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Händelser under verksamhetsåret
•	 Diamyd	Medicals	chef	för	klinisk	utveckling,	Erika	Hillborg,	medverkar	till

sammans	med	sin	dotter	i	inslag	om	typ	1-diabetes	i	Nyhetsmorgon	på	TV4

•	 Diamyd	Medicals	tidigare	systerbolag	Periphagen,	Inc.	säkrar	finansiering	
på	upp	till	16	miljoner	USD

•	 Diamyd	Medical	träder	in	i	stamcellsfältet	genom	att	investera	i	Sveriges	
första	kommersiella	stamcellsbank	för	familjesparande	av	stamceller	i	navel
strängsblod	och	andra	vävnader

•	 Diamyd	Medical	investerar	i	det	amerikanska	medicinteknikbolaget	
	Companion	Medical,	Inc.	och	får	distributionsrättigheter	till	bolagets	
	framtida	produkter	i	Norden

•	 Sista	deltagaren	inkluderas	i	kombinationsstudien	DIABGAD-1	och	resultat	
kan	presenteras	i	början	av	2015

•	 DIABGAD-1	erhåller	EU-finansiering	om	motsvarande	1,1	miljoner	kronor

Händelser efter verksamhetsårets slut
•	 Diamyd	Medical-licensierad	metod	inom	kombinationsbehandling	botar	

typ	1-diabetes	i	preklinisk	modell

•	 Nytt	sätt	att	ge	diabetesvaccinet	Diamyd®	testas	i	vuxna	med	typ	1-diabetes	i	
pilotstudien	DIAGNODE

•	 Diamyd	Medical	fördjupar	samarbete	inom	diabetes	med	Protein	Sciences	
Corporation,	som	också	blir	en	strategisk	aktieägare	i	Diamyd	Medical

•	 Ny	förebyggande	studie	planeras	med	Diamyd®	i	80	barn	med	hög	risk	
att	insjukna	i	typ	1-diabetes	och	den	pågående	studien	DiAPREV-IT	hålls	
blindad	till	slutet	av	2016
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Omslagsbilden visar Louise Gattzén  
som var med i Diamyd Medicals första  
fas II-studie med diabetesvaccinet  
Diamyd® i typ 1-diabetes

Innehåll Diamyd Medical är ett svenskt diabetesbolag som 
arbetar dedikerat för att förbättra situationen för patienter med autoimmun  
diabetes och för att bota sjukdomen. Bolagets primära utvecklingsprojekt 
utgörs av det GAD-baserade diabetesvaccinet Diamyd® för att förhindra, 
behandla och bota typ 1-diabetes och andra former av autoimmun diabetes.

Diabetesvaccinet Diamyd® har använts i kliniska studier omfattande 
mer än tusen patienter och visat på en god säkerhetsprofil. Pågående 
utvecklings arbete är inriktat på att i första hand förstärka effekten av 
behandlingen och ge diabetsvaccinet rätt förutsättningar att verka genom 
att kombinera Diamyd® med andra läkemedel och att sätta in behandling 
tidigare i sjukdomsprocessen. Nya angreppssätt utvärderas i flera kliniska 
studier tillsammans med olika forskargrupper. Diamyd® är godkänt för 
kliniska studier i barn och färdigt studieläkemedel finns tillgängligt för att 
på kort tid kunna initiera ytterligare studier. 

Diamyd Medicals huvudsakliga fokus är att fortsätta utveckla diabetes-
vaccinet Diamyd® med målsättningen att Diamyd® ska kommersialiseras och 
bli en del av standardbehandlingen vid autoimmun diabetets. Samtidigt 
pågår arbete för att utveckla diabetesaffären genom samarbeten och investe-
ringar i diabetesrelaterade projekt och bolag.



Diamyd	Medical	utvecklar	och	kommersialiserar	nya	
produkter	som	förbättrar	utsikterna	och	livskvaliteten	för	
alla	med	autoimmun	diabetes,	uppgifter	som	vi	arbetar	
med	dag	och	natt	för	att	lösa.

Med	Antigen-Baserad	Terapi	(ABT)	vill	vi	stoppa	
förstöringen	av	kroppens	insulinproducerande	celler	vid	
typ	1-diabetes	och	andra	former	av	autoimmun	diabetes.	
Med	egna	(autologa)	eller	nära	släktingars	stamceller	
vill	vi	kunna	ersätta	de	insulinproducerande	celler	som	
förstörts.	Med	innovativ	medicinsk	teknik	vill	vi	förbättra	
utfallet	och	förenkla	vardagen	för	dem	med	diabetes.

Vårt	GAD-baserade	diabetesvaccin	Diamyd®,	är	i	ett	
sent	utvecklingsstadium	och	den	ABT	som	idag	ligger	
längst	fram	i	utvecklingen	i	världen.	Flera	unika	kliniska	
studier	pågår	eller	är	under	planering	för	att	hitta	kom
binationsbehandlingar	där	Diamyd®	tillsammans	med	
andra	läkemedel	kan	fördröja	eller	stoppa	nedbrytningen	
av	de	insulinproducerande	cellerna.	Lyckas	vi	med	det	
så	finns	det	goda	chanser	för	diabetesvaccinet	att	nå	ett	
marknadsgodkännande.

Vår	investering	i	det	nya	bolaget	Cellaviva	har	fört	oss	
in	i	stamcellsfältet	och	Personalized	Regenerative	Medi
cine.	Cellaviva	upprättar	Sveriges	första	kommersiella	bank	
för	privat	familjesparande	av	stamceller	i	navelsträngs
blod	och	närliggande	vävnader	som	är	rika	på	stamceller.	
Att	ha	sparat	egna	stamceller	från	navelsträngsblod	tror	

vi	kan	bli	viktigt	i	framtiden	om	personen	vars	celler	är	
sparade,	eller	dess	nära	släktingar,	drabbas	av	svår	sjuk
dom	som	till	exempel	typ	1-diabetes.	Stamcellsfältet	står	
inför	en	enorm	utveckling	inom	Personalized	Regene
rative	Medicine,	inte	minst	inom	diabetes,	en	utveckling	
som	Diamyd	Medical	kommer	vara	del	av.

Med	investeringen	i	det	amerikanska	bolaget	
	Companion	Medical	har	vi	etablerat	ett	fotfäste	även	
inom	medicinteknik	för	diabetes.	Även	här	går	utveck
lingen	rekordsnabbt	med	smartphone-appar,	ny	teknik	
för	att	mäta	blodsockret	och	nya	metoder	att	administrera	
läkemedel	–	nya	produkter	som	gör	det	lättare	att	leva	
med	diabetes.

Diamyd	Medical	har	under	snart	20	år	byggt	en	unik	
kompetens	inom	diabetes.	Vi	har	idag	ett	globalt	och	
	vittomspännande	kontaktnät	inom	såväl	forskarvärlden	
som	industrin.	Med	intressen	i	såväl	läkemedelsutveckling		
som	stamceller	och	medicinsk	teknik	tar	vi	ett	brett	grepp		
om	diabetesområdet.	Vår	ambition	är	att	bygga	ett	lönsamt	
företag	inom	diabetes	till	gagn	för	alla	med	diabetes	och	
för	dig	som	aktieägare.

Tack alla!

