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licensieras rättigheterna till GAD och utvecklingen av 
diabetesvaccinet Diamyd® påbörjas.

knoppas Diamyd Medical av från det medicintekniska 
bolaget Synectics Medical AB och börsnoteras.

utförs ett stort antal prekliniska studier för att säker-
ställa säkerheten av Diamyd®.

testas Diamyd® i människa för första gången.

genomförs flera kliniska fas II-studier med Diamyd®.

startas i egen regi ett fas III-program i Europa och i 
USA i barn med typ 1-diabetes.

startas en pilotstudie i barn med risk att få typ 1-diabetes, 
i syfte att se om Diamyd® kan förebygga sjukdomen.

tecknas ett samarbetsavtal avseende Diamyd® med  
Johnson & Johnson och en upfront-betalning om  
motsvarande 327 miljoner kronor erhålles.

kommer resultat från första fas III-studien med Diamyd® 
som inte uppnår den primära effektparametern, även 
om en viss positiv effekt observeras, och fas III-program-
met avbryts. 

återfås alla rättigheter till Diamyd® då partnerskapet 
med Johnson & Johnson upphör, utvecklingen av  
Diamyd® fortsätter i mindre skala till avsevärt lägre  
kostnad.

startas en pilotstudie där Diamyd® testas i kombination 
med andra läkemedel i syfte att förstärka diabetesvac-
cinets effekt.

omstruktureras gamla moderbolaget Diamyd Medical 
(numera Mertiva) och diabetesverksamheten knoppas 
av i nya Diamyd Medical som blir ett renodlat diabetes-
bolag listat på NASDAQ OMX First North.
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Innehåll Diamyd Medical är ett diabetesbolag med 
lång erfarenhet av att bedriva kostnadseffektiv läkemedelsutveckling och att 
sluta kommersiella avtal till goda villkor. Bolaget utvecklar sedan 1994 dia-
betesvaccinet Diamyd® och den aktiva substansen GAD som har potential 
att bli en avgörande pusselbit i den framtida lösningen för att förhindra, 
behandla och bota typ 1-diabetes och andra former av autoimmun diabetes. 
Med en flexibel och entreprenörsdriven organisation och en affärsmodell som 
bygger på outsourcing har Diamyd Medical i egen regi drivit utvecklingen 
av diabetesvaccinet till globala fas III-studier som ledde till ett av Sveriges 
största biotech-avtal någonsin. Diamyd Medical är idag ett diabetesbolag 
som ska generera aktieägarvärde genom att utveckla och marknadsföra 
produkter inom diabetesområdet. 



Verksamhetsåret 2012/2013 omfattade stora förändringar 
för Diamyd Medical och dess aktieägare där den mest 
framträdande händelsen var att dotterbolaget Diamyd 
Therapeutics AB, som denna rapport avser, delades ut till 
aktieägarna tillsammans med diabetesverksamheten. Det 
nya bolaget bytte samtidigt namn till Diamyd Medical AB 
och listades på NASDAQ OMX First North. I samband 
med avknoppningen bytte också moderbolaget (tidigare 
Diamyd Medical) namn till Mertiva AB. 

Det nya Diamyd Medical är ett renodlat svenskt 
diabetesbolag som fortsätter arbetet med att förhindra, 
behandla och bota typ 1-diabetes och annan autoimmun 
diabetes, med fokus på att fortsätta utveckla diabetesvac-
cinet Diamyd® och den aktiva substansen GAD. Samtidigt 
pågår arbete för att utveckla diabetesaffären genom 
samarbeten och förvärv.  

Som ett led i arbetet att utvidga verksamheten och bredda 
portföljen av diabetesrelaterade produkter ingick Diamyd  
Medical under våren 2013 ett exklusivt licensavtal med 
University of California i Los Angeles avseende en patent-
portfölj på terapeutisk användning av GABA (gamma-
aminosmörsyra) vid diabetes och andra inflammatoriska 
tillstånd. Bland annat omfattas en patentansökan på 
kombinationsterapi med GABA och GAD. För att finan-
siera utvecklingen av de nya rättigheterna genomfördes 
en nyemission om knappt 21 miljoner kronor med 
företrädesrätt för Diamyd Medicals aktieägare. Under 
sommaren 2013 utökade Diamyd Medical också sitt 
vetenskapliga och medicinska råd med tre internationellt 
ledande experter på GABA och diabetes och Bolaget har 
idag flera av världens främsta experter inom diabetes och 
immunologi knutna till sig.

•  30 MSEK avsattes för fortsatt utveckling av diabetesvaccinet Diamyd® och utvecklings-
verksamheten koncentrerades till dotterbolaget Diamyd Therapeutics.

•  Avtal tecknades med Linköpings universitet om att genomföra en ny klinisk fas II-
studie med diabetesvaccinet Diamyd®.

•  Diamyd Therapeutics, kapitaliserat med 50 MSEK, delades ut till aktieägarna tillsammans 
med diabetesverksamheten och bytte namn till Diamyd Medical AB.

(före detta Diamyd Therapeutics)

•  Diabetesportföljen breddades genom exklusivt licensavtal med University of California 
avseende en patentportfölj på terapeutisk användning av GABA.

•  Diamyd Medical listades på NASDAQ OMX First North.

•  Bolagets vetenskapliga och medicinska råd utökades med flera internationellt ledande 
experter på GABA och diabetes.

•  En företrädesemission om cirka 21 MSEK genomfördes och blev övertecknad.

Första kvartalet
september 2012 - november 2012 

Andra kvartalet
december 2012 - februari 2013

Tredje kvartalet
mars 2013 - maj 2013

Nya Diamyd Medical

Fjärde kvartalet 
juni 2013 - augusti 2013
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Diamyd medical

Diamyd Medical i sin nuvarande form bildades i april 2013 
i samband med en omstrukturering av före detta moder-
bolaget (nuvarande Mertiva) då dotterbolaget Diamyd 
Therapeutics knoppades av tillsammans med diabetes-
verksamheten och delades ut till aktieägarna. Detta bolag 
övertog namnet Diamyd Medical och är sedan 20 maj 2013 
listat på NASDAQ OMX First North.

renodlat diabetesbolag
Diamyd Medical är idag ett renodlat diabetesbolag med 
initialt fokus på fortsatt utveckling av Bolagets primära 
utvecklingsprojekt, det GAD-baserade diabetesvaccinet 
Diamyd® för behandling och prevention av typ 1-diabetes 
och LADA, de så kallade autoimmuna formerna av dia-
betes. Diamyd Medical utvärderar aktivt nya affärsmöjlig-
heter i syfte att utvidga Bolagets affär gällande utveckling 
och marknadsföring av produkter inom diabetesområdet. 

I utvecklingsplanen för diabetesvaccinet ingår att 
kombinera Diamyd® med andra läkemedel för ökad ef-
fekt samt att ge Diamyd® som förebyggande behandling 
(prevention). Båda spåren prövas för närvarande i två 
separata forskarinitierade fas II-studier.

Utöver det GAD-baserade diabetesvaccinet har Dia-
myd Medical en exklusiv licens på terapeutisk använd-
ning av GABA (gammaaminosmörsyra) för att behandla 
och förebygga typ 1- och typ 2-diabetes och andra inflam-
mationsrelaterade sjukdomar som metabolt syndrom, 
ledgångsreumatism och allergi. 

Diabetes är ett globalt problem, utbredningen ökar 
och sjukdomen går allt längre ner i åldrarna. Typ 1- 
diabetes och LADA är autoimmuna former av sjukdomen, 
vilket innebär att kroppens eget immunförsvar bryter 
ner de celler i kroppen som gör insulin och kontrollerar 
blodsockret. Det finns idag ingen behandling på mark-
naden mot den autoimmuna processen som orsakar typ 
1-diabetes och LADA. Över 80 000 personer insjuknar i 
typ 1-diabetes varje år i Europa och USA, och marknads-
potentialen bedöms överstiga en miljard USD.

affärsidé
Diamyd Medical ska generera värde genom att utveckla 
och marknadsföra produkter inom diabetesområdet, 
framför allt sådana som leder till att förhindra, behandla 
och bota typ 1-diabetes.

vision
”There is a cure for type 1 diabetes”

MÅl
Diamyd Medicals mål är att diabetesvaccinet Diamyd® 
och GAD ska kommersialiseras och bli en del av stan-
dardbehandlingen mot typ 1-diabetes och LADA. På kort 
sikt är Bolagets målsättning att inom tre år ha ytterligare 
tre kliniska studier igång och att ha slutit avtal med indu-
striella partners för att säkra den fortsatta utvecklingen av 
diabetesvaccinet. 

strategi
Diamyd Medicals strategi och affärsmodell är anpassade 
för att få ut maximalt av de värden som under lång tid 
byggts upp i Bolaget framförallt genom utvecklingen av 
GAD och diabetesvaccinet Diamyd®. Med 17 års samlad 
erfarenhet, en affärsmodell som bygger på outsourcing 
och ett starkt renommé inom den globala diabetesvärl-
den är Bolaget väl positionerat för att kunna ingå bär-
kraftiga allianser med akademin och industrin. I strategin 
ingår att kapitalisera på Bolagets expertis och nätverk för 
att få tillgång till deal-flow och avsättning för utvecklings-
projekt och produkter inom diabetesområdet.

Diamyd Medical har identifierat tre områden som 
nyckelfaktorer för att nå framgång; fortsatt utveckling 
av Diamyd®, industriella partnerskap samt utvidgning av 
affären inom diabetesområdet.

Diamyd medical är ett svenskt diabetesbolag med lång erfarenhet av att bedriva kostnadseffektiv läkemedelsutveckling 

och med ett starkt renommé inom den globala diabetesvärlden. Sedan 1994 utvecklar Bolaget diabetesvaccinet Diamyd® 

som har potential att bli en avgörande pusselbit i den framtida lösningen för att förhindra, behandla och bota typ 1-diabetes 

och andra former av autoimmun diabetes.

en översikt
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1.  Vidareutveckla Diamyd® och förbättra den 
betacellsbevarande effekten 

genom att kombinera behandling med Diamyd® med 
andra läkemedel alternativt behandla med Diamyd® 
tidigare i sjukdomsprocessen ökar möjligheterna att få 
effekt vid behandling av autoimmun diabetes. Diamyd 
medical arbetar aktivt för att etablera samarbeten 
med ledande forskare för att finna effektiva kom-
binations- och förebyggande behandlingar genom 
företrädesvis externt finansierade, forskarledda studier 
där Diamyd medical bidrar med studieläkemedel och 
expertis. genom att arbeta med externt finansierade 
forskargrupper inom både akademi och industri kan 
Bolaget testa fler behandlingsmetoder och till lägre 
kostnad än om Bolaget skulle driva och finansiera all 
utveckling själv. Därutöver kan gaD-produkten i sig 
uppdateras avseende sammansättning eller metoden 
att leverera gaD till kroppen.

2. Ingå avtal med industriella partners
genom att ingå avtal med industriella partners kan 
Diamyd medicals finansiering och den fortsatta utveck-
lingen av Bolagets läkemedelsprojekt säkras. mark-
naden för en ny effektiv och säker behandling av typ 
1-diabetes och laDa är mycket stor. Diamyd medicals 
varumärke inom diabetsområdet är globalt. med de 
värden Bolaget skapat i form av en läkemedelskandidat 
godkänd för kliniska studier i barn och en etablerad till-
verkningsprocess kan Diamyd medical avtala med både 
större och mindre partners för att bygga framgångsrika 
allianser. genom att samla resurser ökar chanserna till 

ett genombrott och risker och kostnader kan delas på 
flera. Samarbeten innebär också att potentiella fram-
tida intäkter kan behöva delas på flera parter, men 
givet marknadens värde kommer framgångar ändå ge 
god avkastning på Bolagets investeringar i utveckling. 
målet är att inom tre år ha ingått avtal med industriel-
la partners som säkrar den fortsatta utvecklingen mot 
marknadsgodkännande av diabetesvaccinet med en 
stor uppsida vid marknadsgodkännande av produkten.

3. Utveckla diabetesaffären genom förvärv
genom att målinriktat arbeta med att identifiera 
attraktiva objekt för förvärv och inlicensiering, utveck-
lingsprojekt och produkter likväl som mindre företag, 
ska Diamyd medical få diabetesverksamheten att växa. 
Bolaget ska agera opportunistiskt där synergier upp-
står baserat på nya forskningsresultat, affärsutveckling 
och trender i samhället. Diamyd medical har under 
åren gjort flera investeringar i andra bolag. ett exem-
pel är investeringen i det amerikanska vaccinbolaget 
Protein Sciences corporation som nu ligger i mertiva 
aB. nyligen ingick Bolaget också ett exklusivt licens-
avtal med University of california avseende terapeutisk 
användning av gaBa vid diabetes och andra inflamma-
tionsrelaterade sjukdomar, inklusive en patentansökan 
på den specifika kombinationsterapin gaD plus gaBa. 
Diamyd medicals position som en hubb i arbetet med 
forskargrupper och industriella samarbetspartners ger 
en god inblick i diabetesmarknaden. avsikten är att 
kapitalisera på tidigare erfarenheter och insikter genom 
att hålla dörren öppen för förvärv.

Strategiska nyckelfaktorer för att nå framgång

3       DiamyD meDical aB               ÅRSReDOViSning 2012/13       DiamyD meDical aB               ÅRSReDOViSning 2012/13



Renodling & nysatsning
VD har ordet

bästa aktieägare
Under det gångna verksamhetsåret startades ett nytt spän-
nande kapitel för Diamyd Medical och våra aktieägare. Vi 
ska nu fortsätta ta tillvara de värden som byggts upp i bo-
laget under många år och flytta fram positionerna genom 
att bedriva smart läkemedelsutveckling och agera på nya 
affärsmöjligheter som uppstår inom diabetesområdet.

