsjukdomar, stroke samt 
njur- och ögon komplikationer. Den förväntade livslängden hos 
diabetespatienter uppskattas vara omkring tio år kortare än 
hos friska individer.

Läkemedel mot diabetes
Diamyd Medical utvecklar läkemedelskandidater från tidig nivå 
genom klinisk fas, med potential att väsentligt förbättra livs- 
kvaliteten hos personer med diabetes. Målsättningen är att 
genom allianser och partnerskap driva framgångsrika projekt 
till marknadsgodkännande och internationell försäljning.

Diamyd Medical utvecklar diabetesvaccinet Diamyd® i syfte 
att så tidigt som möjligt avbryta immunförsvarets attack på 
betacellerna vid autoimmun diabetes. Målet är att bevara en så 
stor del som möjligt av kroppens egen förmåga att bilda insulin 
eftersom även mindre mängder bevarad insulinproduktion har 
visats kunna minska framtida komplikationer väsentligt och 
därmed öka livskvaliteten.

Diamyd Medical äger även exklusiva licensrättigheter till 
terapeutisk användning av den kroppsegna substansen GABA 
(gamma-aminobutyric acid) som visat på insulinstimulerande 
och anti-inflammatoriska effekter i medicinska studier samt 
ökad effekt på insulinkänslighet.

Strategiska satsningar 
Diamyd Medical är en av huvudägarna i NextCell Pharma AB 
(tidigare Cellaviva AB) som driver en stamcellsbank för privat 
familjesparande av navelsträngsblod och andra vävnader med 
stamceller. Diamyd Medical bedömer att stamceller kan komma 
att få en betydande roll för att kunna bota autoimmun diabetes. 
Diamyd Medical har också intressen inom det medicintekniska 
området. Bolaget äger andelar i Companion Medical, Inc., ett 
amerikanskt bolag som utvecklar ett intelligent system för 
insulin administration kopplat till en smartphone-applikation. 

Hjärna
Kronisk trötthets-
syndrom,  
depression.

Fötter och ben
Sår och kallbrand.

Ögon
Försämrad syn, 
glaukom, grå starr, 
blindhet. 

Hjärta
Hjärtsvikt, 
hjärtattack.

Njure
Njursvikt.Nerver

Perifer nervskada, 
neuropati.

5DIABETES  l  



Märta Hillborg var sju år 
när hennes mamma Erika 
började misstänka att 
något inte stod rätt till. 
Misstankarna ledde till ett 
blodprov på Astrid Lindgrens 
barnakut i Stockholm och 
ett besked som vände upp 
och ner på tillvaron för hela 
familjen – typ 1-diabetes.

Typ 1-diabetes 
är Märtas 
följeslagare



Utåt sett är Märta som vilken elvaåring som helst och själv 
minns hon inte längre hur det var att inte leva med typ 
1-diabetes. 

– Mamma och pappa blev mycket mer ledsna än jag, för jag var 
för liten för att förstå vad det innebar då, säger Märta.

Att ta blodprov flera gånger om dagen är något hon vant sig 
vid. I början fick Märta ta insulin via sprutor. Ungefär ett år efter 
diagnosen fick hon en pump som sitter på magen och gör det 
enklare för henne att ta insulinet på egen hand. Hon har också 
en blodsockermätare på överarmen som känner av hennes blod-
sockernivå. Men trots hjälpmedel som förenklar vardagen för 
Märta, är typ 1-diabetes fortfarande en sjukdom som behöver 
bevakas dygnet runt. Blir Märtas blodsocker för lågt kan hon 
tappa medvetandet och blir det för högt ökar risken för långsik-
tiga skador. Vad många inte vet är att både för höga och för låga 
insulinnivåer kan vara direkt livshotande.

 – Mamma eller pappa mäter mitt blodsocker minst två gånger 
varje natt men jag är så van att jag inte ens vaknar när de sticker 
mig i fingret, säger Märta. Typ 1-diabetes är en insulinbristsjuk-
dom, där det egna immunförsvaret förstör de enda cellerna i 
kroppen som kan bilda insulin. Eftersom typ 1-diabetes för med 
sig stora risker för följdsjukdomar är det viktigt att övervaka och 
ställa in insulinbehandlingen efter blodsockernivåerna. Den 
nuvarande medicineringen ser mamma Erika Hillborg som livs-
uppehållande. Det finns ännu ingen terapi som förhindrar eller 
stoppar immunförsvarets attack.

– Det är viktigt att satsa på forskningen och utvecklingen av nya  
läkemedel, säger Erika och tillägger att det skulle vara ovärderligt 
med ett läkemedel som kan bevara kroppens egen förmåga att 
bilda insulin, både för den dagliga vården och för den minskade 
risken för framtida komplikationer. Dessutom skulle det vara ett 
stort steg mot att kunna bli helt frisk. Diamyd Medicals diabetes- 
vaccin skulle kunna bli en banbrytande behandling.

– Vi försöker göra ett så bra grundarbete som möjligt, snart är 
Märta tonåring och troligtvis kommer hon, precis som de flesta 
ungdomar, vilja frigöra sig. Då kommer vi att tvingas ta ett steg 
tillbaka, vare sig vi vill eller inte, säger Erika. För att hjälpa Märta 
att hålla koll på blodsockret har hon fått hundvalpen Gizmo. 
Tanken är att han vid ett års ålder ska börja tränas till att känna 
av när Märta behöver sänka eller höja sitt blodsocker och då 
hämta hennes lilla väska med insulin och socker. Det kommer att 
vara till stor hjälp, i synnerhet på natten.

– Blir allt som vi planerar kommer Gizmo att ta över natt-
jourerna, säger Erika.

MÄRTA HILLBORG
Intressen: Ridning, göra videoklipp, spela piano
och trummor.
Drömyrke: Veterinär.
Hunden Gizmo: Gizmo är en tolv veckor gammal 
Bichon havanais som tränas till att känna av när 
Märtas blodsocker är för högt eller lågt.

Mamma och pappa blev 
mycket mer ledsna än jag,  

för jag var för liten för att förstå  
vad det innebar då.
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För att kunna förhindra, behandla och bota autoimmun diabetes  
måste inflammationen och den autoimmuna attacken som orsakar 
sjukdomen först brytas. I Diamyd Medicals pågående kliniska utveck- 
lingsprogram testas diabetesvaccinet Diamyd® i kombination med 
andra substanser. Dessutom planerar Bolaget framtida kliniska  
studier och förbereder prekliniska studier för att ta fram GABA-
läkemedel mot typ 1- och typ 2-diabetes samt reumatoid artrit.

Klinisk utveckling med 
Diamyd® och GABA

Diamyd Medicals pågående utvecklingsarbete inom auto-
immun diabetes är inriktat på att i första hand förstärka 
den effekt som tidigare uppmätts i kliniska studier med 
diabetsvaccinet Diamyd®. För att skapa rätt  förutsättningar 
att verka, kombineras Diamyd® med andra substanser till 
exempel antiinflammatoriska och immundämpande läke-
medel, däribland GABA.

GABA, som är mest känt för sin roll som signalsubstans i det  
centrala nervsystemet, har visat sig förbättra betacellernas 
funktion samt bidra till återuppbyggnad av vävnad och för-
bättrad blodsockerkontroll. En förstärkt effekt har visats  
i prekliniska studier då GABA kombinerats med ett antigen.

Utöver detta prövas också möjligheten att behandla 
diabetes tidigare i sjukdomsprocessen, samt alternativa 
 administreringsvägar för Diamyd® då vägen in i kroppen kan 
påverka behandlingens effekt. Diamyd Medical satsar även 
på att ta fram GABA läkemedel mot typ 1- och typ 2-diabetes 
samt reumatoid artrit. Prekliniska studier förbereds och  
kliniska studier planeras för att utvärdera dos och 
formulering.

FAS OCH  
INDIKATION

STUDIENAMN OCH STUDIE- 
LÄKEMEDEL/KOMBINATION

STUDIE HUVUDPRÖVARE ANTAL PATIENTER,  
ÅLDER OCH STUDIELÄNGD

DIAMYD®

(GAD65)

FAS II 
Typ 1-diabetes

DIABGAD-1
Diamyd® + ibuprofen + D-vitamin 

Placebokontrollerad interventionsstudie
Diamyd® med ibuprofen och D-vitamin testas i barn nyligen  
diagnostiserade med typ 1-diabetes.

Professor Johnny Ludvigsson 
 Linköpings universitet

 60 patienter
 10-18 år
 30 månader

FAS I/II 
Typ 1-diabetes

DIAGNODE-1
Diamyd® intralymfatiskt + D-vitamin 

Öppen interventionsstudie
Diamyd® ges direkt i lymfkörtel med D-vitamin till barn och  
unga vuxna nyligen diagnostiserade med typ 1-diabetes.

Professor Johnny Ludvigsson 
 Linköpings universitet

 15 patienter
 12-30 år
 30 månader

FAS II 
Typ 1-diabetes

EDCR IIa
Diamyd® + D-vitamin 
+ etanercept

Öppen interventionsstudie
Diamyd® med etanercept och D-vitamin testas i barn  
nyligen diagnostiserade med typ 1-diabetes.

Professor Johnny Ludvigsson 
 Linköpings universitet

 20 patienter
 8-18 år
 30 månader

FAS II 
Hög risk att  
insjukna i typ  
1-diabetes

DIAPREV-IT 1
Diamyd®

Placebokontrollerad preventionsstudie
Diamyd® testas i barn med hög risk att insjukna i typ  
1-diabetes; pågående autoimmun process men ännu  
utan kliniska symtom.

Docent Helena Elding Larsson 
 Lunds universitet

 50 patienter
 4-18 år
 5 år

FAS II 
Hög risk att  
insjukna i typ  
1-diabetes

DIAPREV-IT 2
Diamyd® + D-vitamin

Placebokontrollerad preventionsstudie
Diamyd® med D-vitamin testas i barn med hög risk att  
insjukna i typ 1-diabetes; pågående autoimmun process  
men ännu utan kliniska symtom.

Docent Helena Elding Larsson 
 Lunds universitet

 80 patienter
 4-18 år
 5 år

FAS II 
Typ 1-diabetes GABA/DIAMYD®

Placebokontrollerad interventionsstudie
Diamyd® med GABA testas i barn som nyligen  
diagnostiserats med typ 1-diabetes.

Dr. Alexandra Martin 
  University of Alabama 
at Birmingham, USA

 95 patienter
 4-18 år
 12 månader

GABA

Preklinik
Typ 1-diabetes GABA/Proinsulin/GAD65 Preklinisk studie i typ 1-diabetesmöss som utvärderar effekten av 

GABA i kombination med både GAD65 och proinsulin.
Diamyd Medical och forskare vid 
 University of California, USA  1 år

Preklinik
Typ 2-diabetes GABA Utvärdering av doser och formuleringar Diamyd Medical Förbereds

Preklinik
Reumatoid Artrit GABA Utvärdering av doser och formuleringar Diamyd Medical Förbereds

För att skapa rätt  förut-
sättningar att verka, kombi

neras Diamyd® med andra substanser 
som till exempel antiinflammatoriska 
och immundämpande läke medel, 
 däribland GABA.
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PREVENTION
Behandling sätts in för att avbryta immun-
försvarets nedbrytning av betacellerna hos 
patienter som löper hög risk att drabbas av typ 
1-diabetes men som ännu inte uppvisat några 
kliniska symptom.

