
 
 
Pressmeddelande den 19 april 2017 
 
Beslut vid extra bolagsstämma i Diamyd Medical AB 
 
Vid dagens extra bolagsstämma i Diamyd Medical AB godkändes styrelsens beslut av den 16 mars 2017 om 
nyemissioner av aktier och teckningsoptioner i form av units. Professor Torbjörn Bäckström valdes till 
styrelseledamot. 
 
Besluten i sammandrag. 
 
Ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antal utestående aktier. Aktiekapitalet ska uppgå till 
lägst 2 900 000 SEK och högst 11 600 000 SEK. Antalet aktier ska vara lägst 26 100 000 och högst 104 400 000. 
A-aktier respektive B-aktier ska kunna ges ut till ett antal motsvarande fulla antalet möjliga aktier enligt 
bolagsordningen, d v s 104 400 000. 

Företrädesemission av sammantaget högst 19 661 707 aktier, varav högst 852 074 A-aktier och högst 18 809 633 
B-aktier och högst 19 661 707 teckningsoptioner, varav högst 852 074 teckningsoptioner ger rätt att teckna A-
aktier och högst 18 809 633 teckningsoptioner ger rätt att teckna B-aktier. Emissionsbelopp totalt cirka 68,8 
MSEK. Nyemissionen är garanterad intill ett belopp om cirka 55,1 MSEK, vilket motsvarar cirka 80 procent av 
nyemissionen. 

Nyemissionen sker med företrädesrätt för aktieägarna i form av units. Tre befintliga aktier ger rätt att teckna två 
units. För varje befintlig aktie erhålls en uniträtt. För teckning av två units erfordras tre uniträtter. Teckningskursen 
är 3,50 SEK per unit. 

Varje unit består av en aktie och en teckningsoption. A-aktier ger rätt att teckna units bestående av en A-aktie och 
en teckningsoption. Två teckningsoptioner ger rätt att teckna en A-aktie. B-aktier ger rätt att teckna units bestående 
av en B-aktie och en teckningsoption. Två teckningsoptioner ger rätt att teckna en B-aktie. Teckning av aktier med 
stöd av teckningsoptioner kan ske under perioden 1 – 30 november 2018. Lösenkursen för teckning av en aktie 
med stöd av två teckningsoptioner är 4,55 SEK. 

Avstämningsdag för bestämmande av företrädesrätten att teckna är den 5 maj 2017. Teckningstid är 10–24 maj 
2017. 

Riktad nyemission av högst 5 714 286 B-aktier och högst 5 714 286 teckningsoptioner som ger rätt att teckna B-
aktier avseende en så kallad övertilldelningsoption för det fall företrädesemissionen blir övertecknad. 

Riktad nyemission av högst 1 179 643 B-aktier och högst 1 179 643 teckningsoptioner som ger rätt att teckna B-
aktier. Emissionen riktas till medlemmarna i det garantikonsortium som garanterar cirka 55,1 MSEK av 
företrädesemissionen. Arvode för garantin utgår i form av units. 

Styrelsen bemyndigades att, vid ett eller flera tillfällen före kommande årsstämma, besluta om emission av aktier 
och teckningsoptioner i form av units på samma villkor som i emissionerna enligt ovan och att därvid kunna avvika 
från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till att avvikelse från företrädesrätten ska 
kunna ske är att bolaget ska kunna betala arvode (genom kvittning) till bolagets finansiella rådgivare i 
nyemissionerna till den del detta ska utgå i form av units. Därutöver ska bemyndigandet kunna användas som en 
reserv och användas till emission av units till följd av t ex ökat emissionsgarantibelopp och avrundningseffekter. 

Professor Torbjörn Bäckström invaldes till styrelseledamot. Styrelsens årliga arvode höjs genom utökningen av 
antalet ledamöter från 970 000 SEK till 1 070 000 SEK.  

 
 
 



 
 
 
Om Diamyd Medical 
Diamyd Medical arbetar dedikerat för att bota diabetes och andra allvarliga inflammatoriska sjukdomar genom 
läkemedelsutveckling och investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik.  
 
Diamyd Medical utvecklar diabetesvaccinet Diamyd®, en antigenspecifik immunoterapi baserad på den exklusivt 
inlicensierade GAD-molekylen. Det pågår fem kliniska studier med Diamyd®. En exklusiv licens för GABA 
avseende behandling av diabetes och inflammatoriska sjukdomar utgör vid sidan av diabetesvaccinet en central 
tillgång och Bolaget arbetar med att utveckla ett eget GABA-läkemedel. Diamyd Medical är en av huvudägarna i 
stamcellsbolaget NextCell Pharma AB samt har ägarandelar i medtech-bolaget Companion Medical, Inc. i San 
Diego, USA och i genterapibolaget Periphagen, Inc., Pittsburgh, USA.  
 
Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet DMYD B. FNCA Sweden AB är 
Bolagets Certified Adviser. 
 
För ytterligare information, kontakta: 
Ulf Hannelius, vd 
Tel: +46 736 35 42 41  
E-post: ulf.hannelius@diamyd.com 
 
Diamyd Medical AB (publ) 
Kungsgatan 29, SE-111 56 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26, Fax: +46 8 661 63 68 
E-post: info@diamyd.com Org. nr: 556242–3797 Hemsida: www.diamyd.com 
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