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INNEHÅLL

HÄNDELSER 

Under verksamhetsåret
• Fortsatta positiva delresultat från 

DIAGNODE-1 
• Delresultat från DIAGNODE-1  

publicerades i NEJM
• Övertecknad nyemission tillförde 

Diamyd Medical 88,8 MSEK före 
emissionskostnader 

Efter verksamhetsåret
• DIAGNODE-2 godkändes att starta 

i samtliga deltagande länder
• Remygen®, ett eget GMP-produ-

cerat GABA-prövningsläkemedel, 
togs fram

• GABA-portföljen stärktes med 
nytt licensavtal med UCLA

Innovativ metod med lovande kliniska resultat  
i fas I/II. Hösten 2017 startar DIAGNODE-2. 

Läs mer på sidan 8.

”Även en liten kvarvarande insulinproduktion ger 
stor effekt och minskar de komplikationer som  
typ 1-diabetes ger.”

Läs intervjun med Johnny Ludvigsson på sidan 10.

”Jag skulle gärna vara med i fler studier”,  
säger Elin Cederbrant. 

Läs intervjun med Elin Cederbrant på sidan 14.



ORGANISATION
Ett mindre antal anställda utgör Diamyd Medicals kärna och 
samarbetar med ett globalt nätverk av kliniker, forskare och 
produktionsenheter. Regula torisk expertis samt analys- och 
 laboratorietjänster kontrakteras under projektfaserna. 
 Modellen bygger på långsiktiga samar beten, intern spets-
kompetens och kostnadseffektivitet.

AFFÄREN
Diamyd® och Remygen® är Diamyd Medicals prövnings-
läkemedel. Behandlingarna utvecklas för att avstanna 
sjukdomen och återskapa insulinproduktionen. 

AFFÄRSMODELL
Genom att ingå licensieringsavtal för Diamyd® (GAD65) och 
Remygen® (GABA) med större läkemedelsföretag uppstår 
intäkter i form av up-frontbetalningar, milstolps ersättningar 
och royalities på framtida försäljning.

MÅL
Diamyd® (GAD65) och Remygen® (GABA) kommersialiseras 
för att bli del av standardbehandlingen mot diabetes och 
andra	inflammatoriska	sjukdomar.

VISION

Vi kan bota diabetes

Diamyd Medical arbetar dedikerat för att 
bota diabetes och andra inflamma toriska 
sjukdomar genom läkemedels utveckling.

Bota diabetes

415 miljoner
människor lever med diabetes

10 %
förväntas läkemedelsmarknaden 
för diabetes växa med årligen
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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 läkemedelsutveckling 
genom vårt nära samarbete med sjukvård och akademi.

Om Diamyd® och Remygen®: 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.

Vi genomför DIAGNODE-2 i  
syfte att verifiera resultaten.



Under det gånga året avläste vi både preliminära 
och	finala	resultat	från	fyra	kliniska	prövar
initierade studier med diabetesvaccinet Diamyd®. 
Sedan tidigare har mycket god säkerhet visats och 

genom studierna har den kombinationsbehandling eller det 
administrationssätt	som	tydligt	ökar	den	kliniska	effekten	
av Diamyd®	identifierats	och	legat	till	grund	för	fortsatt	
riktning mot marknad. Här levererade den öppna studien 
DIAGNODE-1, där Diamyd® ges direkt i lymfkörtel i kombina-
tion med oralt D-vitamin, både kliniska och immunologiska 
preliminära resultat som övertygade oss att satsa på en 
egen uppföljande studie som nu startar i höst. 

Efter att beslutet togs under våren att satsa på intra-
lymfatisk behandling med Diamyd® har det gått snabbt. 
Den lyckade nyemissionen som gjordes i maj gav oss 
	finansiella	förutsättningar	att	starta	och	genomföra	
en  avgörande studie. I skrivande stund ligger vi i start-
groparna att starta DIAGNODE-2, en uppföljande placebo-
kontrollerad studie i Sverige, Spanien och Tjeckien i syfte 
att	verifiera	resultaten.	Det	har	varit	tydligt	under	våra	
diskussioner med större läkemedelsföretag att beslutet 
att genomföra en egen större studie påtagligt ökat deras 
intresse för vårt bolag.

För drygt ett år sedan togs beslutet att tydligare satsa 
på vår andra tillgång GABA för att få full kontroll över ut-
vecklingen och de möjligheter vi ser med GABA både inom 
typ	1och	typ	2diabetes	samt	andra	inflammatoriska	sjuk-
domar. Under året publicerades en rad betydande   studier 
kring GABA av oberoende forskningsgrupper, de mest 
uppmärksammade visade på att just GABA kan  stimulera 
tillväxt av insulinproducerande celler i prekliniska modeller 
av diabetes. Det gånga årets satsning på GABA innebär 
att vi nu har tillgång till vårt eget GMP-tillverkade GABA-
prövnings läkemedel Remygen®. Efter möte med läke-
medelsverket och i diskussioner med våra samarbetspart-
ners planeras den första kliniska studien med Remygen® 
starta 2018 med målet att utvärdera förutom säkerhet 
och farmakokinetik, även tillväxt av insulinproducerande 
celler i en noggrant utvald grupp av typ 1-diabetespatien-
ter. Vi ingick nyligen ett licensavtal med UCLA gällande 
GABA och GABA-receptor modulatorer. Tillsammans med 
vår	befintliga	licens,	patentansökningar	och	Remygen®, 
ger det oss en stark utvecklingsplattform för att fullt ut 

kunna utnyttja den terapeutiska och  kommersiella poten-
tialen hos GABA.

Verksamhetsåret 2017/2018 har fortsatt i full fart och 
kommer att bli spännande och händelserikt. DIAGNODE-2 
definierar	stora	delar	av	verksamhetsåret	med	stort	fokus	
på	att	uppnå	en	effektiv	patientrekrytering,	närmare	kontakt	
med regulatoriska myndigheter i Europa och USA samt 
diskussioner med potentiella samarbetspartners gällande 
licensieringsavtal för Diamyd®. Remygen® öppnar upp nya 
möjligheter gällande både klinisk utveckling och potentiella 
samarbetsavtal, och parallellt pågår våra prövarinitierade 
studier där vi förväntar oss ytterligare kliniska och immuno-
logiska resultat. 

Jag vill tacka våra anställda, styrelsen, samarbetspartners 
och studiedeltagare för de stora framsteg vi uppnått under 
året och tacka våra aktieägare för det fortsatta förtroendet 
och stödet ni ger oss. 

Stockholm	den	8 november	2017

Ulf Hannelius
vd Diamyd Medical AB

Bästa aktieägare och läsare
I förra årets VD-ord lyfte jag fram potentialen i vår projektportfölj 
och vårt fokus på att förädla dessa värden på bästa möjliga sätt  
genom en effektiv resursprioritering. Idag kan jag med stolthet 
blicka tillbaka över vad vi uppnått under året och vad det betyder 
för det nya verksamhetsåret.

Efter möte med läkemedels-
verket och i diskussioner med 

våra samarbetspartners planeras den 
första kliniska studien med Remygen® 
starta 2018.
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Diabetes omfattar en grupp kroniska sjukdomar med allvarliga 
komplikationer som orsakar mycket lidande och förkortad livslängd. 
Diamyd Medical utvecklar läkemedel som är inriktade på att angripa 
de underliggande sjukdomsmekanismerna. Målet är behandlingar 
som bevarar och förstärker kroppens egen insulinproduktion.

Diabetes – personligt lidande  
och stora samhällskostnader

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

l  DIABETES

STÄNDIG KONTROLL 
AV  BLODSOCKRET
Blodsockersvängningar är obehagliga och skadliga. 
Trots noggrann behandling och kontroll av sjuk domen 
leder diabetes  nästan undantagslöst till långsiktiga 
komplikationer.

415 miljoner
människor lever med diabetes

645 miljoner
förväntas leva med diabetes år 2040

TYPER AV DIABETES
Autoimmun diabetes uppstår när kroppen 
 attackerar de insulinproducerande betacellerna.  
Typ 1-diabetes drabbar främst barn och ungdomar. 
LADA (Latent Autoimmune Diabetes in Adults) är 
autoimmun diabetes som bryter ut först i vuxen ålder. 
LADA liknar typ 1-diabetes men sjukdoms processen  
är långsammare.

Typ 2-diabetes drabbar mest vuxna och känne-
tecknas av en oförmåga att kontrollera blodsockret  
i frånvaro av autoimmunitet. Sjukdomsförloppet kan 
påbörjas av att kroppen slutar svara på insulin, eller en 
utmattning av betacellvävnaden, och leder ofta till en 
ned brytning av betacellerna.

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

10 % 
Omkring 10 procent av de som lever med diabetes har  
någon av de autoimmuna formerna av diabetes;  
typ 1-dia betes och LADA.

Bukspottkörteln
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Diabetes en global utmaning
Diabetes	drabbar	allt	fler	och	är	en	global	utmaning	med	
epidemiska proportioner. I dag lever omkring 415 miljoner 
människor världen över med sjukdomen och år 2040  
uppskattas antalet ha ökat till 645 miljoner.

Hormonet insulin ur balans
I både typ 1-diabetes och typ 2-diabetes förstörs de insulin-
producerande cellerna. Insulin är ett livsviktigt hormon 
som reglerar kroppens blodsockernivåer. Utan rätt mängd 
insulin hamnar kroppens blodsockernivåer ur balans. Akut 
förhöjt eller för lågt blodsocker kan orsaka direkt livshotande 

koma. För högt blodsocker under lång tid skadar på sikt 
kroppens organ såsom nerver och blodkärl.
 
Typ 1-diabetes
Typ 1-diabetes är en autoimmun sjukdom som främst 
drabbar barn och ungdomar. Immunsystemet attackerar 
och förstör de insulinproducerande betacellerna i buk-
spottkörteln. Avsaknaden av insulin gör att blodsockret 
stiger till livshotande nivåer och för att återskapa blod-
sockerbalansen krävs att insulin tillförs externt dygnet 
runt. Nivån måste ständigt övervakas och justeras med 
hjälp av blodprover. Idag finns det inget botemedel 
mot auto immun diabetes, den livsbevarande insulin-
behandlingen sker med spruta eller insulinpump. Många 
diabetespatienter drabbas av akuta komplikationer och 
kan hamna i koma. Även långsiktiga, svåra följdsjukdo-
mar är vanliga, sjukdomar som ger skador på synen, 
blodkärlen och nervsystemet.

Typ 2-diabetes
Den som har drabbats av typ 2-diabetes har förlorat 
förmågan att ordentligt kontrollera blodsockernivån. 
Betacellernas funktion förstörs av överbelastning och 
kroppen slutar att svara på insulinet, och insjuknandet 
sker gradvis. Trots att förändringar i kost och motion kan 
förebygga och förbättra sjukdomen leder typ 2-diabetes 
oftast till permanent medicinering. Tillgänglig behand-
ling verkar antingen genom att öka känsligheten för det 
insulin som kroppen fortfarande producerar eller genom 
att på andra sätt minska blodsockernivån i blodet. Oftast 
klarar inte kroppen i längden att upprätta egen insulin- 
produktion och då krävs att daglig insulinbehandling 
sätts in.

Läkemedel under utveckling
Diamyd Medical utvecklar diabetesvaccinet Diamyd®  
för behandling av autoimmun diabetes (typ 1-diabetes).  
Diamyd® är rekombinant GAD65 formulerat i alum.  
I Bolagets europeiska fas-II studie som startar hösten 
2017, där Diamyd® ges direkt i lymfkörtel, är målet att 
vid diagnos avbryta immun försvarets attack på betacel-
lerna och bevara en så stor del som möjligt av kroppens 
egen förmåga att bilda insulin. En sådan behandling är 
värdefull eftersom även mindre mängder egen insulin-
produktion har visats kunna minska framtida komplika-
tioner väsentligt och därmed öka livskvaliteten.