INTERVENTION
Behandling sätts in för att avbryta immun- 
för svarets nedbrytning av betacellerna hos 
patienter som nyligen diagnostiserats med typ 
1-diabetes för att bevara kroppens kvar- 
varande förmåga att bilda eget insulin.

FAS OCH  
INDIKATION

STUDIENAMN OCH STUDIE- 
LÄKEMEDEL/KOMBINATION

STUDIE HUVUDPRÖVARE ANTAL PATIENTER,  
ÅLDER OCH STUDIELÄNGD

DIAMYD®

(GAD65)

FAS II 
Typ 1-diabetes

DIABGAD-1
Diamyd® + ibuprofen + D-vitamin 

Placebokontrollerad interventionsstudie
Diamyd® med ibuprofen och D-vitamin testas i barn nyligen  
diagnostiserade med typ 1-diabetes.

Professor Johnny Ludvigsson 
 Linköpings universitet

 60 patienter
 10-18 år
 30 månader

FAS I/II 
Typ 1-diabetes

DIAGNODE-1
Diamyd® intralymfatiskt + D-vitamin 

Öppen interventionsstudie
Diamyd® ges direkt i lymfkörtel med D-vitamin till barn och  
unga vuxna nyligen diagnostiserade med typ 1-diabetes.

Professor Johnny Ludvigsson 
 Linköpings universitet

 15 patienter
 12-30 år
 30 månader

FAS II 
Typ 1-diabetes

EDCR IIa
Diamyd® + D-vitamin 
+ etanercept

Öppen interventionsstudie
Diamyd® med etanercept och D-vitamin testas i barn  
nyligen diagnostiserade med typ 1-diabetes.

Professor Johnny Ludvigsson 
 Linköpings universitet

 20 patienter
 8-18 år
 30 månader

FAS II 
Hög risk att  
insjukna i typ  
1-diabetes

DIAPREV-IT 1
Diamyd®

Placebokontrollerad preventionsstudie
Diamyd® testas i barn med hög risk att insjukna i typ  
1-diabetes; pågående autoimmun process men ännu  
utan kliniska symtom.

Docent Helena Elding Larsson 
 Lunds universitet

 50 patienter
 4-18 år
 5 år

FAS II 
Hög risk att  
insjukna i typ  
1-diabetes

DIAPREV-IT 2
Diamyd® + D-vitamin

Placebokontrollerad preventionsstudie
Diamyd® med D-vitamin testas i barn med hög risk att  
insjukna i typ 1-diabetes; pågående autoimmun process  
men ännu utan kliniska symtom.

Docent Helena Elding Larsson 
 Lunds universitet

 80 patienter
 4-18 år
 5 år

FAS II 
Typ 1-diabetes GABA/DIAMYD®

Placebokontrollerad interventionsstudie
Diamyd® med GABA testas i barn som nyligen  
diagnostiserats med typ 1-diabetes.

Dr. Alexandra Martin 
  University of Alabama 
at Birmingham, USA

 95 patienter
 4-18 år
 12 månader

GABA

Preklinik
Typ 1-diabetes GABA/Proinsulin/GAD65 Preklinisk studie i typ 1-diabetesmöss som utvärderar effekten av 

GABA i kombination med både GAD65 och proinsulin.
Diamyd Medical och forskare vid 
 University of California, USA  1 år

Preklinik
Typ 2-diabetes GABA Utvärdering av doser och formuleringar Diamyd Medical Förbereds

Preklinik
Reumatoid Artrit GABA Utvärdering av doser och formuleringar Diamyd Medical Förbereds
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Diamyd Medical utvecklar läkemedelskandidater som hjälper 
kroppen att bevara, återbilda eller tillgodogöra sig den egna 
insulin produktionen samt kontrollera inflammationen. Diamyd® 
och GABA kan bli viktiga pusselbitar i framtida behandlingar  
mot typ 1-diabetes, typ 2-diabetes och andra autoimmuna  
och inflammatoriska sjukdomar.

Strategisk utveckling 
av nya behandlingar

Diamyd®

Diabetesvaccinet Diamyd® syftar till att avbryta den auto immuna 
attacken på betacellerna genom att specifikt minska immunför-
svarets känslighet mot GAD65 (glutaminsyradekarboxylas), ett 
kroppseget protein som det egna immunförsvaret missuppfattar 
som farligt och därför angriper. Diamyd®, som är baserat på 
GAD-proteinet, anses vara den antigenspecifika immuno terapi 
som kommit längst i utvecklingen för att behandla typ 1-diabe-
tes. Vaccinet har visat på en god säkerhetsprofil i kliniska studier 
där mer än tusen patienter ingått.

Sjukdomsprocessen vid typ 1-diabetes: Immunförsvarets nedbrytning av betacellerna börjar långt innan patienten får symtom. Först när bara 10-20 procent  
av betacellsfunktionen återstår får patienten kliniska symtom och diagnosen typ 1-diabetes ställs. Kroppen kan då inte längre bilda tillräckligt med insulin,  
vilket leder till ett livshotande tillstånd. Diamyd® syftar till att avbryta immunförsvarets attack på betacellerna, helst så tidigt som möjligt för att bevara så stor 
del som möjligt av kroppens egen förmåga att bilda insulin.

 

 

Betacells-
massa

NEDBRYTNINGSPROCESS TID

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Den auto-
immuna attacken 
börjar bryta ner 

 betacellerna

GABA 
GABA, eller gamma-aminosmörsyra, är en viktig signalsubstans  
i det centrala nervsystemet. På senare år har även GABAs roll i  
andra delar av kroppen lyfts fram, framförallt som signalsubstans  
i bukspottkörteln och i immunförsvaret. GABA för behandling 
av autoimmun diabetes har i kombination med antigenspecifik 
immunoterapi visat starka synergieffekter i prekliniska studier då 
insjuknade möss fått tillbaka en jämn blodsockernivå i flera  
månader. Forskning har också visat att GABA kan öka insulin-
känsligheten och kontrollera inflammationen vid metabolt  
syndrom och typ 2-diabetes, samt mildra sjukdomsförloppet  
i andra inflammatoriska sjukdomar såsom reumatoid artrit.

Typ 1-diabetes 
diagnos
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Kommersiell 
tillverkning

Process-
optimering

Process - 
värdering

Process-
utvecklling

Produktion enligt Good Manufacturing Practise (GMP)

Forskning och 
utveckling

Upptäckt och  
identifiering av  
aktiv substans

PROCESS- OCH PRODUKTIONSUTVECKLING

För att få ett läkemedel godkänt och registrerat krävs att den tilltänkta läkemedelskandidaten tar sig igenom en rad olika utvecklingssteg. Parallellt med den  
prekliniska och kliniska utvecklingen sker ett omfattande process- och produktionsutvecklingsarbete för att ha en kommersiellt gångbar tillverkningsprocess  
färdig i samband med erhållande av marknadsgodkännande.

Kontrollerad tillverkningsprocess
Sedan rättigheterna till den aktiva substansen GAD65 inlicen-
sierades i mitten av 1990-talet har Diamyd Medical, i egen regi 
och till en låg kostnad jämfört med industristandard, bedrivit 
ett flertal prekliniska och kliniska studier med diabetesvaccinet 
Diamyd® där både barn och vuxna deltagit. Studieläkemedlet 
har en bevisat god säkerhetsprofil och det finns en etablerad 
tillverkningsprocess som representerar ett stort värde. 

GAD-proteinet, som är den aktiva substansen i diabetes vaccinet 
Diamyd®, tillverkas av det amerikanska vaccinutvecklings-  
och proteinproduktionsbolaget Protein Sciences Corporation, 
en partner till Diamyd Medical sedan många år. Tidigare 
genomfördes ett omfattande utvecklingsarbete tillsammans 
med Ortho-McNeil-Janssen Pharmaceuticals, Inc. för att göra 
produktionsapparaten redo för kommersiell lansering.

Diamyd Medical slöt 2013 avtal om exklusiva rättigheter till en 
GABA-patentportfölj med det amerikanska universitetet UCLA. 
Bolaget har sedan dess vidareutvecklat värdet kring GABA 
genom prekliniska och kliniska studier inom typ 1-diabetes. 
Parallellt har Bolaget i dialog med experter utvärderat GABAs 
potential inom andra områden, framförallt typ 2-diabetes och 
reumatoid artrit, och förberett framtagandet av en produk-
tionsprocess för eget GABA-läkemedel.

Kliniska studier  
Fas IV

Kliniska studier  
Fas III

Kliniska studier  
Fas II

Kliniska studier  
Fas I

KLINISK LÄKEMEDELSUTVECKLING

Prekliniska toxikologiska  
och farmakologiska studier
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En snabbt  
växande marknad
Mer än en tiondel av världens sjukvårds-
kostnader går i dag till diabetesvård. 
En preventiv behandling mot diabetes 
skulle potentiellt kunna spara miljarder 
för samhället samtidigt som den skulle 
minska lidandet för miljoner patienter.

Läkemedelsmarknaden förväntas växa med cirka tio procent 
årligen till följd av det ökande antalet personer med diabetes 
och det stora behovet av bättre terapier. Ungefär tolv procent 
av världens sjukvårdskostnader går till diabetesvård. Det mot-
svarar 673 miljarder USD eller 5 750 miljarder SEK. Den över- 
vägande delen av summan, omkring 610 miljarder USD, utgörs 
av kostnader för behandling av diabetesrelaterade komplika- 
tioner, exempelvis njurskador, nervskador och hjärt- och kärl- 
problem. Endast runt tio procent eller cirka 60 miljarder USD 
motsvarar försäljning av läkemedel såsom insulin. Insulin 
kommer även i fortsättningen att stå för majoriteten av försälj-
ningen samtidigt som nya orala och injicerade läkemedel för 
behandling av typ 2-diabetes väntas erövra marknadsandelar 
från äldre, icke-insulinbaserade läkemedel.

Potentialen för Diamyd Medical 
Diamyd Medical positionerar sig inom typ 1-diabetes och LADA 
med diabetesvaccinet Diamyd®. Diabetesvaccinet förväntas 
kunna minska allvarliga kort- och långsiktiga komplikationer 
genom att bryta eller förhindra den autoimmuna processen 
som förstör de insulinproducerande betacellerna och skapa 
förutsättningar för att de ska kunna återbildas. Den potentiella 
marknadsandelen i gruppen nyinsjuknande typ 1-diabetes- 
patienter i Europa och USA uppskattas till ungefär 1 miljard 
USD. Därutöver utgör patienter med LADA en betydande  
marknad. Uppskattningsvis finns det idag cirka 30 miljoner 
personer med LADA i världen.

