
 
 
 
 
Pressmeddelande den 10 juni 2013 
 
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i 
eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland eller Sydafrika. 
 
Diamyds storägare tecknar fullt ut i företrädesemission 
 
Diamyd Medicals större ägare Bertil Lindkvist och Mexor i Skellefteå AB har meddelat att de avser att fullt ut 
teckna sina respektive andelar i Diamyd Medicals pågående företrädesemission. Tillsammans med Anders 
Essen-Möller som också tecknar hela sin andel, vilket tidigare meddelats, motsvarar dessa ägares andel drygt 
40 procent av emissionen som uppgår till totalt 20,7 miljoner kronor. 
 
Diamyd Medicals företrädesemission genomförs med syfte att finansiera en proaktiv utveckling av de exklusiva 
rättigheter bolaget nyligen förvärvat avseende terapeutisk användning av GABA (gammaaminosmörsyra) vid 
diabetes och andra inflammationsrelaterade sjukdomar som metabolt syndrom, ledgångsreumatism och allergi. 
 
- Det är roligt att inleda teckningsperioden med att våra stora ägare motsvarande 40 procent av emissionen är 
med fullt ut, säger Peter Zerhouni, vd i Diamyd Medical. Den finansiering som emissionen tillför ökar våra 
möjligheter att ta fram effektiva behandlingar mot diabetes och att göra nya utlicensieringsaffärer kring vår 
portfölj med immateriella rättigheter och bidrar på så sätt till att sänka risken i bolaget. 
 
Informationsmaterial avseende inbjudan till teckning av aktier finns tillgängligt på Diamyds hemsida, 
www.diamyd.com, och på Remium Nordic ABs hemsida, www.remium.com. 
 
Teckningskursen är fastställd till 2,10 kronor per aktie. Teckningsperioden pågår till och med 20 juni 2013. 
Handel med teckningsrätter pågår till och med 17 juni 2013 på NASDAQ OMX First North. Teckning av aktier 
kan även ske utan företrädesrätt dock utan garanterad tilldelning. 
 
 
Viktig information 
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för 
restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller 
distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.  
 
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller 
till USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis 
är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, 
reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma 
denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller 
tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.  
 
Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt 
Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller 
Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som 
inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada. 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Peter Zerhouni, vd Diamyd Medical AB 
Tel: 08-661 00 26. E-post: press@diamyd.com 
 
 

http://www.remium.com/


Om Diamyd Medical  
Diamyd Medical är ett svenskt diabetesbolag. Bolaget hette tidigare Diamyd Therapeutics och knoppades av från 
Mertiva AB (tidigare Diamyd Medical) i april 2013. Bolagets primära utvecklingsprojekt utgörs av det GAD-
baserade diabetesvaccinet Diamyd® för behandling och prevention av autoimmun diabetes. Två svenska 
forskarinitierade fas II-studier med Diamyd® pågår för närvarande. En studie för att utvärdera om 
diabetesvaccinet kan förebygga typ 1-diabetes hos barn som har hög risk att utveckla sjukdomen samt en studie 
där man utvärderar om Diamyd® i kombination med relativt höga doser av D-vitamin och ibuprofen kan bevara 
kroppens egen förmåga till blodsockerkontroll hos barn och ungdomar som nyligen insjuknat i typ 1-diabetes. 
 
Diamyd Medical har även ett innehav i genterapibolaget Periphagen Holdings, Inc. (USA). 
 
Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North sedan 20 maj 2013 under kortnamnet DMYD B. 
Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser. Mer information finns på bolagets hemsida; 
www.diamyd.com. 
 
 
Diamyd Medical AB (publ) 
Kungsgatan 29, SE-111 56 Stockholm, Sverige. Tel: 08-661 00 26, Fax: 08-661 63 68 
E-post: info@diamyd.com. Org. nr: 556242-3797. 
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