Remygen® är Bolagets andra prövningsläkemedel, en 
patentsökt formulering av det kroppsegna ämnet GABA 
som visat sig lovande för att stimulera tillväxt av insulin-
producerande betaceller. En fas II-studie med GABA och 
diabetesvaccinet Diamyd® pågår i USA. Diamyd Medical 
planerar starta en klinisk studie i Sverige med Remygen® 
under 2018, för att utvärdera hur behandlingen påver-
kar återväxt av betaceller. 

DIABETES – SÅ TAR KROPPEN SKADA

DIABETES  l 

Nerver
Perifer nervskada 
och neuropati

Hjärna
Kronisk trötthets-
syndrom och  
depression

Ögon
Försämrad  
syn, glaukom,  
grå starr  
och blindhet

Fötter och ben
Sår och kallbrand

Hjärta
Hjärtsvikt 
och  hjärt - 
attack

Njure
Njursvikt
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Globalt behov av  
diabetesläkemedel 
Nedsatt livskvalitet, följdsjukdomar och allt fler dödsfall. Diabetes 
innebär inte bara fysiskt lidande utan är också en finansiell börda 
för såväl patienter som samhället. En läkemedelsbehandling som 
minskar eller tar bort komplikationerna helt skulle förbättra livs-
kvaliteten för miljontals patienter – och spara miljardbelopp. 

Nästa generations diabetesläkemedel 
De största kostnaderna för behandling av diabetes utgörs 
av diabetesrelaterade komplikationer såsom njurskador, 
nervskador och hjärt- och kärlproblem. Risken för diabetes-
komplikationer kan minska med 60–80 procent hos  
patienter med typ 1-diabetes som har någon form av  
egen betacellsfunktion bevarad. 

Diamyd®

Med utgångspunkten att en behandling med diabetes-
vaccinet Diamyd® skulle kunna bevara betacellerna och där-
med minska förekomsten av typiska diabeteskomplikationer 
beräknar Diamyd Medical att samhället skulle kunna spara 
mer än 15 000 USD eller 120 000 SEK per patient i behand-
lings- och läkemedelskostnader. Om kostnaden för långtids-
komplikationer som hjärt- och kärlsjukdomar tas med i 
beräkningen	flerfaldigas	summan.	Därutöver	tillkommer	
värdet av minskat personligt lidande och minskade kost-
nader för arbetsbortfall. Med det antagna försäljningspriset 
skulle den globala marknaden för nydebuterad typ 1-diabetes 
vara värd över 1 miljard USD eller 8 miljarder SEK per år.

Remygen®

Remygen® utvecklas för att återskapa de insulinprodu-
cerande	cellerna	i	bukspottkörteln.	Här	finns	potential	både	
inom typ 1- och typ 2-diabetes, där en av de gemensamma 
nämnarna är en brist på insulinproducerande celler.  
Marknaden för icke-insulinbaserade läkemedel kan förväntas 
öka då nya potentiella behandlingar, såsom Remygen® som 
påverkar de underliggande orsakerna till sjukdomarna,  
når marknaden.

Framtida prissättning av behandlingarna kommer även 
motiveras av hälsoekonomiska analyser som värdesätter 
minskat personligt lidande och minskade kostnader för 
arbetsbortfall.

Diabetesmarknadens storlek och tillväxt 
Den totala marknaden för diabetes är idag värd cirka 673 
miljarder USD, över 5 300 miljarder SEK. En tiondel av denna 
marknad består av försäljning av insulin och andra läkeme-
del,	och	5 –10	procent	av	den	delen	utgör	läkemedelskost-
nader för behandling av typ 1-diabetes. Även framöver för-
väntas insulin stå för majoriteten av försäljningen. Samtidigt 
väntas nya orala och injicerade läkemedel för behandling av 
typ 2-diabetes erövra marknadsandelar från äldre, icke-in-
sulinbaserade läkemedel, en marknad uppskattad till mer 
än 22 miljarder USD eller 180 miljarder SEK.

Den icke-insulinbaserade läkemedelsmarknaden består 
av läkemedel som på olika sätt påverkar de underliggan-
de mekanismerna samt riskfaktorerna för sjukdomen, 
däribland insulinkänslighet, insulinproduktion, kroppsvikt 
och mängden socker som produceras och utsöndras av 
kroppen. En del av dessa läkemedel utvärderas även för be-
handling av typ 1-diabetes med syftet att förbättra patien-
ternas blodsockerkontroll.

Diamyd Medicals marknadssegment
Utöver framtagning av läkemedel som utgör den livsuppe-
hållande behandlingen av typ 1-diabetes, pågår det världen 
över kliniska studier med fokus på att angripa de underlig-
gande sjukdomsmekanismerna. Olika läkemedel utvärderas 
i syfte att inducera tolerans, nedreglera immunsvaret eller 
förbättra eller ersätta patientens insulinproduktion. Det 
är inom denna kategori av läkemedel som Diamyd Medical 
positionerar sig med diabetesvaccinet Diamyd® och det 
GABA-baserade prövningsläkemedlet Remygen®.
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86 000 barn
Omkring 86 000 barn per år ut vecklar 
typ 1-diabetes och antalet ökar  
med ungefär 3 procent varje år.

7 200 miljarder
År 2040 beräknas mer än 7 200 miljarder 
SEK läggas på behandling av diabetes 
och dess följdsjukdomar.

• Starka patenträttigheter med egna patentansök-
ningar och exklusiva licenser på patent och patent-
ansökningar avseende GAD och GABA från UCLA i USA

• Expertkompetens genom ett vetenskapligt och  
medicinskt råd bestående av världsledande  
forskare

• Ägarandelar i det marknadsnoterade svenska 
stamcells bolaget NextCell Pharma AB, samt i det  
amerikanska medicintekniska bolaget  
Companion Medical, Inc.

• Diabetesvaccinet Diamyd® har använts i kliniska 
studier från fas-I till fas-III omfattande mer än tusen 
patienter och visat på en god säkerhetsprofil

• Amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har 
beviljat Diamyd® särläkemedelsstatus, Orphan Drug 
Designation

• Produktionskedjan av diabetesvaccinet Diamyd®  
har genomgått omfattande kvalitetsgenomlysning 
och är anpassad för marknadsintroduktion

• GMP-produktion och formulering av det GABA- 
baserade Remygen® är säkerställd inför kommande 
klinisk studie planerad 2018

Styrkor och konkurrensfördelar
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Behandlingarna med prövningsläkemedlen Diamyd® och Remygen® utvecklas 
för att avbryta den autoimmuna attacken på de insulinprodu cerande cellerna 
vid diabetes och för att återskapa insulinproduktionen. 

Diamyd® och Remygen® 
i klinisk utveckling

Diamyd® i fas-II
Hösten 2017 startar en europeisk dubbelblindad fas-II 
studie med diabetesvaccinet Diamyd® där det ges direkt i 
lymfkörtel i kombination med oralt D-vitamin. 80 patienter 
från Spanien, Tjeckien och Sverige i åldrarna 12–24 år som 
nyligen insjuknat i typ 1-diabetes följs i 15 månader i syfte 
att	utvärdera	effekten	på	att	bevara	den	egna	kvarvarande	
förmågan att bilda insulin.

Remygen® planerad fas-I
Diamyd Medical förbereder start av fas I-studie under 2018 
med det GABA-baserade prövningsläkemedlet Remygen® 

för	att	kunna	utvärdera	säkerheten	och	effekten	på	att	
återskapa den egna insulinproduktionen i en utvald grupp 
av patienter med typ 1-diabetes. GABA har i friska frivilliga 
visat sig ha potential att förbättra insulin utsöndringen och 
prekliniska studier har visat att GABA stimulerar tillväxt av 
de insulinproducerande betacellerna.

Värdefulla prövarinitierade studier
I	prövarinitierade	kliniska	studier	som	drivs	av	och	finansi
eras via ledande diabetesforskare, prövas diabetesvaccinet 

PIPELINE

Diamyd®	med	andra	substanser	såsom	antiinflamma	toriska	
och immundämpande läkemedel, däribland GABA. För att 
stärka	en	tidigare	fastställd	begränsad	klinisk	effekt	prövas	
ett patentsökt koncept att ge Diamyd® direkt i lymf  körtel vil-
ket har visat preliminära lovande resultat. Nya analyser till-
för värdefull kunskap till Diamyd Medicals egen fas II-studie 
DIAGNODE-2 och stärker även pågående patent utveckling.

STUDIE SPONSOR PRODUKT INDIKATION EFFEKT FAS 0 FAS I FAS IIa FAS IIb FAS III STATUS

DIAGNODE-2 Diamyd Medical Diamyd® intralymfatiskt + D-vitamin Typ	1 diabetes,	nydiagnostiserad Bevara insulin produktion Startar nov 2017

REMYGEN-1 Diamyd Medical Remygen® oralt Typ	1 diabetes Tillväxt av betaceller Planeras 2018

DIAGNODE-1 Linköpings universitet Diamyd® intralymfatiskt + D-vitamin Typ	1 diabetes,	nydiagnostiserad Bevara insulin produktion Pågående

EDCRIIa Linköpings universitet Diamyd® subkutant + D-vitamin + Etanercept Typ	1 diabetes,	nydiagnostiserad Bevara insulin produktion Pågående

DIAPREVIT-2 Lunds universitet Diamyd® subkutant + D-vitamin Hög	risk	för	typ	1 diabetes Förhindra diagnos Pågående

GABA / GAD University of Alabama Diamyd® subkutant + GABA Typ	1 diabetes,	nydiagnostiserad Bevara insulin produktion Rekryterar

MONITOR University	of	Cardiff Diamyd® intradermalt Typ	1 diabetes Utvärdera immunologiskt svar Startar dec 2017

PRELIMINÄRA RESULTAT* VISAR:
• Tydlig effekt på immunsvaret jämfört med tidigare  

studier där diabetesvaccinet Diamyd® ges subkutant.

• Ökad förmågan att bilda eget insulin,  
mätt som C-peptid, AUC.

• Signifikant sänkning av HbA1c, blodsockernivåer 
mätt över lång tid, samt sänkning av insulindos.

* Från studien DIAGNODE-1, en prövarinitierad öppen pilotstudie i fas-I/II där 
Diamyd® ges direkt i lymfkörtel + intag av D-vitamin.

Förutom studierna ovan pågår eller planeras även prekliniska studier med Bolagets prövningsläkemedel som utvärderar potentiella nya behandlingsområden och kombinationer.
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 ...teoretiskt sett, är möjligt att vi kommer 
att kunna bota typ 1-diabetes inom en 

inte allt för avlägsen framtid.

TORBJÖRN BÄCKSTRÖM  
Styrelseledamot i Diamyd Medical 
Professor vid Institutionen för klinisk 
vetenskap, Umeå universitet

STUDIE SPONSOR PRODUKT INDIKATION EFFEKT FAS 0 FAS I FAS IIa FAS IIb FAS III STATUS

DIAGNODE-2 Diamyd Medical Diamyd® intralymfatiskt + D-vitamin Typ	1 diabetes,	nydiagnostiserad Bevara insulin produktion Startar nov 2017

REMYGEN-1 Diamyd Medical Remygen® oralt Typ	1 diabetes Tillväxt av betaceller Planeras 2018

DIAGNODE-1 Linköpings universitet Diamyd® intralymfatiskt + D-vitamin Typ	1 diabetes,	nydiagnostiserad Bevara insulin produktion Pågående

EDCRIIa Linköpings universitet Diamyd® subkutant + D-vitamin + Etanercept Typ	1 diabetes,	nydiagnostiserad Bevara insulin produktion Pågående

DIAPREVIT-2 Lunds universitet Diamyd® subkutant + D-vitamin Hög	risk	för	typ	1 diabetes Förhindra diagnos Pågående

GABA / GAD University of Alabama Diamyd® subkutant + GABA Typ	1 diabetes,	nydiagnostiserad Bevara insulin produktion Rekryterar

MONITOR University	of	Cardiff Diamyd® intradermalt Typ	1 diabetes Utvärdera immunologiskt svar Startar dec 2017

Vilken koppling har GABA till diabetes?
Det är väl känt att en stor mängd av det GABA kroppen 
producerar bildas i bukspottkörteln. Man vet också att 
de insulinproducerande betacellerna har receptorer 
för GABA på ytan. Genom att behandla cellkulturer 
med GABA har forskare lyckats hämma inflammations
processen och även få nybildning av betaceller. Det har 
även visat sig att det är möjligt att omprogrammera en 

annan celltyp i bukspottkörteln, så kallade alfaceller så 
att de omvandlas till betaceller.