Anders	Essen-Möller
Styrelseordförande

Välkommen till fortsatt 
kamp mot diabetes!
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Flera steg närmare målet
VD har ordet

När	vi	introducerade	nya	Diamyd	Medical	i	maj	2013	
slog	vi	fast	tre	strategiska	nyckelfaktorer	för	att	kunna	
	förhindra,	behandla	och	bota	typ	1-diabetes	och	andra	
former	av	autoimmun	diabetes.	Dessa	omfattade	att	
vidareutveckla	vår	Antigen-Baserade	Terapi	(ABT),	det	
GAD-baserade	diabetes	vaccinet	Diamyd®,	genom	att	på	
olika	sätt	förstärka	effekten	av	behandlingen,	att	bygga	
	allianser	med	industriella	partners	samt	att	bredda	
	affären	inom	diabetesområdet.	

Med	dessa	nyckelfaktorer	som	bas	har	vi	arbetat	
intensivt	och	målinriktat.	Vi	har	fortsatt	utvecklingen	
av	Diamyd®	med	fokus	på	kombinationsterapi	och	är	i	
full	gång	med	att	planera	och	starta	nya	kliniska	studier	
tillsammans	med	forskargrupper	världen	över.	För	att	dra	
nytta	av	det	ökande	intresset	för	diabetesvaccinet	som	
vårt	arbete	genererat	lägger	vi	nu	kraft	på	att	knyta	till	oss	
industriella	samarbetspartners.	Slutligen	har	vi	genom	
investeringar	breddat	Diamyd	Medicals	intresseområden	
och	därmed	Bolagets	bas	som	ett	diabetesbolag.	

KoMBinATionsTerAPi Är nYCKeLn
Under	de	senaste	åren	har	det	blivit	allt	tydligare	att	den	
autoimmuna	process	som	orsakar	typ	1-diabetes	är	väldigt	
komplex.	Konsensus	råder	bland	forskarna	om	att	sjuk
domen	måste	angripas	från	flera	håll	samtidigt	genom	att	
kombinera	olika	läkemedel	på	samma	sätt	som	vid	många	
former	av	cancer.	Detta	bekräftas	av	att	forskningsanslag	
för	att	ta	fram	kombinationsbehandlingar	nu	beviljas	i	
allt	större	utsträckning	och	att	de	globala	läkemedels-
bolagen	engagerat	sig.

Vårt	huvudspår	för	att	hitta	en	effektiv	behandling	är	
att	kombinera	Diamyd®	med	andra	substanser	som	kan	
förstärka	effekten	och	ge	diabetesvaccinet	rätt	förutsätt
ningar	att	verka.	En	sådan	studie	är	DIABGAD-1,	där		
Diamyd®	testas	i	kombination	med	ibuprofen	och	D-vitamin.

Man	vill	också	hindra	den	autoimmuna	processen	ti
digt,	innan	den	leder	till	fullt	utvecklad	typ	1-diabetes.	Det	
pågår	en	förebyggande	studie	med	Diamyd®,	DiAPREV-
IT,	där	tanken	är	att	se	om	diabetesvaccinet	kan	fördröja	

”För att dra nytta av det 
ökande intresset för 
diabetesvaccinet  lägger 
vi nu kraft på att knyta 
till oss industriella 
 samarbetspartners.



eller	förhindra	att	barnen	utvecklar	kliniska	symtom	på	
typ	1-diabetes.	Samtliga	50	barn	i	studien	kommer	att	ha	
följts	i	fem	år	i	slutet	av	2016,	då	resultatet	av	studien	
kan	avläsas.

nYA KLinisKA sTUdier
Under	förra	året	satte	vi	upp	målet	att	inom	tre	år	ha	tre	
nya	kliniska	studier	med	Diamyd®	igång,	ett	mål	som	vi	
nu	betar	av	i	allt	snabbare	tempo.	Vi	planerar	flera	nya	
forskarinitierade	studier	tillsammans	med	forskargrupper	
världen	över.	Våra	samarbeten	med	externt	finansierade	
forskare	gör	det	möjligt	att	utvärdera	fler	alternativ	än	
om	vi	själva	skulle	driva	och	finansiera	all	utveckling.

Nyligen	blev	en	sådan	studie	godkänd	av	Läke-
medels	verket.	Studien	DIAGNODE	är	den	första	i	sitt	
slag,	där	en	låg	dos	av	Diamyd®	ges	direkt	i	lymfkörtel	i	
kombina	tion	med	behandling	med	D-vitamin.	Kon	cep-
tet	är	i	analogi	med	utvecklingen	inom	allergibehand
ling	där	man	konstaterat	att	administration	av	allergen	
till	lymfkörtel	kraftigt	förbättrar	behandlingseffekten.	
Det	är	ett	spännande	upplägg	som	i	ett	första	steg	
	kommer	att	prövas	vid	Linköpings	universitet	på	en	
liten	grupp	vuxna	patienter	som	nyligen	diagnostiserats	
med	typ	1-diabetes.	

Ett	annat	exempel	är	en	studie	med	Diamyd®	i	kombi
nation	med	GABA	i	barn	och	ungdomar	nyligen	diagno-
stiserade	med	typ	1-diabetes.	Den	planeras	i	samarbete	
med	en	forskargrupp	vid	University	of	Alabama	i	USA.	
Idén	att	kombinera	GABA	med	en	ABT	vid	typ	1-diabetes	
fick	i	september	ytterligare	stöd	i	en	vetenskaplig	artikel	
där	forskare	vid	UCLA	bekräftar	att	kombinationsterapi	
med	GABA	och	ABT	verkar	synergistiskt	vid	behandling	
av	NOD-möss,	som	är	en	modell	för	typ	1-diabetes.	

Dessutom	har	forskargruppen	som	driver	DiAPREV-IT	
långt	framskridna	planer	på	ytterligare	en	snarlik,	men	
större,	förebyggande	studie	där	diabetesvaccinet	också	
ska	kombineras	med	tillskott	av	D-vitamin.

vACCin TiLLgÄngLigT FÖr sTUdier
En	förutsättning	för	nya	studier	är	att	det	finns	godkänt	
studieläkemedel	tillgängligt	och	nya	batcher	av	Diamyd®	
och	matchande	placebo	producerades	under	verksamhets-
året.	Vi	har	en	väl	utvecklad	tillverkningsprocess	på	plats	
som	tillsammans	med	en	bevisat	god	säkerhetsprofil	gör	
att	Diamyd®	är	godkänt	för	kliniska	studier	i	små	barn.

Det	är	strategiskt	viktigt	att	vi	håller	produktions
processen	uppdaterad	och	har	GAD-protein	och	färdigt	
Diamyd®	tillgängligt.	Vi	beslutade	nyligen	att	låta	Protein	
Sciences	tillverka	nytt	GAD-protein.	Betalningen	för	till
verkningen	sker	delvis	i	Diamyd-aktier.	Protein	Sciences	
blir	därmed	en	strategisk	aktieägare	i	Diamyd	Medical.	
Att	relationen	med	Protein	Sciences	fördjupas	är	mycket	
positivt	för	att	säkerställa	tillverkningen	på	lång	sikt.

Att	vi	på	kort	tid	kan	initiera	nya	studier,	till	och	med		
fas	III,	och	har	en	etablerad	produktionsapparat	utgör	ett	

stort	värde	och	är	en	styrka	i	diskussioner	med	industri
ella	aktörer.