Inom typ 2-diabetes positionerar sig Diamyd Medical inom 
kategorin icke-insulinbaserade läkemedel, en marknad som 
idag är värd mer än 20 miljarder USD, med utveckling av ett 
GABA-läkemedel som kan angripa den underliggande sjuk-
domsmekanismen på ett sätt som kan komplettera befintliga 
mediciner. Målet är att förbättra behandlingsmöjligheterna 
och därmed minska allvarliga långsiktiga komplikationer. Andra 
inflammatoriska sjukdomar, framför allt reumatoid artrit, den 
mest vanligt förekommande autoimmuna sjukdomen globalt, 
är också en viktig potentiell marknad där GABA visat positiva 
effekter i prekliniska studier. Marknaden för anti-reumatiska 
läkemedel är den tredje största i världen och förväntas växa till 
följd av ett stort behov av nya läkemedel. 

10%
förväntas läkemedelsmarknaden 
för diabetes växa med årligen

40 miljoner
människor i världen har autoimmun diabetes

12%
av sjukvårdskostnaderna  
globalt går till diabetesvård
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1 miljard USD
Samhället skulle kunna spara mer än 15 000 USD per patient i behandlings-
kostnader genom att minska hypoglykemi och ketoacidos, akuta komplikationer 
som beror på att blodsockernivån är för låg eller för hög, vid typ 1-diabetes. 
Om kostnaden för långtidskomplikationer som hjärt- och kärlsjukdomar tas 
med i beräkningen flerfaldigas summan. Därutöver tillkommer värdet av 
minskat personligt lidande och minskade kostnader för arbetsbortfall. Sådana 
hälsoekonomiska beräkningar kommer att användas för att motivera framtida 
prissättning av behandlingen. Med ett antaget försäljningspris på 15 000 USD 
per behandling och 80 000 diagnostiserade per år skulle marknaden i Europa och 
USA för nydiagnostiserad typ 1-diabetes vara värd över en miljard USD per år.

TYP 2
TYP 1

20 miljarder USD
Medan insulinbaserad behandling representerar en majoritet av 
läkemedelsmarknaden inom diabetes, är icke-insulin baserade läkemedel 
förstahandsvalet för individer med typ 2-diabetes som inte kan kontrollera 
sjukdomen genom ändrad livsstil och kost. Den marknaden, som idag 
värderas till över 20 miljarder USD, består av läkemedel som på olika 
sätt påverkar de underliggande mekanismerna samt riskfaktorerna för 
sjukdomen, däribland insulinkänslighet, insulinproduktion, kroppsvikt och 
mängden socker som produceras och utsöndras av kroppen. 

TYP 1
TYP 2

Diamyd Medical positionerar 
sig inom typ 1-diabetes och 

LADA med en läkemedelskandidat  
som förväntas kunna bryta eller  
förhindra den autoimmuna processen.

GABA för behandling av  
typ 2-diabetes kan angripa  

den underliggande sjukdoms-
mekanismen på ett sätt som kan 
komplettera befintliga mediciner.
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Diamyd Medical är en till stor del en virtuell organisation med 
en mindre grupp anställda och ett stort nätverk av samarbets-
partners och experter. 

Fokus på flexibla lösningar
Diamyd Medical drivs enligt en kostnadseffektiv modell där ett 
mindre antal anställda utgör kärnan och samarbetar med ett 
globalt nätverk. Det ger en flexibel organisation med resurser 
väl anpassade till specifika projekt. Bolaget strävar efter att ha 
korta  beslutsvägar och en öppen och direkt intern kommuni-
kation. Den interna organisationen planerar, prioriterar, leder 
och genomför projekt inom preklinisk och klinisk utveckling, 
regulatoriska frågor, produktion och affärsutveckling.

Delar av den operativa verksamheten kontrakteras ut till 
kvalificerade samarbetspartners med expertkompetens inom 
specifika områden. Bolaget har på detta sätt möjlighet att  
bedriva utveckling från tidig upptäckt, genomföra prekliniska 
och kliniska studier, hantera regulatoriska processer för  
potentiella läkemedelskandidater samt driva utlicensierings- 
processer.  Modellen bidrar också till hög flexibilitet där resur- 
serna vid behov snabbt kan omfördelas mellan olika projekt.

Modellen bidrar till hög 
flexibilitet där resurserna vid

behov snabbt kan omfördelas mellan 
olika projekt.

Resurseffektiv  
affärsmodell
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DIAMYD MEDICALS VETENSKAPLIGA OCH MEDICINSKA RÅD

Professor Mark Atkinson
 

University of Florida 
Gainesville, Florida, USA 

Professor Åke Lernmark
 

Lunds universitet
Malmö, Sverige

Professor Bryndis Birnir
 

Uppsala universitet
Uppsala, Sverige

Professor Daniel Kaufman
 

UCLA School of Medicine
Los Angeles, Kalifornien, USA

Professor David Leslie
 

University of London
London, Storbritannien

Professor Bart O. Roep
 

Leiden University Medical Center 
Leiden, Nederländerna

Professor Allan J. Tobin
 

UCLA School of Medicine
Los Angeles, Kalifornien, USA

Dr. Brooke Ligon
 

Mitokine Bioscience LLC
Hancock, Maine, USA

Professor Lars Klareskog
 

Karolinska Institutet 
Stockholm, Sverige

Professor Qinghua Wang
 

Toronto University
Toronto, Kanada

Docent Michael Alvarsson
 

Karolinska Universitetssjukhuset 
Stockholm, Sverige

Professor Carani B Sanjeevi
 

Karolinska Institutet
Stockholm, Sverige

Professor Daniel Furst
 

University of California
Los Angeles, USA

Professor Hans Wigzell
 

Karolinska Institutet
Stockholm, Sverige

Stort nätverk av experter
Diamyd Medical har tillgång till expertkompetens inom sina 
forskningsområden genom ett vetenskapligt och medicinskt råd 
bestående av fjorton ledande vetenskapsmän från USA, Kina, 
Kanada, Nederländerna, Storbritannien och Sverige. Diamyd 
Medical har tät dialog med medlemmar i rådet och kommuni- 
cerar och diskuterar kontinuerligt resultat och framtida planer 

avseende forskning och utveckling. Rådet är en viktig informa-
tionskälla för Diamyd Medical och enskilda ledamöter rådfrågas 
om medicinska och vetenskapliga frågeställningar som löpande 
uppstår i verksamheten. Därutöver fungerar ledamöterna som 
ambassadörer för Diamyd Medical gentemot andra akademiska 
och företagsanknutna forskare.
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Diamyd Medical bedriver kostnadseffektiv 
läkemedels utveckling. Anna Styrud, CFO, 
berättar om sin syn på värdeskapandet i 
organisationen.

Med tydlig  
fokus på  
målet



Anna Styrud har arbetat på Diamyd Medical sedan vintern 
2010. Det som lockade henne till bolaget var bland annat 
möjligheten att få använda sina kunskaper inom ett helt 

nytt område. Hon tilltalades också av den spännande verksam-
heten med ett viktigt och engagerande mål.

– Som ekonom är det en förmån att kunna arbeta inom 
olika branscher, det första som slog mig som nytillträdd CFO 
på  Diamyd Medical var handlingskraften inom organisationen. 
Med en bakgrund från bland annat multinationell verkstads-
industri blev jag nästan knockad. Den första tiden var surrealistisk  
med känslan av att en månads arbete kunde genomföras på  
en vecka.

Det är också organisationens uppbyggnad med starka nät-
verk, täta dialoger och etablerade forskarkontakter som Anna 
Styrud lyfter fram som en av Diamyd Medicals främsta fram-
gångsfaktorer. Hon konstaterar att det finns en förmåga inom 
bolaget att allokera verksamhetens resurser på ett optimalt och 
genomtänkt sätt.

– Vi strävar efter att vara sparsamma med kapitalet samtidigt 
som det också ska finnas utrymme att satsa när rätt tillfälle 
dyker upp. Allt bottnar i att vi ska säkra vår finansiering. Det 
handlar dels om att ta vara på möjligheter längs med vägen, 
till exempel intäkter från strategiska investeringar men framför 
allt att skapa kontinuerlig lönsamhet på lång sikt. 

Diamyd Medical står inför ett spännande år. Bolaget kom-
mer utöver sitt fortsatta fokus på typ 1-diabetes att utveckla 
projekt portföljen till att även inkludera behandling av typ 
2- diabetes och reumatoid artrit, drivet av substansen GABA.

– Genom att producera eget GABA kan vi bygga vidare på 
det värde som skapats för substansen sedan tecknandet av 
 licensavtalet med UCLA 2013. Det är en utmaning framöver 
men också en stor möjlighet, säger Anna Styrud och tillägger:

– För mig handlar allt vårt arbete om en sak. Vi ska lyckas med 
våra projekt och fortsätta vara ett bolag som det är intressant 
att investera i. Dagen när vi når vårt mål och är vinstdrivande är 
något som jag tänker på ofta – jag tänker på det varje dag.

ANNA STYRUD
Om investeringar: Ett bra minne är från den tiden 
när jag var nyanställd inom en stor bolagsgrupp. Jag 
blev då erbjuden att köpa in mig i ett konvertibellån i 
bolaget. Det blev en positiv lärdom tidigt i karriären – 
att våga investera i det du tror på.
Om aktier: Aktier skapar möjligheter att engagera 
sig. Det är roligt att investera i bra idéer och att följa 
utvecklingen i näringslivet och samhället i stort.
Om räkenskapsåret: En positiv händelse under året var 
när Diamyd Medical inom loppet av någon månad ökade 
antalet aktieägare från dryga 5000 till 6 200 personer. 

Vi strävar efter att vara spar
samma med kapitalet samtidigt 

som det också ska finnas utrymme att 
satsa när rätt tillfälle dyker upp.
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Diamyd Medicals aktie handlas på Nasdaq Stockholm 
First North och ingår i segmentet Health Care.  
Den 31 augusti 2016 var antalet aktieägare 6 201.

Aktien

Aktien och aktiekapital
Diamyd Medical-aktien handlas på Nasdaq Stockholm First 
North (DMYD B). Aktien är denominerad i svenska kronor 
(SEK). Antalet aktier i Diamyd Medical uppgick till 29 492 562 
per den 31 augusti 2016, fördelat på 28 214 450 aktier av serie 
B (1/10 röst) samt 1 278 112 aktier av serie A (en röst), envar 
aktie av serie A och B med ett kvotvärde om, avrundat, 0,1014 
SEK. Aktie kapitalet uppgick vid räkenskapsårets utgång den 
31 augusti 2016 till 2 991 220 SEK.

Aktiens utveckling och omsättning
Diamyd Medicals börskurs per den 31 augusti 2016 var 7,00 
(8,85) vilket ger ett börsvärde, räknat på antal utestående 
B-aktier, om 198 (187) MSEK. Aktiekursen förändrades under 
räkenskapsåret med -12 (153) procent (emissionsjusterat). 
Högst betalda kurs på Nasdaq Stockholm First North var 10,18 
(22,25) SEK (emissionsjusterat) och lägst betalda kurs var 3,86 
(3,14) SEK (emissionsjusterat). Genomsnittlig aktiekurs var 6,60 
(10,54) SEK (emissionsjusterat) . 