Vad betyder det?
Det innebär att det, teoretiskt sett, är möjligt att vi 
 kommer att kunna bota typ 1-diabetes inom en inte allt 
för avlägsen framtid.

Vad är nästa steg?
Just nu pågår en rad studier på GABA vid typ 1-diabe-
tes, däribland studien i Alabama där oral behandling 
med GABA testas tillsammans med GAD för att se om 
det går att hämma den autoimmuna inflammationen 
hos patienter med typ 1-diabetes och bevara den 
insulin produktion de har kvar och förhoppningsvis öka 
insulinproduktionen.
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JOHNNY LUDVIGSSON
Professor i pediatrik och överläkare vid 
Linköpings universitetssjukhus samt 
huvudprövare för Diamyd Medicals 
kliniska studie DIAGNODE-2.
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Genom att vaccinera direkt in i lymf körteln försöker professor Johnny Ludvigsson 
och hans kollegor bromsa utvecklingen av typ 1-diabetes hos nydiagnostiserade patienter 
för att behålla kroppens egen insulinproduktion.

”Vi tar oss direkt in i 
officersmässen”

Johnny Ludvigsson har i många år arbetat för att hitta nya 
behandlingar av typ 1-diabetes, en autoimmun sjukdom som 
innebär att produktionen av hormonet insulin inte fungerar 
eftersom kroppen går till attack mot cellerna som tillverkar 
insulin. Tillsammans med sina forskarkollegor har han vida-
reutvecklat metoden att ge diabetesvaccinet Diamyd®,  
i syfte att avbryta den autoimmuna attacken på de insulin-
producerande cellerna. 

I en dubbelblindad placebostudie DIAGNODE-2 testas 
behandlingen på 80 patienter från Spanien, Tjeckien och 
Sverige som nyligen insjuknat i typ 1-diabetes. I studien 
injiceras vaccinet direkt in i en lymfkörtel med hjälp av ultra-
ljud.	I	lymfkörtlarna	finns	de	celler	som	bildar	vita	blodkrop-
par och antikroppar, det är där immunsystemet lärs upp för 
att kunna försvara kroppen. 

– Man kan säga att vi i stället för att fångas av immun-
försvarets spejare tar oss in direkt i officersmässen, 
säger Johnny Ludvigsson.

Huvudkomponenten i diabetesvaccinet består av det  
kroppsegna	proteinet	GAD	som	finns	naturligt	i	de	insulin 
producerande cellerna men som immunsystemet av okänd 
anledning uppfattar som främmande och attackerar. In-
jektionen direkt i lymfkörteln ger ett kraftigare immunsvar 
än det man sett när Diamyd® givits under huden, trots att 
dosen	är	lägre.	Effekten	av	behandlingen	mäts	med	flera	
parametrar, bland annat hur immunsvaret reagerar.

– Vi ser tydligt att laguppställningen förändras, från det 
auto immuna svaret med ett stort inslag av immunceller 
som uppfattar GAD som främmande till ett svar med celler 
som i stället lär immunförsvaret att det är en molekyl som 
faktiskt ska vara där. 

I DIAGNODE-2 kombineras GAD också med kosttillskott av 
D-vitamin som i tidigare forskning visats ha ytterligare skyd-
dande	effekt	på	de	insulinproducerande	betacellerna	i	buk-
spottkörteln	och	också	positiv	effekt	på	immunförsvaret.
Förutsättningarna så här långt beskriver Johnny Ludvigsson 
som mycket lovande, mot bakgrund av att samma koncept 
prövats i hans egna mindre pilotstudie i fas I. 

– Det ligger klart lägre än den 40–50-procentiga minsk-
ning vi vanligtvis ser under samma tid, och tyder på att 
behandlingen bromsar sjukdomsförloppet, även om an-
talet patienter än så länge är för lågt för att vi ska kunna 
säga någonting säkert i det här läget, säger han.

Johnny Ludvigsson tydliggör att även om förhoppningen är 
att någon gång i framtiden fullständigt kunna bota diabetes 
så skulle också en bromsande behandling ha stor betydelse 
för patienterna. Sjukdom kräver uppsikt och intensivbe-
handling dygnet runt genom kontroll och justering av blod-
sockernivåer, med hjälp av insulin med pump eller spruta. 
Ändå drabbas många av livsfarliga, akuta komplikationer 
och kan hamna i koma.

– Även en liten kvarvarande insulinproduktion ger 
stor  effekt, och minskar de komplikationer som typ 
 1-diabetes ger, säger han.

Johnny Ludvigsson menar att DIAGNODE-2 kan vara början 
på en ny behandlingsregim av typ 1-diabetes, som är den 
vanligaste livshotande sjukdomen som drabbar barn och 
ungdomar i Sverige.

– Jag hoppas att det här är första steget mot ett helt nytt 
sätt att behandla inte bara typ 1-diabetes utan att det 
även blir en behandlingsmodell för andra autoimmuna 
sjukdomar som exempelvis reumatoid artrit, avslutar han.

Professor Johnny Ludvigsson och forskningsingenjör Malgorzata 
Smolinska Konefal vid Linköpings universitet.
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Diamyd® och Remygen® utvecklas för att bli en del av standard-
behandlingen av diabetes. Behandlingen är inriktad på att hjälpa 
kroppen att bevara, återbilda eller tillgodogöra sig den egna 
insulinproduk tionen. 

Bevara och återbilda 
insulinproduktionen

GABAs funktion i Remygen® 
GABA (gamma-aminobutyric acid) är mest känt för sin roll 
som signalsubstans i det centrala nervsystemet. Molekylen 
har i prekliniska försök visat sig kunna förbättra betacel-
lernas funktion och även bidra till en återuppbyggnad av 
insulinproducerande betacellsvävnad, vilket i sin tur skulle 
ge förbättrad blodsockerkontroll.

Forskning har också visat att GABA kan öka insulinkäns-
ligheten	och	kontrollera	inflammationen	vid	metabolt	syn-
drom och typ 2-diabetes, samt mildra sjukdomsförloppet i 
andra	inflammatoriska	sjukdomar	såsom	reumatoid	artrit.

Diamyd® ett vaccin mot autoimmun diabetes  
baserat på GAD65
GAD65 (glutaminsyradekarboxylas) är ett kroppseget protein 
som bland annat uttrycks av de insulinproducerande beta-
cellerna. Vid autoimmun diabetes missuppfattar det egna 
immunförsvaret proteinet som farligt och går till angrepp 
mot de betacellerna som förstörs. 

GAD65 är den aktiva ingrediensen i diabetesvaccinet  
Diamyd®. Diamyd® syftar till att avbryta den autoimmuna  
attacken	på	betacellerna	genom	att	specifikt	minska	immun-
försvarets känslighet mot GAD65, så kallad desensibilisering. 
Studieläkemedlet	har	en	bevisat	god	säkerhetsprofil	och	

det	finns	en	etablerad	tillverkningsprocess	som	represen
terar ett stort värde.

Validerad produktionsprocess
GAD65-proteinet, den aktiva substansen i Diamyd®, 
tillverkas av Bolagets kontraktstillverkare, och det färdiga 
läkemedlet Diamyd® formuleras av en annan partner till 
Bolaget. Tidigare genomfördes ett omfattande utvecklings-
arbete tillsammans med Ortho-McNeil-Janssen Pharma-
ceuticals, Inc. för att göra produktionsapparaten redo för 
kommersiell lansering. 

Remygen® är en av Bolaget patentsökt formule-
ring av GABA. Produktion av GABA samt utveckling av 
formulerings teknologin för Remygen® görs i samarbete 
med en större internationell aktör som har kapacitet för 
GMP-produktion av läkemedel i kommersiell skala och  
sammanfaller med en planerad egen klinisk fas I-studie. 

Strategiska innehav
Förutom att driva egen läkemedelsutveckling har Diamyd 
Medical innehav i vissa bolag. Diamyd Medical är en av  
huvudägarna i NextCell Pharma AB som utvecklar stamcells-
terapier. Diamyd Medical bedömer att stamceller kan komma 
att få en betydande roll för att kunna bota autoimmun  
diabetes. NextCell Pharma driver också en stamcellsbank 
för privat familjesparande av navelsträngsblod och andra 
vävnader	med	stamceller	i	bifirman	Cellaviva.	Diamyd	Medical	
har även intressen inom det medicintekniska området. 
Bolaget äger andelar i Companion Medical, Inc., ett ameri-
kanskt bolag som utvecklar ett intelligent system för insulin-
administration kopplat till en smartphone-applikation.

DIAMYD®

Diamyd® är ett diabetesvaccin utvecklat för att avbryta 
den autoimmuna attacken på de insulinproducerande 
betacellerna och därmed bevara patienternas egna 
insulinproduktion. Diamyd® är en alum-formulering av 
den exklusivt licensierade molekylen GAD65.

REMYGEN®

Remygen® är ett GABA-baserat oralt prövningsläkeme-
del utvecklat för att stimulera tillväxten av de insulin-
producerande cellerna och därmed öka patienternas 
egen insulinproduktion. 
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GABA
Stimulera tillväxt

Sjukdomsprocessen vid  
typ 1-diabetes  
Immunförsvarets nedbrytning av beta-
cellerna 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 immun-
försvarets attack på betacellerna, helst 
så tidigt som möjligt för att bevara så 
stor del som möjligt av kroppens egen 
förmåga att bilda insulin.
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Bukspottkörteln

Diabetesvaccinet Diamyd®

Avstanna autoimmun attack

Hormoner ur balans
Hos en frisk individ reglerar kroppen blodsockret med 
hjälp av två hormon, insulin och glukagon, som utsöndras 
av betaceller respektive alfaceller i de langerhanska öarna 
i bukspottkörteln. Vid autoimmun diabetes går kroppens 
immunförsvar till attack mot de insulinproducerande beta-
cellerna. Det skapar en obalans mellan tillgången till insulin 
och glukagon, och kroppen kan inte längre reglera blod-
sockret som då stiger kraftigt.

Om tillståndet inte korrigeras med insulinbehandling dör 
patienten. Diabetesvaccinet Diamyd®, rekombinant GAD65 

formulerat i alum, utvecklas med syfte att avstanna den 
autoimmuna sjukdomen och bevara den kvarvarande  
förmågan att producera insulin.

För att uppnå ett 100-procentigt bot mot autoimmun 
diabetes måste de insulinproducerande betacellerna ersät-
tas eller återskapas. Remygen®, en patentsökt formulering 
av GABA, utvecklas med syfte att stimulera tillväxten av de 
insulinproducerande cellerna och återställa individens egen 
insulinproduktion.	GABA	har	även	visats	minska	inflamma-
tionen i bukspottkörteln och förbättra de insulinproduce-
rande cellernas funktion och hälsa. 

Glukagonproducerande 
alfaceller

Insulinproducerande 
betaceller
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ELIN CEDERBRANT
Artonåriga Elin Cederbrant lever  
med typ 1-diabetes sedan 2010 och har 
som barn deltagit i flera kliniska studier.
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Elin Cederbrant lever med typ 1-diabetes sedan 2010. Hon har deltagit i 
kliniska studier och är stolt över att ha engagerat sig för forskningen.

”Jag skulle gärna vara  
med i fler studier”

–  Forskarna och jag har samma mål, vi vill hitta en bot 
mot typ 1-diabetes, säger hon. 

Elin hann aldrig bli riktigt sjuk, i hennes fall var sjukdomen 
väntad. När hon föddes upptäcktes genom en forsknings-
studie att hon bar på autoantikroppar mot de insulinpro-
ducerande cellerna i bukspottkörteln, ett tecken på att 
Elin med stor sannolikhet skulle utveckla typ 1-diabetes 
någon gång i livet. Gradvis började kroppen gå till attack 
mot cellerna som gör insulin, och till slut fungerade inte 
hennes	insulinproduktion	längre	och	hon	fick	diagnosen	
typ 1-diabetes. 