FoKUs PÅ BUsiness deveLoPMenT
Antigen-Baserad	Terapi	anses	vara	en	avgörande	kom
ponent	i	en	framtida	effektiv	kombinationsbehandling	
för	typ		1-diabetes	och	enligt	vår	bedömning	är	Diamyd®	
den	ABT	som	kommit	längst	i	utvecklingen	i	världen.	Det	
bekräftas	av	de	många	förfrågningar	vi	får	om	att	testa	
Diamyd®	i	kombi	nation	med	andra	läkemedel.	För	att	
dra	nytta	av	det	växande	intresset	ökar	vi	nu	vårt	fokus	på	
att	hitta	industriella	samarbetspartners.	Som	dörröppnare	
använder	vi	förslag	på	specifika	kombinationsbehandlingar	
med	Diamyd®	till	utvalda	större	läkemedelsbolag	som	har	
rättigheterna	till	någon	av	de	andra	ingående	kompo
nenterna.	Målet	är	att	ingå	samarbetsavtal	för	att	säkra	
resurser	till	utvecklingen	av	våra	läkemedelsprojekt	fram	
till	marknadsgodkännande.	

verKsAMHeTen BreddAs 
Under	verksamhetsåret	har	vi	breddat	Diamyd	Medicals	
intresseområden	genom	två	högintressanta	investeringar.	
Den	första	och	största	var	i	Cellavia	AB	som	bygger	upp	
Sveriges	första	kommersiella	stamcellsbank	för	famil
jesparande	av	stamceller	i	navelsträngsblod	och	andra	
vävnader	med	stamceller.	Genom	investeringen	träder	
Diamyd	Medical	in	i	stamcellsfältet	och	det	för	oss	
mycket	intressanta		området	Personalized	Regenerative	
Medicine	(PRM).

Den	andra	investeringen	var	i	Companion	Medical,	
ett	nystartat	medicintekniskt	bolag	i	San	Diego,	USA,	som	
utvecklar	avancerade	tekniska	hjälpmedel	för	människor	
som	lever	med	insulinbehandlad	diabetes.	Vi	fick	också	
distributionsrättigheterna	till	Companions	framtida	
	produkter	i	Norden.	Investeringen	gör	det	möjligt	att	på	
sikt	gå	in	på	den	medicintekniska	diabetesmarknaden.

sPÄnnAnde År vÄnTAr 
Redan	i	början	av	2015	planerar	vi	att	kunna	presen
tera	sexmånaders	resultat	från	kombinationsstudien	
DIABGAD-1.	De	första	resultaten	fokuserar	på	immuno
logiska	markörer	som	tidigt	kan	visa	vart	sjukdomen	är	
på	väg.

Vi	kan	med	stolthet	rapportera	betydande	framsteg	
under	det	gångna	året	och	vi	fortsätter	arbetet	i	samma	
anda.	Jag	är	övertygad	om	att	vi	under	det	nya	året	
	kommer	nå	flera	viktiga	milstolpar.

Stockholm den 5 november 2014

Peter	Zerhouni
VD Diamyd Medical AB
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ett svenskt diabetesbolag

Diamyd	Medicals	huvudsakliga	fokus	är	den	fortsatta	utveck-
lingen	av	Bolagets	GAD-baserade	diabetesvaccin	Diamyd®	
som	syftar	till	att	förhindra,	behandla	och	bota	typ	1-diabetes	
och	LADA,	de	autoimmuna	formerna	av	diabetes.	Utveck
lingsplanen	är	inriktad	på	att	förstärka	effekten	av	diabetes
vaccinet	genom	att	kombinera	det	med	andra	substanser	
och	att	sätta	in	behandling	tidigare	i	sjukdomsprocessen.	
Flera	kliniska	studier	med	diabetesvaccinet	pågår	och	ytter-
ligare	studier	är	under	planering	med	olika	forskargrupper.	
Diamyd®	bedöms	vara	den	Antigen-	Baserade	Terapi	(ABT)	
som	ligger	längst	fram	i	utvecklingen	och	är	godkänt	för	kli
niska	studier	i	barn	tack	vare	den	goda	säkerhetsprofil	som	
uppvisats	i	tidigare	omfattande	kliniska	studier.	

AFFÄrsidé
Diamyd	Medical	ska	generera	värde	genom	att	utveckla	
och	kommersialisera	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	standard-
behandlingen	mot	typ	1-diabetes	och	LADA.	På	kort	sikt	
är	Bolagets	målsättning	att	under	2016	ha	minst	fem	
kliniska	studier	igång	och	att	ha	slutit	avtal	med	industri
ella	partners	för	att	säkra	den	fortsatta	utvecklingen	mot	
marknadsgodkännande	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	lång	erfarenhet	av	läkeme
delsutveckling,	en	affärsmodell	som	bygger	på	samarbete	
och	outsourcing	och	ett	starkt	renommé	inom	den	globala	
diabetesvärlden	är	Bolaget	väl	positionerat	för	att	kunna	

ingå	bärkraftiga	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	
utvecklingsprojekt	och	produkter	inom	diabetesområdet.

Diamyd	Medical	har	identifierat	tre	områden	som	
nyckelfaktorer	för	att	nå	framgång	i	arbetet	med	att	finna	
ett	botemedel	mot	autoimmun	diabetes:

•	 Vidareutveckla Diamyd® med nya 
 behandlingsmetoder
Genom	att	kombinera	behandling	med	Diamyd®	med	
andra	läkemedel	och	behandla	tidigare	i	sjukdoms
processen	kan	den	betacellsbevarande	effekten	
förbättras	och	möjligheterna	att	få	effekt	vid	behand
ling	av	autoimmun	diabetes	ökar.	Även	metoden	
att	administrera	Diamyd®	till	kroppen	kan	påverka	
behandlingens	effekt.

•	 Ingå avtal med industriella partners
Genom	att	ingå	avtal	med	industriella	partners	kan	
Diamyd	Medicals	finansiering	och	den	fortsatta	ut
vecklingen	av	Bolagets	läkemedelsprojekt	säkras.	Med	
de	värden	Bolaget	skapat	i	form	av	en	läkemedels
kandidat	godkänd	för	kliniska	studier	i	barn	och	en	
etablerad	tillverkningsprocess	kan	Diamyd	Medical	
avtala	med	både	större	och	mindre	partners	för	att	
bygga	framgångsrika	allianser.

•	 Utveckla diabetesaffären genom förvärv och 
inlicensiering
Genom	att	investera	i	lovande	projekt	och	företag	
med	diabeteskoppling	eller	inlicensiering	av	produkter	
och	patenträttigheter	kan	Diamyd	Medicals	diabetes
verksamhet	breddas	och	växa.	Avsikten	är	att	kapitali
sera	på	tidigare	erfarenheter	och	insikter	genom	att	
hålla	dörren	öppen	för	nya	samarbeten.		

sAMArBeTen oCH invesTeringAr 
Diamyd	Medical	har	under	åren	ingått	många	sam-
arbetsavtal	med	externa	forskargrupper,	genomfört		
in-	och	utlicensieringar	och	gjort	investeringar	med	

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

och med ett starkt renommé inom den globala diabetesvärlden. Bolaget utvecklar 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. Diamyd medical i sin nuvarande form är sedan maj 2013 listat på nasdaq 

Stockholm First north.