Under räkenskapsåret omsattes via Nasdaq Stockholm First 
North 28 096 316 (68 527 283) stycken B-aktier till ett värde om 
totalt 191 (805) MSEK.

Nyemission
I februari 2016 genomfördes en nyemission med företrädesrätt 
för aktieägarna om högst 7 373 141 aktier till teckningskursen 
3,00 SEK. Totalt tecknades 207 procent av det totala antalet 
aktier i företrädesemissionen. Genom emissionen nyemitte-
rades 7 373 141 aktier varav 319 528 A-aktier och 7 053 613 
B-aktier. Antalet aktier i Diamyd Medical ökade genom ny-
emissionen till 29 492 562. Bolaget tillfördes 22,1 MSEK före 
 emissionskostnader. Emissionen registrerades hos Bolags-
verket den 13 april 2016.

Ägarförhållanden och ägarstruktur
Per den 31 augusti 2016 uppgick antalet aktieägare till 6 201 
(5 786) stycken. De tio största ägarna i Diamyd Medical inne-
hade aktier motsvarande 52 procent av kapitalet och 66 
procent av rösterna. 

Utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskaps-
året 2015/2016.

Certified adviser
För bolag anslutna till Nasdaq Stockholm First North krävs en 
Certified Adviser som bland annat ska utöva viss tillsyn. Diamyd 
Medicals Certified Adviser är Remium Nordic AB.

AKTIEKAPITALETS UTVECKLING

År Transaktion
Aktiekapital

(ökning, SEK)
A-aktier

(ökning, st)
B-aktier

(ökning, st)
Aktiekapital

(ackumulerat, SEK)
1984 Bolaget bildades 1 000 000 1 000 000 1 000 000
2013 Split 479 292 8 380 419 1 000 000
2013 Nyemission 1 000 000 479 292 9 380 419 2 000 000
2015 Nyemission 10 142 100 000 2 010 142
2015 Nyemission 202 846 2 000 000 2 212 988
2015 Nyemission 30 427 300 000 2 243 415
2016 Nyemission 747 805 319 528 7 053 612 2 991 220
Totalt 2 991 220 1 278 112 28 214 450

DATA PER AKTIE
2015/2016 2014/2015

Börskurs 31 augusti 7,0 8,9
Kursutveckling, % -12 153
Eget kapital per aktie (SEK) 0,99 1,8
Börskurs/eget kapital per aktie (SEK) 7,1 5,0
Resultat per aktie (SEK) -1,3 -1,0
Genomsnittligt antal aktier 24 939 761 20 510 929
Antal aktier per 31 augusti 29 492 562 22 119 422
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SAMMANFATTNING 10 STÖRSTA AKTIEÄGARNA PER DEN 31 AUGUSTI 2016
Namn Antal AK A Antal AK B Innehav (%) Röster (%)
Anders Essen-Möller 1 278 112 3 666 521 16,77 40,12
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 0 3 905 614 13,24 9,53
Bertil Lindkvist 0 3 815 040 12,94 9,31
Nordnet Pensionsförsäkring AB 0 850 325 2,88 2,07
Robur Försäkring 0 536 357 1,82 1,31
Protein Sciences Corporation, Inc. 0 400 000 1,36 0,98
Skandia försäkring 0 274 658 0,93 0,67
Handelsbanken Liv 0 239 432 0,81 0,58
Relbo AB 0 237 776 0,81 0,58
Lennart Bohlin 0 233 998 0,79 0,57
Summa de 10 största ägarna 1 278 112 14 159 721 52,34 65,72
Övriga aktieägare 0 14 054 729 47,66 34,28
Källa: Euroclear och Diamyd Medical

ÄGARSTRUKTUREN FÖRDERLAD PÅ OLIKA STORLEKSINNEHAV PER DEN 31 AUGUSTI 2016

Innehav
Antal  

aktieägare Aktier serie A Aktier serie B Innehav, % Röster, %
Marknadsvärde, 

KSEK
1 – 500 3 470 – 541 440 1,84 1,32 3 790
501 – 1 000 906 – 732 844 2,48 1,79 5 130
1 001 – 5 000 1290 – 3 123 204 10,59 7,62 21 862
5 001 – 10 000 275 – 2 047 071 6,94 4,99 14 329
10 001 – 15 000 84 – 1 064 211 3,61 2,60 7 449
15 001 – 20 000 51 – 918 992 3,12 2,24 6 443
20 001 – 125 1 278 112 19 786 688 71,42 79,44 138 507
Totalt 6 201 1 278 112 28 214 450 100 100 197 510

AKTIEKURSUTVECKLING 1 SEPTEMBER 2015 – 31 AUGUSTI 2016

SEK
10

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

15-09-01 15-12-01 16-03-01 16-06-01 16-09-01

207%
Av det totala antalet  aktier 

tecknades i företrädes-
emissionen i februari.
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Styrelse

Revisorer
Bolagets revisor är BDO Märlardalen AB, Box 24193, 104 51 Stockholm, med Johan Pharmanson som huvudansvarig revisor.

Ledning

Ulf Hannelius
VD 
Född 1975. Fil dr i molekylärbiologi från 
 Karolinska Institutet, MBA från Handels hög - 
 skolan i Stockholm. Tidigare erfarenhet från  
affär sutveckling inom bioteknik- och medicin-
teknik industrin samt akademisk forskning inom  
genetik och molekylärbiologi. Ulf Hannelius har 
arbetat för Diamyd Medical sedan 2015.
Innehav i Diamyd Medical per 31 augusti 2016: 
20 000 B-aktier.

Anna Styrud 
Ekonomi- och finanschef
Född 1961. Civilekonom från Uppsala universitet.  
Tidigare erfarenhet inkluderar finanschef på 
Vasakronan och olika positioner inom finansie-
ring och redovisning inom fastighetsbranschen 
och verkstadsindustrin. Anna Styrud har 
arbetat för Diamyd Medical sedan 2010.
Innehav i Diamyd Medical per 31 augusti 2016: 
40 000 B-aktier.

Martina Widman
Chef för klinisk utveckling 
Född 1981. Civilingenjör från KTH, maskin-
linjen med inriktining mot biomedicinsk teknik. 
Tidigare erfarenhet av klinisk verksamhet inom 
läkemedelsindustrin. Martina Widman har 
arbetat för Diamyd Medical sedan 2008.
Innehav i Diamyd Medical per 31 augusti 2016: 
0.

Erik Nerpin
Styrelseordförande 
Född 1961. Jur. kand., LL. M. Advokat. Driver 
egen verksamhet i Advokatfirman Nerpin AB. 
Oberoende till Bolaget och dess huvudägare. 
Styrelseledamot i Diamyd Medical sedan 
2012. Styrelseordförande i Kancera AB och 
Blasie holmen Investment Group AB. Styrelse-
ledamot i bland andra Nicoccino Holding AB 
och Effnetplattformen AB.
Innehav i Diamyd Medical per 31 augusti 2016: 
20 533 B-aktier.

Anders Essen-Möller
Styrelseledamot
Född 1941. MSc. Grundare till och VD åren 
1996–2007 samt under 2015–2016 för Diamyd 
Medical. Styrelseord förande i Diamyd Medical 
under åren 2007–2015. Grundare av Synectics 
Medical AB som såldes till Medtronic, Inc. 
1996. Styrelse ord förande i NextCell Pharma AB 
(tidigare Cellaviva AB).
Innehav i Diamyd Medical per 31 augusti 2016: 
1 278 112 A-aktier, 3 666 521 B-aktier.

Maria-Teresa Essen-Möller
Styrelseledamot 
Född 1970. Civilekonom. Digital Marketing 
Manager på Sanofi. Styrelseledamot i Diamyd 
Medical sedan 2009. Tidigare erfarenhet inklu-
derar Account Director på Creuna 2011–2014. 
IR- och Kommunikationsdirektör i Diamyd 
Medical 1997–1999. 
Innehav i Diamyd Medical per 31 augusti 2016: 
32 000 B-aktier.
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Förvaltningsberättelse

VERKSAMHETEN
Diamyd Medical arbetar dedikerat för att bota diabetes och 
andra allvarliga inflammatoriska sjukdomar genom läkemedels- 
utveckling och investeringar inom stamcellsteknologi och medi-
cinteknik.

Diamyd Medical utvecklar diabetesvaccinet Diamyd®, en 
Antigen-Baserad Terapi/antigenspecifik immunoterapi baserad 
på den exklusivt inlicensierade GAD-molekylen. Den inlicensie-
rade GABA-teknologin utgör vid sidan av diabetesvaccinet en 
central tillgång i Bolaget. Som en fortsatt utveckling av GABA 
aviserade Diamyd Medical efter räkenskapsårets utgång en 
breddning av verksamheten mot både typ 1- och typ 2-diabetes 
samt reumatoid artrit, vilken planeras drivas genom utveckling av 
ett eget GABA-läkemedel. 

Diamyd Medicals strategi och affärsmodell syftar till att få ut 
maximalt av de värden som byggts upp genom utvecklingen av 
Diamyd® och potentialen i GABA. Genom att vidareutveckla  
kombinationsbehandlingar och utveckla ett eget GABA-läke- 
medel stärks förutsättningarna för att ingå avtal med industri-
ella partners och licensieringar för en kommersialisering av de 
värden som finns i Bolaget.

Diamyd Medicals investeringar omfattar innehav i NextCell 
Pharma AB (tidigare Cellaviva AB) som driver en stamcellsbank för 
privat familjesparande av stamceller från navelsträngsblod och 
andra vävnader med stamceller. Diamyd Medical har också  
ägarandelar i det medicintekniska bolaget Companion Medical, 
Inc., San Diego, USA; samt i genterapibolaget Periphagen, Inc., 
Pittsburgh, USA.

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm First 
North under kortnamnet DMYD B. Den 31 augusti 2016 hade 
Diamyd Medical 6 201 aktieägare. Remium Nordic AB är Bolagets 
Certified Adviser. För mer information, se Bolagets hemsida; 
www.diamyd.com.

Klinisk utveckling 
Ledande diabetesforskare världen över menar att den auto- 
immuna processen vid typ 1-diabetes måste angripas så tidigt 
som möjligt i processen och från flera håll samtidigt med olika 
substanser och att en framtida kombinationsbehandling måste 
involvera Antigen-Baserad Terapi/antigenspecifik i immuno- 
terapi såsom Diamyd®. Syftet med diabetesvaccinet är att 
stoppa den autoimmuna processen genom att inducera tolerans 
mot GAD som är en av de mest centrala autoantigenerna vid 
typ 1-diabetes. Diamyd® bedöms vara den längst utvecklade 
antigenspecifika immunoterapin i världen. Diabetesvaccinet har 
hittills använts i kliniska studier med mer än tusen deltagare och 
visat på en god säkerhetsprofil. I en europeisk fas III-studie har 
Diamyd® visat god klinisk effekt i flera subgrupper, och en be-
gränsad total effekt, vad gäller bevarande av den egna förmågan 
att bilda insulin. Med syftet att förstärka effekten av Diamyd® och 
ge det rätt förutsättningar att verka pågår sex forskarinitierade 
kliniska studier där Diamyd® prövas med olika kombinationer 

med antiinflammatoriska och immunosuppressiva läkemedel, in-
klusive GABA. Samtidigt prövas möjligheten att behandla tidigare 
i sjukdomsprocessen. Även sättet att tillföra Diamyd® till kroppen 
kan påverka behandlingens effekt. Resultaten från studierna 
kommer att ge ökad kunskap om den fortsatta vägen mot målet 
att kunna förhindra, behandla och bota autoimmun diabetes.