–  Min mamma har också typ 1-diabetes så vi fick  beskedet 
att det inte var om, utan snarare när sjukdomen skulle 
bryta ut. När beskedet kom trodde jag att jag var 
 mentalt förberedd, men det var verkligen jättejobbigt, 
säger Elin.

Typ 1-diabetes intensivbehandlas dygnet runt med insulin, 
det livsviktiga hormon som Elins kropp saknar. Hon måste 
alltid tänka på vad och hur mycket hon äter, vilar eller rör 
sig eftersom det påverkar blodsockerbalansen. Blod-
sockret övervakas och styr behovet av insulin som hon tar 
med pump eller spruta. Både brist på insulin och för hög 
dos insulin kan innebära livsfara. Hotet om akuta kompli-
kationer och hamna i koma är ständigt närvarande, liksom 
vetskapen om risken för långsiktiga, svåra följdsjukdomar 
som ger skador på synen, blodkärlen och nervsystemet. 

Elins upplevelser av vad som är svårast med att ha typ 
1-diabetes har förändrats över tid. Från början var det alla 
nålarna som var värst, nu är det stressen kring att tvingas 
planera varje dag och att aldrig kunna ta paus.

–  Det syns inte utanpå att jag är sjuk men själv kan jag 
aldrig släppa att jag har typ 1-diabetes, tankarna ligger 
alltid där och gnager, det är jättejobbigt.

Typ 1-diabetes är den vanligaste livshotande sjukdomen 
som drabbar barn och ungdomar i Sverige. Sjukdomen 
ökar konstant och orsakar stort lidande. Ännu saknas 
botemedel, men forskning pågår. För Elin är forskning 
och kliniska studier betydelsefullt och genom sitt eget 
deltagande har hon bidragit med värdefull kunskap som 
kan innebära förändring av hur typ 1-diabetes behandlas i 
framtiden.

–  Jag kan inte forska själv men jag kan hjälpa till genom 
att delta i studier. Patienterna är ju otroligt viktiga för att 
kunna hitta och lansera nya läkemedel.

Professor Johnny Ludvigsson, diabetesläkare och prövare för kliniska 
studier och Elin Cederbrant i samtal om forskningen inom typ 1-diabetes.
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Diamyd Medicals aktie handlas på Nasdaq First North under kort-
namnet DMYD B och ingår i segmentet Health Care. Nyemissionen 
under året tecknades till 129 procent och tillförde Bolaget 88,8 MSEK 
före emissionskostnader.

Aktien

Aktien och aktiekapital
Antalet aktier i Diamyd Medical uppgick till 56 333 904 per  
den	31 augusti	2017,	fördelat	på	54	203	718	aktier	av	serie	B	
(1/10 röst) samt 2 130 186 aktier av serie A (en röst), vardera 
aktie av serie A och B med ett kvotvärde om, avrundat, 
0,1014 SEK. Aktien är denominerad i svenska kronor (SEK). 
Aktiekapi talet uppgick vid räkenskapsårets utgång den 
31 augusti	2017	till	5	713	545	SEK.

Aktiens utveckling och omsättning
Diamyd	Medicals	börskurs	per	den	31 augusti	2017	var	 
3,00 (6,16) (emissionsjusterat) vilket motsvarar ett börsvärde, 
räknat på antal utestående B-aktier, på 163 (198) MSEK.  
Aktiekursen förändrades under räkenskapsåret med  
-51 (-12) procent (emissionsjusterat). Högst betalda kurs var 
8,18 (8,96) SEK (emissionsjusterat). Den lägst betalda kursen 
var 2,90 (3,40) SEK (emissionsjusterat). Genomsnittlig aktie-
kurs var 5,24 (5,81) SEK (emissionsjusterat). 

Under räkenskapsåret omsattes via Nasdaq First North  
26 492 897 (28 096 316) stycken B-aktier till ett värde om 
totalt 143 (191) MSEK.

Nyemission
En	extra	bolagsstämma	den	19 april	2017	beslutade	att	
godkänna styrelsens beslut om nyemission av units med 
företrädesrätt för aktieägarna, samt vid eventuell överteck-
ning, övertilldelningsutrymme genom en separat riktad 
emission utan företräde. Företrädesemissionen avsåg  
högst 19 661 707 units, varav 852 074 med A-aktier och  
18 809 633 med B-aktier och övertilldelningsutrymmet 
avsåg högst 5 714 286 units med B-aktier, samtliga units 
bestående av en aktie och en tecknings option, till en kurs 
av 3,50 SEK. Totalt tecknades, utöver ersättning till garanter 
och	finansiell	rådgivare,	25	375	993	units.	Därutöver	tillkom	
ersättning	till	garanter	och	finansiell	rådgivare	om	totalt	 
1 465 349 units. Företrädesemissionen tecknades till  
cirka 129 procent.

Genom emissionen nyemitterades 26 841 342 aktier 
varav 852 074 A-aktier och 25 989 268 B-aktier.

Antalet aktier i Diamyd Medical ökade genom emis-
sionerna till 56 333 904. Bolaget tillfördes 88,8 MSEK före 
emissionskostnader. Emissionen var fullt registrerad hos 
Bolagsverket	den	29 juni	2017.

Teckningsoptioner
Totalt emitterades 852 074 teckningsoptioner för A-aktier 
och	25 988 268	teckningsoptioner	för	Baktier.	Innehavare	
av teckningsoptioner äger rätt att för två teckningsoptioner 
för A- eller B-aktier teckna en ny aktie av respektive slag i 
Diamyd	Medical	under	perioden	130 november	2018	till	
emissionskurs 4,55 SEK per ny aktie.

Ägarförhållanden och ägarstruktur
Under året ökade antalet aktieägare i Diamyd Medical och 
per	den	31 augusti	2017	var	antalet	6	930	(6	201).	De	tio	
största ägarna ägde aktier motsvarande 47 procent av 
kapitalet och 60 procent av rösterna. 

Utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskaps-
året 2016/2017.

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

DATA PER AKTIE
2016/2017 2015/2016

Börskurs 31 augusti 3,0 7,0
Kursutveckling, % -51 -12
Eget kapital per aktie, före  
och efter utspädning, SEK 1,5 1,0
Börskurs / eget kapital  
per aktie, SEK 2,0 7,1
Resultat per aktie, före  
och efter utspädning, SEK -0,7 -1,3
Genomsnittligt antal aktier 34 783 517 24 939 761
Antal aktier per 31 augusti 56 333 904 29 492 562

För defintioner, se sidan 23.
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AKTIEKURSUTVECKLING 1 SEPTEMBER 2016 -31 AUGUSTI 2017
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AKTIEKAPITALETS UTVECKLING

År Transaktion
Aktiekapital 
(ökning, st)

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
2017 Nyemission 2 573 706 852 074 24 523 919 5 564 925
2017 Nyemission* 119 642 1 179 635 5 684 567
2017 Nyemission* 28 978 285 714 5 713 545
Totalt 5 713 545 2 130 186 54 203 718 5 713 545

* Kvittningsemissioner

SAMMANFATTNING 10 STÖRSTA AKTIÄGARNA PER DEN 31 AUGUSTI 2017
Namn Aktier serie A Aktier serie B Innehav (%) Röster (%)
ESSEN-MÖLLER, ANDERS 2 130 186 6 110 867 14,63 36,31
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 0 7 060 905 12,53 9,35
LINDKVIST, BERTIL 0 6 140 000 10,90 8,13
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 0 2 237 489 3,97 2,96
SWEDBANK FÖRSÄKRING AB 0 810 260 1,44 1,07
RELBO AB 0 396 292 0,70 0,52
ARANDI DEVELOPMENT AB 0 350 000 0,62 0,46
SKANDIA, FÖRSÄKRINGS AB 0 349 643 0,62 0,46
BOHLIN, LENNART 0 345 571 0,61 0,46
WELLVING, STIG 0 330 000 0,59 0,44
Summa de 10 största ägarna 2 130 186 24 131 027 46,62 60,17
Övriga aktieägare 0 30 072 691 53,38 39,83
Totalt 2 130 186 54 203 718 100 100

Källa: Euroclear och Diamyd Medical

ÄGARSTRUKTUREN FÖRDELAD PÅ OLIKA STORLEKSINNEHAV PER DEN 31 AUGUSTI 2017
Innehav Antal aktieägare Aktier serie A Aktier serie B Innehav (%) Röster Marknadsvärde (KSEK)
1 – 500 2 922 0 464 041 0,82 0,61 1 392
501 – 1 000 892 0 709 013 1,26 0,94 2 127
1 001 – 5 000 2 025 0 5 090 473 9,04 6,74 15 271
5 001 – 10 000 527 0 4 055 060 7,20 5,37 12 165
10 001 – 15 000 160 0 1 991 865 3,54 2,64 5 976
15 001 – 20 000 132 0 2 362 823 4,19 3,13 7 088
20 001 – 272 2 130 186 39 530 443 73,95 80,57 118 591
Totalt 6 930 2 130 186 54 203 718 100 100 162 610
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Styrelse

Ledning

Revisorer
Bolagets revisor är BDO Mälardalen AB, Box 24193, 104 51 Stockholm, med Johan Pharmanson (född 1964) som huvudansvarig revisor.

Erik Nerpin
Styrelseordförande 

Född 1961. Jur. kand., LL. M. 
Advokat. Driver egen verksam-
het	i	Advokatfirman	Nerpin	AB.	
Oberoende till Bolaget och dess 
huvudägare. Styrelseledamot i 
Diamyd Medical sedan 2012.  
Styrelseordförande i Kancera AB 
och Blasieholmen Investment 
Group AB . Styrelseledamot i 
bland andra Nicoccino Holding 
AB	och	Effnetplattformen	AB.

Innehav i Diamyd Medical per 
31 augusti	2017:	34	221	Baktier	 
och 13 688 teckningsoptioner 
för B-aktier.

Ulf Hannelius
VD 

Född 1975. Fil dr i molekylärbio-
logi från Karolinska Institutet, 
MBA från Handelshögskolan i 
Stockholm. Tidigare erfaren-
het	från	affärsutveckling	inom	
bio teknik- och medicinteknik-
industrin samt akademiska 
forskning inom genetik och  
molekylärbiologi.

Innehav i Diamyd Medical per 
31 augusti	2017:	83	332	Baktier	
och 33 332 teckningsoptioner för 
B-aktier.

Anders Essen-Möller,
Styrelseledamot 

Född 1941. MSc. Grundare till  
och VD åren 1996–2007 för 
Diamyd Medical. Styrelseord-
förande i Diamyd Medical under 
åren 2007-2015. Grundare av 
Synectics Medical AB som  
såldes till Medtronic, Inc. 1996. 
Styrelseordförande i  
NextCell Pharma AB.

Innehav i Diamyd Medical per  
31 augusti	2017:	2	130	186	 
A-aktier, 6 110 867 B-aktier,  
852 074 teckningsoptioner för 
A-aktier och 2 444 346 teck-
ningsoptioner för B-aktier.

Anna Styrud 
Ekonomi och finanschef

Född 1961. Civilekonom från 
Uppsala universitet. Tidigare er-
farenhet	inkluderar	finanschef	på	
Vasakronan och olika positioner 
inom	finansiering	och	redovis-
ning inom fastighetsbranschen 
och verkstadsindustrin. Anna 
Styrud har arbetat för Diamyd 
Medical sedan 2010. 

Innehav i Diamyd Medical per  
31 augusti	2017:	66	666	Baktier	
och 26 666 teckningsoptioner för 
B-aktier.

Maria-Teresa Essen-Möller
Styrelseledamot 

Född 1970. Civilekonom. VD för 
Health Solutions AB. Tidigare 
erfarenhet inkluderar Digital 
Marketing	Manager	på	Sanofi	 
och Account Director på Creuna. 
Styrelseledamot i Diamyd  
Medical sedan 2009.

Innehav i Diamyd Medical per  
31 augusti	2017:	53	332	Baktier	
och 21 332 teckningsoptioner  
för B-aktier.