Verksamhetsöversikt
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kopplingar	till	Bolagets	utveckling	inom	diabetesom-
rådet.	Nedan	följer	en	sammanfattning	av	aktuella	
samarbeten	och	innehav.	

Externa forskargrupper
Genom	att	arbeta	med	externt	finansierade	forskar-
grupper	inom	både	akademi	och	industri	har	Diamyd	
Medical	möjlighet	att	testa	fler	behandlingsmetoder		
och	till	lägre	kostnad	än	om	Bolaget	skulle	driva	och	
	finansiera	all	utveckling	själv.	Därigenom	ökar	också	
chanserna	till	ett	genombrott	och	risker	och	kostnader	
kan	delas	på	flera.	För	närvarande	pågår	två	forskar-
initierade	kliniska	studier	som	finansieras	av	forsknings
anslag,	en	i	samarbete	med	Linköpings	universitet	och	
en	med	Lunds	universitet.	Ytterligare	forskarinitierade	
studier	är	under	uppstart	eller	under	planering.	

Protein Sciences Corporation
Diamyd	Medical	har	samarbetat	med	det	amerikanska	
vaccinbolaget	Protein	Sciences	sedan	2005	för	tillverk
ning	av	Diamyd	Medicals	rekombinanta	GAD-protein.	
Under	hösten	2014	fördjupades	samarbetet	genom	att	
Diamyd	Medical	och	Protein	Sciences	ingick	avtal	om	
fortsatt	så	kallad	cGMP	produktion	av	GAD-protein	för	
kommande	kliniska	studier	i	sen	fas	inom	typ	1-diabetes.	
Genom	avtalet	blir	Protein	Sciences	även	en	strategisk	
aktieägare	i	Diamyd	Medical.	

Periphagen Holdings, Inc.
Diamyd	Medical	är	delägare	i	det	amerikanska	
	gen	terapibolaget	Periphagen	som	utvecklar	behand
lingar	mot	neurologiska	sjukdomar	som	t	ex	långvarig	
smärta	baserade	på	den	patenterade	tekniken		
Neuronal		Therapeutic	(NET).	Utöver	att	vara	aktie-
ägare	har		Diamyd	Medical	vissa	rättigheter	att	använda	
Peri	phagens	teknologi	inom	diabetes.	Diamyd	har		
även	finansiella	intressen	i	bolaget.	Bland	annat	
	möjligheter	att	erhålla	milstolpsbetalningar	samt		
royalty	på	framtida	försäljning	av	läkemedel	baserade		
på	genterapitekniken.

University of California
Diamyd	Medical	licensierar	sedan	1994	rättigheterna	till	
GAD,	den	aktiva	substansen	i	diabetesvaccinet	Diamyd®,	
av	University	of	California.	Våren	2013	utökades	sam-
arbetet	genom	ett	nytt	licensavtal	som	ger	Diamyd	Medical	
exklusiva	rättigheter	till	terapeutisk		användning	av	
GABA	vid	diabetes	och	andra	inflammationsrelaterade	
sjukdomar,	inklusive	en	patentansökan	på	den	speci
fika	kombinationsterapin	GAD	plus	GABA.		Baserat	på	
positiva	resultat	från	prekliniska	studier		planerar	Diamyd	
Medical	tillsammans	med	en	forskargrupp	vid	University	
of	Alabama	en	klinisk	studie	med	kombinationen	GABA	
och	Diamyd®	i	barn	och	ungdomar	som	nyligen	insjuknat	
i	typ	1-diabetes.	

Companion Medical, Inc.
I	april	2014	investerade	Diamyd	Medical	motsvarande	
1,6	miljoner	kronor	i	det	amerikanska	medicinteknik
bolaget	Companion	Medical	som	utvecklar	avancerade	
tekniska	hjälpmedel	för	människor	som	lever	med	
insulinbehandlad	diabetes.	Investeringen		möjliggör	för	
Diamyd	Medical	att	på	sikt	utöka		diabetesportföljen	
ytterligare	och	gå	in	på	den	medicintekniska	markna
den.	Innehavet	motsvarar	en	ägarandel	om	tio	procent	
i	bolaget.	

Cellaviva AB
I	april	2014	investerade	Diamyd	Medical	11,5	miljoner	
kronor	i	ett	nytt	bolag,	Cellaviva,	som	etablerar	Sveriges	
första	kommersiella	stamcellsbank	för	privat	familje
sparande	av	stamceller	i	navelsträngsblod	och	andra	
	vävnader	med	stamceller.	Investeringen	ger	Diamyd	
Medical		närvaro	i	de	expansiva	områdena	stamceller	och	
regenerativ	medicin,	områden	som	kan	ingå	i	Bolagets	
arbete	inom	typ	1-diabetes.	En	framtida	behandlings
möjlighet	skulle	kunna	involvera	en	kombination	av	
stamcellsterapi	och	diabetesvaccinet	Diamyd®.	Diamyd	
Medical		innehar	preferensaktier	motsvarande	46	procent	
av	bolaget.		Övriga	ägare	utgörs	av	en	grupp	grundare	och	
Karolinska	Institutet	Holding	AB.

Diamyd Medical deltar i lysande blå manifestation för att uppmärksamma Världsdiabetesdagen den 14:e november 2013. 
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Diabetes är ett växande 
problem
Diamyd Medicals verksamhet är inriktad på att förhindra, behandla och bota typ 1-diabetes och andra former av autoimmun 

diabetes. Diabetes är en allvarlig sjukdom och ett stort globalt problem med nästan 400 miljoner drabbade människor, varav 

10-20 procent bedöms ha en autoimmun form av sjukdomen. Marknadspotentialen för ett läkemedel som kan ingripa i den 

autoimmuna processen och därmed bevara den egna förmågan att bilda insulin hos människor med autoimmun diabetes 

uppskattas till flera miljarder dollar.
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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 kliniska 
symtom och diagnosen typ 1-diabetes ställs. Kroppen kan då inte längre 
bilda tillräckligt med insulin, 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.

Typ	1-diabetes	och	LADA	är	autoimmuna	former	av	
sjukdomen,	vilket	innebär	att	kroppens	eget	immunför
svar,	av	okänd	anledning,	bryter	ner	de	celler	i	kroppen	
som	producerar	insulin,	de	så	kallade	betacellerna	i	
bukspottkörteln.	Insulin	är	ett	livsviktigt	hormon	som	
signalerar	till	kroppens	celler	att	ta	upp	socker	ur	blodet	
och	kontrollerar	blodsockernivån.	Vid	fullt	utvecklad	typ	
1-diabetes	och	LADA	måste	man	behandlas	med	insulin	
varje	dag	för	att	överleva.

TidigA sTAdier Av TYP 1-diABeTes
Typ	1-diabetes	är	en	mycket	allvarlig	livslång	sjukdom	
som	drabbar	yngre	barn	i	allt	större	utsträckning.	Vid	typ	
1-diabetes	börjar	immunförsvarets	angrepp	på	de	celler	i	
kroppen	som	bildar	insulin	långt	innan	man	får		symtom.	
Man	talar	om	två	tidiga	stadier	av	typ	1-diabetes	under	
vilka	den	autoimmuna	nedbrytningen	av	betacellerna	
redan	pågår,	men	där	processen	ännu	inte	har	givit	upp
hov	till		kliniska	symtom	på	typ	1-diabetes.	Under	denna	
	period	märks	inte	sjukdomen.	Det	finns	dock	möjlighet	
att		upptäcka	en	pågående	nedbrytning	av	betacellerna	
hos	en	person	genom	att	screena	för	olika	markörer	i		
blodet.	Den	gradvisa	nedbrytningen	av	betacellerna	på
går	under	en	period	som	tros	variera	från	några	månader	
till	många	år.	Först	när	bara	tio	till	tjugo	procent	av	beta-
cellsfunktionen		återstår	får	man		kliniska	symtom	och	kan	
diagnostiseras	med	fullt		utvecklad	typ	1-diabetes.	