Det har gått ett drygt halvår sedan dotterbolaget 
Diamyd Therapeutics AB knoppades av från det sedan 
länge börsnoterade moderbolaget, numera Mertiva AB, 
och delades ut till aktieägarna tillsammans med diabetes-
verksamheten och 50 miljoner kronor. Samtidigt övertog 
Diamyd Therapeutics namnet Diamyd Medical och lista-
des på NASDAQ OMX First North.

renodling och fokusering
Diamyd Medical är idag ett renodlat diabetesbolag och vi 
arbetar vidare efter visionen att det finns ett botemedel 
mot typ 1-diabetes. Trots intensiv forskning inom området 

finns det ännu ingen behandling som effektivt påverkar 
den autoimmuna processen som orsakar typ 1-diabetes 
och LADA, de autoimmuna formerna av diabetes. Vårt 
arbete är därför lika viktigt som någonsin tidigare. 

Vårt primära utvecklingsprojekt, diabetesvaccinet  
Diamyd® och den aktiva substansen GAD, har enligt 
många experter potential att bli en avgörande pusselbit 
i den framtida lösningen för att förhindra, behandla 
och bota typ 1-diabetes och andra former av autoim-
mun diabetes. Vårt mål är att diabetesvaccinet ska kunna 
kommersialiseras och bli en del av standardbehandlingen 
mot typ 1-diabetes och LADA.

Bolagets strategi omfattar tre områden som vi arbe-
tar aktivt med; fortsatt utveckling av diabetesvaccinet 
Diamyd® genom att på olika sätt förbättra effekten av 
behandlingen, bygga framgångsrika allianser med indu-
striella partners för att säkra finansieringen av utveck-
lingen fram till marknadsgodkännande samt att bredda 
diabetesverksamheten genom förvärv och inlicensiering.
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”Vårt arbete är lika viktigt 
som någonsin tidigare. 
Trots intensiv forskning 
inom området finns det 
ännu ingen behandling 
som effektivt påverkar 
den autoimmuna pro-
cessen som orsakar typ 
1-diabetes och LADA.



”

nya vägar Med diabetesvaccinet
Den dominerande hypotesen bland diabetesforskare idag 
är att nyckeln till att framgångsrikt behandla typ 1-diabetes 
är att angripa sjukdomen från flera håll samtidigt genom 
att kombinera olika läkemedel alternativt behandla 
tidigare i sjukdomsprocessen innan sjukdomen brutit ut. 
Många, kanske flertalet, ledande forskare menar också att 
framtidens behandling av typ 1-diabetes måste involvera ett 
så kallat autoantigen, såsom GAD, för att långsiktigt kunna 
stoppa immunförsvarets attack på cellerna i kroppen som 
bildar insulin, de så kallade betacellerna.

Huvudspåren i vårt pågående utvecklingsarbete är 
därför att testa Diamyd® i kombination med andra 
läkemedel för att öka den betacellsbevarande effekt som 
diabetesvaccinet uppvisat i tidigare studier samt att ge 
Diamyd® som förebyggande behandling och därigenom 
försöka förhindra att typ 1-diabetes och annan autoim-
mun diabetes över huvudtaget uppstår.

saMarbete skapar Möjligheter
Två parallella fas II-studier pågår, en preventionsstudie 
som startades redan 2009 och en kombinationsstudie 
som startades i början av 2013. Båda studierna är forskar-
initierade vilket innebär att de leds och finansieras av 
externa forskare medan Diamyd Medical ställer upp med 
studieläkemedel och har rätt till användning av studie-
resultaten. Vi räknar med att ha resultat från de båda 
kliniska studierna 2015.

Genom att arbeta med externt finansierade forskar-
grupper kan vi testa fler behandlingsmetoder och ett 
större antal hypoteser än om vi skulle driva och finansie-
ra alla studier med diabetesvaccinet själva. Vi för kontinu-
erligt diskussioner med olika akademiska forskargrupper 
om att starta ytterligare pilotstudier. Vårt mål är att inom 
tre år ha ytterligare tre kliniska studier med diabetesvac-
cinet igång utöver de två som är igång idag. Att diabetes-
vaccinet har en god säkerhetsprofil är en stor fördel för 
oss i arbetet med att få till stånd nya studier.

etablerad tillverkningsprocess 
För att kunna få till stånd ytterligare kliniska pilotstudier 
är det helt avgörande att ha tillräckligt med färskt diabetes-
vaccin tillgängligt. En viktig del av vårt arbete under det 
gångna året har därför varit att tillverka en ny batch av 
diabetesvaccinet, vilket också gjordes nu i september.  
Vi räknar med att de nya flaskorna med diabetesvaccinet 
Diamyd® kommer frisläppas för användande i kliniska 
studier under senhösten 2013.

Att ta fram en effektiv tillverkningsprocess som 
möter alla myndighetskrav är ett omfattande och kost-
samt arbete som tar många år och bedrivs parallellt med 
den kliniska utvecklingen. Diamyd Medical har en väl 
utvecklad tillverkningsprocess på plats för Diamyd®, vilket 
representerar ett stort värde. Tillverkningsprocessen har 
tagits fram och förfinats under många år och ett mycket 

stort utvecklingsarbete genomfördes tillsammans med 
Johnson & Johnson under 2010/2011 för att göra pro-
duktionsapparaten redo för kommersiell lansering.

opportunistisk affärsutveckling
För att bredda vår verksamhet pågår ett intensivt arbete 
med att identifiera och utvärdera nya möjligheter till sam-
arbeten och affärer inom diabetesområdet. Vi använder 
vår expertis och vårt världsomspännande nätverk inom 
diabetes och immunologi för att hitta nya attraktiva af-
färsmöjligheter och vara redo att agera när synergier och 
möjligheter uppstår. Vi är opportunistiska i vårt affärsut-
vecklingsarbete och tittar på såväl nya utvecklingsprojekt 
och färdiga diabetesprodukter, likväl som mindre företag 
som har en intressant produkt- eller projektportfölj.

Vi använder vår expertis och vårt 
världsomspännande nätverk inom 
diabetes och immunologi för att 
hitta nya attraktiva affärsmöjlig-
heter och vara redo att agera när 
synergier och möjligheter uppstår.

Som ett första steg i att bredda vår verksamhet slöt vi 
under våren 2013 ett exklusivt licensavtal med UCLA av-
seende en patentansökan på den specifika kombinations-
terapin GAD plus den kroppsegna substansen GABA som 
visat goda resultat i prekliniska försök. Licensen omfattar 
även rättigheter till terapeutisk användning av GABA vid 
diabetes och andra inflammationsrelaterade sjukdomar.

goda utsikter
Diamyd Medical är idag ett starkt varumärke i diabetes-
världen. Vi har ett starkt track-record av att driva kostnads-
effektiv läkemedelsutveckling och att sluta kommersiella 
avtal till goda villkor. Med ett aktivt affärsutvecklingsarbete 
och ökad satsning på utvecklingen av diabetesvaccinet är vi 
redo att växa och få avsättning för våra utvecklingsprojekt 
och produkter. Jag hoppas ni vill fortsätta vara med när vi 
nu påbörjat ett nytt kapitel i Diamyd Medicals historia.

Stockholm den 31 oktober 2013

Peter Zerhouni
VD Diamyd Medical AB (publ)

Renodling & nysatsning
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Diabetes
Diabetes är en allvarlig sjukdom och ett stort globalt problem med nästan 400 miljoner drabbade människor. 10-20 procent 

av dessa bedöms ha någon av formerna typ 1-diabetes och LADA vilka båda orsakas av en autoimmun process som det idag 

inte finns någon effektiv behandling mot. Marknadspotentialen för ett läkemedel som kan ingripa i den autoimmuna 

processen och därmed förbättra blodsockerkontrollen hos en patient med autoimmun diabetes uppskattas till över en 

miljard USD årligen.
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Nedbrytningsprocess

Sjukdomsprocessen vid typ 1-diabetes: Immunförsvarets nedbrytning av de 
insulinproducerande betacellerna börjar långt innan man får symtom. Först 
när bara tio till tjugo procent av betacellsfunktionen återstår får man symtom 
på typ 1-diabetes. Kroppen kan då inte längre bilda tillräckligt med insulin 
för att upprätthålla blodsockerbalansen, vilket leder till livshotande tillstånd. 

Diabetes är en livslång sjukdom som kännetecknas av 
förhöjda nivåer av socker i blodet. De som drabbas av dia-
betes får ofta allvarliga följdsjukdomar med stort lidande 
och för tidig död som resultat. Utöver personligt lidande 
och livslång medicinering belastar sjukdomen samhället 
med mycket stora kostnader för vård och arbetsbortfall.

De tre vanligaste formerna av diabetes är typ 2-diabetes, 
typ 1-diabetes och LADA (Latent Autoimmune Diabetes 
in Adults). Typ 2-diabetes, tidigare kallat åldersdiabetes, 
är den absolut vanligaste formen av diabetes och är i 
huvudsak livsstils- och åldersrelaterad. Typ 1-diabetes och 
LADA är autoimmuna former av sjukdomen, vilket inne-
bär att kroppens eget immunförsvar bryter ner de celler 
i kroppen som kontrollerar blodsockret, de så kallade 
betacellerna i bukspottkörteln som producerar insulin. 
Det finns i dag ingen behandling på marknaden mot 
den autoimmuna processen som orsakar typ 1-diabetes 
och LADA. Nuvarande behandlingsregim går ut på att 
kontrollera blodsockernivån genom att tillföra kroppen 
industriellt tillverkat insulin, antingen med sprutor eller 
insulinpump, samt att kontrollera blodsockervärdena 
genom blodprover 7-10 gånger om dagen. Målet är att 
uppnå en så normal blodsockernivå som möjligt, varken 
för hög eller för låg, för att undvika följdsjukdomar hos 
den drabbade.

typ 1-diabetes
Typ 1-diabetes är en mycket allvarlig livslång sjukdom som 
drabbar yngre barn i allt större utsträckning. Immunför-
svarets angrepp på de celler i kroppen som bildar insulin 
leder till en gradvis nedbrytning av betacellerna under 
en period som tros variera från några månader till flera 
år. Först när bara tio till tjugo procent av betacellsfunktio-
nen återstår får man symtom på diabetes. Kroppen kan 
då inte längre producera tillräckligt med insulin för att 
kunna upprätthålla blodsockerbalansen, vilket leder till 
livshotande tillstånd. 

Barn och ungdomar med typ 1-diabetes kommer ofta i 
kontakt med sjukvården först när tillståndet blivit allvarligt.  

 
I det läget måste barnen snabbt få insulinbehandling för 
att överleva. Efter diagnos fortsätter det autoimmuna 
angreppet mot de betaceller som finns kvar, vilka så små-
ningom helt bryts ned. Kroppen har därmed ingen som 
helst egen blodsockerkontroll kvar och hela insulinbeho-
vet måste täckas av insulininjektioner eller insulinpump 
för överlevnad, resten av livet.

Typ 1-diabetes uppskattas utgöra cirka fem procent 
av alla diabetesfall i västvärlden. Beräkningar visar att 
det enbart i USA och i Europa insjuknar cirka 80 000 
personer årligen i typ 1-diabetes. Utbredningen av typ 
1-diabetes är högst i de nordiska länderna. Forskning 
visar dessutom att antalet barn och ungdomar som 
insjuknar i Europa ökar och att typ 1-diabetes bryter ut 
i allt yngre åldrar. Allt fler barn i åldersgrupperna 0-6 år 
och 7-11 år får typ 1-diabetes. I Sverige får varje dag två 
barn diagnosen typ 1-diabetes. 
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lada
LADA (Latent Autoimmune Diabetes in Adults), även 
kallat typ 1,5-diabetes, är i likhet med typ 1-diabetes en 
autoimmun form av diabetes, men bryter ut först i vuxen 
ålder. Sjukdomen liknar typ 1-diabetes i många avseenden 
och leder så småningom till ett absolut behov av insulin-
behandling. Sjukdomsförloppet är dock långsammare än 
vid typ 1-diabetes. Eftersom sjukdomen drabbar vuxna, 
och inte kräver insulinbehandling direkt, så får ofta 
personer med LADA felaktigt diagnosen typ 2-diabetes. 
Uppskattningsvis har cirka tio procent av alla som diagnos-
tiserats med typ 2-diabetes egentligen LADA. 

diabeteskoMplikationer 
Att ha ett förhöjt och fluktuerande blodsockervärde 
under längre tid orsakar typiska följdsjukdomar hos den 
drabbade. Det finns både akuta och mer långsiktiga 
diabeteskomplikationer. Akuta komplikationer utgörs 
främst av svår hypoglykemi (insulinkoma) och ketoacidos 
(syraförgiftning). Vid hypoglykemi har blodsockervärdet 
blivit alltför lågt vilket i svåra fall kan leda till att patienten  

förlorar medvetandet och att kroppens funktioner 
avstannar på grund av hjärnans akuta brist på näring. 
Om patienten istället har brist på insulin och får väldigt 
högt blodsocker kan det leda till ketoacidos, ett livsho-
tande och mycket akut tillstånd som kräver intensivvård 
för att hävas. 

Långsiktiga komplikationer som kan uppstå vid 
diabetes är bland annat njurskador, ögonskador, hjärt-
kärlproblem samt nervskador inklusive diabetessmärta. 
Då typ 1-diabetes vanligen bryter ut i unga år är det i 
princip oundvikligt för dessa patienter att utveckla lång-
tidskomplikationer med tiden med nuvarande behand-
lingsregim. 