Martina Widman
Chef för klinisk utveckling

Född 1981. Civilingenjör från 
KTH, maskinlinjen med inriktning 
mot biomedicinsk teknik. Tidigare 
erfarenhet av klinisk verksam-
het inom läkemedelsindustrin. 
Martina Widman har arbetat för 
Diamyd Medical sedan 2008. 

Innehav i Diamyd Medical per  
31 augusti	2017:	20	000	Baktier.

Torbjörn Bäckström
Styrelseledamot

Född 1948. Överläkare inom 
gynekologi och obstetrik. VD  
för Umecrine AB. Oberoende till 
Bolaget och dess huvudägare. 
Styrelseledamot sedan april 2017. 
Chef för Neurosteroid-forsk-
ningscentret i Umeå och senior 
professor på institutionen för 
klinisk vetenskap, obstetrik och 
gynekologi vid Umeå universitet.

Innehav i Diamyd Medical per  
31 augusti	2017:	0.

Anton Lindqvist
Forskningschef

Född 1980. Civilingenjör i  
molekylär bioteknik från Uppsala 
universitet. Forskningserfarenhet 
från University of Pittsburgh, 
Uppsala universitet, KTH och 
Karolinska Institutet. Erfarenhet 
av att leda teknisk utveckling vid 
flera	biotekniska	bolag.	Anton	
Lindqvist har arbetat för Diamyd 
Medical sedan 2013.

Innehav i Diamyd Medical per  
31 augusti	2017:	0.
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Styrelsen och verkställande direktören för Diamyd Medical AB 
(publ), organisationsnummer 556242-3797, med säte i Stockholm 
avger härmed sin årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 
2016 till och med 31 augusti 2017.

Förvaltningsberättelse

VERKSAMHETEN
Diamyd Medical arbetar dedikerat för att bota diabetes och 
andra	allvarliga	inflammatoriska	sjukdomar	genom	läke
medelsutveckling och investeringar inom stamcellsteknologi 
och medicinteknik.

Diamyd Medical utvecklar diabetesvaccinet Diamyd®,  
för	antigenspecifik	immunoterapi	baserad	på	den	exklusivt	
inlicensierade GAD-molekylen. Det pågår fyra prövari-
nitierade kliniska studier med Diamyd®. Bolagets studie 
DIAGNODE-2, där diabetesvaccinet administreras direkt i 
lymfkörtel och ges i kombination med oralt D-vitamin, för-
väntas börja rekrytera patienter under hösten 2017. Diamyd 
Medical utvecklar även Remygen®, ett GMP-tillverkat oralt 
GABA-baserat prövningsläkemedel. En prövarinitierad  
placebokontrollerad studie med GABA och Diamyd® i 
patienter som nyligen insjuknat i typ 1-diabetes pågår vid 
University of Alabama at Birmingham. Exklusiva licenser för 
GABA och positiva allosteriska modulatorer av GABAA- 
receptorn	avseende	behandling	av	diabetes	och	inflammato-
riska sjukdomar utgör tillsammans med diabetesvaccinet  
Diamyd® och Remygen® centrala tillgångar. 
Diamyd	Medicals	strategi	och	affärsmodell	syftar	till	att	

kommersialisera och ingå licensieringsavtal för Diamyd® 
(GAD65) och Remygen® (GABA). Genom att vidareutveckla 
behandlingar med prövningsläkemedlen Diamyd® och 
Remygen® stärks förutsättningarna för att ingå avtal med 
industriella partners och licensieringar för en kommersiali-
sering	av	de	värden	som	finns	i	Bolaget.

Diamyd Medicals investeringar omfattar innehav i stam-
cellsbolaget NextCell Pharma AB som utvecklar stamcells-
terapier. Diamyd Medical har även ägarandelar i det medicin-
tekniska bolaget Companion Medical, Inc., 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.	

Klinisk utveckling 
Syftet med diabetesvaccinet Diamyd® 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.

Positiva preliminära resultat från den pågående pilotstu-
dien	DIAGNODE1,	även	publicerade	i	New	England	Journal	
of Medicine, motiverar Bolaget att genomföra en ny, uppföl-
jande europeisk placebokontrollerad fas II-studie,  
DIAGNODE -2, som väntas starta under hösten 2017. 

Studien omfattar 80 patienter från Spanien, Tjeckien och 
Sverige i åldrarna 12-24 år som nyligen insjuknat i typ  
1-diabetes som följs i 15 månader i syfte att utvärdera den 
egna kvarvarande förmågan att bilda insulin. Diamyd Medical 
är sponsor för studien. Professor Johnny Ludvigsson är 
koordinerande huvudprövare.

Diamyd Medical planerar även att starta en fas-I studie 
under 2018 med det egna GABA-baserade prövningsläke-
medlet Remygen®, med fokus på att återskapa den egna 
insulinproduktionen i en utvald grupp av typ 1-diabetes-
patienter. GABA, den aktiva substansen i Remygen®, har 
i kliniska prövningar hos friska frivilliga personer visats 
förbättra	insulinutsöndringen,	och	flera	prekliniska	studier	
stöder	dess	effekter	på	tillväxt	av	insulinproducerande	
betaceller,	samt	förmåga	att	dämpa	inflammation	och	 
förbättra	effekten	av	antigenspecifik	immunterapi.	

Pågående prövarinitierade kliniska studier
Det pågår fyra prövarinitierade kliniska studier med diabetes-
vaccinet Diamyd®. I studien GABA/GAD, prövas Diamyd® 
i kombination med GABA. I studien EDCR IIa kombineras 
Diamyd® med den immunosuppressiva substansen etaner-
cept samt D-vitamin. Under det första kvartalet 2018 väntas 
15-månadersresultat kunna föreligga. I studien DIAGNODE-1 
ges en låg dos av Diamyd® direkt i lymfkörtel i kombination 
med behandling med D-vitamin, vilket kan jämföras med 
allergi behandling där administration av allergen till lymfkörtel 
kraftigt	förbättrar	effekten.	I	preventionsstudien	DiAPREVIT	
2 testas Diamyd® i barn som har hög risk att insjukna i typ 
1-diabetes men ännu inte har fått några kliniska symtom. 

Patentsituation
Diamyd Medical innehar en exklusiv licens för patent för 
tillverkning och terapeutisk och profylaktisk användning  
av GAD65 och GAD-genen, med undantag för genterapi  
av neurologiska sjukdomar, från University of California,  
Los Angeles (UCLA) i USA. Det sista patentet löper ut 2032. 
Ytterligare administrationssätt och kombinationsbehand-
lingar med GAD65 är patentsökta och är i internationell fas 
med prioritetsdatum juni 2014. Eventuellt beviljade patent 
kan upprätthållas till 2035. 

Diamyd Medicals patenträttigheter inom GABA inbegriper 
två exklusiva licenser från UCLA. En av licenserna är för ett 
centralt patent med löptid till 2031 för kombinationsbe-
handling av typ 1 -diabetes med GABA, preproinsulin och 
GAD samt patentsökta applikationer som inkluderar GABA 
samt andra substanser och läkemedel. Dessa immateriella  
rättigheter omfattar även GABA för behandling och 
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förebyggande	av	inflammatoriska	sjukdomar	inklusive	
typ 2 -diabetes och reumatoid artrit. Den andra licensen 
omfattar	två	patentansökningar	för	att	stärka	GABA:s	im-
munomodulatoriska	effekter	samt	effekten	på	betacellernas	
tillväxt och överlevnad genom att kombinera med så kallade 
positiva allosteriska modulatorer av GABAA receptorn. Yt-
terligare patentansökan med GABA för att odla tolerogena 
dendritiska celler är inlämnad av Bolaget med prioritetsda-
tum augusti 2015 samt patentansökan för formulering av 
Bolagets prövningsläkemedel Remygen®, inlämnad septem-
ber 2017. Diamyd Medical innehar vidare en exklusiv licens, 
ursprungligen från Köpenhamns universitet, för användning 
av gliadin, en del av spannmålsproteinet gluten, för pre-
vention av typ 1-diabetes med löptid till 2028, samt egen 
patentansökan med kombinationen GABA och gliadin med 
prioritetsdatum 2015. Utöver patentskydd, åtnjuter  
biologiska läkemedel såsom Diamyd® data- och marknads-
exklusivitet i åtta till elva år i Europa efter marknadsgodkän-
nande av europeiska läkemedelsmyndigheten EMA och upp 
till tolv år i USA efter amerikanskt marknadsgodkännande. 
Amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har beviljat 
Diamyd® särläkemedelsstatus (Orphan Drug Designation). 
Särläkemedel åtnjuter sju års marknadsexklusivitet efter 
datum för marknadsgodkännande i USA. 

Aktier och andelar i andra bolag
Diamyd Medical äger aktier i NextCell Pharma AB. NextCell 
Pharma AB utvecklar stamcellsterapier och driver även 
en stamcellsbank för privat familjesparande av stamceller 
i navelsträngsblod och andra vävnader med stamceller i 
bifirman	Cellaviva.	Diamyd	Medicals	kapitalandel	tillika	röst-
rättsandel var per den 31 augusti 2017 cirka 13,8 procent 
vilken	är	värderad	till	anskaffningsvärdet,	cirka	3,8 MSEK. 
Diamyd Medical innehar 296 000 teckningsoptioner av serie 
TO1 i NextCell Pharma AB. En teckningsoption berättigar 
till teckning av en ny aktie för 5,00 SEK under perioden från 
och med den 23 augusti 2018 till och med den 13 september 
2018. Diamyd Medical har förbundit gentemot AktieTorget 
att inte utan skriftligt medgivande från AktieTorget avyttra 
eller pantsätta mer än 10 procent av sitt sammanlagda 
direkta eller indirekta innehav av aktier eller aktierelaterade 
värdepapper i NextCell Pharma AB under en tidsperiod om 
12 månader räknat från den dag då handeln med NextCell 
Pharmas aktier inleddes på AktieTorget, den 13 juli 2017.

Diamyd Medical äger också cirka 8,5 procent av det 
medicintekniska bolaget Companion Medical, Inc., baserat i 
San Diego, USA. Companion utvecklar avancerade tekniska 
hjälpmedel för människor som lever med insulinbehandlad 
diabetes.	Innehavet	är	värderat	till	anskaffningsvärdet,	mot-
svarande cirka 2,8 MSEK. Diamyd Medical innehar även en 
ägarandel i det amerikanska genterapibolaget Periphagen 
Holdings, Inc. Det bokförda värdet av innehavet i Peripha-
gen Holdings, Inc. är 0 SEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET 
En sammanfattande analys av resultat från tidigare publi-
cerade kliniska studier visar att diabetesvaccinet Diamyd® 
med upp till 98 procent sannolikhet minskar förlusten av 
C-peptid, ett mått på den egna insulinproduktionen, med 

15–20 procent. Analysen som är gjord av internationellt  
ledande forskare inom typ 1-diabetes publiceras i tid-
skriften Diabetologia. 

En andra delrapport från DIAGNODE-1, en öppen klinisk 
pilotstudie där diabetesvaccinet Diamyd® ges direkt i lymf-
körtel, visar preliminärt att behandlingen när fyra patienter 
följts i 15 månader, ser ut att vara säker och tolerabel samt 
att det kliniska förloppet hos patienterna är positivt vad 
gällande såväl den egna förmågan att bilda insulin som 
långtidsblodsocker och insulindos. Även en tredje delrapport 
från DIAGNODE-1, när nio patienter följts i 6 månader, visar 
preliminärt att behandlingen ser ut att vara säker och tole-
rabel. Det kliniska förloppet hos patienterna är positivt vad 
gäller såväl den egna förmågan att bilda insulin som lång-
tidsblodsocker och insulindos. En fjärde delrapport från den 
studien visar ett fortsatt positivt kliniskt förlopp vad gäller 
såväl den egna förmågan att bilda insulin som långtids-blod-
socker och insulindos när hälften av alla patienter följts i 15 
månader. DIAGNODE-1 är fullrekryterad efter 12 patienter.

Två artiklar av professor Johnny Ludvigsson, huvud-
prövare och sponsor för DIAGNODE-1, publiceras i den 
vetenskapliga	tidskriften	New	England	Journal	of	Medicine.	
Artikeln sammanfattar de preliminära delresultaten basera-
de på studiedata från sex patienter som har följts minst sex  
månader, varav fyra av dem har följts minst 15 månader. En 
av artiklarna behandlar även det immunologiska svaret.