FULLT UTveCKLAd TYP 1-diABeTes
Vid	fullt	utvecklad	typ	1-diabetes	kan	kroppen	inte	längre	
bilda	tillräckligt	med	insulin,	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	insulinbe
handling	för	att	överleva.	Insulinbehandlingen	fortsätter	
sedan	resten	av	livet,	men	påverkar	inte	det	autoimmuna	
angreppet	mot	de	betaceller	som	finns	kvar	utan	de	bryts	
så	småningom	i	princip	ned	helt.	

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	diag
nostiserats	med	typ	2-diabetes	egentligen	LADA.

Verksamhetsområde
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diABeTesKoMPLiKATioner 
Diabetes	orsakar	allvarliga	följdsjukdomar	hos	den	
drabbade.	Det	finns	både	akuta	och	mer	långsiktiga	
diabeteskomplikationer.	Akuta	komplikationer	vid	
	insulinbehandlad	diabetes	utgörs	främst	av	svår	hypo-
glykemi	(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	kan	det	leda	till	ketoacidos,		
ett	livshotande	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	
	långtidskomplikationer	med	tiden	med	nuvarande	
	behandlingsregim.	

nUvArAnde BeHAndLing
Det	finns	i	dag	ingen	godkänd	behandling	på	marknaden		
som	kan	avbryta	eller	förhindra	den	auto	immuna	pro
cess	som	orsakar	typ	1-diabetes	och	LADA.	Nuvarande	
behandlingsregim	vid	fullt	utvecklad	typ	1-diabetes	och	

LADA	går	ut	på	att	tillföra	kroppen	industriellt	tillverkat	
insulin,	antingen	med	sprutor	eller	med	insulinpump.	
Insulindosen	måste	balanseras	mot	måltidernas	sam
mansättning	och	tidpunkt	vilket	är	svårt,	och	påverkas	
även	av	fysisk		aktivitet,	sömn,	stress,	infektioner	och	pu
bertet.	Målet	är	att	uppnå	en	så	normal	blodsockernivå	
som	möjligt,	varken	för	hög	eller	för	låg,	för	att	så	långt	
som	möjligt	undvika	komplikationer	hos	den	drabbade.	
Blodsockervärdet	mäts	genom	blodprover	7-10	gånger	
om	dagen.

Att	förhindra	att	autoimmun	diabetes	utvecklas,	al
ternativt	bevara	kroppens	kvarvarande	egen	förmåga	att	
producera	insulin	och	kontrollera	blodsockret,	är	mycket	
betydelsefullt.	Även	en	mycket	begränsad	kvarvarande	
egen	förmåga	att	göra	insulin	och	en	något	förbättrad	
blodsockerkontroll	kan	minska	risken	för	både	akuta	
och	långsiktiga	diabeteskomplikationer	med	60	till	80	
procent	vid	typ	1-diabetes.	Det	är	av	stor	vikt	för	världens	
hälsovårdssystem	och	för	patienternas	välbefinnande	att	
få	fram	en	fungerande	behandling.	

Diamyd	Medicals	diabetesvaccin	Diamyd®	syftar	till		
att	avbryta	immunförsvarets	attack	på	de	insulinprodu
cerande	betacellerna,	helst	så	tidigt	som	möjligt	för	att	
bevara	så	stor	del	som	möjligt	av	kroppens	egen	insulin
producerande	förmåga.

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. Forskning visar att antalet barn och ungdomar som insjuknar ökar i både Europa och USA samt att typ 1-diabetes bryter ut i allt yngre åldrar. 
Utbredningen av typ 1-diabetes är högst i de nordiska länderna. Bara i Sverige diagnostiseras två barn varje dag med typ 1-diabetes.



Diamyd medical utvecklar diabetesvaccinet Diamyd® och den aktiva substansen gaD för att kunna förhindra, behandla 

och bota typ 1-diabetes och andra former av autoimmun diabetes. 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®.	Det	är	en	så		kallad	
Antigen-Baserad	Terapi	(ABT)	som	utvecklas	med	syftet	att	
kunna	förhindra,	fördröja	eller	stoppa	den	autoimmuna	
attacken	på	betacellerna	vid	typ	1-diabetes	och	LADA	och	
därmed	bevara	den	egna	insulinprodu	cerande	förmågan.	

En	tidigare	europeisk	fas	III-studie	har	visat	på	en	
16-procentig	effekt	(p=0,10)	av	Diamyd®	gentemot	placebo	
avseende	bevarandet	av	patienternas	egenproduktion	av		
insulin.	Diamyd®	utvecklas	nu	vidare	i	kombinationsbehand
lingar	med	andra	substanser	för	att	förbättra	effekten.	
Totalt	har	Diamyd®	testats	i	kliniska	studier	omfattande	
mer	än	tusen	barn	och	vuxna	och	visat	på	en	god	säker
hetsprofil.	Tack	vare	den	goda	säkerhetsprofilen	och	en	
etablerad	tillverkningsprocess	är		diabetesvaccinet	färdigt	
för	kliniska	studier	i	barn.	Diamyd®	är	lätt	att	admini	strera	
och	kan	ges	på	i	princip	alla	sjukvårdsinrättningar.

KoMBinATionsBeHAndLing i FoKUs
Världens	diabetesforskare	är	överens.	Den	autoimmuna	
processen	vid	typ	1-diabetes	är	komplex	och	måste	
angripas	så	tidigt	som	möjligt	och	från	flera	håll	samtidigt,	

med	olika	substanser	med	olika	verkningsmekanismer.	
Samtidigt	måste	man	varsamt	balansera	effekt	och	
säkerhetsprofil	vid	val	av	kombinationer	då	det	rör	sig	
om	behandling	av	främst	barn.	De	finns	tre	huvudsakliga	
verkningsmekanismer	att	välja	kombinationer	av	för	att	
försöka	stoppa	den	autoimmuna	nedbrytningsprocessen	
av	de	insulinproducerande	betacellerna:

•	 Antigen-Baserad	terapi	(ABT),	som	till	exempel	
	diabetesvaccinet	Diamyd®,	för	att	inducera	tolerans	
mot	de	antigen	som	annars	gör	att	betacellerna	
	attackeras	av	immunförsvaret.

•	 Antiinflammatoriska	läkemedel,	substanser	som	
dämpar	inflammationen	runt	betacellerna	under	
nedbrytningsprocessen.

•	 Immunosuppressiva	läkemedel,	substanser	som	
	trycker	ned	de	delar	av	immunförsvaret	som	är	
	aktiverat	under	den	autoimmuna	processen.

Därutöver	finns	även	olika	sätt	att	försöka	återskapa	den	
egna	insulinproduktionen,	antingen	genom	läkemedel	
som	stimulerar	återväxt	av	betaceller	eller	genom	trans
plantation	av	nya	betaceller	från	avlidna	donatorer	och	i	
framtiden	från	stamceller	eller	djur.