Att förhindra att autoimmun diabetes utvecklas, 
alternativt bevara kroppens kvarvarande egen förmåga 
till att producera insulin och kontrollera blodsockret, är 
mycket betydelsefullt. Det har visats i studier att även en 
mycket begränsad kvarvarande egen förmåga att göra 
insulin och en något förbättrad blodsockerkontroll sig-
nifikant minskar risken för både akuta och långsiktiga 
diabeteskomplikationer. 

Typ 1-diabetes i världen
Typ 1-diabetes uppskattas utgöra cirka fem procent av alla diabetesfall i västvärlden. I USA och Europa bedöms cirka 80 000 personer årligen insjukna i typ 
1-diabetes och forskning visar att antalet barn och ungdomar som insjuknar i Europa ökar och att typ 1-diabetes bryter ut i allt yngre åldrar. Utbredningen 
av typ 1-diabetes är högst i de nordiska länderna. I Sverige får varje dag två barn diagnosen typ 1-diabetes.



Diamyd medicals metod för att kunna förhindra, behandla och bota typ 1-diabetes och andra former av autoimmun  

diabetes baseras på diabetesvaccinet Diamyd® och den aktiva substansen gaD. målet är att Diamyd® och gaD ska  

kommersialiseras och bli en del av standardbehandlingen vid autoimmun diabetes.

Diamyd Medicals primära utvecklingsplattform utgår från 
den exklusivt licensierade GAD-molekylen som är den 
aktiva substansen i diabetesvaccinet Diamyd®. Syftet med 
utvecklingen av Diamyd® och GAD är att kunna förhindra, 
fördröja eller stoppa den autoimmuna attacken på beta-
cellerna vid typ 1-diabetes eller LADA, dvs de auto immuna 
formerna av diabetes. Det ska ske antingen i kombination 
med andra läkemedel eller som förebyggande behand-
ling. Diamyd Medicals mål är att Diamyd® och GAD ska 
kommersialiseras och bli en del av standardbehandlingen 
mot typ 1-diabetes och LADA. 

verkningsMekanisM 
– hypotes
GAD eller GAD65 (Glutaminsyradekarboxylas isoform 65 
kDa), är ett mänskligt enzym och finns i de insulinprodu-
cerande betacellerna i bukspottkörteln, men dess roll där 
är inte klarlagd. Det står däremot klart att GAD är ett av 
de viktigaste målen då immunsystemet angriper betacel-
lerna vid typ 1-diabetes och LADA. GAD är därmed ett 
så kallat autoantigen. Behandling med GAD syftar till 
att ingripa i den autoimmuna attacken där kroppens 

eget immunförsvar bryter ner de insulinproducerande 
betacellerna i bukspottkörteln, genom att skapa tolerans 
mot GAD. Behandlingen ska lära immunförsvaret att 
inte angripa GAD och därmed bevara betacellerna och 
kroppens insulinproducerande förmåga. Behandlingen 
syftar specifikt till att inducera tolerans mot GAD hos de 
självreaktiva T-celler som attackerar GAD i betacellerna 
hos personer med autoimmun diabetes, utan att slå ut 
hela eller delar av immunförsvaret. Detta kallas antigen-
specifik immunomodulering. 

behandling av typ 1-diabetes 
Behandling med Diamyd® vid typ 1-diabetes avser att 
ingripa i den autoimmuna attacken och stoppa eller 
bromsa nedbrytningsprocessen och rädda de kvarva-
rande insulinproducerande betacellerna. Därigenom 
skulle viss blodsockerkontrollerande förmåga hos 
patienter med typ 1-diabetes bevaras, vilket i studier har 
visat sig minska risken för både akuta och långsiktiga 
diabeteskomplikationer signifikant. Betydelsen av en 
sådan behandling är stor då det i dag helt saknas sådan 
behandling på marknaden.

Diamyd
®
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I februari 2013 startades en forskarinitierad klinisk 
studie, DIABGAD-1, med barn och ungdomar som nyli-
gen insjuknat i typ 1-diabetes. Studien kombinerar diabe-
tesvaccinet Diamyd® med relativt höga doser av D-vitamin 
och det inflammationsdämpande läkemedlet ibuprofen, 
se vidare sidan 11.

Diamyd® har tidigare utvärderats i flera kliniska stu-
dier, bland annat i ett fas III-program med två parallella 
studier, en i USA och en i Europa, omfattande fler än 660 
barn och ungdomar som nyligen insjuknat i typ 1-diabetes.  
Resultaten visade att den europeiska studien inte upp-
nådde den primära effektparametern att bevara betacells-
funktionen, mätt som måltidsstimulerad C-peptid, även 
om en viss positiv effekt observerades. Baserat på resul-
taten togs beslutet att inte slutföra fas III-programmet. 
Tack vare en bevisat god säkerhetsprofil och etablerad 
tillverkningsprocess finns Diamyd® tillgängligt för kliniska 
studier och nya fas III-studier kan initieras på kort tid. 

prevention av typ 1-diabetes 
Långt innan symtom på typ 1-diabetes uppkommer bör-
jar processen där kroppens eget immunförsvar bryter ner 
de insulinproducerande betacellerna i bukspottkörteln. 
När de klassiska symtomen på sjukdomen uppstår finns 
bara en liten del kvar av den egna betacellsfunktionen. 
Genom att mäta diabetesmarkörer i blodet, så kallade 
autoantikroppar, kan man spåra denna process och på så 
sätt förutsäga vilka barn som löper hög risk att utveckla 
typ 1-diabetes. Om det skulle gå att stoppa den autoim-
muna attacken tidigt, det vill säga innan dess att ned-
brytningen av betacellsfunktionen har gått så långt att 
symtom uppstår, skulle man kunna förhindra att diabetes 
bryter ut. Behandling med Diamyd® för prevention av typ 
1-diabetes avser att fördröja eller förhindra sjukdomsför-
loppet så personer med hög risk för att få typ 1-diabetes 
inte får kliniska symtom. 

En svensk preventionsstudie, DiAPREV-IT, pågår 
sedan 2009 med syftet att utvärdera om behandling med 
diabetesvaccinet Diamyd® kan fördröja eller förhindra att 
barn med hög risk att få typ 1-diabetes utvecklar kliniska 
symtom på sjukdomen, se vidare sidan 11.

behandling av lada
Behandling med Diamyd® vid LADA, som liknar typ 
1-diabetes i många avseenden men är långsammare, avser 
att ingripa i den autoimmuna attacken och stoppa eller 
bromsa nedbrytningsprocessen och rädda den kvarva-
rande betacellsfunktionen, i syfte att undvika att dessa 
patienter måste behandlas med insulin.

Diamyd Medical har genomfört en randomiserad, 
dubbelblind och placebokontrollerad fas II-studie med 
47 LADA-patienter där olika doser av Diamyd® testades. 
Fem års uppföljning av deltagarna visade att risken att be-
höva ta insulin minskade efter behandling med Diamyd® 

jämfört med placebo.

Marknadspotential 
Forskare har kunnat konstatera att risken för diabetes-
komplikationer kan minska med 60–80 procent hos 
typ 1-diabetespatienter som har någon form av egen 
betacellsfunktion bevarad. Baserat på detta tillsammans 
med uppgifter hämtade från rapporter och artiklar om 
vad det kostar att behandla olika typer av diabetesrelate-
rade komplikationer och i vilken omfattning de förekom-
mer, har Diamyd Medical tillsammans med konsulter 
inom området beräknat att samhället skulle kunna 
spara mer än 15 000 USD per patient i behandlings- och 
läkemedelskostnader om förekomsten av vissa typiska 
diabeteskomplikationer hos typ 1-diabetespatienter kan 
reduceras. Om ytterligare komplikationer tas med i 
beräkningen ökar summan avsevärt. Därutöver tillkom-
mer minskat personligt lidande och minskade kostnader 
för arbetsbortfall. Sådana hälsoekonomiska beräkningar 
kommer att användas för att motivera framtida prissätt-
ning av behandlingen.

Med ett antaget försäljningspris på 15 000 USD per 
behandling och 80 000 sjukdomsfall per år skulle markna-
den i Europa och USA för nydebuterad typ 1-diabetes vara 
värd över en miljard USD per år. Därutöver utgör patien-
ter med LADA en betydande marknad. Ett flertal studier 
och Bolagets kliniska prövningar har visat att cirka tio 
procent av alla med typ 2-diabetes egentligen har LADA. 
2012 bedömdes det finnas cirka 371 miljoner personer 
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Patientmöte med Eva Örtqvist, överläkare och specialist på barndiabetes vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna. Eva Örtqvist är prövare i den pågående  
fas II-studien DIABGAD-1, där diabetesvaccinet Diamyd® testas i kombination med relativt höga doser av D-vitamin och ibuprofen.



med diabetes i världen, varav 85–95 procent utgörs av typ 
2-diabetes. Detta innebär att det i dag uppskattningsvis 
finns över 30 miljoner personer med LADA i världen. 

Diamyd Medicals potentiella andel av den ovan be-
skrivna marknaden beror till stor del på hur den framtida 
behandlingsregimen vid typ 1-diabetes och LADA kom-
mer att se ut.

andra terapier under utveckling
Det finns en handfull terapier under utveckling som 
syftar till att hindra eller bromsa den autoimmuna at-
tacken mot de insulinproducerande betacellerna vid typ 
1-diabetes och LADA. Det pågår mycket forskning och 
utveckling inom området, men det är framförallt två an-
dra behandlingsstrategier för typ 1-diabetes som ligger i 
jämförbar fas med Diamyd Medical. Dessa har genomfört 
fas III-studier utan att kunna visa tillräckligt bra effekt på 
egen hand och anses vara potentiella komponenter i en 
framtida kombinationsbehandling. 

Amerikanska bolaget Macrogenics har anti-CD3- 
antikroppen Teplizumab, och GlaxoSmithKline anti-
CD3-antikroppen Otelixizumab. Vid typ 1-diabetes är 
det vissa av kroppens T-celler (kallas T-effektorceller) 
som angriper och förstör betacellerna i bukspottkörteln. 
Behandling med anti-CD3-antikroppar slår temporärt ut 
T-cellerna och trycker ner och försvagar immunförsvaret, 

så kallad immunosuppression. Macrogenics samarbetade 
tidigare med Eli Lilly, men driver nu sitt projekt själva 
igen efter det att Eli Lilly sade upp avtalet när resultaten 
från deras fas III-studie blev kända. GlaxoSmithKline 
övertog sitt projekt från det mindre bolaget Tolerx efter 
det att resultaten från deras fas III-studie blev kända. 

Andromeda Biotech Ltd, ägt av Clal Biotechnology 
Industries och Teva Pharmaceutical Industries, utvecklar 
en immunomodulerande syntetisk peptid, DiaPep277®, 
för behandling av typ 1-diabetes. Peptiden modulerar 
immunsystemet och ska därigenom kunna reducera eller 
hindra nedbrytningen av betacellerna. Ingen effekt ob-
serverades i en fas II-studie med barn med typ 1-diabetes 
varför fas III-studier bedrivs endast i vuxna patienter. 
Resultaten från deras första fas III-studie visade inte på 
tillräcklig betacellsbevarande effekt. En andra fas III-
studie med DiaPep277® pågår. Förutom dessa projekt har 
det testats många immunomodulerande läkemedel som 
redan är godkända för behandling av andra sjukdomar 
än typ 1-diabetes av olika akademiska forskargrupper. 
Ännu har inga av dessa försök lyckats visa bestående god 
effekt med en acceptabel säkerhetsprofil. 

Novo Nordisk öppnade 2012 ett forskningscenter 
med 20 forskare i Seattle, USA, med målet att ta projekt 
inom immunoterapi från upptäcktsfas till små explorativa 
kliniska studier i typ 1-diabetes. 
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Diabetesvaccinet Diamyd® formuleras vid Octoplus i Nederländerna.



Utvecklingen av diabetesvaccinet Diamyd® fortsätter med flera parallella fas ii-studier och med Diamyd medical som en 

hubb för gaD-baserad läkemedelsutveckling. Två forskarinitierade fas ii-studier pågår idag med Diamyd®, den ena med 

fokus på kombinationsterapi och den andra med fokus på prevention. Diamyd medicals målsättning är att inom tre år ha 

ytterligare tre forskarinitierade studier igång med Diamyd®.

diabgad-1
I februari 2013 startades en forskarinitierad klinisk 
studie, DIABGAD-1, med diabetesvaccinet Diamyd®. 
Studien, som är den första i sitt slag, kombinerar diabe-
tesvaccinet Diamyd® med relativt höga doser av D-vitamin 
och det inflammationsdämpande läkemedlet ibuprofen. 
Syftet med behandlingen är att bevara kroppens egen 
förmåga att producera insulin och kontrollera blod-
sockret hos barn och ungdomar som nyligen insjuknat i 
typ 1-diabetes. Tanken med kombinationen är att skapa 
gynnsamma förutsättningar för diabetesvaccinet Diamyd® 
att verka genom att tillfälligt dämpa inflammationen i 
bukspottkörteln samtidigt som D-vitamin tros stärka den 
del av immunförsvaret som Diamyd® ska stimulera. Stu-
dien kommer även att utvärdera effekten av en dubbel 
dos av diabetesvaccinet Diamyd®. 

DIABGAD-1 är en dubbelblind, randomiserad och 
placebokontrollerad fas II-studie som omfattar 60 barn 
och ungdomar mellan 10 och 18 år som nyligen diagnos-
tiserats med typ 1-diabetes. Studien kommer att pågå i 
totalt 30 månader från det att den sista patienten rekry-
terats, där en första utvärdering kommer att genomföras 
redan efter 6 månader med fokus på immunologiska 
markörer. Screening och rekrytering av patienter pågår 
och första resultaten beräknas kunna presenteras 2015.