Bolaget breddar verksamheten mot både typ 1- och  
typ 2-diabetes samt reumatoid artrit med eget GABA-läke-
medel. Produktion av Bolagets GABA-prövningsläkemedel 
påbörjas. Prekliniska studier fastställer formuleringsteknik 
och dosering, en första mängd oralt administrerat GABA 
produceras och tillverkningsprocessen skalas upp inför 
GMP-produktion. Det vetenskapliga och medicinska rådet 
utökas med två ledande experter inom reumatoid artrit och 
typ 2-diabetes, professor Daniel Furst, UCLA och docent Mi-
chael Alvarsson, Karolinska universitetssjukhuset. Diamyd 
Medical uppmärksammar att en artikel i den vetenskapliga 
tidskriften	Nature	ger	ytterligare	stöd	för	GABA:s	roll	i	sti-
mulering av betacellstillväxt.

Diamyd Medicals styrelse beslutar, villkorat av bolags-
stämmas godkännande, om en nyemission av aktier och 
teckningsoptioner i form av units med företrädesrätt för  
befintliga	aktieägare	om	cirka	68,8 MSEK före emissions-
kostnader, samt vid eventuell överteckning, en riktad  
emission utan företräde om maximalt 20,0 MSEK. 
Emissions likviden avses främst att användas till att genom-
föra en ny pivotal uppföljande fas II-studie, DIAGNODE-2, 
där diabetesvaccinet Diamyd® ges direkt i lymfkörtel. Posi-
tiva resultat från den pågående pilotstudien DIAGNODE-1 
och sammanfattande analys från tidigare studier med dia-
betesvaccinet Diamyd® ligger till grund för Bolagets beslut 
att genomföra DIAGNODE-2. Nyemissionen är garanterad 
till 80 procent. Bolaget meddelar att huvudägarna, Bertil 
Lindkvist och Anders Essen-Möller, samt ledande befatt-
ningshavare avser att fullt ut teckna sina andelar.

Nyemissionen avser högst 19 661 707 units, varav  
852 074 med A-aktier och 18 809 633 med B-aktier och 
övertilldelningsutrymmet avser högst 5 714 286 units med 
B-aktier, samtliga units bestående av en aktie och en teck-
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ningsoption, till en kurs av 3,50 SEK. Teckning av units med 
och utan företrädesrätt pågår 10 maj–24 maj 2017. 
Totalt	tecknas,	utöver	ersättning	till	garanter	och	finansiell	

rådgivare, 25 375 993 units, varav 18 271 908 med före-
trädesrätt och 7 104 085 utan företrädesrätt. Därutöver  
tillkommer	ersättning	till	garanter	och	finansiell	rådgivare	
om totalt 1 465 357 units. Nyemissionen tecknas till cirka 
129 procent. Teckning från aktuellt garantikonsortium behö-
ver därmed inte tas i anspråk. Totalt tillförs Diamyd Medical  
cirka 88,8 MSEK före emissionskostnader. 

Professor Torbjörn Bäckström vid Umeå universitet,  
sedan januari 2017 adjungerad till styrelsen, väljs vid den 
extra bolagsstämman den 19 april 2017 in i styrelsen.

Resultat efter 30 månader från den prövarinitierade 
pilotstudien DIABGAD-1 visar att diabetesvaccinet Diamyd® 
i kombination med D-vitamin och ibuprofen har en god 
säkerhetsprofil	utan	allvarliga	relaterade	biverkningar.	Då	
hela	30månadersperioden	beaktas	ses	ingen	signifikant	
skillnad gällande förmåga att producera insulin mellan den 
grupp som fått placebo och de som fått aktiv substans. 
Efter den första fasen, så kallad partiell remission eller 
smekmånadsperioden,	ses	dock	en	signifikant	klinisk	positiv	
effekt	i	de	som	fått	aktiv	substans	jämfört	mot	placebo,	
med	störst	effekt	i	den	grupp	som	fått	hög	dos	av	Diamyd® 
plus D-vitamin.

Den vetenskapliga tidskriften Diabetologia publicerar en 
artikel	som	stöder	uppfattningen	att	vaccinering	mot	influ-
ensa	A	(H1N1)	2009,	även	kallad	svininfluensan,	kan	ha	haft	
en negativ inverkan på resultatet av behandlingen med dia-
betesvaccinet Diamyd® i den europeiska fas III-studien som 
pågick under åren 2008–2011. Hos den patientgrupp som 
fick	två	doser	av	Diamyd® bevarades egen insulinproduktion 
bättre	då	det	var	minst	150	dagar	mellan	influensavaccine-
ringen och den första injektionen med Diamyd®.

En första sexmånaders delrapport från EDCR IIa, en  
klinisk prövarinitierad pilotstudie där diabetesvaccinet  
Diamyd® kombineras med det immunodämpande läkemed-
let etanercept och D-vitamin, visar preliminärt, när samtliga 
20 patienter följts i sex månader, att behandlingen är säker 
och tolerabel. Inga allvarliga biverkningar har rapporterats. 

Finala resultat från DiAPREV-IT 1, en placebokontrollerad 
klinisk pilotstudie ledd av docent Helena Elding Larsson vid 
Lunds universitet, där diabetesvaccinet Diamyd® ges till en 
grupp individer med hög risk att insjukna i typ 1-diabetes 
visar att behandlingen varit säker och tolerabel och att färre 
individer än förväntat, 16 av 50 mot förväntade 25 av 50, 
insjuknat i typ 1-diabetes under den 5-åriga uppföljningen. 
Ingen	signifikant	skillnad	ses	dock	mellan	de	barn	som	fått	
placebo och de som fått aktiv substans. 

Diamyd Medical tecknar sammanlagt 1,9 MSEK i intresse-
bolaget NextCell Pharma inför deras notering i juli på 
Aktietorget.

Svenska Läkemedelsverket godkänner Diamyd Medicals 
ansökan om att genomföra DIAGNODE-2.
Diamyd	Medical	inleder	ett	samarbete	med	Cardiff	

University för en ny studie med diabetesvaccinet Diamyd®. 
Syftet med studien är att optimera metoder baserade på 
ultraljudstyrda lymfkörtelbiopsier för utvärdering av det 
cellulära	immunsvaret	av	immunterapi.	Studien	finansieras	

av	Cardiff	University	medan	Diamyd	Medical	levererar	 
prövningsläkemedel.

Diamyd Medical beställer ytterligare rekombinant 
GAD-protein, den läkemedelssubstans av klinisk kvalitet 
som är huvudkomponenten i diabetesvaccinet Diamyd®, 
från Bolagets kontraktstillverkare. Beställningen görs för 
att säkerställa tillgång till läkemedelssubstans för framtida 
kliniska prövningar och eventuell tidig marknadslansering. 
Ordern uppgår till cirka 750 000 USD (cirka 6,1 MSEK) för 
vilken kontant delbetalning utbetalas. Slutbetalning sker vid 
godkänd leverans antingen genom B-aktier i Diamyd Medical 
eller kontant, att avgöras av Diamyd Medical. 

FINANSIELL INFORMATION
Resultat
Årets resultat uppgick till -25,6 (-32,0) MSEK. Föregående års 
resultat belastades med en nedskrivning i intresse bolag om 
-13,5 MSEK. Kostnaderna uppgick till -26,6 (-33,1) MSEK.

Finansiell ställning
Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till  
85,7 (31,4) MSEK per den 31 augusti 2017. Under året 
tillfördes Bolaget 88,8 MSEK före emissionskostnader i en 
nyemission. Per den 31 augusti 2017 uppgick eget kapital till  
86,7 (29,3) MSEK.

Resultat från övriga aktier och andelar
Diamyd Medical har en ägarandel om cirka 13,8 procent 
i NextCell Pharma AB. Det bokförda värdet på innehavet 
uppgick per 31 augusti 2017 till 3,8 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 ägarandel i det amerikanska gente-
rapibolaget 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 6 (7) medarbetare per den 31 augusti 2017 
och medelantalet anställda under året var 5 (7) personer. 
Personalkostnaderna uppgick till -7,0 (-7,7) MSEK. För ytter-
ligare information; löner, andra ersättningar och sociala 
avgifter, se not 2.

RISKFAKTORER
Utveckling av läkemedel tar oftast mycket lång tid, är kapital-
krävande 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 utvecklings-
projekt 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.
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Finansiella risker
Diamyd Medical har inga produkter på marknaden och 
verksamheten är ännu inte vinstbringande. Diamyd Medical 
har	tillräckliga	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 
produkter som kan patenteras eller att licensierade patent 
kan vidmakthållas, 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 andra 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, licen-
sieras ut till samarbetspartners. Bolaget kan också komma 
att inlicensiera eller förvärva projekt, produkter eller bolag. 
Det kan inte garanteras att Diamyd Medical framöver kom-
mer 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 dokumen-
tationen 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 
såsom 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.

BOLAGSSTYRNING
Diamyd Medicals bolagsorgan består av bolagsstämma, 
styrelse, verkställande direktör och revisor och baseras 
på svensk lag, interna regler och föreskrifter, bolagsord-
ningen samt Nasdaq First Norths regelverk för emittenter. 

Eftersom Diamyd Medical-aktien är upptagen till handel på 
Nasdaq First North föreligger ingen skyldighet för Diamyd 
Medical att tillämpa svensk kod för bolagsstyrning.

STYRELSENS ARBETE
Styrelsen har haft 10 protokollförda möten under räkenskaps-
året 2016/2017. Frågor som behandlats har varit strategi, 
finansiering,	produktions	och	övriga	investeringsfrågor,	bok-
sluts-och delårsrapporter, information och kommunikation. 
Utöver protokollförda möten har styrelsens ordförande och 
övriga styrelseledamöter haft kontinuerlig kontakt med Bola-
gets vd. Styrelsen erhåller regelbundet rapporter om Bolagets 
finansiella	ställning	enligt	särskild	rapporteringsinstruktion.	
Torbjörn Bäckström adjungerad till styrelsen sedan januari 
2017, valdes in som ordinarie ledamot vid extra bolagsstämma 
den 19 april 2017. I september 2016 lämnade Fredrik Åhlander 
styrelsen	på	grund	av	att	ha	dömts	(accepterat	ett	strafföre-
läggande 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 
2017 till 56 333 904 stycken fördelat på 54 203 718 aktier  
av serie B (1/10 röst) samt 2 130 186 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  
34 783 517 (24 939 761). 

NYEMISSIONER
En extra bolagsstämma den 19 april 2017 beslutade att 
godkänna styrelsens beslut om nyemission av units med 
företrädesrätt för aktieägarna, samt vid eventuell överteck-
ning, övertilldelningsutrymme genom en separat riktad 
emission utan företräde. Företrädesemissionen avsåg högst 
19 661 707 units, varav 852 074 med A-aktier och 18 809 
633 med B-aktier och övertilldelningsutrymmet avsåg högst 
5 714 286 units med B-aktier, samtliga units bestående av 
en aktie och en teckningsoption, till en kurs av 3,50 SEK. 
Totalt	tecknades,	utöver	ersättning	till	garanter	och	finansiell	
rådgivare, 25 375 993 units. Därutöver tillkom ersättning till 
garanter	och	finansiell	rådgivare	om	totalt	1	465	349	units.	
Företrädesemissionen tecknades till cirka 129 procent.

Emissionerna var fullt registrerades hos Bolagsverket  den 
29 juni 2017.