I samarbete med forskare vid University of California, Los 
Angeles, (UCLA) i USA pågår en preklinisk studie för att utvärdera  
om GABA i kombination med GAD65 och/eller proinsulin ytterligare  
kan förbättra effekten av GABA som tidigare visats i djurmodell.

I samband med framtagande av ett GABA-läkemedel planerar 
Diamyd Medical prekliniska och kliniska studier för att utvärdera 
dos och formulering av produkten.

Pågående kliniska studier
I studien DIABGAD-1 testas Diamyd® i kombination med den 
antiinflammatoriska substansen ibuprofen samt D-vitamin, vilka 
förväntas göra miljön i kroppen mer mottaglig för diabetes- 
vaccinet så att det på ett effektivt sätt kan inducera tolerans. 

I studien GABA/GAD, prövas Diamyd® i kombination med 
GABA, som verkar ha både en antiinflammatorisk effekt och 
kunna öka insulinkänsligheten. 

I EDCR IIa kombineras Diamyd® med den immunosuppressiva 
substansen etanercept samt D-vitamin. Genom att under en 
kort tid trycka ner immunförsvaret med etanercept, kombinerat 
med Diamyd® för att inducera tolerans, kan den betacellsbeva-
rande effekten bli både starkare och mer långvarig. 

I DIAGNODE-1 ges en låg dos av Diamyd® direkt i lymfkörtel 
i kombination med behandling med D-vitamin, vilket kan jäm-
föras med allergibehandling där administration av allergen till 
lymfkörtel kraftigt förbättrar effekten. 

I preventionsstudierna DiAPREV-IT 1 och DiAPREV-IT 2 testas 
Diamyd® i barn som har hög risk att insjukna i typ 1-diabetes 
men ännu inte har fått några kliniska symtom. Diamyd® prövas 
både ensamt och med D-vitamin i syfte att förhindra eller för-
dröja att barnen insjuknar i typ 1-diabetes. 

Under det första kvartalet 2017 väntas 30-månaders resultat 
från DIABGAD-1 kunna presenteras. Under det första kvartalet 
2017 väntas femårsresultat från DiAPREV-IT 1 föreligga och det 
andra kvartalet 2017 beräknas 6-månadersresultat från EDCR IIa 
kunna delges. 

I samband med framtagande av ett GABA-läkemedel för-
bereder Diamyd Medical prekliniska och kliniska studier för att 
utvärdera dos och formulering.

Patentsituation
Diamyd Medical innehar en exklusiv licens för patent på tillverk-
ning och terapeutisk användning av GAD65 och GAD-genen 
från University of California, Los Angeles, (UCLA) i USA. Det sista 
patentet löper ut 2032.

 Diamyd Medicals patent inom GABA inbegriper en exklusiv  
licens från UCLA för ett centralt patent för kombinationsbehandling

Styrelsen och verkställande direktören för Diamyd Medical AB (publ), organisations-
nummer 556242-3797, med säte i Stockholm avger härmed sin årsredovisning för 
räkenskapsåret 1 september 2015 till och med 31 augusti 2016.
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av typ 1-diabetes med GABA och preproinsulin eller ett immuno-
gent fragment därav. Dessa immateriella rättigheter omfattar 
också GABA för behandling och förebyggande av inflammatoriska 
sjukdomar inklusive typ 2-diabetes och reumatoid artrit. Diamyd 
Medicals patentportfölj innehåller också en exklusiv licens för 
användandet av glutenproteinet Gliadin för behandling och  
förebyggande av typ 1-diabetes.

Utöver patentskyddet bedöms Diamyd® som biologiskt läke-
medel kunna åtnjuta data- och marknadsexklusivitet i åtta till elva 
år i Europa efter datum för marknadsgodkännande av europeiska 
läkemedelsmyndigheten EMA och upp till tolv år i USA efter datum 
för amerikanskt marknadsgodkännande. Amerikanska läkeme-
delsmyndigheten FDA har beviljat Diamyd® särläkemedelsstatus 
(Orphan Drug Designation). Särläkemedel åtnjuter sju års mark-
nadsexklusivitet efter datum för marknadsgodkännande i USA.

Aktier och andelar i andra bolag
Diamyd Medical innehar aktier i NextCell Pharma AB (tidigare 
Cellaviva AB). NextCell Pharma driver en stamcellsbank för privat 
familjesparande av stamceller i navelsträngsblod och andra 
vävnader med stamceller. Diamyd Medicals kapitalandel tillika 
rösträttsandel var per den 31 augusti 2016 cirka 21 procent 
vilken är värderad till anskaffningsvärdet, cirka 1,0 MSEK. Diamyd 
Medical äger också cirka 8,5 procent av det medicintekniska 
bolaget Companion Medical, Inc., baserat i San Diego, USA. 
Companion Medical utvecklar avancerade tekniska hjälpmedel 
för människor som lever med insulinbehandlad diabetes. Inne- 
havet är värderat till anskaffningsvärdet, motsvarande cirka  
2,8 MSEK. Diamyd Medical innehar även en ägarandel i det  
amerikanska genterapibolaget Periphagen Holdings, Inc. Det bok-
förda värdet av innehavet i Periphagen Holdings är 0 SEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET
Diamyd Medical meddelade från en klinisk forskarinitierad 
pilotstudie, DIABGAD-1, att diabetesvaccinet Diamyd® i kombi-
nation med D-vitamin och ibuprofen efter 15 månader har en 
god säkerhetsprofil utan allvarliga relaterade biverkningar. Data 
visade att efter den första fasen (så kallad partiell remission eller 
smekmånadsperioden), förlorar den grupp som fått placebo sin 
förmåga att producera insulin 2-3 gånger så snabbt under de 
sista 9 månaderna av 15-månadersperioden, jämfört med de 
grupper som fått aktiv behandling med Diamyd®. Sett över hela 
15-månadersperioden syntes dock ingen skillnad mellan grup-
perna, men med fortsatt snabbare fall hos placebogruppen fram 
till studiens slut vid 30 månader bedömdes att en trendskillnad 
i insulinproduktion över hela mätperioden, det vill säga inklusive 
remissionsperioden, kan komma att ses. 

Diamyd Medicals vd Anders Essen-Möller föreslogs som ny sty-
relseordförande vid årsstämma i Cellaviva AB den 18 februari 2016. 

Diamyd Medical ingick avtal med Uppsala universitet och 
Akademiska Sjukhuset, Uppsala om att genomföra en klinisk  
studie med diabetesvaccinet Diamyd® kombinerat med en eller 
flera GABA-relaterade substanser med stamcellsforskaren  
professor Per-Ola Carlsson som huvudprövare.

Diamyd Medicals styrelse beslutade att i en företrädes- 
emission erbjuda aktieägare att teckna nya aktier. Diamyd 
Medicals huvudägare Bertil Lindkvist och Anders Essen-Möller 
lämnade besked om att de avsåg att fullt ut teckna sina andelar. 
Intresset för emissionen var stort och totalt inkom tecknings-
anmälningar motsvararande en teckningsgrad om 207 procent. 
Bolaget tillfördes 22,1 MSEK före emissionskostnader.

En första sexmånaders delrapport omfattande fem patienter 
från EDCR IIa, en klinisk forskarinitierad pilotstudie där diabetes- 
vaccinet Diamyd® kombineras med två andra redan godkända 
substanser, det immunosuppressiva läkemedlet etanercept och 
D-vitamin, visade preliminärt att behandlingen är säker och  

tolerabel. Inga allvarliga biverkningar hade rapporterats.
Den prövarinitierade studien DIAGNODE-1 fick godkänt av 

Läkemedelsverket och Etikprövningsnämnden att utökas från fem 
till nio patienter samt att inkludera barn från 12 års ålder. Professor 
Johnny Ludvigsson presenterade preliminära immunologiska del- 
resultat från de första fyra patienterna i studien vid diabeteskon-
gressen SSSD i Reykjavik den 21-22 april 2016. Delresultaten  
pekade mot att en låg dos med diabetesvaccinet Diamyd® i lymf- 
körtel tydligt ombalanserar immunförsvaret mot ett önskat så 
kallat Th2-svar. Behandlingen ser ut att vara säker och tolerabel 
och det kliniska förloppet ser ut att vara positivt.

Ulf Hannelius, 40 år, filosofie doktor i molekylärbiologi från 
Karolinska Institutet och med en MBA från Handelshögskolan i  
Stockholm, utnämndes till verkställande direktör i Diamyd Medical  
och köpte 20 000 B-aktier i Bolaget.

Intressebolaget Cellaviva AB drog tillbaka en nyemission 
på grund av för lågt deltagande. Diamyd Medical skrev ned sitt 
tidigare innehav om cirka 13,5 MSEK. Cellaviva AB, som efter 
räkenskapsårets utgång bytte namn till NextCell Pharma AB, 
refinansierades med cirka 8,4 MSEK genom konvertering av ett 
konvertibellån om cirka 2,7 MSEK och ett kapitaltillskott om cirka 
5,7 MSEK, varav Diamyd Medicals andelar uppgick till 1,3 respek-
tive 1 MSEK. NextCell Pharma AB meddelade avsikten att öka 
fokus på utveckling av terapeutiska stamcellsprodukter.

Diamyd Medical överenskom med forskare vid University 
of California, Los Angeles (UCLA) om genomförande av en ny 
preklinisk studie för att utvärdera om GABA i kombination med 
båda autoantigenen GAD65 och proinsulin ytterligare förbättrar 
effekten av GABA. Starka synergieffekter har tidigare rappor-
terats i en djurmodell med GABA i kombination med antingen 
GAD65 eller proinsulin.

Companion Medical, Inc. erhöll 510(k)-godkännande från den 
amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för sitt InPen®-system, 
ett intelligent system för insulinadministration kopplat till en 
smartphone-applikation. Diamyd Medical äger 8,5% av Compa-
nion Medical och innehar försäljningsrättigheterna för framtida 
produkter i Norden. 

Diamyd Medical tecknade avtal med Janssen Research & Deve-
lopment, JDRF och University of Alabama i Birmingham, USA, om den 
pågående kliniska studien “Effect of GABA or Combination GABA/
GAD on the Progression of Type 1 Diabetes Mellitus in Children” 
(Effekten av GABA eller kombinationen GABA/GAD på utvecklingen av 
typ 1 diabetes mellitus hos barn). Avtalet medför att Janssen R&D och 
JDRF finansierar studien med cirka 600 000 USD, att användas för att 
studera GABA-biomarkörer och att öka antalet patienter i studien.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER 
RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG
Diamyd Medical meddelade att Bolagets verksamhet breddas till 
att omfatta både typ 1- och typ 2-diabetes samt reumatoid artrit, 
vilken planeras drivas genom utveckling av en egen GABA-läke-
medelsprodukt.