Diamyd Medical har tecknat avtal med Linköpings 
universitet om att genomföra studien. Professor Johnny 
Ludvigsson är huvudprövare och sponsor för studien 
och Diamyd Medical har deltagit i designen av studien. 
Studien genomförs vid flera barndiabeteskliniker i Sve-
rige och finansieras via forskningsanslag medan Diamyd 
Medical står för studieläkemedel och vissa andra kostna-
der samt har möjlighet att utnyttja studieresultaten. 

diaprev-it
Diabetesvaccinet Diamyd® utvärderas sedan 2009 i en 
svensk forskarinitierad fas II-studie, DiAPREV-IT, med syf-
tet att utvärdera om vaccinet kan fördröja eller förhindra 
att barn med hög risk att få typ 1-diabetes inte utvecklar 
kliniska symtom på sjukdomen.

Barnen som deltar i studien har inte diagnostiserats 
med diabetes, men har alla konstaterats ha en pågående 
autoimmun process där deras blodsockerkontrollerande 
betaceller i bukspottkörteln attackeras och bryts ned 
av det egna immunförsvaret. Om inte nedbrytningen 
stoppas, kan den på sikt leda till typ 1-diabetes. Förebyg-
gande behandling med diabetesvaccinet Diamyd® avser 
att stoppa den autoimmuna attacken tidigt och därmed 
förhindra att sjukdomen bryter ut. Studien ger värdefull 
information som kan ligga till grund för större preven-
tionsstudier. 

DiAPREV-IT är en dubbelblind, randomiserad och 
placebokontrollerad fas II-studie som omfattar 50 barn 
från fyra års ålder som genom mätning av diabetesmar-
körer, så kallade autoantikroppar, i blodet visat sig ha 
hög risk att utveckla typ 1-diabetes. Barnen kommer att 
följas under totalt fem år med provtagning och sockerbe-
lastningar för att utvärdera betacellsfunktionen, ett mått 
på kroppens egen förmåga till insulinproduktion och 
blodsockerkontroll. Studien fullrekryterades 2012 och 
de första resultaten beräknas kunna sammanställas tre 
år efter att den sista deltagaren inkluderats, och därmed 
presenteras 2015. 

Studien drivs av en forskargrupp vid Lunds univer-
sitet och finansieras av forskningsanslag. Helena Elding 
Larsson är huvudprövare och sponsor för studien. 
Diamyd Medical står för studieläkemedel och har deltagit 
i designen av studien och har möjlighet att utnyttja stu-
dieresultaten. 

Studier med Diamyd
®

Pågående kliniska
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läkemedelsutveckling tar mycket lång tid och är generellt sett förenat med hög risk och stora kostnader. För att få ett 

läkemedel godkänt och registrerat krävs att läkemedelskandidaten tar sig igenom en rad olika utvecklingssteg. Därutöver 

tillkommer den kostnadskrävande utvecklingen av en komplicerad tillverkningsprocess. Diamyd medicals diabetesvaccin  

är färdigt för kliniska studier i barn tack vare en visat god säkerhetsprofil och en etablerad tillverkningsprocess.

Sedan rättigheterna till GAD inlicensierades i mitten av 
90-talet har Diamyd Medical, i egen regi och till en låg 
kostnad jämfört med industristandard, bedrivit ett flertal 
prekliniska och kliniska studier med diabetesvaccinet 
Diamyd® och parallellt utvecklat tillverkningsprocessen. 
Diabetesvaccinet har uppvisat en god säkerhetsprofil och 
det är en stor tillgång att ha en etablerad tillverkningspro-
cess. Det gör diabetesvaccinet attraktivt för forskare inom 
akademi och industri att testa i olika typer av forskarinitie-
rade studier. Det innebär också att nya fas III-studier kan 
initieras på kort tid.

kliniskt utvecklingsarbete fraM till idag 
Diabetesvaccinet Diamyd® har utvärderats i ett globalt fas 
III-program med två parallella fas III-studier, en i Europa 
och en i USA, omfattande fler än 660 barn och ungdomar 
mellan 10 och 20 år som nyligen insjuknat i typ 1-diabetes. 
Resultaten visade att den europeiska studien inte uppnådde 
den primära effektparametern att bevara betacellsfunk-
tionen, mätt som måltidsstimulerad C-peptid, även om en 
viss positiv effekt observerades. P-värdet för den primära 
effektparametern var 0,10. Patienterna som behandlades 
med Diamyd® hade i genomsnitt kvar 16,4 procent mer 
egen insulinproduktion (mätt som måltidsstimulerad C-
peptid) vid 15 månader än de som fått placebo. Behand-
lingen tolererades väl, då ett liknande antal biverkningar 
rapporterades i såväl de grupper som behandlades med 
Diamyd® som i den placebobehandlade gruppen. Baserat 
på resultaten togs beslutet att inte slutföra fas III-program-
met i Europa och USA. 

Fas III-studierna med Diamyd® startades som en följd 
av positiva resultat från en 30 månader lång fas II-studie 
med läkemedelskandidaten, omfattande 70 barn och ung-
domar med nydiagnostiserad typ 1-diabetes. Därutöver har 
även en randomiserad, dubbelblind och placebokontrol-
lerad fas II-studie med 47 LADA-patienter genomförts där 
olika doser av Diamyd® testades. Fem års uppföljning av 
deltagarna visade att risken att behöva ta insulin minskade 
efter behandling med Diamyd® jämfört med placebo.

Utöver kliniska studier i egen regi har även ett antal 
externa studier med Diamyd® genomförts av fristående 

forskare och forskningsorganisationer, så kallade forskar-
initierade eller forskarledda studier. Amerikanska forsk-
ningskonsortiet Type 1 Diabetes TrialNet som finansieras 
av NIH (National Institutes of Health) och NIDDK 
(National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney 
Diseases) har till exempel genomfört en fas II-studie. Stu-
dien, som rekryterade 145 patienter mellan tre och 45 år 
gamla med nydiagnostiserad typ 1-diabetes, uppnådde inte 
den primära effektparametern att bevara kroppsegen insu-
linproduktion, mätt som måltidsstimulerad C-peptid, hos 
patienter behandlade med Diamyd® jämfört med placebo.

process- och produktionsutveckling
Läkemedelstillverkning lyder under ett strikt regelverk 
som kallas Good Manufacturing Practice (GMP) som stäl-
ler höga kvalitetskrav. Tillverkning av biologiska läkemedel 
är komplext och mindre bolag underskattar ofta svårig-
heterna och kostnaderna förknippade med att utveckla 
en tillverkningsprocess som uppfyller GMP-kraven och är 
stabil samt ger tillräckligt högt utbyte av produkten. Stora 
läkemedelsbolag brukar lyfta fram brister i tillverknings-
processen som en av de vanligaste och allvarligaste svaghe-
terna i de projekt de utvärderar för inlicensiering.

Diamyd Medical har en väl utvecklad tillverkningspro-
cess på plats för diabetesvaccinet Diamyd®, vilket repre-
senterar ett stort värde. Den har tagits fram och förfinats 
under många år och ett mycket stort utvecklingsarbete 
genomfördes tillsammans med Johnson & Johnson under 
2010/2011 för att göra produktionsapparaten redo för 
kommersiell lansering.

GAD-proteinet som är den aktiva substansen i diabetes-
vaccinet Diamyd® tillverkas av Protein Sciences i USA. 
GAD-proteinet transporteras sedan till Octoplus i Neder-
länderna där det formuleras med Alhydrogel, ett adjuvans 
som ingår i en mängd olika vacciner på marknaden.

I september 2013 lät Diamyd Medical producera nya 
batcher av diabetesvaccinet Diamyd® och matchande pla-
cebo med den uppdaterade tillverkningsprocessen. Efter 
produktionen genomförs omfattande tester på produkten 
för att bekräfta att den uppfyller alla tillverkningskrav. De 
nya flaskorna förväntas bli tillgängliga för användande 

läkemedelsutveckling
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i kliniska studier under november månad. Med ett stort 
lager av färskt diabetesvaccin på hyllan kan Bolaget till-
handahålla prövningsläkemedel för omfattande kliniska 
studier under flera år framåt.

strategi för fortsatt utveckling 
Bolagets strategi för den fortsatta utvecklingen av 
diabetes  vaccinet är att förbättra effekten genom att 
kombinera behandling med Diamyd® med andra 
läkemedel, behandla tidigare i sjukdomsprocessen eller 
uppdatera produktens sammansättning eller metod att 
leverera GAD till kroppen. 

Nya behandlingsstrategier
Givet resultaten i de senaste studierna med Diamyd® och 
i flera andra stora studier i typ 1-diabetes med andra sub-
stanser från andra bolag, är den dominerande hypotesen 
bland diabetesforskare idag att nyckeln till att framgångs-
rikt behandla typ 1-diabetes är att angripa sjukdomen från 
flera håll samtidigt genom att kombinera olika läkemedel, 
alternativt behandla tidigare i sjukdomsprocessen innan 
sjukdomen brutit ut. Kombinationsterapier har till exem-
pel varit avgörande för framstegen inom cancerbehand-
ling under senare år.

Många, kanske flertalet, ledande forskare menar att 
framtidens behandling av typ 1-diabetes måste involvera 
ett så kallat autoantigen, såsom GAD. Effekten av behand-
ling med diabetsvaccinet Diamyd® tros kunna förstärkas 
om diabetesvaccinet ges rätt förutsättningar att verka, till 
exempel i kombination med andra läkemedel som påver-
kar immunsystemet på kompletterande sätt. 

Diamyd Medical har sedan våren 2013 en exklusiv 
licens från University of California i Los Angeles (UCLA) 
för en patentansökan på den specifika kombinationstera-
pin GAD eller Diamyd® plus GABA (gammaaminosmör-
syra) som visat goda resultat i prekliniska försök.

Redan idag pågår en så kallad kombinationsstudie, 
DIABGAD-1, där man kombinerar diabetesvaccinet  
Diamyd® med relativt höga doser av D-vitamin och det 
anti-inflammatoriska läkemedlet ibuprofen i syfte att för-
stärka diabetesvaccinets effekt. Det pågår även en svensk 
preventionsstudie, DiAPREV-IT, med syftet att utvärdera 
om behandling med diabetesvaccinet Diamyd® kan 
fördröja eller förhindra att barn med hög risk att få typ 
1-diabetes utvecklar kliniska symtom på sjukdomen.

Diabetesvaccinet 2.0
Det är också intressant att fundera kring hur GAD-produk-
ten i sig kan uppdateras och vidareutvecklas, alltså hur en 
version 2.0 av diabetesvaccinet skulle se ut. En uppdaterad 
version kan inte bara ge bättre effekt utan också erbjuda 
förnyat patentskydd. Här finns flera möjliga spår och även 
här spelar Bolagets samarbetspartners en viktig roll.

Externa studier och forskarallianser
Diamyd Medical avser att fortsätta testa diabetesvaccinet 
i främst externt finansierade pilotstudier och att bygga 
forskarallianser världen över för att hitta rätt kombination 
av diabetesvaccinet och andra substanser för att uppnå en 
stark betacellsbevarande effekt. Diabetesvaccinet Diamyd® 
har fördelen av att vara färdigt för kliniska studier i barn 
tack vare en visat god säkerhetsprofil och en etablerad 
tillverkningsprocess och är därför attraktivt för forskare 
inom akademi och industri att testa både i kombination 
med andra substanser och som förebyggande behandling. 
Genom att arbeta med externt finansierade forskargrup-
per inom både akademi och industri kan Bolaget testa fler 
behandlingsmetoder och till lägre kostnad än om Bolaget 
skulle driva och finansiera all utveckling själv. Eftersom 
Diamyd® med den aktiva substansen GAD är godkänt för 
kliniska studier på människor finns det också möjlighet att 
på kort tid initiera nya fas III-studier.

Läkemedel som introduceras för klinisk användning har genomgått en lång, riskfylld och kostsam utvecklingsprocess. I genomsnitt tar det 12-13 år att utveckla 
ett läkemedel. För att få ett läkemedel godkänt och registrerat krävs att den tilltänkta läkemedelskandidaten tar sig igenom en rad olika utvecklingssteg. Parallellt 
med den prekliniska och kliniska utvecklingen sker ett omfattande process- och produktionsutvecklingsarbete för att ha en kommersiellt gångbar tillverknings-
process färdig i samband med erhållande av marknadsgodkännande.

ProcESS- och ProDUkTIoNSUTVEcklINg

klINISk läkEmEDElSUTVEcklINg

Upptäckt och 
identifiering av 

protein

Forskning och 
utveckling

Prekliniska toxikologiska och 
farmakologiska studier

kliniska studier
Fas I

kliniska studier
Fas II

kliniska studier
Fas III

kliniska studier
Fas IV

Process-
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Produktion enligt good manufacturing Practice (gmP)
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Diamyd medical är ett svenskt diabetesbolag med en liten organisation som tack vare en beprövad outsourcing-modell  

och ett nätverk med expertkompetens kan bedriva kostnadseffektiv läkemedelsutveckling från preklinisk forskning till 

klinisk utveckling i fas iii.