Teckningsoptioner
Totalt emitterades 852 074 teckningsoptioner för A-aktier 
och 25 989 268 optioner för B-aktier. Innehavare av teck-
ningsoptioner äger rätt att för två teckningsoptioner för  
A- eller B-aktier teckna en ny aktie av respektive slag i 
Diamyd Medical under perioden 1–30 november 2018 till 
emissionskurs 4,55 SEK per ny aktie.
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FLERÅRSÖVERSIKT
KSEK 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13
Nettoomsättning 922 757 513 443 100
FoU-kostnader 12 871 6 220 9 686 5 465 3 519
Personalkostnader 7 031 7 671 7 366 6 716 5 231
Årets resultat 25 555 32 008 21 397 16 034 12 633
Kassaflöde	från	den	löpande	verksamheten 25 808 17 752 18 311 16 690 13 715
Likvida medel och kortfristiga placeringar per balansdagen 85 726 31 396 29 727 35 675 65 518
Soliditet, procent 88 77 85 87 89
Resultat per aktie, före och efter utspädning, SEK -0,7 -1,3 -1,0 -0,8 -0,6

ÄGARFÖRHÅLLANDEN OCH ÄGARSTRUKTUR
Per den 31 augusti 2017 uppgick antalet aktieägare till 6 930 
stycken. De tio största ägarna i Diamyd Medical ägde aktier 
motsvarande 47 procent av kapitalet och 60 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 36,31 procent av rösterna. 

BOLAGETS FRAMTIDA UTVECKLING
Diamyd Medical hade vid räkenskapsårets slut 85,7 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:

Styrelsen föreslår att Bolagets balanserade medel om  
80 752 022 SEK överförs till ny räkning. Bolagets resultat för 
räkenskapsåret	samt	finansiella	ställning	per	den	31	augusti	
2017 framgår av bifogade resultat- och balansräkningar, 
kassaflödesanalys	samt	sammanställning	över	förändring	 
i eget kapital, samtliga med tillhörande noter.

UTDELNING
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räken-
skapsåret 2016/2017.

SEK
Överkursfond 137 038 428
Balanserat resultat -30 731 210
Årets resultat -25 555 196
Fritt eget kapital 80 752 022

DEFINITIONER
Antal aktier efter full utspädning Antal aktier vid räken-
skapsårets	slut	med	beaktande	av	utspädningseffekten	av	
utestående teckningsoptioner.
Börskurs Senaste avslutskurs per den 31 augusti. 
Eget kapital per aktie Eget kapital dividerat med antal 
aktier vid räkenskapsårets slut. 
Eget kapital per aktie efter utspädning Eget kapital 
dividerat med antal aktier efter utspädning. Om utspäd-
nings	effekter	ej	uppstår,	dvs	om	eget	kapital	per	aktie	efter	
utspädning visar på ett bättre resultat än före utspädning, 
blir nyckeltalet att motsvara eget kapital per aktie före 
utspädning.

Genomsnittligt antal aktier Det vägda antalet aktier 
under året. 
Börskurs/eget kapital per aktie Börskurs dividerat med 
eget kapital per aktie.
Resultat per aktie Årets resultat dividerat med genom-
snittligt antal aktier.
Soliditet Eget kapital dividerat med den totala balans-
omslutningen per balansdagen, uttryckt i procent.
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Resultaträkning
KSEK NOT SEP-AUG 2016/17 SEP-AUG 2015/16

RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning 922 757
Övriga rörelseintäkter 113 286
Summa 1 035 1 043
 
RÖRELSENS KOSTNADER
Externa forsknings- och utvecklingskostnader 12 871 6 220
Externa patent- och licenskostnader 1 740 -911
Personalkostnader 3, 4 7 031 7 671

Övriga externa kostnader 4, 5, 6 4 658 4 514
Övriga rörelsekostnader -150 -137
Avskrivningar och nedskrivningar materiella  
och immateriella tillgångar 8 -106 13 649
Summa rörelsens kostnader -26 555 -33 102

RÖRELSERESULTAT -25 520 -32 059

Ränteintäkter och liknande resultatposter 32 51
Räntekostnader och liknande resultatposter -67 0
Resultat efter finansnetto -25 555 -32 008

Inkomstskatt 7 - -
Årets resultat -25 555 -32 008
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Balansräkning 
KSEK Not 31 AUG 2017 31 AUG 2016

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar
Patent 8 268 374
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag 9 3 852 1 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav 10 2 827 2 827
Andra långfristiga fordringar 11 626 626
Summa anläggningstillgångar 7 573 4 827

Omsättningstillgångar 
Kundfordringar 147 215
Övriga kortfristiga fordringar 692 379
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 4 508 961
Kortfristiga placeringar 30 031 4 999
Likvida medel 55 694 26 397
Summa omsättningstillgångar 91 073 32 951

SUMMA TILLGÅNGAR 98 647 37 778

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 
Aktiekapital 15 5 714 2 991
Reservfond 200 200
Överkursfond 137 038 56 803
Balanserat resultat 30 731 1 277
Periodens resultat 25 555 32 008
Summa eget kapital 86 666 29 263

AVSÄTTNINGAR 
Pensioner och liknande förpliktelser 16 777 777
Övriga avsättningar 16 1 813 2 433
Summa långfristiga skulder 2 591 3 210

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 6 368 1 221
Övriga kortfristiga skulder 584 494
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 2 438 3 591
Summa kortfristiga skulder 9 390 5 305

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 98 647 37 778
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KSEK NOT SEP-AUG 2016/17 SEP-AUG 2015/16

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Rörelseresultat 25 520 32 059
Erhållna räntor - 43
Erlagda räntor -68 -
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 
     Avskrivningar 106 106
					Övriga	poster	som	ej	ingår	i	kassaflödet	 9, 16 -619 13 515
KASSAFLÖDE FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITALET -26 101 -18 395

Ökning (-) minskning (+) fordringar 3 793 -623
Ökning (+) minskning (-) skulder 4 085 1 267
SUMMA KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN -25 808 -17 752

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar	i	finansiella	anläggningstillgångar 2 852 2 334
Investeringar i kortfristiga placeringar 25 032 -
Förfallna kortfristiga placeringar - 7 999
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -27 885 5 665

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyemission 88 816 22 119
Emissionskostnader 17 5 858 -373
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 82 958 21 747

PERIODENS KASSAFLÖDE 29 265 9 660
Summa likvida medel vid periodens början 26 397 16 729
Kursdifferens	i	likvida	medel 32 8
SUMMA LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 55 695 26 397

Kassaflödesanalys

Förändring av eget kapital

KSEK NOT
 

AKTIEKAPITAL
 

RESERVFOND ÖVERKURSFOND
ÖVRIGT FRITT  
EGET KAPITAL

SUMMA  
EGET KAPITAL

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

INGÅENDE BALANS 1 SEPTEMBER 2016 2 991 200 56 803 30 732 29 263
Periodens resultat - - - 25 555 25 555
Nyemission 2 722 - 91 223 - 93 945
Emissionskostnader 17 - - 10 987 - 10 987
UTGÅENDE BALANS 31 AUGUSTI 2017 5 713 200 137 039 -56 287 86 666
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Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda i form av löner, betald semester, betald sjuk-
frånvaro	samt	pensioner	redovisas	i	takt	med	intjänandet.	Beträffande	
pensioner	och	andra	ersättningar	efter	anställning	klassificeras	dessa	som	
avgiftsbestämda eller förmånsbestämda pensionsplaner. Bolaget har av-
giftsbestämda pensionsplaner för vilka Bolaget betalar fastställda avgifter 
till ett försäkringsföretag och har ingen förpliktelse att betala ytterligare 
avgifter. Samtliga dessa pensionskostnader belastar rörelse resultatet.  
I	Bolaget	finns	också	en	förmånsbaserad	pensionsplan	avseende	en	tidigare	
anställd. Premieinbetalningarna avslutades i samband med anställningens 
upphörande	och	det	finns	inget	åtagande	om	ytterligare	inbetalningar.	
Det krävs därför inga aktuariella antaganden för att beräkna pensions-
förpliktelser	eller	pensionskostnader	och	det	finns	heller	inga	möjligheter	
till aktuariella vinster eller förluster.

Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta omräknas enligt de valutakurser 
som gäller på balansdagen. Valutakursvinster och förluster som uppkom-
mer vid betalning av sådana transaktioner och vid omräkning av monetära 
tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i 
resultaträkningen.	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	kas-
saflödet	omfattar	endast	transaktioner	som	medfört	in	eller	utbetalningar.	
Som	likvida	medel	klassificeras,	förutom	kassa	och	banktillgodohavanden,	
kortfristiga	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.

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och 
BFNAR2012:10	Årsredovisning	och	koncernredovisning	(K3).

Noter

Intäktsredovisning
Rörelseintäkter utgörs främst av försäljning av rekombinant GAD för pre-
klinisk forskning. Försäljning av varor eller tjänster redovisas när väsentliga 
risker och fördelar övergår från säljare till köpare i enlighet med försäljnings-
villkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter.

Intresseföretag
Intresseföretag	värderas	till	anskaffningsvärde	efter	avdrag	efter	eventuella	
nedskrivningar.	Eventuella	utdelningar	redovisas	som	en	finansiell	intäkt.	
Nedskrivningsprövning 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 kontroller-
bar tillgång som bedöms kunna komma att kommersialiseras. Detta gäller 
också om licensrättigheten bedöms kunna överlåtas till minst det redovi-
sade värdet. Licenserna skrivs av linjärt under nyttjandeperioden från och 
med den tidpunkt licenserna kan användas. Egenutvecklade patenträtter, 
teknologirättigheter, varumärken och andra liknande tillgångar upptas ej 
till något värde. Inga kostnader för utveckling 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	
balansräkningen	när	den	avtalsenliga	rätten	till	kassaflödet	från	tillgången	
upphör,	regleras	eller	när	koncernen	förlorar	kontrollen	över	den.	En	finan-
siell	skuld,	eller	del	av	finansiell	skuld,	bokas	bort	från	balansräkningen	
när den avtalade förpliktelsen fullgörs eller på annat sätt upphör. Vid det 
första redovisningstillfället värderas omsättningstillgångar och kortfristiga 
skulder	till	anskaffningsvärde.	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	nettoför-
säljningen på balansdagen. Kortfristiga skulder värderas till nominellt 
belopp.	Bolaget	analyserar	årligen	de	redovisade	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,	redo-
visas 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 under-
skottsavdrag 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.

NOT 1    Redovisnings- och värderingsprinciper

NOT 2    Uppskattningar och bedömningar

Årsredovisningen	är	upprättad	enligt	BFNAR	2012:10	(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 uppskattningen 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.

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag uppgår till 3 852 KSEK vilket i sin helhet utgörs av 
aktier i NextCell Pharma AB. Nedskrivningsprövning har gjorts av innehavet 
och	inget	nedskrivningsbehov	har	identifierats.

Upplupna kostnader
Upplupna forskningskostnader utgörs i huvudsak av kostnader för GMP 
produktion av prövningsläkemedel. Beloppet baseras på bedömning av 
avtal med tillverkaren och slutförandesteg i tillverkningsprocessen.
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Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2016/2017 
KSEK

Lön/arvode och an-
dra ersättningar

Pensions-  
kostnader

Sociala  
kostnader

 
Total

Erik Nerpin, styrelseordförande 138 0 43 182
Anders Essen-Möller, styrelseledamot 838 0 0 838
Maria-Teresa Essen-Möller, styrelseledamot 100 0 31 131
Torbjörn Bäckström, styrelseledamot 37 0 6 43
Fredrik Åhlander 8 0 3 11
Ulf Hannelius, vd 906 469 285 1 660
Övriga anställda 3 266 540 871 4 678
Total 5 294 1 010 1 239 7 543

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

Medelantal anställda
2016/17 2015/16

Varav kvinnor 3 3
Varav män 2 4
Total 5 7

Könsfördelning i styrelse 
och ledningsgrupp 31 aug 2017 31 aug 2016

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

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.

NOT 3    Personalkostnader

KSEK 2016/17 2015/16
Konsultarvode och löner till närstående 849 1 552
Konsultarvoden till styrelseledamöten 866 -

Under året har företag företrädda av närstående till huvudägaren och 
styrelseledamoten Anders Essen-Möller anlitats på konsultbasis. Konsult-
tjänsterna avser IT-tjänster och klinisk rådgivning. Totala konsultarvoden 
och löner till närstående uppgick till 849 (1 552) KSEK. Som arbetande 
styrelseledamot har Anders Essen-Möller genom ett av Essen-Möller ägt 
bolag ersatts med 838(0) KSEK. För vetenskaplig rådgivning har styrelse-
ledamoten Torbjörn Bäckström ersatts med 28(0) KSEK. Prissättning har 
skett med armlängdsprincipen. 