Diabetesvaccinet är basen 
för Diamyds utveckling

Diabetesvaccinet Diamyd
®
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AnTigen-BAserAd TerAPi Med diAMYd®  
– en viKTig PUsseLBiT
Den	aktiva	substansen	i	diabetesvaccinet	Diamyd®	är	GAD		
eller	GAD65	(Glutaminsyradekarboxylas	isoform	65	kDa).	
Det	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	beta-
cellerna	vid	autoimmun	diabetes.	GAD	är	därmed	ett	så	
kallat	autoantigen.	

Antigen-Baserad	Terapi	(ABT)	med	Diamyd®	syftar	till	
att	stoppa	det	autoimmuna	angreppet	mot	betacellerna	
genom	att	inducera	tolerans	mot	GAD,	som	kroppens	
eget	immunförsvar	felaktigt	ser	som	farligt	och	angriper.	
Om	man	med	ABT	lär	immunförsvaret	att	inte	angripa	
GAD	kan	man	bevara	betacellerna	och	kroppens	förmåga	
att	bilda	det	livsviktiga	hormonet	insulin	utan	att	slå	
ut	hela	eller	delar	av	immunförsvaret.	Många,	kanske	
flertalet,	ledande	forskare	menar	att	en	framtida	kombi
nationsbehandling	måste	involvera	en	ABT	som	Diamyd®	
för	att	ha	effekt	på	lång	sikt.	Diamyd®	bedöms	vara	den	
längst	utvecklade	Antigen-Baserade	Terapin	i	världen.

AnTigen-BAserAd TerAPi Med diAMYd®  
vid oLiKA sTAdier Av TYP 1-diABeTes
Långt	innan	symtom	på	typ	1-diabetes	uppkommer	börjar	
den	autoimmuna	processen	där	kroppens	eget	immun
försvar	bryter	ner	de	insulinproducerande	beta	cellerna	i	
bukspottkörteln.	Ju	tidigare	man	stoppar	den	autoimmuna	
attacken,	desto	mer	av	betacellernas	funktion	finns	kvar	
att	rädda.	Genom	att	stoppa	den	autoimmuna	attacken	
mycket	tidigt,	det	vill	säga	långt	innan	nedbrytningen	av	
betacellsfunktionen	har	gått	så	långt	att	man	får	kliniska	
symtom,	skulle	man	helt	kunna	förhindra	att	fullt	utvecklad	
typ	1-diabetes	uppstår.	Vid	fullt	utvecklad	typ	1-diabetes	

handlar	det	om	att	bevara	de	återstående	betacellerna,	vilket	
är	av	stor	vikt	då	även	en	mycket	begränsad	kvarvarande	
egen	förmåga	att	göra	insulin	och	en	något	förbättrad	
blodsockerkontroll	signifikant	minskar	risken	för	både	
akuta	och	långsiktiga	diabeteskomplikationer.

KLinisK UTveCKLing Av diAMYd®

Diamyd	Medicals	strategi	för	den	fortsatta	kliniska	
utvecklingen	av	Diamyd®	är	att	i	första	hand	förstärka	
effekten	och	ge	diabetsvaccinet	rätt	förutsättningar	
att	verka	genom	att	kombinera	Diamyd®	med	andra	
substanser.	Även	metoden	att	leverera	GAD	till	kroppen	
kan	påverka	behandlingens	effekt.	Genom	att	arbeta	
med	externt	finansierade	forskargrupper	inom	både	
akademi	och	industri	har	Diamyd	Medical	möjlighet	att	
testa	fler		behandlingsmetoder	och	till	lägre	kostnad	än	
om		Bolaget	skulle	driva	och	finansiera	all	utveckling	själv.	
Flera	forskarinitierade	kliniska	studier	med	Diamyd®	
pågår	eller	är	under	planering.

Diamyd® i kombination med ibuprofen och D-vitamin
Sedan	2013	testas	Diamyd®	i	den	forskarinitierade	
studien	DIABGAD-1	där	en	grupp	av	deltagarna	också	
får	den	antiinflammatoriska	substansen	ibuprofen	både	
före,	mellan	och	efter	injektionerna	med	diabetesvaccinet.	
Dessutom	får	flera	grupper	av	de	deltagande	barnen	
D-vitamin	för	att	ytterligare	styra	immunförsvaret	i	rätt	
riktning	och	samtidigt	stärka	betacellerna.	Ibuprofen	och	
D-vitamin	förväntas	göra	miljön	i	kroppen	mer	mottaglig	
för	diabetesvaccinet	Diamyd®	så	att	det	på	ett	effektivt	sätt	
kan	inducera	tolerans	och	därmed	bevara	den	egenpro
duktion	av	insulin	som	fortfarande	finns	kvar	tidigt	efter	
diabetesdiagnos.	Resultaten	från	de	första	sex	månaderna	
av	studien	väntas	kunna	presenteras	i	början	av	2015	med	
fokus	på	immunologiska	markörer.	Senare	under	2015	
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bör	även	15-månadersresultat	bli	tillgängliga	från	studien	
och	dessa	kommer	att	kunna	säga	mer	om	vilken	effekt	
behandlingen	haft	på	patienternas	förmåga	att	bilda	eget	
insulin.

Diamyd® i kombination med GABA
I	samarbete	med	en	forskargrupp	vid	University	of	
	Alabama	i	Birmingham,	USA,	planerar	Diamyd	Medical	
en	klinisk	studie	med	GABA	(gammaaminosmörsyra)	
kombinerat	med	diabetesvaccinet	Diamyd®	i	barn	
och	ungdomar	som	nyligen	diagnostiserats	med	typ	
	1-diabetes.	Förutom	att	vara	en	viktig	signalsubstans	i	det	
centrala		nervsystemet	verkar	GABA	ha	en	antiinflamma-
torisk	effekt	och	kunna	öka	insulinkänsligheten.	En	
nyligen	publicerad	vetenskaplig	artikel	bekräftar	att	
	kombinationsterapi	med	GABA	och	Antigen-Baserad	
Terapi	verkar	synergistiskt	vid	behandling	av	NOD-möss,	
som	är	en	modell	för	typ	1-diabetes.	Diamyd	Medical	
licensierar	exklusiva	intellektuella	rättigheter	till	GABA	
för	behandling	av	bland	annat	diabetes	av	University	of	
California.

Diamyd® administrerat i lymfkörtel i  kombination 
med D-vitamin
I	en	ny	forskarinitierad	öppen	pilotstudie,	kallad	
	DIAGNODE,	testas	att	ge	Diamyd®	direkt	i	lymfkörtel	i	
kombination	med	tillskott	av	D-vitamin	under	en	längre	
tid	med	syfte	att	bevara	patienternas	egen	förmåga	att	
bilda	insulin.	Detta	kan	jämföras	med	utvecklingen	inom	

allergi	behandling	där	administration	av	allergen	till	
lymfkörtel	kraftigt	förbättrat	effekten.	Studien	kommer	
omfatta	fem	vuxna	patienter	som	nyligen		diagnostiserats	
med	typ	1-dia	betes.	Tanken	är	att	diabetesvaccinets		effekt	
ska		förstärkas	genom	att	det	ges	direkt	i	lymfkörtel	sam
tidigt	som	behand	lingen	med	D-vitamin	ska	ned	reglera	
immunförsvarets	inflammatoriska	komponenter,	för	att	
även	därigenom	öka	den	Antigen-Baserade	Terapins	
toleransinducerande		effekt.