Verksamheten bedrivs i ett bolag, Diamyd Medical AB. 
Bolagets organisation är liten och präglas av effektivitet. 
Beslutsvägarna är korta och den interna kommunikatio-
nen öppen och direkt. Diamyd Medical har 7 anställda, 
varav 2 män och 5 kvinnor, och huvudkontoret ligger i 
Stockholm.

outsourcing-Modell
Diamyd Medical drivs enligt en kostnadseffektiv outsour-
cing-modell där delar av den operativa verksamheten 
kontrakteras ut till kvalificerade samarbetspartners med 
expertkompetens. En mindre grupp medarbetare styr, 
leder och genomför projekt inom områden som klinisk 
och preklinisk utveckling, regulatoriska frågor, produk-
tion och affärsutveckling. Därigenom har Bolaget möjlig-
het att bedriva utveckling från tidig upptäckt, genomföra 
prekliniska och kliniska studier, hantera regulatoriska 
processer för potentiella läkemedelskandidater samt 
driva utlicensieringsprocesser. Modellen bidrar också 
till hög flexibilitet där resurserna vid behov snabbt kan 
omfördelas mellan olika projekt. 

vetenskapligt och Medicinskt rÅd
Diamyd Medical har tillgång till expertkompetens inom 
sina forskningsområden genom ett vetenskapligt och 
medicinskt råd bestående av elva ledande vetenskapsmän 
från USA, Kina, Kanada, Nederländerna, Storbritannien 
och Sverige. Rådet kommunicerar regelbundet och dis-
kuterar uppnådda resultat och framtida planer avseende 
forskning och utveckling. Rådet är en viktig informa-
tionskälla för Bolaget och enskilda ledamöter rådfrågas 
ofta om medicinska och vetenskapliga frågeställningar 
som löpande uppstår i verksamheten. Därutöver fungerar 
ledamöterna som ambassadörer för Diamyd Medical gen-
temot akademiska och företagsanknutna forskare. 
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Som investering
Den genomförda omstruktureringen och uppdelningen av Diamyd-koncernen skapar fokus och synliggör värden samt ger 

en tydligare investeringsprofil. Det nya Diamyd medical är ett renodlat diabetesbolag som ska generera aktieägarvärde 

genom att utveckla och marknadsföra produkter inom diabetesområdet, framför allt sådana som leder till att förhindra, 

behandla och bota typ 1-diabetes. Om Diamyd medical kan tillvarata de värden som byggts upp i Bolaget och agera på 

nya affärsmöjligheter som uppstår finns det stor chans att Diamyd medical kan spela en betydande roll i kampen mot 

diabetes samtidigt som aktieägarna kan få god avkastning på sin investering. 

Diamyd medical

DIAMYD
MEDICAL

Diabetesvaccinet Diamyd®

•   Forskarvärlden betraktar antigenspecifik terapi, 
såsom gaD, som en avgörande pusselbit i den 
framtida lösningen för att förhindra eller bota 
typ 1-diabetes, med fokus på kombination och 
prevention.

•   Diamyd® finns tillgängligt för kliniska studier i 
barn tack vare god säkerhetsprofil och etablerad 
tillverkningsprocess.

•   nya studier kan initieras på kort tid.

•   Två pågående forskarinitierade kliniska  
studier.

Starkt varumärke inom diabetes

•   Starkt renommé inom den globala diabetsvärlden 
och ett väl utvecklat nätverk inom såväl akade-
min som industrin.

•   intresse från forskare att testa kombinationstera-
pier med gaD liksom att studera möjligheterna 
att förebygga typ 1-diabetes med gaD i ett tidigt 
skede av sjukdomsprocessen.

Starkt track record och  
effektiv affärsmodell 

•   erfarenhet av kostnadseffektiv  
utveckling från preklinik till globala fas iii-studier.

•   erfarenhet av att driva fram kommersiella avtal 
med globala läkemedelsbolag, har slutit ett av 
Sveriges största biotech-avtal någonsin.

•   Outsourcing-modell och flexibel och entrepre-
nörsdriven organisation medför låga utvecklings-
kostnader i förhållande till industriell standard.

•   möjlighet att ta in nya produkter samt att bedriva 
utveckling fram till kommersialisering genom 
olika typer av strategiska partnerskap.

Stor marknadspotential 

•   Finns ingen behandling på marknaden mot den 
autoimmuna processen som orsakar typ 1-diabetes 
och laDa.

•   Diabetes ökar globalt med Sverige som ett av de 
mest drabbade länderna och diabetesdebuten 
kryper ned i åldrarna.

•   marknaden för nydebuterad typ 1-diabetes  
bedöms vara värd över en miljard USD per år.
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Förvaltningsberättelse

legal struktur och ägarförhÅllanden
Verksamheten bedrivs i ett bolag, Diamyd Medical AB. 
Diamyd Medical hette tidigare Diamyd Therapeutics och 
var ett dotterbolag till Diamyd Medical AB (nuvarande 
Mertiva AB). Under räkenskapsåret 2012/2013 delades 
Diamyd Therapeutics AB ut till aktieägarna och listades 
därefter på NASDAQ OMX First North. Diamyd Thera-
peutics bytte också namn till Diamyd Medical. Den 31 
augusti 2013 hade Diamyd Medical 5 850 aktieägare. 

verksaMheten
Diamyd Medical är ett diabetesbolag med lång historia. 
Bolaget utvecklar sedan 1994 diabetesvaccinet Diamyd® 
med den aktiva substansen GAD som har potential att bli 
en avgörande pussel bit i den framtida lösningen för att 
förhindra, behandla och bota typ 1-diabetes och andra 
former av autoimmun diabetes. Diamyd Medical har i 
egen regi kostnadseffektivt drivit utvecklingen av diabetes-
vaccinet till globala fas III-studier som ledde till ett av 
Sveriges största biotech-avtal någonsin. 

Bolaget arbetar enligt en affärsmodell som kan anpas-
sas efter Bolagets verksamhet och yttre omständigheter. 
För att bibehålla hög flexibilitet outsourcas delar av den 
operativa verksamheten till kvalificerade samarbetspartners 
med expertkompetens. En mindre grupp medarbetare 
leder, styr och genomför projekt inom områden som 
klinisk och preklinisk utveckling, regulatoriska frågor, 
produktion och affärsutveckling.

Diamyd Medicals strategi och affärsmodell är anpas-
sade för att få ut maximalt av de värden som under lång 
tid byggts upp i Bolaget framförallt genom utvecklingen 
av GAD och diabetesvaccinet Diamyd®. Strategin utgår 
från fortsatt utveckling av Diamyd®, industriella partner-
skap samt utvidgning av affären inom diabetesområdet.

Projektportfölj
Diamyd Medicals primära utvecklingsplattform utgår 
från den exklusivt licensierade GAD-molekylen som är 
den aktiva substansen i diabetesvaccinet Diamyd®. Målet 
med utvecklingen av Diamyd® och GAD är att förhindra, 
fördröja eller stoppa den autoimmuna attacken på betacel-
lerna i typ 1-diabetes eller LADA, antingen i kombination 

med andra läkemedel eller som förebyggande behand-
ling. Målsättningen är att Diamyd® och GAD ska kom-
mersialiseras och bli en del av standardbehandlingen 
mot typ 1-diabetes och LADA.

Sedan rättigheterna till GAD inlicensierades i mitten 
av 90-talet har Bolaget, i egen regi, bedrivit ett flertal 
prekliniska och kliniska studier med diabetesvaccinet 
Diamyd®, däribland ett globalt fas III-program där fler 
än 660 barn och ungdomar som nyligen insjuknat i typ 
1-diabetes deltog. Utöver Bolagets egna kliniska studier 
har även ett antal externa studier med Diamyd® genom-
förts av fristående forskare och forskningsorganisationer, 
så kallade forskarinitierade eller forskarledda studier.

Forskningsfältets fokus ligger idag på att testa kom-
binationer av flera läkemedel för att angripa sjukdomen 
från flera håll samt att behandla tidigare i sjukdomspro-
cessen för att förebygga att typ 1-diabetes och annan 
autoimmun diabetes bryter ut. Forskningen visar också 
att framtidens behandling av typ 1-diabetes sannolikt 
involverar ett så kallat autoantigen, såsom GAD. 
I enlighet med detta är Diamyd Medicals strategi att 
testa diabetesvaccinet Diamyd® i främst externt finansie-
rade pilotstudier och att bygga forskarallianser världen 
över för att hitta rätt kombination av Diamyd® och 
andra substanser för att uppnå en stark betacellsbeva-
rande effekt. Två forskarinitierade studier med Diamyd® 
pågår, en preventionsstudie och en kombinationsstudie 
i typ 1-diabetes där resultat väntas under 2015. Målet är 
att inom tre år starta ytterligare tre kliniska studier med 
diabetesvaccinet Diamyd®.

Utöver det GAD-baserade diabetesvaccinet har Diamyd 
Medical en exklusiv licens från University of California 
i Los Angeles (UCLA) för en patentansökan på den 
specifika kombinationsterapin GAD plus GABA (gamma-
aminosmörsyra) som visat goda resultat i prekliniska 
försök. Licensen omfattar även rättigheter till terapeutisk 
användning av GABA vid diabetes och andra inflamma-
tionsrelaterade sjukdomar. För att möjliggöra en proaktiv 
utveckling av de exklusiva rättigheterna och för att inte 
inkräkta på den befintliga utvecklingsplanen för diabetes-
vaccinet Diamyd® har Bolaget i juni 2013 genomfört en 
företrädesemission om 20,7 MSEK. 

Styrelsen och verkställande direktören för Diamyd medical aB (publ), organisationsnummer 556242-3797, med säte  

i Stockholm avger härmed sin årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2012 till och med 31 augusti 2013.
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Pågående kliniska studier
DIABGAD-1 startades i februari 2013 och är en forskar-
initierad klinisk fas II-studie med diabetesvaccinet Diamyd® 
som omfattar 60 barn och ungdomar mellan 10 och 18 år, 
som nyligen diagnostiserats med typ 1-diabetes. Studien, 
som är den första i sitt slag, kombinerar diabetesvaccinet 
Diamyd® med relativt höga doser av D-vitamin och det 
inflammationsdämpande läkemedlet ibuprofen. Syftet 
med behandlingen är att bevara kroppens egen förmåga 
att producera insulin och kontrollera blodsockret hos 
barn och ungdomar som nyligen insjuknat i typ 1-diabetes. 
Tanken med kombinationen är att skapa gynnsamma 
förutsättningar för diabetesvaccinet Diamyd® att verka 
genom att tillfälligt dämpa inflammationen i bukspott-
körteln samtidigt som D-vitamin tros stärka den del av 
immunförsvaret som Diamyd® ska stimulera. Studien 
kommer även att utvärdera effekten av en dubbel dos 
av diabetesvaccinet Diamyd®. Studien genomförs vid 
flera barndiabeteskliniker i Sverige och finansieras via 
forskningsanslag medan Diamyd Medical står för studie-
läkemedel och vissa andra kostnader samt har möjlighet 
att utnyttja studieresultaten. Screening och rekrytering 
av patienter pågår och första resultaten beräknas kunna 
presenteras 2015. 

DiAPREV-IT är en svensk forskarinitierad fas II-studie 
som sedan 2009 utvärderar diabetesvaccinet Diamyd® i 
syfte att se om vaccinet kan fördröja eller förhindra att 
barn med hög risk att få typ 1-diabetes utvecklar kliniska 
symtom på sjukdomen. Studien omfattar 50 barn från 
fyra års ålder som genom mätning av diabetesmarkörer 
i blodet visat sig ha hög risk att utveckla typ 1-diabetes. 
Barnen som deltar i studien har inte diagnostiserats 
med diabetes, men har alla konstaterats ha en pågående 
autoimmun process där deras blodsockerkontrollerande 
betaceller i bukspottkörteln attackeras och bryts ned av 
det egna immunförsvaret. Förebyggande behandling 
med diabetesvaccinet Diamyd® avser att stoppa den 
autoimmuna attacken tidigt och därmed förhindra att 
sjukdomen bryter ut. Studien ger värdefull information 
som kan ligga till grund för större preventionsstudier. 
Barnen kommer att följas under totalt fem år med 
provtagning och sockerbelastningar för att utvärdera 
betacellsfunktionen, ett mått på kroppens egen förmåga 
till insulinproduktion och blodsockerkontroll. Studien 
drivs av en forskargrupp vid Lunds universitet och finan-
sieras av forskningsanslag, men Diamyd Medical står för 
studieläkemedel och har deltagit i designen av studien 

och har möjlighet att utnyttja studieresultaten. Studien 
fullrekryterades 2012 och de första resultaten beräknas 
kunna sammanställas tre år efter att den sista deltagaren 
inkluderats, och därmed presenteras 2015. 

Patentsituation
Diamyd Medical innehar en exklusiv licens för patent 
på till verkning och terapeutisk användning av GAD och 
GAD-genen från University of California, USA. Patenten 
gäller till 2021 i USA med möjlighet till viss förlängning.  
Kombinationsbehandling eller uppdateringar av produk-
ten kan ge möjligheter till förnyat patentskydd. Diamyd 
Medical innehar till exempel en exklusiv licens för en 
patentansökan på kombinationsterapin GAD plus GABA 
(gammaaminosmörsyra) från University of California. 
Om patentansökan beviljas gäller patentet till cirka 
2030 i USA, Europa, och eventuellt andra delar av värl-
den. Licensen omfattar även rättigheter till terapeutisk 
användning av GABA vid diabetes och andra inflamma-
tionsrelaterade sjukdomar.

Utöver patentskyddet bedöms Diamyd® som biologiskt 
läkemedel kunna åtnjuta data- och marknadsexklusivitet 
i åtta till elva år i Europa efter marknadsgodkännande 
av europeiska läkemedelsmyndigheten EMA och upp till 
tolv år i USA efter amerikanskt marknadsgodkännande. 
I USA har amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA 
även beviljat Diamyd® särläkemedelsstatus (Orphan Drug 
Designation). Särläkemedel åtnjuter sju års marknads-
exklusivitet efter godkännande i USA.