NOT 4    Transaktioner med närstående

KSEK 2016/17 2015/16
BDO Mälardalen AB
Revisionsuppdrag 100 90
Skatterådgivning 0 0
Summa 100 90

NOT 5    Kostnader för revision och 
 revisionskonsultationer

KSEK 2016/17 2015/16
Leasingavgifter inklusive lokalhyra under året 570 603
Framtida leasingavgifter inkl hyra av lokal 
förfaller till betalning enligt följande
Inom ett år 515 516
Inom ett till tre år 359 367
Total 874 883

Bolaget hade per den 31 augusti 2017 ett hyresavtal för kontorslokaler i 
Stockholm med en återstående löptid om om ett år och 9 månader.

NOT 6    Leasingavtal

KSEK 2016/17 2015/16
Aktuell skatt 0 0

Avstämning av effektiv skatt
Resultat före skatt 25 555 32 008
Skattekostnad 22 % 5 622 7 042

Skatteeffekt av
Ej avdragsgilla kostnader -11 -12
Ej skattepliktiga intäkter 0 0
Skatteeffekt	av	emissionskostnader 2 417 82
Skattemässiga underskott för vilka ingen 
uppskjuten skatt redovisas -8 028 7 112
Skattekostnad - -

NOT 7    Inkomstskatt
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KSEK 31 aug 2017 31 aug 2016
Ingående	anskaffningsvärde 10 729 10 729
Utgående	ackumulerade	anskaffningsvärden	 10 729 10 729
Årets avskrivningar -106 -106
Utgående ackumulerade avskrivningar 10 461 10 356
Utgående redovisat värde 268 373

NOT 8    Patent

KSEK  
Företag 

 
Org.nr

 
Säte

 
Röstandel, 

%

 
Kapital-

andel, %
31 aug 2017

Redovisat värde
31 aug 2016 

Redovisat värde
NextCell Pharma AB 556965-8361 Huddinge, Stockholms län 13,8 13,8 3 852 1 000

Uppgifter om eget kapital och resultat
Eget kapital enligt senast fastställda 
årsredovisning 6 764 9 772
Resultat enligt senast fastställda 
årsredovisning 11 413 10 290

Ingående	anskaffningsvärde 1 000 12 209
Inköp 2 852 2 334
Nedskrivning 0 13 543
Utgående	ackumulerade	anskaffningsvärden	 3 852 1 000
Utgående redovisat värde 3 852 1 000

NOT 9    Andelar i intresseföretag

KSEK 31 aug 2017 31 aug 2016
Ingående	anskaffningsvärde 2 827 2 827
Inköp - -
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 bok-
fört	till	anskaffningsvärdet.

NOT 10    Andra långfristiga värdepappersinnehav

KSEK 2016/17 2015/16
Upplupna semesterlöner 585 499
Upplupna sociala avgifter 184 157
Upplupna räntekostnader 35 0
Upplupna forskningskostnader 810 2 480
Upplupna övriga kostnader 825 456
Summa 2 438 3 592

NOT 13    Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter

KSEK 2016/17 2015/16
Förutbetalda hyreskostnader 9 12
Förutbetalda försäkringspremier 262 104
Förutbetalda patentkostnader 0 474
Upplupna ränteintäkter 0 1
Övriga förutbetalda kostnader 4 238 328
Övriga upplupna intäkter 144 42
Totalt 4 652 961

NOT 12    Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter

KSEK 31 aug 2017 31 aug 2016
Ingående	anskaffningsvärde 626 626
Inköp - -
Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden	 626 626
Utgående redovisat värde 626 626

NOT 11    Andra långfristiga fordringar

29

NOTER  l  



Specifikation	över	förändringar	i	eget	kapital	återfinns	i	sammanställ-
ningen ”Förändring av eget kapital” (sidan 24). Per den 31 augusti 2017 
fördelades aktier i Diamyd Medical AB på 54 203 718 aktier av serie B 
(1/10 röst) och 2 130 186 aktier av serie A (1 röst). Aktiekapitalet i Diamyd 
Medical AB uppgick vid räkenskapsåret utgång till SEK 5 713 545  
(2 991 220). Kvotvärdet är, avrundat, 0,1014 (0,1014). Alla emitterade 
aktier är till fullo betalda.

NOT 15    Aktiekapital

KSEK 31 aug 2017 31 aug 2016
Ingående	anskaffningsvärde 3 210 778
Inköp - -
Omvärdering skuld - 2 432
Upplösning -619 -
Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden	 2 590 3 210
Utgående redovisat värde 2 591 3 210

Beloppet per den 31 augusti 2017 utgörs av pensionsavsättning i kapi-
talförsäkring, 778 KSEK, samt övrigt i huvudsak upplupna kostnader för 
kliniska studier.

NOT 16    Avsättningar

Totala	emissionskostnader	uppgår	till	10 987	KSEK,	varav	5 129	KSEK 
utgörs	av	ersättning	till	emissionsgaranter	och	finansiell	rådgivare	som	
erlagts i form av B-aktier och teckningsoptioner för B-aktier i Diamyd 
Medical.

NOT 17    Emissionskostnader

Information lämnas om strategisk utveckling av studieläkemedlet  
Remygen®. Fas II-studien DIAGNODE-2 med diabetesvaccinet Diamyd®  
är godkänd att starta i samtliga deltagande länder. Uppdatering lämnas 
avseende preventionsstudie med Diamyd®.

NOT 18    Väsentliga händelser efter  
räkenskapsårets utgång

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel

Överkursfond 137 038 428
Balanserat resultat 30 731 210
Årets resultat 25 555 196
Totalt 80 752 022

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen  
disponeras	så	att	i	ny	räkning	överförs	SEK	80 752 022.

NOT 19    Vinstdisposition

KSEK 2016/17 2015/16
Ställda säkerheter 290 290
Eventualförpliktelser 0 0
Summa 290 290

Ställda säkerheter utgörs av bankgaranti för hyra av kontorslokaler 
samt för Euroclear.

NOT 14    Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

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 förvaltnings-
berättelsen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av Bolagets 

Stockholm den 8 november 2017

Ulf Hannelius
Verkställande direktör 

Erik Nerpin
Styrelseordförande

Anders Essen-Möller
Styrelseledamot

Maria-Teresa Essen-Möller
Styrelseledamot

Torbjörn Bäckström
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den 8 november 2017.
BDO Mälardalen AB

Johan Pharmanson
Auktoriserad revisor

verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer som Bolaget står inför. Bolagets resultat- och balans-
räkningar kommer att föreläggas årsstämman den 30 november 2017 för 
fastställelse.
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Revisionsberättelse

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Diamyd 
Medical Aktiebolag för räkenskapsåret 2016-09-01 –  
2017-08-31. Bolagets årsredovisning ingår i den tryckta 
versionen av detta dokument på sidorna 19–30.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats  
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsent-
liga avseenden rättvisande bild av Diamyd Medical Aktie-
bolags	finansiella	ställning	per	den	31	augusti	2017	och	av	
dess	finansiella	resultat	för	året	enligt	årsredovisningslagen.	
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer 
resultat räkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet  
”Revisorns ansvar”. Vi är oberoende i förhållande till Diamyd 
Medical Aktiebolag enligt god revisorssed i Sverige och har  
i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

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

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen 
och verkställande direktören för bedömningen av bolagets 
förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att 
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock 
inte om styrelsen och verkställande direktören avser att 
likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte  
har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på 
fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra 
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men 
är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och 

god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig	felaktighet	om	en	sådan	finns.	Felaktigheter	kan	
uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan för-
väntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar 
med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professio-
nellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning 
under	hela	revisionen.	Dessutom:

• Identifierar	och	bedömer	vi	riskerna	för	väsentliga	
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel, utformar och utför gransknings-
åtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar 
revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för 
att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att 
inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegent-
ligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror 
på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande  
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll.

• Skaffar	vi	oss	en	förståelse	av	den	del	av	bolagets	interna	
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om-
ständigheterna,	men	inte	för	att	uttala	oss	om	effektivi
teten i den interna kontrollen.

• Utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar.

• Drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om fort-
satt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar 
också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions-
bevisen,	om	huruvida	det	finns	någon	väsentlig	osäker-
hetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden 
som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga 
att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det 
finns	en	väsentlig	osäkerhetsfaktor,	måste	vi	i	revisions-
berättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna 
i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn 
eller,	om	sådana	upplysningar	är	otillräckliga,	modifiera	
uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras 
på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta 
verksamheten.

Till bolagsstämman i Diamyd Medical Aktiebolag
Org.nr. 556242-3797

31

REVISIONSBERÄTTELSE  l  



• Utvärderar vi den övergripande presentationen,  
struk turen och innehållet i årsredovisningen, däribland 
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de 
underliggande transaktionerna och händelserna på ett 
sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens  
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för 
den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser 
under revisionen, däribland de eventuella betydande bris-
ter	i	den	interna	kontrollen	som	vi	identifierat.

 
RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH 
ANDRA FÖRFATTNINGAR
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört 
en revision av styrelsens och verkställande direktörens för-
valtning för Diamyd Medical Aktiebolag för räkenskapsåret 
2016-09-01 – 2017-08-31 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande	bolagets	vinst	eller	förlust.

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

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet  
”Revisorns ansvar”. Vi är oberoende i förhållande till Diamyd 
Medical Aktiebolag enligt god revisorssed i Sverige och har  
i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi-
tioner	beträffande	bolagets	vinst	eller	förlust.	Vid	förslag	
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av 
om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som 
bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på 
storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvalt-
ningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situa-
tion och att tillse att bolagets organisation är utformad så 
att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekono-
miska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggan-
de sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpan-
de förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar 
och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för 
att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse 
med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett 
betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt	mål	beträffande	revisionen	av	förvaltningen,	och	
därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna 
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören	i	något	väsentligt	avseende:

• Företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget, eller

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt	mål	beträffande	revisionen	av	förslaget	till	dispositio-
ner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalan-
de om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om 
förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt god revisions-
sed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller 
försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets 
vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder vi professionellt omdöme och har en professi-
onellt skeptisk inställning under hela revisionen. Gransk-
ningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen 
av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder 
som utförs baseras på vår professionella bedömning med 
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där 
avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för 
bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, 
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållan-
den som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner	beträffande	bolagets	vinst	eller	förlust	har	vi	
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm den 8 november 2017

BDO Mälardalen AB

Johan Pharmanson
Auktoriserad revisor
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Aktieägarinformation

Foto: Staffan Gustavsson, Johan Olsson, Natalia Wisniewska

Produktion: Narva

Tryck: Elanders, Mölnlycke, 2017

Årsstämma
Diamyd	Medical	AB:s	årsstämma	hålls	den	30	november	
2017	kl.	15:00	På	Hotell	Kung	Carl,	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	24	november	
2017, dels anmäler avsikt att delta i årsstämman till Diamyd 
Medical senast den 24 november 2017. De aktieägare som 
låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt 
att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget 
namn	hos	Euroclear	Sweden	AB.	Sådan	omregistrering	bör	
begäras i god tid före den 24 november 2017 hos den bank 
eller fondhandlare som förvaltar aktierna. Aktieägarens rätt 
vid årsstämman får utövas genom ombud. Företrädes juridisk 
person	ska	fullmakt	vara	undertecknad	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	Stockholm	eller	per	epost:	 
investor.relations@diamyd.com. Vid anmälan anges namn, 
adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, 
samt namn på eventuella biträden.

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
Tel:	073635	42	41,	epost:	ulf.hannelius@diamyd.com

Kalender
Delårsrapport 1 (sep-nov) 24 januari 2018
Delårsrapport 2 (sep-feb) 28 mars 2018
Delårsrapport 3 (sep-maj) 27 juni 2018
Bokslutskommuniké (sep-aug)  10 oktober 2018
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Diamyd Medical AB (publ)
Kungsgatan 29, SE-111 56 Stockholm

Tel:	08661	00	26	Fax:	08661	63	68	Epost:	info@diamyd.com

www.diamyd.com

http://www.diamyd.com
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