Diamyd® för att förebygga typ 1-diabetes
I	en	unik	forskarinitierad	studie,	kallad		DiAPREV-IT,	testas	
diabetesvaccinet	Diamyd®	i	barn	med	tidiga	stadier	av	typ	
1-	diabetes,	det	vill	säga	de	har	konstaterats	ha	en	pågå
ende	autoimmun	process,	men	har	ännu	inte	fått	några	
kliniska	symtom.	Hälften	av	barnen	i	studien	förväntas	
utveckla	kliniska	symtom	på	typ	1-diabetes	inom	de	fem	år	
studien	pågår.	Syftet	med	studien	är	att	utvärdera	om		
diabetesvaccinet	kan	fördröja	eller	förhindra	att		barnen	
utvecklar	kliniska	symtom	på	sjukdomen.	Bara	att	fördröja	
insjuknandet	skulle	vara	en	enorm	medicinsk	framgång.

En	större	studie	med	snarlik	design	som	DiAPREV-IT	
planeras	för	att	utöka	underlaget,	men	där	hänsyn	också	
tas	till	nya	forskningsrön.	I	den	nya	studien,	som	kallas	
DiAPREV-IT	2,	ska	behandling	med	Diamyd®	även	kom
bineras	med	tillskott	av	D-vitamin.

Andra kombinationsbehandlingar
Det	finns	även	andra,	kraftigare	antiinflammatoriska	

substanser	som	också	kan	tänkas	komma	i	fråga	för	kliniska	
studier	där	olika	kombinationer	med	Diamyd®	testas.

Att	under	en	kort	tid	trycka	ned	de	delar	av	immun-
försvaret	som	är	aktiverat	under	den	autoimmuna	processen	
med	immunosuppressiva	substanser,	som	används	vid	andra	
autoimmuna	sjukdomar	som	t	ex		ledgångsreumatism,	
har	i	tidigare	studier	visat	sig	ge	tillfällig	effekt	på	den	
autoimmuna	processen	vid	typ	1-diabetes.	Genom	att	
kombinera	sådan	behandling	med	Diamyd®	för	att	in
ducera	tolerans	kan	den	betacellsbevarande	effekten	bli	
både	starkare	och	mer	långvarig.	

10       DiamyD meDical aB               ÅRSReDOViSning 2013/14

DIABGAD-1 är en forskarinitierad dubbelblind, randomiserad och 
placebokontrollerad fas ii-studie som omfattar 64 barn och ungdomar 
mellan 10 och 18 år som nyligen diagnostiserats med typ 1-diabetes. 
Studien kommer att pågå i totalt 30 månader, där en första utvärde-
ring genomförs efter 6 månader med fokus på immunologiska markö-
rer. Sista deltagaren inkluderades i juni 2014 och de första resultaten 
beräknas kunna presenteras i början av 2015.

i studien kombineras diabetesvaccinet Diamyd® med D-vitamin och 
det antiinflammatoriska läkemedlet ibuprofen. Studien testar även 
effekten av en dubbel dos av diabetesvaccinet Diamyd®.

Professor Johnny ludvigsson vid linköpings universitet är huvud-
prövare och sponsor för studien. Studien genomförs vid flera barn-
diabeteskliniker i Sverige och finansieras via forskningsanslag medan 
Diamyd medical står för studieläkemedel och vissa andra kostnader 
samt har deltagit i designen av studien och har möjlighet att utnyttja 
studieresultaten. i augusti 2014 tilldelades studien eU-finansiering om 
motsvarande cirka 1,1 miljoner kronor.

DiAPREV-IT är en forskarinitierad, dubbelblind, randomiserad och pla-
cebokontrollerad fas ii-studie som omfattar 50 barn från fyra års ålder 
som genom mätning av så kallade autoantikroppar i blodet visat sig 
ha en pågående autoimmun process riktad mot betacellerna, men har 
ännu inte fått några kliniska symtom på diabetes. Barnen kommer att 
följas under totalt fem år med provtagning och sockerbelastningar för 
att utvärdera betacellsfunktionen, ett mått på kroppens egen förmåga 
till insulinproduktion. Resultat från studien väntas i slutet av 2016.

Studien drivs av en forskargrupp vid lunds universitet och finan-
sieras av forskningsanslag. Barndiabetesläkaren Helena elding larsson 
är huvudprövare och sponsor för studien. Diamyd medical står för 
studieläkemedel och har deltagit i designen av studien och har möjlig-
het att utnyttja studieresultaten. 

Forskargruppen planerar ytterligare en studie, kallad DiaPReV-iT 2,  
med snarlik design för att utöka underlaget. i den nya studien, 
omfattande 80 barn, ska behandling med Diamyd® kombineras med 
tillskott av D-vitamin.

DIAGNODE är en öppen forskarinitierad pilotstudie med fem patienter 
mellan 18 och 30 år som nyligen diagnostiserats med typ 1-diabetes. 
i studien kombineras en låg dos Diamyd®, givet direkt i lymfkörtel 
vid tre tillfällen, med tillskott av D-vitamin. en första utvärdering sker 
efter 6 månader med fokus på säkerhet och immunologiska markörer, 
därefter kommer patienterna att följas upp i ytterligare 24 månader.

Studien är i uppstartsfas och kommer att genomföras vid linköpings 
universitet med Professor Johnny ludvigsson som huvudprövare och 
sponsor. Studien finansieras via forskningsanslag. Diamyd medical 
står för studieläkemedel och vissa andra kostnader samt har deltagit i 
designen av studien och har möjlighet att utnyttja studieresultaten.



Diamyd	Medical	diskuterar	med	både	akademi	och	
industri	vilka	immunosuppressiva	substanser	som	skulle	
kunna	vara	lämpliga	att	kombinera	med	Diamyd®,	och	
det	finns	långt	framskridna	planer	på	kliniska	studier.	

sTAMCeLLer oCH TYP 1-diABeTes
Att	återskapa	den	egna	insulinproduktionen	vid	auto-
immun	diabetes	innebär	att	antingen	generera	återväxt	
av	eller	transplantera	nya	betaceller,	antingen	från	avlid
na	donatorer	eller	i	framtiden	betaceller	som	framställts	
ur	stamceller	eller	från	djur.

Att	stoppa	den	autoimmuna	processen	är	fortfarande	
mycket	viktigt,	så	att	inte	immunsystemet	fortsätter	att	
bryta	ner	även	de	nya	betacellerna,	oavsett	om	de	kommer	
från	återväxt	eller	transplantation.

Idag	kan	man	transplantera	både	hela	bukspottkörtlar	
och	isolerade	betaceller	från	avlidna	donatorer,	men	det	
råder	stor	brist	på	organ	så	det	utförs	bara	ett	fåtal	trans
plantationer	om	året	i	världen.	Inom	området	Personalized	
Regenerative	Medicine	(PRM)	sätts	stort	hopp	till	att	
stamceller	ska	kunna	öka	tillgängligheten	på	betaceller	
för	transplantation.