Intressebolag
Diamyd Medical har en ägarandel om 10 procent i det 
amerikanska genterapibolaget Periphagen Holdings, 
Inc. som utvecklar smärtbehandlingar baserade på den 
patenterade tekniken Nerve Targeting Drug Delivery 
System (NTDDS). Utöver aktierna har Diamyd Medical 
en fordran på Periphagen om 1 miljon USD med 15 års 
löptid. Fordran övertogs från tidigare Diamyd Medical i 
samband med att Diamyd Therapeutics delades ut till ak-
tieägarna. Fordran var vid övertagandet helt nedskriven 
och är redovisad till 0 SEK i balansräkningen. Därutöver 
kan Diamyd Medical erhålla upp till 9 miljoner USD om 
vissa utvecklingsresultat uppnås i så kallade milstolps-
betalningar. Dessutom ska Diamyd Medical erhålla 10 
procent av upfront-betalningar och andra betalningar 
som Periphagen Holdings, Inc. kan komma att få från 
framtida partners, liksom royalty på försäljningsintäkter 
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av NTDDS-baserade läkemedel. Diamyd Medical och 
Periphagen har också avtalat om korsvisa rättigheter till 
GAD respektive NTDDS för användingen inom respek-
tive bolags terapiområde, diabetes respektive smärta. 

väsentliga händelser, före detta
Moderbolaget diaMyd Medical 
(nuvarande Mertiva), 
1 septeMber – 22 april 2013
Diamyd Medical beslutade i oktober 2012 att avsätta högst 
30 miljoner SEK över tre år till utvecklingen av diabetes-
vaccinet Diamyd®. Utvecklingsverksamheten koncentre-
rades till dotterbolaget Diamyd Therapeutics.

Diamyd Medical meddelade i januari 2013 att en ny 
klinisk studie startas med diabetesvaccinet Diamyd®. I 
studien testas Diamyd® i en unik kombination med andra 
läkemedel i syfte att förstärka diabetesvaccinets effekt. 
Diamyd Medical har tecknat avtal med Linköpings univer-
sitet om att genomföra den forskarinitierade studien och 
studien har godkänts av Läkemedelsverket. 

Vid en extra bolagsstämma den 31 januari 2013 
behandlades den dåvarande styrelsens fullständiga förslag 
till inlösen av aktier och fondemission, inklusive styrelsens 
och revisorernas yttranden och redogörelser enligt aktie-
bolagslagen, samt det alternativa förslaget avseende struk-
turen av inlösenförfarandet som framställts av aktie ägaren 
Bertil Lindkvist. Inget av de framlagda förslagen om 
minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägar-
na uppnådde erforderlig majoritet enligt aktiebolagslagen. 
Därmed förföll även förslaget till fondemission.

Den 8 februari 2013 inkom en grupp aktieägare, som 
uppgav sig företräda 8 883 351 B-aktier i Diamyd Medical, 
med en begäran om extra bolagsstämma för att bland 
annat behandla ett förslag att Diamyd Medical skulle gå 
i omedelbar likvidation. Den 18 februari 2013 offentlig-
gjordes att en grupp aktieägare i Diamyd Medical AB, som 
representerade en majoritet av rösterna i bolaget, hade 
nått en överenskommelse om att skifta ut överskottet i 
moderbolagets kassa till aktieägarna samt att stämpla om 
alla aktier till B-aktier med lika rösträtt. De enades också 
om att aktierna i dotterbolaget Diamyd Therapeutics 
AB skulle delas ut till aktieägarna samt att samma bolag 
skulle kapitaliseras med cirka 50 miljoner kronor. Det nya 
bolaget skulle ha A-aktier och B-aktier på samma sätt som 
Diamyd Medical AB hade vid tidpunkten för överenskom-
melsen. Som en följd av överenskommelsen ställdes den 
begärda extra bolagsstämman in. 

Vid en extra bolagsstämma den 22 april 2013 i det 
tidigare Diamyd Medical AB (numera Mertiva AB) beslu-
tades att dotterbolaget Diamyd Therapeutics AB skulle 
delas ut till aktieägarna tillsammans med diabetesverk-
samheten och samtidigt byta namn till Diamyd Medical 
AB. Samtidigt beslutades det att moderbolaget (tidigare 
Diamyd Medical) skulle byta namn till Mertiva AB.

väsentliga händelser, nya diaMyd  
Medical (före detta diaMyd therapeutics), 
23 april – 31 augusti 2013
I maj 2013 ingick nya Diamyd Medical ett exklusivt licens-
avtal med University of California i Los Angeles (UCLA) 
avseende en patentportfölj på terapeutisk användning 
av GABA (gammaaminosmörsyra) för att behandla och 
förebygga typ 1- och typ 2-diabetes och andra inflam-
mationsrelaterade sjukdomar som metabolt syndrom, 
ledgångsreumatism och allergi. Bland annat omfattades 
en patentansökan på kombinationsterapi med GABA och 
GAD som är den aktiva substansen i Bolagets diabetesvac-
cin Diamyd®.

I samband med att Diamyd Medical knoppades av 
från moderbolaget Mertiva AB i april 2013 bildades ett 
renodlat svenskt diabetesbolag. Det nya bolaget listades 
på NASDAQ OMX First North med första handelsdag 
den 20 maj 2013.

För att finansiera utvecklingen av de nya rättighe-
terna som erhölls i samband med tecknandet av ett 
exklusivt licensavtal med University of California i Los 
Angeles (UCLA) beslutade styrelsen för Diamyd Medical 
i maj 2013, med stöd av bemyndigande, om att genom-
föra en nyemission om 20,7 MSEK med företrädesrätt för 
Diamyd Medicals aktieägare.

I juni 2013 utökades Diamyd Medicals vetenskapliga 
och medicinska råd med ytterligare tre ledande veten-
skapsmän vars forskning fokuserar på GABA och diabetes: 
dr Bryndis Birnir vid Uppsala universitet, dr Brooke 
Ligon och dr Quinghua Wang vid Toronto University.

Diamyd Medical meddelade i juni 2013 att den ge-
nomförda nyemissionen med företrädesrätt för Bolagets 
aktieägare blev övertecknad och tillförde Bolaget 20,7 
MSEK före emissionskostnader.
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väsentliga händelser efter 
räkenskapsÅrets utgÅng
I september 2013 ökade storägaren Bertil Lindkvist sitt 
innehav i Diamyd Medical. Bertil Lindkvists innehav i 
Diamyd Medical uppgick den 24 september 2013 till 
2 979 286 B-aktier vilket motsvarade 15,1 procent av kapita-
let och 10,5 procent av rösterna.

finansiell inforMation
Nettoomsättning
Bolagets nettoomsättning uppgick till 0,1 (0,5) MSEK. 

kostnader
Bolagets kostnader uppgick till –13,2 (–18,4) MSEK. 

resultat
Bolagets resultat efter finansiella poster uppgick till –12,6 
(–16,3) MSEK. 

kassaflöde
Bolagets kassaflöde uppgick till 43,6 (11,5) MSEK. 

likvida medel
Bolagets likvida medel uppgick till 65,5 (22,0) MSEK per 
den 31 augusti 2013. Sedan listningen på NASDAQ OMX 
First North 2013 har aktieägarna tillfört Bolaget totalt 
20,7 MSEK i emissioner.

Eget kapital
Per den 31 augusti 2013 uppgick eget kapital för Bolaget 
till 60,3 (163,5) MSEK. Under räkenskapsåret har en ut-
delning skett till före detta moderbolaget om 109 MSEK. 
Se vidare not 9.

Externa forsknings- och utvecklingskostnader
Kostnader för forskning och utveckling (FoU) uppgick 
till –3,5 (–5,3) MSEK. Dessa kostnader har i enlighet med 
tillämpade redovisningsprinciper ej aktiverats i balansräk-
ningen utan kostnadsförts löpande.

resultat från övriga aktier och andelar
Diamyd Medical har en ägarandel om tio procent i det 
amerikanska genterapibolaget Periphagen Holdings, Inc.  
Det bokförda värde på innehavet är 0 SEK. Diamyd 
Medical har inte erhållit utdelning från innehavet 
under året. 

organisation
Bolaget hade 7 (7) medarbetare per den 31 augusti  
2013 och medelantalet anställda under året var 7 (10) 
personer. Personalkostnaderna i Bolaget uppgick till  
–5,2 (–8,3) MSEK. För ytterligare information om medel-
antalet anställda, löner, andra ersättningar och sociala 
avgifter, se not 2.

riskfaktorer
Utveckling av läkemedel tar oftast mycket lång tid, är 
kapitalkrävande 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. Osäkerheten i huruvida och i 
vilken omfattning dessa faktorer skulle kunna påverka 
Diamyd Medicals verksamhet eller finansiella ställning 
utgör en risk.

kommersiell risk och utvecklingsrisk
Det kan inte garanteras att Diamyd Medicals forsknings- 
och utvecklingsprojekt kommer att leda till läkemedel  
som kommer att kunna säljas på marknaden. Det finns 
inte heller någon garanti för att Bolagets kliniska pröv-
ningar kommer att resultera i produkter som kan lanse-
ras på marknaden eller att de kommer att innebära en 
kommersiell framgång.

Finansiella risker
Diamyd Medical har inga produkter på marknaden och 
verksamheten är ännu inte vinstbringande. Diamyd 
Medical har tillräckliga finansiella resurser för att finan-
siera nuvarande omfattning av verksamheten i minst 
12 månader. Bolaget kan dock komma att vända sig till 
kapitalmarknaden för finansiering genom nyemissioner 
för expansion av verksamheten 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.
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risk avseende nyckelpersoner
Diamyd Medical är i hög grad beroende av nyckelperso-
ner. Det finns en risk att Bolagets projekt blir försenade 
eller att de inte kan slutföras om dessa personer lämnar 
Bolaget eller av någon annan anledning inte kan fullgöra 
sina arbetsuppgifter. Det finns vidare en risk att styrelse, 
ledning eller nyckelpersoner genom fel beslut kan på-
verka 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 fram-
över kommer att lyckas med att ingå samarbets- och/eller 
licensavtal och/eller göra förvärv på för Diamyd Medical 
affärsmässigt fördelaktiga villkor.

risker avseende myndighetsbeslut
Det kan inte uteslutas att den regulatoriska godkännande-
processen på myndighetsnivå kan komma att förändras 
med avseende på krav gällande detaljer, omfånget i doku-
mentationen eller annat. Sådana myndighetsbeslut kan 
vara generella för branschen eller gälla Diamyd Medical 
specifikt och kan innebära ökade kostnader och förse-
ningar 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 rättig-
heter 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. 

aktien
Antalet aktier i Diamyd Medical uppgick per den 31  
augusti 2013 till 19 719 422 fördelat på 18 760 838 aktier 
av serie B (1/10 röst) samt 958 584 aktier av serie A (en 
röst), envar aktie av serie A och B med ett kvotvärde om 
0,1014 SEK. Aktien är denominerad i svenska kronor 
(SEK). Det genomsnittliga antalet aktier justerat för emis-
sion och split uppgick till 12 530 049 (11 092 175).

ägarförhÅllanden och ägarstruktur
Per den 31 augusti 2013 uppgick antalet aktieägare till 
5 850 stycken. De tio största ägarna i Diamyd Medical 
innehade aktier motsvarande 64 % av kapitalet och 75 % 
av rösterna. Aktierna av serie B och serie A är fritt överlåt-
bara. De aktieägare som har mer än 10 % av röstandelen 
är Anders Essen-Möller med 46,56 % och Bertil Lindkvist 
med 10,00 %.

skatt
Eventuell realiserbarhet av outnyttjade förlustavdrag är 
svårbedömd då ägarförändringar har skett under räken-
skapsåret vilket kan påverka förlustavdragens storlek.

bolagets fraMtida utveckling
Diamyd Medical hade vid räkenskapsårets slut 65,5 MSEK 
i likvida medel. Styrelsens och VD:s bedömning är att 
befintliga medel med marginal täcker Bolagets kapital-
behov de kommande 12 månaderna.

förslag till disposition av fritt eget 
kapital
Bolagets fria egna kapital uppgår enligt balansräkningen 
till följande:

SEK

Överkursfond 19 385 779

Balanserat resultat  51 340 936
Årets resultat  –12 633 422

Fritt eget kapital  58 093 293

Styrelsen föreslår att Bolagets balanserade medel om 
58 093 293 SEK överförs till ny räkning.

Bolagets resultat för räkenskapsåret samt finansiella 
ställning per den 31 augusti 2013 framgår av bifogade 
resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalys samt sam-
manställning över förändring i eget kapital med tillhö-
rande noter.

utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räken-
skapsåret 2012/2013.
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Styrelse

Anders Essen-möller
Styrelseordförande

Född 1941. mSc. grundare till och VD åren 
1996–2007 för tidigare Diamyd medical.  
Styrelseledamot sedan 1996, styrelseordförande 
i tidigare Diamyd medical sedan år 2007. anders 
essen-möller grundade även Synectics medical 
aB som såldes till medtronic inc 1996.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i mertiva aB.
Innehav i Diamyd Medical per 31 augusti 2013:
958 584 a-aktier, 3 613 455 B-aktier.

maria-Teresa Essen-möller
Styrelseledamot

Född 1970. civilekonom. Styrelseledamot i 
tidigare Diamyd medical sedan 2009. account 
manager på creuna aB. maria-Teresa essen-möller 
var iR- och Kommunikationsdirektör i tidigare 
Diamyd medical 1997–1999.
Övriga uppdrag: inga övriga uppdrag.
Innehav i Diamyd Medical per 31 augusti 2013:
24 000 B-aktier.