Fredrik Åhlander begärde eget utträde ur Diamyd Medicals 
styrelse med omedelbar verkan efter att ha dömts (accepterat 
ett strafföreläggande om 15 600 SEK i dagsböter) för en insider-
förseelse. Förseelsen skedde före Åhlanders inval till Diamyd 
Medicals styrelse och avsåg inte Diamyd Medicals aktie. 

DIAGNODE-1 godkändes av Läkemedelsverket och Etikpröv-
ningsnämnden att utökas från nio till femton patienter.

En sammanfattande analys av resultat från tidigare publi- 
cerade kliniska studier visade att diabetesvaccinet Diamyd® med 
stor sannolikhet minskar förlusten av C-peptid, ett mått på den 
egna insulinproduktionen, med 15-20 %. Analysen, gjord av inter- 
nationellt ledande forskare inom typ 1-diabetes, publicerades i 
tidskriften Diabetologia.

En delrapport från DIAGNODE–1 visade preliminärt att  
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behandlingen efter 15 månader ser ut att vara säker och tolera-
bel samt att det kliniska förloppet hos patienterna är positivt vad 
gällande såväl den egna förmågan att bilda insulin som långtids-
blodsocker och insulindos. 

Produktionen av eget GABA-läkemedel påbörjades. Det 
vetenskapliga och medicinska rådet utökades med två ledande 
experter inom reumatoid artrit och typ 2-diabetes, professor 
Daniel Furst vid University of California, Los Angeles och docent 
Michael Alvarsson vid Karolinska Universitetssjukhuset.

FINANSIELL INFORMATION
Resultat
Årets resultat uppgick till -32,0 (-21,4) MSEK varav nedskrivning 
av innehav i intressebolag uppgick till -13,5 (0). Kostnaderna 
uppgick till -33,1 (-22,8) MSEK. 

Finansiell ställning
Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 31,4 (29,7) 
MSEK per den 31 augusti 2016. Under året tillfördes Bolaget 22,1 
MSEK före emissionskostnader i en företrädesemission. Per den 
31 augusti 2016 uppgick eget kapital till 29,3 (39,5) MSEK.

Avsättningar
Under räkenskapsåret har upplupna forsknings- samt licens-
kostnader motsvarande 2,4 MSEK omförts från interimsskulder 
till avsättningar.

Resultat från övriga aktier och andelar
Diamyd Medical har en ägarandel om cirka 21 procent i NextCell 
Pharma AB (tidigare Cellaviva AB). Det bokförda värdet på inne-
havet uppgår till 1,0 MSEK. Diamyd Medical har också ett innehav 
om 8,5 procent i Companion Medical, Inc. Innehavet är bokfört 
till anskaffningsvärdet, 2,8 MSEK. Diamyd Medical har en ägaran-
del i det amerikanska genterapibolaget Periphagen Holdings, Inc. 
Det bokförda värdet på innehavet är 0 SEK. Diamyd Medical har 
inte erhållit utdelning från något av innehaven under året.

ORGANISATION
Bolaget hade 7 (6) medarbetare per den 31 augusti 2016 och 
medelantalet anställda under året var 7 (6) personer. Personal-
kostnaderna uppgick till -7,7 (-7,4) MSEK. För ytterligare informa-
tion; löner, andra ersättningar och sociala avgifter, se not 2. 

RISKFAKTORER
Utveckling av läkemedel tar oftast mycket lång tid, är kapitalkrä-
vande och förenat med stor osäkerhet eftersom det till stor del 
handlar om oförutsägbara och komplexa parametrar avseende 
biologiska och medicinska förlopp. Riskerna nedan innefattar 
både interna och externa faktorer som väsentligen kan påverka 
Diamyd Medicals utveckling och tillväxt.

Kommersiell risk och utvecklingsrisk
Det kan inte garanteras att de forsknings- och utvecklingsprojekt 
och kliniska prövningar Bolaget är involverade i kommer att 
resultera i produkter som kan lanseras på marknaden eller att 
dessa produkter kommer att innebära en kommersiell framgång.

Finansiella risker
Diamyd Medical har inga produkter på marknaden och verksam-
heten är ännu inte vinstbringande. Diamyd Medical har tillräck-
liga finansiella resurser för att finansiera nuvarande omfattning 
av verksamheten i minst 12 månader. Bolaget kan dock komma 
att vända sig till kapitalmarknaden för ytterligare finansiering 
genom nyemissioner vilket kan medföra en risk för utspädning av 
befintliga ägare. 

Risk avseende immateriella rättigheter
Det går inte att garantera att Bolaget kommer att utveckla pro-
dukter som kan patenteras eller att licensierade patent kan vid-
makthållas, förnyas eller utgöra tillräckliga skydd för nuvarande  
eller framtida upptäckter. Det finns ingen garanti för att tvister 
inte uppkommer kring avtal och patent eller för att uppkomna 
tvister kan lösas på ett för Bolaget fördelaktigt sätt.

Risk avseende nyckelpersoner 
Diamyd Medical är i hög grad beroende av nyckelpersoner. Det 
finns en risk att Bolagets projekt blir försenade eller att de inte 
kan slutföras om dessa personer lämnar Bolaget eller av någon 
annan anledning inte kan fullgöra sina arbetsuppgifter. Det finns 
vidare en risk att styrelse, ledning eller nyckelpersoner genom fel 
beslut kan påverka Bolaget negativt. 

Risk avseende samarbeten, licensiering och förvärv 
Diamyd Medicals strategi för läkemedelsutveckling bygger på att 
utvecklingsprojekt, när de nått ett visst skede, licensieras ut till 
samarbetspartners. Bolaget kan också komma att inlicensiera 
eller förvärva projekt, produkter eller bolag. Det kan inte garan-
teras att Diamyd Medical framöver kommer att lyckas med att 
ingå samarbets- och/eller licensavtal och/eller göra förvärv på för 
Diamyd Medical affärsmässigt fördelaktiga villkor.

Risker avseende myndighetsbeslut 
Det kan inte uteslutas att den regulatoriska godkännande-
processen på myndighetsnivå kan komma att förändras med 
avseende på krav gällande detaljer, omfånget i dokumentationen 
eller annat. Sådana myndighetsbeslut kan vara generella för 
branschen eller gälla Diamyd Medical specifikt och kan innebära 
ökade kostnader och förseningar i projekt eller leda till att  
projekt läggs ner.

Legal risk
Diamyd Medicals framgång är bland annat beroende av att 
Bolaget på ett framgångsrikt sätt bevakar sina rättigheter så som 
patent och andra avtalsreglerade rättigheter. Detta medför att 
Bolaget från fall till fall nödsakas att driva tvister. Det kan inte  
garanteras att sådana tvister kan lösas på ett för Bolaget  
positivt sätt.
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BOLAGSSTYRNING
Diamyd Medicals bolagsorgan består av bolagsstämma, styrelse, 
verkställande direktör och revisor och baseras på svensk lag, 
interna regler och föreskrifter, bolagsordningen samt Nasdaq 
Stockholm First Norths regelverk för emittenter. Eftersom 
Diamyd Medical-aktien är upptagen till handel på Nasdaq Stock-
holm First North föreligger ingen skyldighet för Diamyd Medical 
att tillämpa svensk kod förbolagsstyrning.

STYRELSENS ARBETE
Styrelsen har haft 11 protokollförda möten under räkenskaps- 
året 2015/2016. Frågor som behandlats har varit strategi, till-
sättande av ny vd, investeringsfrågor, finansiering, boksluts- och 
delårsrapporter, information och kommunikation. Utöver proto-
kollförda möten har styrelsens ordförande och övriga styrelse-
ledamöter haft kontinuerlig kontakt med Bolagets vd. Styrelsen 
erhåller regelbundet rapporter om Bolagets finansiella ställning 
enligt särskild rapporteringsinstruktion. Under året tillsattes Ulf 
Hannelius som vd och tidigare vd Anders Essen-Möller återgick 
som arbetande styrelseledamot. Efter räkenskapsårets utgång 
har Fredrik Åhlander lämnat styrelsen på grund av att ha dömts 
(accepterat ett strafföreläggande om 15 600 SEK i dagsböter) för 
en insiderförseelse. Förseelsen skedde före Åhlanders inval till 
Diamyd Medicals styrelse och avsåg inte Diamyd Medicals aktie.

AKTIEN
Antalet aktier i Diamyd Medical uppgick per den 31 augusti 2016 
till 29 492 562 fördelat på 28 214 450 aktier av serie B (1/10 röst) 
samt 1 278 112 aktier av serie A (en röst), envar aktie av serie 
A och B med ett kvotvärde (avrundat) om 0,1014 SEK. Aktien är 
denominerad i svenska kronor (SEK). Det genomsnittliga antalet 
aktier uppgick till 24 939 761 (20 510 929). I februari 2016 
genomfördes en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. 
Totalt nyemitterades 7 373 141 aktier varav 319 528 A-aktier och 
7 053 612 B-aktier. Bolaget tillfördes 22,1 MSEK före emissions-
kostnader. Emissionen registrerades hos Bolagsverket den 13 
april 2016.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN OCH ÄGARSTRUKTUR
Per den 31 augusti 2016 uppgick antalet aktieägare till 6 201 
stycken. De tio största ägarna i Diamyd Medical innehade aktier 
motsvarande 52 procent av kapitalet och 66 procent av rösterna. 
Aktierna av serie B och serie A är fritt överlåtbara. Den aktieägare 
som har mer än 10 procent av röstandelen är Anders Essen- 
Möller med 40,07 procent av rösterna. 

BOLAGETS FRAMTIDA UTVECKLING
Diamyd Medical hade vid räkenskapsårets slut 31,4 MSEK i 
likvida medel och kortfristiga placeringar. Styrelsens och vd:s 
bedömning är att befintliga medel med marginal täcker Bolagets 
kapitalbehov de kommande 12 månaderna.

FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV FRITT EGET KAPITAL
Bolagets fria egna kapital uppgår enligt balansräkningen till 
följande:

SEK

Överkursfond 56 802 543
Balanserat resultat  1 276 678
Årets resultat  -32 007 888

Fritt eget kapital  26 071 333

Styrelsen föreslår att Bolagets balanserade medel om 26 071 333 
SEK överförs till ny räkning. Bolagets resultat för räkenskapsåret 
samt finansiella ställning per den 31 augusti 2016 framgår av 
bifogade resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalys samt 
sammanställning över förändring i eget kapital med tillhörande 
noter.

UTDELNING
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 
2015/2016.