Erik Nerpin
Styrelseledamot

Född 1961. Jur. kand., ll. m. advokat, partner i 
advokatfirman Kilpatrick Townsend Stockton.
Oberoende till Bolaget och dess huvudägare.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i cassandra 
Oil aB och Kancera aB. Styrelseledamot i aqeri 
Holding aB, HcH Sweden Holding aB, igrene aB, 
Blasieholmen investment group aB, Otirol art 
aB, european Resolution capital i Sverige aB och 
de Svenska dotterbolagen inom lundin mining 
corp. och coastal contacts inc.
Innehav i Diamyd Medical per 31 augusti 2013:
15 400 B-aktier.

ledning

Peter Zerhouni
VD 

Född 1972. Biologiexamen från lunds universitet 
och civilekonomexamen från lunds universitet
och Uc Berkeley. Från 1999 till 2006 arbetade 
Peter Zerhouni i olika positioner på ing Bank 
i Bryssel och amsterdam. Peter Zerhouni har 
arbetat för tidigare Diamyd medical sedan 2006 
och utsågs till VD 2011. Peter Zerhouni har inga 
väsentliga uppdrag utanför Bolaget.
Innehav i Diamyd Medical per 31 augusti 2013:
70 000 B-aktier.

Erika hillborg
Chef för klinisk utveckling

Född 1967. Biomedicinarexamen från Karolinska 
institutet i Stockholm och examen i vetenskaps-
journalistik från Uppsala universitet. erika Hillborg 
har arbetat för tidigare Diamyd medical sedan 
2006.
Innehav i Diamyd Medical per 31 augusti 2013:
6 000 B-aktier.

Anna Styrud
Ekonomi- och finanschef

Född 1961. civilekonom från Uppsala universitet. 
Tidigare erfarenhet inkluderar finanschef på 
Vasakronan och olika positioner inom finans och 
redovisning på Fläkt aB och Byggnadsstyrelsen.
anna Styrud har arbetat för tidigare Diamyd 
medical sedan 2010.
Innehav i Diamyd Medical per 31 augusti 2013:
21 000 B-aktier.

revisorer
Bolagets revisor är Öhrlings Pricewaterhousecoopers aB, adress 113 97 Stockholm, med eva Blom (född 1957) som huvudansvarig revisor.
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Resultaträkning
  Sep-aug Sep-aug 
KSEK Not 2012/13 2011/12

RÖRELSENS INTÄKTER     
nettoomsättning    100 514

Övriga rörelseintäkter    65 1 086

Summa RÖRELSENS INTÄKTER  165 1 600
     

RÖRELSENS KOSTNaDER   
externa forsknings- och utvecklingskostnader  –3 519 –5 250

externa patent- och licenskostnader  –756 –877

Personalkostnader 2, 3 –5 231 –8 332

Övriga externa kostnader 3, 4 –3 433 –1 639

Övriga rörelsekostnader  –103 –2 126

avskrivningar inventarier  –155 –185

Summa RÖRELSENS KOSTNaDER  –13 197 –18 409

rÖrElSErESUlTAT  –13 032 –16 809
   

Finansnetto  399 514

RESuLTaT EFTER FINaNSNETTO  –12 633 –16 295

inkomstskatt    - 53

ÅRETS RESuLTaT  –12 633 –16 242 
   

Resultat per aktie före utspädning, SeK  –1,0 –1,5 

Resultat per aktie efter utspädning, SeK  –1,0 –1,5

genomsnittligt antal aktier före utspädning  12 530 049 11 092 175 

genomsnittligt antal aktier efter utspädning  12 530 049 11 092 175 
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Balansräkning
  31 aug 31 aug 
KSEK Not 2013 2012

TIllgÅNgAr
aNLÄGGNINGSTILLGÅNGaR  
materiella anläggningstillgångar  85 239

Finansiella anläggningstillgångar 5 639 146 572

Summa aNLÄGGNINGSTILLGÅNGaR    724 146 811

OmSÄTTNINGSTILLGÅNGaR     
Övriga fordringar  972 1 011

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   6 603 587

likvida medel  65 518 21 960

Summa OmSÄTTNINGSTILLGÅNGaR    67 093 23 558

SUmmA TIllgÅNgAr  67 817 170 369

EgET kAPITAl och SkUlDEr   
EGET KapITaL     
Bundet eget kapital   

     aktiekapital 8 2 000 1 000

     Reservfond  200 200

Fritt eget kapital   

     Överkursfond  19 386 -

     Balanserat resultat  9 51 340 178 579

     Årets resultat  –12 633 –16 242

Summa EGET KapITaL    60 293 163 537

LÅNGFRISTIGa SKuLDER   
Övriga skulder  795 782

Summa LÅNGFRISTIGa SKuLDER  795 782

KORTFRISTIGa SKuLDER
leverantörsskulder  1 448 777

Övriga kortfristiga skulder  674 1 196

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 4 607 4 077

Summa KORTFRISTIGa SKuLDER    6 729 6 050

SUmmA EgET kAPITAl och SkUlDEr  67 817 170 369
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Kassaflödesanalys
  Sep-aug Sep-aug 
KSEK Not 2012/13 2011/12

DEN lÖPANDE VErkSAmhETEN   
Rörelseresultat   –13 032 –16 809

erhållna räntor och kursdifferenser  425 438

erlagda räntor och kursdifferenser  –31 –5

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet   

     avskrivningar   155 185

     Övriga poster som ej ingår i kassaflödet                  –1 903 524

kASSAFlÖDE FÖrE FÖräNDrINgAr AV rÖrElSEkAPITAlET  –14 386 –15 667
   

Ökning (–) minskning (+) fordringar  –664 53

Ökning (+) minskning (–) skulder  1 335 –51 588

SUmmA kASSAFlÖDE FrÅN DEN lÖPANDE VErkSAmhETEN  –13 715 –67 202
    

INVESTErINgSVErkSAmhETEN   
Förändringar mellanhavanden, f.d koncernföretag 9 36 882 78 662

Sålda materiella tillgångar  - 16

kASSAFlÖDE FrÅN INVESTErINgSVErkSAmhETEN  36 882 78 678
    

FINANSIErINgSVErkSAmhETEN   
nyemission  20 705 -

emissionskostnader  –319 -

kASSAFlÖDE FrÅN FINANSIErINgSVErkSAmhETEN  20 386 -
   

ÅrETS kASSAFlÖDE  43 553 11 476
Summa likvida medel vid periodens början  21 960 10 415

Kursdifferens i likvida medel  5 69

SUmmA lIkVIDA mEDEl VID ÅrETS SlUT  65 518 21 960
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    Övrigt fritt Summa 
KSEK  Aktiekapital reservfond Överkursfond eget kapital eget kapital

INgÅENDE bAlANS 1 SEPTEmbEr 2011 1 000 200 - 178 356 179 556
Årets resultat - - - –16 242 –16 242

Personaloptioner - - - 223 223

UTgÅENDE bAlANS 31 AUgUSTI 2012 1 000 200 - 162 337 163 537

INgÅENDE bAlANS 1 SEPTEmbEr 2012 1 000 200 - 162 337 163 537
Årets resultat - - - –12 633 –12 633

nyemission 1 000 - 19 705 - 20 705

emissionskostnader - - –319 - –319

Utdelning till f.d. koncernföretag - - - –109 000 –109 000

Personaloptioner - - - –1 997 –1 997

UTgÅENDE bAlANS 31 AUgUSTI 2013 2 000 200 19 386 38 707 60 293

Förändring av eget kapital
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noter
not 1   redovisningsprinciper
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Diamyd Medicals årsredovisning har upprättats enligt Årsredo-
visningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, förutom 
BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna). 
Därtill har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekom-
mendationer (RR) och uttalanden (URA) samt International 
Financial Reporting Standards (IFRS) för områden där det saknas 
redovisningsprinciper i Bokföringsnämndens allmänna råd.

omräkNINg AV UTläNDSk VAlUTA
Transaktioner i utländsk valuta omräknas enligt de valutakurser 
som gäller på transaktionsdagen. Valutakursvinster och förluster 
som uppkommer vid betalning av sådana transaktioner och vid 
omräkning av monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta 
till balansdagens kurs, redovisas i resultaträkningen. Alla kursdif-
ferenser redovisas över resultaträkningen.

FINANSIEllA INSTrUmENT
Köp och försäljning av finansiella tillgångar redovisas på affärs-
dagen – det datum då Bolaget förbinder sig att köpa eller sälja 
tillgången. Finansiella instrument redovisas första gången till 
verkligt värde plus transaktionskostnader. Finansiella tillgångar 
tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden 
från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har 
överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade 
med äganderätten.

lIkVIDA mEDEl
I likvida medel ingår kassa, banktillgodohavanden och övriga 
kortfristiga placeringar med förfallodag inom tre månader från 
anskaffningstidpunkten. De utgörs av likvida placeringar som 
lätt kan omvandlas till ett känt belopp och som är utsatta för 
endast en obetydlig risk för värdefluktuationer.

kUNDForDrINgAr
Kundfordringar redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde 
minskat med eventuell avsättning för värdeminskning. En avsätt-
ning för värdeminskning av kundfordringar görs när det finns 
objektiva bevis för att Bolaget inte kommer att kunna erhålla 
alla belopp som är förfallna enligt fordringarnas ursprungliga 
villkor. Det avsatta beloppet redovisas i resultaträkningen. Övriga 
fordringar, och i tillämpliga fall interima fordringar, redovisas 
enligt samma principer som kundfordringar.

lEVErANTÖrSSkUlDEr
Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt värde och 
därefter till upplupet anskaffningsvärde.

PErSoNAloPTIoNEr
Tidigare Diamyd Medical-koncernen har tidigare haft ett antal 
aktierelaterade ersättningsplaner. Det belopp som kostnadsförts 
under intjänandeperioden har baserats på verkligt värde på 
optionerna på dagen för tilldelning. Kostnaden har redovisats 
linjärt över intjänandeperioden. Varje balansdag omprövar 

Bolaget sina bedömningar om hur många optioner som förvän-
tas bli intjänade. Den eventuella avvikelse mot de ursprungliga 
bedömningarna som omprövningen ger upphov till, redovisas 
i resultaträkningen och motsvarande justeringar görs i eget 
kapital. 

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

AVSkrIVNINgSPrINcIPEr FÖr ANläggNINgSTIllgÅNgAr
Principen om anskaffningsvärderedovisning med linjär avskriv-
ning över bedömd nyttjandeperiod tillämpas. Avskrivningar en-
ligt plan har beräknats på ursprungliga anskaffningsvärden med 
avskrivningssatser grundade på uppskattningar om tillgångarnas 
ekonomiska nyttjandeperiod. Något restvärde vid nyttjandepe-
riodens slut har inte bedömts finnas för någon av de materiella 
anläggningstillgångarna varför detta satts till noll vid beräkning 
av redovisade avskrivningar.

räNTEINTäkTEr
Ränteintäkter redovisas i den period till vilken de kan hänföras. 
Beräkningen sker på basis av underliggande tillgångs avkastning 
enligt effektivräntemetoden.

kASSAFlÖDESANAlYS
Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som 
medfört in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, 
förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga placering-
ar 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.

VArUlAgEr
Varulager värderas till det lägsta av anskaffnings- och nettoför-
säljningsvärdet. Kliniska prövningsläkemedel har ej lagerförts.



löner, andra ersättningar och sociala kostnader 

2012/2013 löner/arvode och   
KSEK andra ersättningar Pensionskostnader Sociala kostnader Total

anders essen-möller, styrelseordförande, lön 708  - 75 784

maria-Teresa essen-möller, styrelseledamot, arvode 78 * -  -  78

erik nerpin, styrelseledamot, arvode 78 * -  -  78

Peter Zerhouni, VD 1 222 432 369 2 023

Övriga anställda 2 703 602 909 4 214

Total 4 789 1 034 1 353 7 176

2011/2012 Löner/arvode och   
KSEK andra ersättningar pensionskostnader Sociala kostnader Total

anders essen-möller, styrelseordförande 1 226  - 125  1 351

Peter Zerhouni, VD 1 446 614  454  2 514

Övriga anställda 5 003 1 046 1 565  7 614

Total 7 675 1 660 2 144 11 479

* avser 7 månaders arvode.

könsfördelning i styrelse och koncernledning

 31 aug 2013 31 aug 2012
 kvinnor män Kvinnor män

Styrelse 1 2 1 2

Koncernledning 2 1 2 1

not 2    personalkostnader

medelantal anställda

 2012/13 2011/12

Varav kvinnor 5 7

Varav män 2 3

Total 7 10
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not 3    transaktioner Med närstÅende

Under året har företag företrädda av närstående till styrelse-
ordföranden anlitats på konsultbasis. Totala arvoden under 
perioden uppgår till 456 (382) KSEK exklusive moms och avser 
IT-tjänster. Under året har 125 KSEK (0) kostnadsförts avseende 
juridisk rådgivning utförd av styrelseledamoten Erik Nerpin. 
Prissättningen har skett med armlängdsprincipen. Löner till när-
stående till styrelseordförande har totalt uppgått till 814 (850) 
KSEK. Inga övriga styrelseledamöter, ledande befattningshavare 
eller närstående till dessa, har eller har haft någon direkt eller 
indirekt delaktighet i några affärstransaktioner med Bolaget som 
är eller var ovanlig till sin karaktär eller sina avtalsvillkor och 
som inträffat under perioden. Bolaget har inte heller lämnat 
lån, ställt garantier eller ingått borgensförbindelser till eller till 
förmån för någon av styrelse ledamöterna, ledande befattnings-
havarna eller revisorerna i Bolaget.

KSEK 2012/13 2011/12

löner till närstående 814 850

Konsultarvode till närstående 456 382

Konsultarvode till styrelseledamot 125 -

not 4     kostnader för revision och  
revisionskonsultationer

KSEK 2012/13 2011/12

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB    

Revisionsuppdrag   90 60

Totalt  90 60

not 5     finansiella anläggningstillgÅngar 

Föregående års belopp består av fordringar hos före detta 
moderbolaget Diamyd Medical som reglerades i samband med 
utdelningen av Diamyd Therapeutics AB till aktieägarna vilken 
följde efter beslut vid en extra bolagsstämma den 22 april 2013 
i det tidigare Diamyd Medical AB (nuvarande Mertiva AB). Mel-
lan före detta moderbolaget Diamyd Medical AB och före detta 
dotterbolaget Diamyd Therapeutics AB låg en fordran om 146 
MSEK. I samband med utdelning av dotterbolaget skedde en 
kontantreglering av fordran om 37 MSEK samt en utdelning till 
före detta moderbolaget om 109 MSEK. En fordran på Perip-
hagen Holdings, Inc. som Diamyd Therapeutics övertog från 
tidigare Diamyd Medical har ett ursprungligt anskaffningsvärde 
om 1 MUSD. Fordran var vid övertagandet helt nedskriven och är 
redovisad till 0 SEK i balansräkningen. 



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 verksamhet, ställning och resultat samt 
beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som 
Bolaget står inför. Bolagets resultat- och balansräkning-
ar kommer att föreläggas årsstämman den 22 november 
2013 för fastställelse.

Stockholm den 31 oktober 2013

Peter Zerhouni
Verkställande direktör

 Anders Essen-Möller Maria-Teresa Essen-Möller Erik Nerpin
 Styrelseordförande Styrelseledamot Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den 31 oktober 2013.
Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Eva Blom
Auktoriserad revisor
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not 7     upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter

KSEK 2012/13 2011/12

Upplupna semesterlöner  782  648

Upplupna sociala avgifter  327  308

Upplupna forskningskostnader  2 105  3 060

Upplupna övriga kostnader  1 393  60

Totalt   4 607 4 077

not 8    aktiekapital

Specifikation över förändringar i eget kapital återfinns i sam-
manställningen ”Förändring av eget kapital” (sidan 25). Per 
den 31 augusti 2013 fördelades aktier i Diamyd Medical på 
18 760 838 aktier av serie B (1/10 röst) samt 958 584 aktier av 
serie A (1 röst). Aktiekapitalet i Diamyd Medical uppgick vid  
räkenskapsårets utgång till SEK 2 000 000 (1 000 000). Kvotvärdet 
är 0,1014 (1,0) SEK. Alla emitterade aktier är till fullo betalda.

not 9    utdelning av diaMyd therapeutics 
ab (nuvarande diaMyd Medical ab) 

Vid en extra bolagsstämma den 22 april 2013 i det tidigare 
Diamyd Medical AB (nuvarande Mertiva AB) beslutades att dela 
ut dotterbolaget Diamyd Therapeutics AB (nya Diamyd Medical 
AB) till aktieägarna tillsammans med diabetesverksamheten och 
bolaget bytte samtidigt namn till Diamyd Medical AB. Det nya 
Diamyd Medical kapitaliserades med cirka 50 MSEK. Mellan 
före detta moderbolaget Diamyd Medical och före detta dot-
terbolaget Diamyd Therapeutics låg en fordran på 146 MSEK. I 
samband med utdelning av dotterbolaget skedde en kontantreg-
lering av fordran på 37 MSEK samt en utdelning till före detta 
moderbolaget på 109 MSEK. 

not 6     förutbetalda kostnader och  
upplupna intäkter

KSEK 2012/13 2011/12

Förutbetalda patentavgifter  368 393

Förutbetalda försäkringspremier  86 86

Upplupna ränteintäkter  59 58

Övriga förutbetalda kostnader  90 50

Totalt  603 587



Revisionsberättelse

rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Diamyd Medical 
AB för räkenskapsåret 1 september 2012–31 augusti 2013. 

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

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

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

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

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av Diamyd Medical AB:s finansiella ställning per 
den 31 augusti 2013 och av dess finansiella resultat och kassaflöden 
för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar.

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

 

rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvalt-
ning för Diamyd Medical AB för räkenskapsåret 1 september 
2012–31 augusti 2013.

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

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

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

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

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

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

Stockholm den 31 oktober 2013
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Eva Blom
Auktoriserad revisor

Till årsstämman i Diamyd medical aB, org.nr 556242-3797
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aktien

aktien och aktiekapital
Antalet aktier i Diamyd Medical, uppgick till 19 719 422 
per den 31 augusti 2013, fördelat på 18 760 838 aktier 
av serie B (1/10 röst) samt 958 584 aktier av serie A (en 
röst), envar aktie av serie A och B med ett kvotvärde om, 
avrundat, 0,1014 SEK. Aktien är denominerad i svenska 
kronor (SEK). Aktiekapitalet per den 31 augusti 2013 
uppgick till 2 000 000 SEK. Aktier av serie B är sedan 20 
maj 2013 listade på NASDAQ OMX First North (ticker-
symbol DMYD B).

aktiens utveckling och oMsättning
Vid räkenskapsårets utgång den 31 augusti 2013 var 
Diamyd Medicals börskurs 2,66 SEK, vilket ger ett 
börsvärde, räknat på antal utestående B-aktier, om 49,9 
MSEK. Sedan listningen på NASDAQ OMX First North 
den 20 maj 2013 till och med den 31 augusti 2013 
har Diamyd Medicals aktiekurs förändrats med –22,0 
procent. Högst betalda aktiekurs på First North under 
samma period var 3,91 SEK (emissionsjusterad) och lägst 
betalda kurs var 2,13 SEK. Under samma period omsattes 
via First North 2 686 021 stycken B-aktier till ett värde om 
totalt 8,2 MSEK. Genomsnittlig aktiekurs var 2,88 SEK 
(emissionsjusterad).

nyeMission
I juni 2013 genomfördes en nyemission med företrädes-
rätt för aktieägarna om högst 9 859 711 aktier till teck-
ningskursen 2,10 SEK. Totalt tecknades 129,8 procent av 
det totala antalet aktier i företrädesemissionen.

Genom emissionen nyemitteras 9 859 711 aktier varav 
479 292 A-aktier och 9 380 419 B-aktier. Antalet aktier i 
Diamyd Medical ökade genom nyemissionen till 19 719 422. 
Bolaget tillfördes 20,7 MSEK före emissionskostnader. 
Emissionen registrerades hos Bolagsverket den 4 juli 2013.

ägarförhÅllanden och ägarstruktur
Per den 31 augusti 2013 uppgick antalet aktieägare till 
5 850 stycken. De tio största ägarna i Diamyd Medical 
innehade aktier motsvarande 64 procent av kapitalet och 
75 procent av rösterna. Aktierna av serie B och serie A är 
fritt överlåtbara. De aktieägare som har mer än 10 pro-
cent av röstandelen är Anders Essen-Möller med 46,56 
procent och Bertil Lindkvist med 10,00 procent.

utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 
räkenskapsåret 2012/2013.

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

Diamyd medical-aktien listades den 20 maj 2013. aktien handlas på naSDaQ OmX First north. 
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* Emissionsjusterad



Aktiekapitalets utveckling

     aktiekapital a-aktier B-aktier aktiekapital 
År Transaktion (ökning, kr) (ökning, st) (ökning, st) (ackumulerat kr)

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

Totalt    2 000 000 958 584 18 760 838  2 000 000

Sammanfattning 10 största aktieägarna per den 31 augusti 2013

Namn aktier serie a aktier serie B Innehav Röster

anders essen-möller  958 584 3 613 455 23,19 % 46,56 %

Bertil lindkvist  - 2 835 118 14,38 % 10,00 %

avanza Pension - 2 068 725 10,49 % 7,30 %

mexor i Skellefteå aB  - 1 099 504 5,58 % 3,88 %

nordnet pensionsförsäkringar aB  - 639 842 3,24 % 2,26 %

Staffan malmer  - 631 799 3,20 % 2,23 %

Robur försäkring  - 344 758 1,75 % 1,22 %

Skandia försäkring  - 180 815 0,92 % 0,64 %

Relbo aB - 173 332 0,88 % 0,61 %

christer Jansson   170 545 0,86 % 0,60 %

 958 584 11 757 893 64,49 % 75,30 %

Övriga aktieägare  7 002 945 35,51 % 24,70 %

Aktieägarstrukturen fördelad på olika storleksinnehav per den 31 augusti 2013

 antal     marknadsvärde 
Innehav aktieägare aktier serie a aktier serie B Innehav Röster KSEK

1 – 500  4 120 - 557 883 2,83 % 1,97 % 1 484

501 – 1 000 764 - 550 741 2,79 % 1,94 % 1 465

1 001 – 5 000  725 - 1 585 349 8,04 % 5,59 % 4 217

5 001 – 10 000 116 - 864 770 4,39 % 3,05 % 2 300

10 001 – 15 000 40 - 485 203 2,46 % 1,71 % 1 291

15 001 – 20 000 19 - 342 752 1,74 % 1,21 % 912

20 001 –  66 958 584 14 374 140 77,75 % 84,52 % 38 235

Totalt 5 850 958 584 18 760 838 100,00 % 100,00 % 49 904
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nyckeltal & definitioner
Nyckeltal 2012/13 2011/12

genomsnittligt antal anställda 7 10

Forsknings- och utvecklingskostnader, mSeK –3,5 –5,2

Soliditet, % 89 96

Data per aktie 2012/13 2011/12

Resultat per aktie före utspädning, SeK –1,0 –1,5

Resultat per aktie efter utspädning, SeK –1,0 –1,5

likvida medel per aktie, SeK 3,3 1,1

eget kapital per aktie före utspädning, SeK 3,1 8,3

eget kapital per aktie efter utspädning, SeK 3,1 8,3

Kassaflöde per aktie, SeK 3,5 1,0

Börskurs per balansdagen, SeK 2,7 na

Kurs/eget kapital per aktie, SeK 0,3 na

antal aktier per balansdagen 19 719 422 1 000 000

genomsnittligt antal aktier före utspädning 12 530 049 11 092 175

genomsnittligt antal aktier efter utspädning 12 530 049 11 092 175

Antal aktier efter full utspädning antal aktier efter årets slut med beak-

tande av utspädningseffekten på utestående teckningsoptioner.

börskurs Senaste avslutskurs per den 31 augusti. 

Eget kapital per aktie efter utspädning eget kapital dividerat med antal 

aktier efter utspädning. Om utspädningseffekter ej uppstår, dvs om eget 

kapital per aktie efter utspädning visar på ett bättre resultat än före utspäd-

ning, blir nyckeltalet att motsvara eget kapital per aktie före utspädning.

Eget kapital per aktie eget kapital dividerat med antal aktier vid räken-

skapsårets slut. antalet aktier för jämförelseåret antas vara lika med antalet 

aktier för räkenskapsåret.

genomsnittligt antal aktier Det vägda antalet aktier under året med 

hänsyn tagen till under perioden genomförda nyemissioner.

kassaflöde per aktie Kassaflöde dividerat med genomsnittligt antal aktier.

kurs/eget kapital per aktie Börskurs dividerat med eget kapital per aktie.

likvida medel per aktie likvida medel dividerat med antal aktier vid 

räkenskapsårets slut. antalet aktier för jämförelseåret antas vara lika med 

antalet aktier för räkenskapsåret.

resultat per aktie Årets resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier.

resultat per aktie efter utspädning Årets resultat dividerat med antal 

aktier efter utspädning.

Soliditet eget kapital dividerat med den totala balansomslutningen per 

balansdagen, uttryckt i %.
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ÅrsstäMMa
Diamyd medical aB:s årsstämma hålls den 22 november 2013 kl. 
15:00 i Topeliussalen, Finlandshuset Konferens, Snickarbacken 4 i 
Stockholm. inregistrering påbörjas kl. 14:00.

Deltagande
Rätt att delta har den aktieägare som dels är införd i den av euro-
clear Sweden aB förda aktieboken den 15 november 2013,
dels anmäler avsikt att delta i årsstämman till Diamyd medical 
senast den 15 november 2013 kl. 16:00. De aktieägare som låtit
förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i års-
stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos euroclear 
Sweden aB. Sådan omregistrering bör begäras i god tid före den 
15 november 2013 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 e-post: investor.relations@diamyd.com. Vid anmälan ska 
aktieägaren ange namn samt eventuellt ombud, personnummer 
(organisationsnummer) samt adress och telefonnummer. 

kalendariuM
Delårsrapport 1 (sep-nov) 22 januari 2014
Delårsrapport 2 (sep-feb) 9 april 2014
Delårsrapport 3 (sep-maj) 2 juli 2014
Bokslutskommuniké (sep-aug) 15 oktober 2014

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
Peter Zerhouni, VD Diamyd medical aB
Tel: 08-661 00 26, e-post: investor.relations@diamyd.com

aktieägarinformation

Foto: Zef Nikolla (sid 1), Johan Olsson (omslag, sid 9 och 21), Joakim Folke (sid 4 och 14), Octoplus N.V. (sid 10). produktion: Wildeco.       DiamyD meDical aB               ÅRSReDOViSning 2012/13



Diamyd medical aB (publ)
Kungsgatan 29, 111 56 Stockholm, Sverige

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