FLERÅRSÖVERSIKT

KSEK 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13
Nettoomsättning 757 513 443 100
FoU-kostnader -6 220 -9 686 -5 465 -3 519
Personalkostnader -7 671 -7 366 -6 716 -5 231
Årets resultat -32 008 -21 397 -16 034 -12 633
Kassaflöde från den löpande verksamheten -17 752 -18 311 -16 690 -13 715
Likvida medel och kortfristiga placeringar per balansdagen 31 396 29 727 35 675 65 518
Soliditet, % 77 85 87 89
Resultat per aktie, SEK -1,3 -1,0 -0,8 -0,6
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Resultaträkning

KSEK Not Sep-aug 2015/16 Sep-aug 2014/15
RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning  757 513
Övriga rörelseintäkter  286 699
Summa 1 043 1 212
 
RÖRELSENS KOSTNADER
Externa forsknings- och utvecklingskostnader -6 220 -9 686
Externa patent- och licenskostnader -911 -1 351
Personalkostnader 2, 3 -7 671 -7 366

Övriga externa kostnader 3, 4, 5 -4 514 -4 105
Övriga rörelsekostnader -137 -246
Avskrivningar och nedskrivningar materiella  
och immateriella tillgångar

8 -13 649 -26

Summa rörelsens kostnader -33 102 -22 780

RÖRELSERESULTAT -32 059 -21 568

Finansnetto 51 171
Resultat efter finansnetto -32 008 -21 397

Inkomstskatt  6 - -
Årets resultat -32 008 -21 397
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Balansräkning

KSEK Not 31 aug 2016 31 aug 2015
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar  
Immateriella anläggningstillgångar
Patent 7 374 480
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag 8 1 000 12 209
Andra långfristiga värdepappersinnehav 9 2 827 2 827
Andra långfristiga fordringar 10 626 626
Summa anläggningstillgångar  4 827 16 141

Omsättningstillgångar  
Kundfordringar 215 196
Skattefordringar 235 235
Övriga fordringar 144 -
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  11 961 346
Kortfristiga placeringar 4 999 12 998
Likvida medel 26 397 16 729
Summa omsättningstillgångar  32 951 30 504

SUMMA TILLGÅNGAR 37 778 46 645

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital  
Aktiekapital 13 2 991 2 243
Reservfond 200 200
Överkursfond 56 803 35 804
Balanserat resultat 1 277 22 674
Periodens resultat -32 008 -21 397
Summa eget kapital  29 263 39 524

AVSÄTTNINGAR  
Pensioner och liknande förpliktelser 777 806
Övriga avsättningar 2 433 -
Summa långfristiga skulder 3 210 806

Kortfristiga skulder  
Leverantörsskulder 1 221 935
Övriga kortfristiga skulder 494 277
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 3 591 5 103
Summa kortfristiga skulder  5 305 6 315

SUMMA TILLGÅNG SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 37 778 46 645

Ställda säkerheter* 290 233
Ansvarsförbindelser - -

*Avser hyresgaranti
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KSEK Not Sep-aug 2015/16 Sep-aug 2014/15
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Rörelseresultat -32 059 -21 568
Erhållna räntor och kursdifferenser 43 114
Erlagda räntor och kursdifferenser -2
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 
     Avskrivningar 106 26
     Övriga poster som ej ingår i kassaflödet 8 13 515 2 139
KASSAFLÖDE FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITALET -18 395 -19 291

Ökning (-) minskning (+) fordringar -623 636
Ökning (+) minskning (-) skulder 1 267 344
SUMMA KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN -17 752 -18 311

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar - -400
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -2 334 -2 007
Investeringar i kortfristiga placeringar 7 999 -2 038
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN 5 665 -4 444

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyemission 22 119 15 000
Emissionskostnader -373 -44
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 21 747 14 956

PERIODENS KASSAFLÖDE 9 660 -7 800
Summa likvida medel vid periodens början 16 729 24 715
Kursdifferens i likvida medel 8 -186
SUMMA LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 26 397 16 729

Kassaflödesanalys

Förändring av eget kapital

KSEK
 

Aktiekapital
 

Reservfond
 

Överkursfond
Övrigt fritt  

eget kapital
Summa  

eget kapital
INGÅENDE BALANS 1 SEPTEMBER 2014 2 000 200 19 292 22 673 44 165
Periodens resultat - - - -21 397 -21 397
Nyemission 243 16 557 - 16 800
Emissionskostnader - - -44 - -44
UTGÅENDE BALANS 31 AUGUSTI 2014 2 243 200 35 804 1 276 39 524

INGÅENDE BALANS 1 SEPTEMBER 2015 2 243 200 35 804 1 276 39 524
Periodens resultat - - - -32 008 -32 008
Nyemission 748 - 21 372 - 22 120
Emissionskostnader - - -373 - -373
UTGÅENDE BALANS 31 AUGUSTI 2016 2 991 200 56 803 -30 732 29 263
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NOT 1   Redovisnings- och värderingsprinciper

Intäktsredovisning
Försäljning av varor eller tjänster redovisas när väsentliga risker och fördelar 
övergår från säljare till köpare i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning-
en redovisas efter avdrag för moms och rabatter.

Intresseföretag
Intresseföretag värderas till anskaffningsvärde efter avdrag efter eventuella 
nedskrivningar. Eventuella utdelningar redovisas som en finansiell intäkt. Ned-
skrivningsprövning genomförs varje år.

Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar avser licensrättigheter, förvärvade direkt 
eller via rörelseförvärv. Utgifter för anskaffning av patentlicenser redovisas 
som en tillgång om licenserna ligger till grund för en kontrollerbar tillgång som 
bedöms kunna komma att kommersialiseras. Detta gäller också om licens- 
rättigheten bedöms kunna överlåtas till minst det redovisade värdet. Licenser-
na skrivs av linjärt under nyttjandeperioden fr.o.m. den tidpunkt licenserna kan 
användas. Egenutvecklade patenträtter, teknologirättigheter, varumärken och 
andra liknande tillgångar upptas ej till något värde. Inga kostnader för utveck-
ling i enlighet med kriterierna anses vara aktiverbara vilket innebär att samtliga 
kostnader för forskning och utveckling kostnadsförs när de uppkommer. 

Finansiella instrument
En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen enligt  
instrumentets avtalsenliga villkor. En finansiell tillgång bokas bort från balans-
räkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången upphör, 
regleras eller när koncernen förlorar kontrollen över den. En finansiell skuld, 
eller del av finansiell skuld, bokas bort från balansräkningen när den avtalade 
förpliktelsen fullgörs eller på annat sätt upphör. Vid det första redovisningstill-
fället värderas omsättningstillgångar och kortfristiga skulder till anskaffnings-
värde. Långfristiga fordringar värderas vid det första redovisningstillfället till 
upplupet anskaffningsvärde. Vid värdering efter det första redovisningstillfället 
värderas omsättningstillgångar enligt lägsta värdets princip, det vill säga det 
lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningen på balansdagen. Kortfristi-
ga skulder värderas till nominellt belopp. Bolaget analyserar årligen de redovi-
sade värdena för finansiella tillgångar för att fastställa om det finns indikation 
på att dessa tillgångar minskat i värde. Bedömningen görs individuellt post för 
post.

Leasing
Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas 
som operationella leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en 
kostnad linjärt över leasingperioden.

Inkomstskatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets 
skattepliktiga resultat. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag 
eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är 
sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning.

Avsättningar
Avsättningar redovisas när det finns en informell eller legal förpliktelse till följd 
av en tidigare händelse där det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer 
att krävas för att reglera förpliktelsen. Avsättningar omprövas varje år.

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda i form av löner, betald semester, betald sjukfrånvaro 
samt pensioner redovisas i takt med intjänandet. Beträffande pensioner och 
andra ersättningar efter anställning klassificeras dessa som avgiftsbestämda 
eller förmånsbestämda pensionsplaner. Bolaget har avgiftsbestämda pensions-
planer för vilka Bolaget betalar fastställda avgifter till ett försäkringsföretag och 
har ingen förpliktelse att betala ytterligare avgifter. I Bolaget finns också en 
förmånsbaserad pensionsplan avseende en tidigare anställd. Premieinbetal-
ningarna avslutades i samband med anställningens upphörande och det finns 
inget åtagande om ytterligare inbetalningar.

Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta omräknas enligt de valutakurser som 
gäller på balansdagen. Valutakursvinster och förluster som uppkommer vid 
betalning av sådana transaktioner och vid omräkning av monetära tillgångar 
och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i resultaträkning-
en. Alla kursdifferenser redovisas över resultaträkningen.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Principen om anskaffningsvärderedovisning med linjär avskrivning över 
bedömd nyttjandeperiod tillämpas. Avskrivningar enligt plan har beräknats 
på ursprungliga anskaffningsvärden med avskrivningssatser grundade på 
uppskattningar om tillgångarnas ekonomiska nyttjandeperiod. Nyttjande- 
perioden på anläggningstillgångarna prövas årligen. Avskrivningstiden för 
patent är fem år.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen är upprättad enligt indirekt metod. Det redovisade kassa-
flödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. Som 
likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kort- 
fristiga placeringar såsom företagscertifikat med en löptid om högst tre  
månader från anskaffningstidpunkten, som lätt kan omvandlas till ett känt 
belopp och som är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer.

Uppskattningar och bedömningar
Årsredovisningen är upprättad enligt BFNAR 20121 (K3) vilket kräver att 
ledningen gör bedömningar uppskattningar och antaganden som påverkar 
tillämpningen av redovisningsprinciperna och i årsredovisningen redovisade 
belopp. Verkligt utfall kan i efterhand visa sig avvika från dessa uppskattningar 
och bedömningar vilka därför ses över löpande. Ändringar i redovisningen 
hänförliga till förändrade uppskattningar görs i den period som den nya upp-
skattningen görs om den endast påverkar denna period och i den period då 
ändringen görs, samt i framtida perioder, om den nya uppskattningen påverkar 
såväl aktuell period som framtida perioder. 

Ledningens bedömningar med betydande påverkan på i årsredovisningen 
redovisade belopp och som kan medföra väsentlig påverkan på framtida  
perioder anges i det följande.

Noter
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 
2012:10 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
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Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

2015/2016 
KSEK

Lön/arvode och 
andra ersättningar

Pensions-  
kostnader

Sociala  
kostnader

 
Total

Erik Nerpin, styrelseordförande 100 0 31 131
Anders Essen-Möller, styrelseledamot 720 0 103 823
Maria-Teresa Essen-Möller, styrelseledamot 100 0 31 131
Fredrik Åhlander, styrelseledamot 100 0 31 131
Ulf Hannelius, vd 591 180 186 956
Övriga anställda 3 816 602 1 014 5 432
Total 5 427 782 1 397 7 606

2014/2015 
KSEK

Lön/arvode och 
andra ersättningar

Pensions-  
kostnader

Sociala  
kostnader

 
Total

Anders Essen-Möller, vd och styrelseledamot 720 0 74 794
Maria-Teresa Essen-Möller, styrelseledamot 100 0 31 131
Erik Nerpin, styrelseordförande 100 0 31 131
Fredrik Åhlander, styrelseledamot 76 0 24 100
Peter Zerhouni, vd 1 083 210 232 1 525
Övriga anställda 3 414 575 957 4 947
Total 5 494 785 1 349 7 628

NOT 2   Personalkostnader

Medelantal anställda

2015/16 2014/15
Varav kvinnor 3 3
Varav män 4 3
Total 7 6

Könsfördelning i styrelse och ledningsgrupp

Kvinnor Män Kvinnor Män
Styrelse 1 3 1 3
Ledningsgrupp 2 1 2 1
Total 3 4 3 4

31 aug 2016 31 aug 2015

Ulf Hannelius anställdes i Diamyd Medical den 1 november 2015 och tillträdde som vd den 11 april 2016. Mellan vd Ulf Hannelius och Bolaget finns en ömsesidig 
uppsägningstid om sex månader. En konkurrensklausul om förbud att inom tolv månader efter avslutad anställning arbeta med konkurrerande verksamhet finns, 
vilken kan generera en ersättning om maximalt 75% av aktuell månadslön i tolv månader. Anders Essen-Möller var vd och styrelseledamot fram till och med 10 
april 2016 och är arbetande styrelseledamot från och med den 11 april 2016.

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag uppgår till 1000 KSEK vilket i sin helhet utgörs av 
aktier i NextCell Pharma AB (tidigare Cellaviva AB). Under räkenskapsårets 
tredje kvartal skrevs efter nedskrivningsprövning det tidigare innehavet om 
13 543 ner i sin helhet. I juni 2016 refinansierades NextCell Pharma/Cellaviva 
genom en nyemission i vilken Diamyd Medical investerade 1 000 KSEK. 
Nedskrivningsprövning har gjorts av innehavet och inget nedskrivningsbehov 
har identifierats.

Upplupna kostnader 
Upplupna forskningskostnader utgörs i huvudsak av kostnader för GMP- 
produktion av studieläkemedel. Beloppet baseras på bedömning av avtal  
med tillverkaren och slutförandesteg i tillverkningsprocessen.

Fortsättning not 1
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NOT 7    Patent

NOT 8   Andelar i intresseföretag

KSEK 31 aug 2016 31 aug 2015
Ingående anskaffningsvärde 10 729 10 329
Inköp - 400
Försäljning/utrangeringar - -
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 10 729 10 729
Årets avskrivningar -106 -26
Utgående ackumulerade avskrivningar -10 356 -10 250
Utgående redovisat värde 374 480

NOT 6   Inkomstskatt

KSEK 2015/16 2014/15
Aktuell skatt - -

Avstämning av effektiv skatt
Resultat före skatt -32 008 -21 397
Skattekostnad 22 % 7 042 4 707

Skatteeffekt av
Ej avdragsgilla kostnader -12 -8
Ej skattepliktiga intäkter 0 0
Skatteeffekt av emissionskostnader 82 -

Skattemässiga underskott -7 112 -4 699
Skattekostnad - -

NOT 5   Leasingavtal

KSEK 2015/16 2014/15
Leasingavgifter inklusive lokalhyra under året 603 614
Framtida leasingavgifter inkl hyra av lokal 
förfaller till betalning enligt följande
Inom ett år 515 593
Inom två år 367 503
Inom tre år 0 367
Total 882 1 463

KSEK 2015/16 2014/15
Konsultarvode och löner till närstående 1 552 1 510

NOT 4   Kostnader för revision och revisionskonsultationer

KSEK 2015/16 2014/15
BDO
Revisionsuppdrag  90 90
Skatterådgivning 0 0
Summa 90 90

KSEK  
Företag 

 
Org.nr

 
Säte

 
Röstandel, %

 
Kapitalandel, %

31 aug 2016
Redovisat värde

31 aug 2015  
Redovisat värde

NextCell Pharma AB* 556965-8361 Huddinge, Stockholms län 21,4 21,4 1 000 12 209

Uppgifter om eget kapital och resultat
Eget kapital enligt senast fastlagda 
årsredovisning

9 772 9 772

Resultat enligt senast fastlagda 
årsredovisning

-10 290 -10 290

Ingående anskaffningsvärde 12 209 11 451
Inköp 2 334 758
Försäljning/utrangeringar -13 543 -
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 000 12 209
Utgående redovisat värde 1 000 12 209

*Tidigare Cellaviva AB

NOT 3   Transaktioner med närstående

Under året har företag företrädda av närstående till tidigare vd (nuvarande 
styrelseledamot) anlitats på konsultbasis. Konsulttjänsterna avser IT-tjänster. 
Prissättningen har skett med armlängdsprincipen. Totala konsultarvoden och 
löner till närstående har under året uppgått till 1 552 (1 510) KSEK. Inga övriga 
styrelseledamöter, ledande befattningshavare, eller närstående till dessa, har 
eller har haft någon direkt eller indirekt delaktighet i några affärstransaktioner 
med Bolaget som är eller var ovanlig till sin karaktär eller sina avtalsvillkor, och 
som inträffat under perioden. Bolaget har inte heller lämnat lån, ställt garantier 
eller ingått borgensförbindelser till eller till förmån för någon av styrelse-
ledamöterna, ledande befattningshavare eller revisorerna i Bolaget.
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KSEK 2015/16 2014/15
Upplupna semesterlöner 499 371
Upplupna sociala avgifter 157 212
Upplupna forskningskostnader 2 480 2 225
Upplupna övriga kostnader 456 2 295
Summa 3 592 5 103

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar 
att årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
god redovisningssed och ger en rättvisande översikt 
över verksamhet, ställning och resultat samt att 
förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över 

Stockholm den 2 november 2016

Ulf Hannelius
Verkställande direktör 

Erik Nerpin
Styrelseordförande

Anders Essen-Möller
Styrelseledamot

Maria-Teresa Essen-Möller
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den 2 november 2016.
BDO Mälardalen AB

Johan Pharmanson
Auktoriserad revisor

NOT 12     Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

NOT 13    Aktiekapital

Specifikation över förändringar i eget kapital återfinns i sammanställningen 
”Förändring av eget kapital” (sidan 27). Per den 31 augusti 2016 fördelades 
aktier i Diamyd Medical AB på 28 214 450 aktier av serie B (1/10 röst) och 
1 278 112 aktier av serie A (1 röst). Aktiekapitalet i Diamyd Medical AB upp-
gick vid räkenskapsåret utgång till SEK 2 991 220 (2 243 415). Kvotvärdet är 
avrundat 0,1014 (0,1014). Alla emitterade aktier är till fullo betalda.

NOT 11     Förutbetalda kostnader och upplupna intäkterNOT 9    Andra långfristiga värdepappersinnehav

NOT 10    Andra långfristiga fordringar

KSEK 31 aug 2016 31 aug 2015
Ingående anskaffningsvärde 2 827 1 577
Inköp - 1 250
Försäljning/utrangeringar - -
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 827 2 827
Utgående redovisat värde 2 827 2 827

Beloppet utgörs av ett innehav i Companion Medical, Inc., vilket är bokfört 
till anskaffningsvärdet.

KSEK 2015/16 2014/15
Förutbetalda hyreskostnader 12 9
Förutbetalda försäkringspremier 104  121
Förutbetalda patentkostnader 474  -
Upplupna ränteintäkter 1 4
Övriga förutbetalda kostnader 328 212
Övriga upplupna intäkter 42 -
Totalt 961 346

KSEK 31 aug 2016 31 aug 2015
Ingående anskaffningsvärde 626 677
Inköp - -
Justering - -51
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 626 626
Utgående redovisat värde 626 626

utvecklingen av Bolagets verksamhet, ställning och resultat 
samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som 
Bolaget står inför. Bolagets resultat- och balansräkningar 
kommer att föreläggas årsstämman den 24 november 2016 för 
fastställelse.
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Revisionsberättelse

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Diamyd 
Medical Aktiebolag för räkenskapsåret 2015-09-01 -- 
2016-08-31. Bolagets årsredovisning ingår i den tryckta  
versionen av detta dokument på sidorna 21-31.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för 
årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som 
styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig 
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval 
av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International 
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa 
standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar 
och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredo-
visningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i 
årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska 
utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar 
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för 
hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rätt- 
visande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är 
ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men  
inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets 
interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering 
av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har 
använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en  
utvärdering av den övergripande presentationen i 
årsredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i  
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga  
avseenden rättvisande bild av Diamyd Medical Aktiebolags 
finansiella ställning per den 31 augusti 2016 och av dess finan- 
siella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisnings- 
lagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredo-
visningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträk-
ningen och balansräkningen.

 

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH 
ANDRA FÖRFATTNINGAR
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för Diamyd Medical Aktiebolag för räkenskapsåret 
2015-09-01 -- 2016-08-31.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen 
enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och 
om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört 
revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi 
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi 
utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga 
beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma 
om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är 
ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har 
handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller 
bolagsordningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget 
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

STOCKHOLM den 2 november 2016        

BDO Mälardalen AB

Johan Pharmanson 
Auktoriserad revisor 

Till årsstämman i Diamyd Medical Aktiebolag
Org.nr. 556242-3797
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Aktieägarinformation

ÅRSSTÄMMA
Diamyd Medical AB:s årsstämma hålls den 24 november 2016  
kl. 15:00 på Hotell Kung Karl, Birger Jarlsgatan 21 i Stockholm.

Deltagande 
Rätt att delta har den aktieägare som dels är införd i den av 
Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 18 november 2016, 
dels anmäler avsikt att delta i årsstämman till Diamyd Medical 
senast den 18 november 2016. De aktieägare som låtit förvaltar-
registrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i årsstäm-
man, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear 
Sweden AB. Sådan omregistrering bör begäras i god tid före den 
18 november 2016 hos den bank eller fondhandlare som förval-
tar aktierna. Aktieägarens rätt vid årsstämman får utövas genom 
ombud. Företrädes juridisk person ska fullmakt vara underteck-
nad av firmatecknare och kopia av ett aktuellt registreringsbevis 
som anger firmatecknare ska bifogas.

Anmälan
Anmälan till årsstämma kan ske via hemsidan www.diamyd.com, 
per post till Diamyd Medical AB, Kungsgatan 29, 111 56 Stock-
holm eller per e-post: investor.relations@diamyd.com. Vid anmä-
lan anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisa-
tionsnummer, samt namn på eventuella biträden.

KALENDER
Delårsrapport 1 (sep-nov)  25 januari 2017
Delårsrapport 2 (sep-feb)  5 april 2017
Delårsrapport 3 (sep-maj)  28 juni 2017
Bokslutskommuniké (sep-aug) 11 oktober 2017

DISTRIBUTIONSPOLICY 
Årsredovisningen tillhandahålles som PDF på www.diamyd.com 
Tryckt årsredovisning skickas till alla som så begär. Beställning 
skickas till info@diamyd.com, eller per post till Diamyd Medical 
AB, Kungsgatan 29, 111 56 Stockholm.

IR-KONTAKT 
Ulf Hannelius, vd Diamyd Medical AB
Tel: 0736-35 42 41, e-post: ulf.hannelius@diamyd.com

Foto: Ellinor Collin (Sid 2, 6, 16) 
Produktion: Narva
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Diamyd Medical AB (publ)
Kungsgatan 29, 111 56 Stockholm, Sverige

Tel: 08-661 00 26, Fax: 08-661 63 68, E-post: info@diamyd.com

www.diamyd.com

http://www.diamyd.com
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