Ett	generellt	problem	med	all	transplantation	är	att	
kroppen	vill	stöta	ifrån	sig	främmande		celler/	vävnad,	
	varför	man	som	transplanterad	patient	måste	stå	på	
livslång	immunosuppressiv	behandling,	vilket	i	sig	kan	
ge	allvar	liga	biverkningar.	Ett	annat	problem	är	att	den	
autoimmuna	processen	i	kroppen	fortfarande	pågår	efter	
transplantationen	trots	immunosuppressiv	behandling,	
vilket	leder	till	att	de	nya	betacellerna	också	brutits	ned	
efter	några	år.

Stamceller	anses	även	kunna	ha	en	immunmodule
rande	effekt	och	det	pågår	redan	idag	studier	där	man	
ger	egna	stamceller	till	människor	med	typ	1-diabetes	
med	syfte	att	hämma	den	autoimmuna	processen.	Bland	
annat	har	man	i	USA	provat	att	injicera	eget	navelsträngs
blod	i	barn	som	nyligen	diagnostiserats	med	typ	1-diabetes.	
Navelsträngsblod	är	rikt	på	stamceller.

Diamyd	Medical	trädde	in	i	stamcellsfältet	våren	
2014	genom	en	investering	i	Cellaviva	som	etablerar	
Sveriges	första	kommersiella	stamcellsbank	för	privat		

familjesparande	av	stamceller	i	navelsträngsblod	och	
andra	vävnader	med	stamceller.	En	framtida	behandling	
skulle	kunna	involvera	en	kombination	av	stamcellsterapi	
och	diabetesvaccinet	Diamyd®.

MArKnAdsPoTenTiAL FÖr diAMYd® 
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	beta
cellsfunktion	bevarad.	Baserat	på	detta	tillsammans	med	
uppgifter	hämtade	från	rapporter	och	artiklar	om	vad	
det	kostar	att	behandla	olika	typer	av	diabetesrelaterade	
komplikationer	och	i	vilken	omfattning	de		förekommer,	
har	Diamyd	Medical	tillsammans	med	konsulter	inom	
området	beräknat	att	samhället	skulle	kunna	spara	mer		
än	15	000	USD	per	patient	i	behandlings-	och	läke	medels-
kostnader	om	förekomsten	av	vissa	typiska	diabeteskom
plikationer	hos	typ	1-diabetespatienter	kan	reduceras.	
Om	ytterligare	komplikationer	tas	med	i	beräkningen	
ökar	summan	avsevärt.	Därutöver	tillkommer	minskat	
personligt	lidande	och	minskade	kostnader	för	arbets
bortfall.	Sådana	hälsoekonomiska	beräkningar	kommer	
att	användas	för	att	motivera	framtida	prissättning	av	
behandlingen.

Med	ett	antaget	försäljningspris	på	15	000	USD	per	
behandling	och	80	000	diagnostiserade	per	år	skulle	
marknaden	i	Europa	och	USA	för	nydiagnostiserad	typ	
1-diabetes	vara	värd	över	en	miljard	USD	per	år.	Därutöver	
utgör	patienter	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.	2013	bedömdes	det	finnas	cirka	382	miljoner	
personer	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	
	beskrivna	marknaden	beror	till	stor	del	på	hur	den	
	framtida	behandlingsregimen	vid	typ	1-diabetes	och	
LADA	kommer	att	se	ut.
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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.



flera gånger om dagen och tar insulin 
inför varje måltid och kväll. Om hon 
slarvar med sin behandling kan det få 
digra konsekvenser.

– Jag hade glömt ta mitt långtids-
verkande insulin på kvällen och när 
jag vaknade på morgonen var jag 
helt utslagen. Jag kunde inte resa 
mig ur sängen och kände mig som 
om att jag hade blivit överkörd av  
en traktor. Min  pojkvän blev livrädd 
– han hade aldrig varit med om det 
här tidigare. Han fick googla sig till 
hur han skulle ta  blodsockret på mig 
och såg att jag låg jättehögt. Då fick  
han googla igen – först på hur han 
skulle göra för att ge mig en dos 
insulin sen hur stor dosen skulle  
vara och sist vilken typ av mat jag 
var tvungen att få i mig efteråt.  
Jag var så utslagen att jag inte 
kunde prata, det var hemskt.

Johnny ludvigsson är professor i 
barnmedicin vid linköpings univer-
sitet och är en av världens främsta 
experter inom typ 1-diabetes hos 
barn. Han förklarar att det idag går 
bra att leva med typ 1-diabetes, men 
bara genom att kontinuerligt följa en 
enormt intensiv och tung behandling 
som pågår jämt.

Den 16 oktober firade Barndiabetesfonden sitt 25-årsjubileum. På plats i linköping träffades 

louise gattzén och Johnny ludvigsson för att prata om sina perspektiv på typ 1-diabetes och 

vad de tror kommer att krävas för att hitta ett botemedel.

i februari för snart 10 år sedan kom 
louise gattzéns liv att helt förändras. 
Det började med att hon gick ner 
kraftigt i vikt. På två veckor rasade 
hon 8 kg – trots att hon åt en hel 
kladdkaka om dagen.

– Det var jätteläskigt – jag gick 
ner jättemycket i vikt, var konstant 
väldigt sötsugen och började kissa 
säkert 50 gånger per dag, berättar 
Louise.

louises mamma blev orolig och 
trodde först att det kunde vara 
någon form av urinvägsinfektion och 
de åkte tillsammans iväg till närmsta 
akutmottagning. De möttes av en 
läkare som tog blod- och urinprov. 
efter en liten stund kom han tillbaka 
med beskedet.

– Läkaren var väldigt rak och sa 
bara ’jag är ledsen, du har fått typ 
1-diabetes’. Jag trodde först att han 
skämtade men känslorna gick snabbt 
över till att jag blev rasande, flög upp 
ur sängen och började störtgråta. Jag 
blev så arg för han sa det som om 
det gällde en förkylning! Det kom 
som en chock, varken jag eller min 
mamma hade kunnat föreställa oss 
att jag skulle kunna ha diabetes.

louise lades omgående in på barn-
avdelningen på sjukhuset i Halmstad. 

Samma dag fick hon veta att det 
skulle hållas ett informationsmöte om 
en kommande studie på barn med 
typ 1-diabetes där ett diabetesvaccin 
skulle testas.

– Jag visste först inte om jag ville vara 
med eller inte – jag var nog inte så 
mottaglig just då. Men mina föräldrar 
var stöttande och kände att de ville 
göra allt de kunde.

Till sist var det louises bästa vän som 
övertygade henne att delta i studien. 
efter en mängd prover visade det sig 
att louise var lämplig som deltagare i 
studien och två veckor senare var det 
dags att återvända till sjukhuset.

– När vi kom till sjukhuset så fanns 
det bara en låda kvar. Vi visste ju inte 
om det var placebo eller vaccin – det 
var lite läskigt. Men jag kände att det 
spelar ingen roll, det kan ändå inte 
bli värre, jag har inget att förlora.

Studien startade 2005 och deltagarnas 
resultat följdes sedan upp löpande 
fram till 2011.

idag säger louise att hon mår 
bättre än hon vågat hoppas på. Tio 
år efter diagnosen ligger hennes 
långtidsblodsocker nästan på samma 
nivå som hos en frisk person och hon 
behöver bara ta låga doser insulin. 
men hon kontrollerar blodsockret 

Att föra forskningen framåt 
– två perspektiv på vikten av 
kliniska studier
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– Varje allvarligt misstag kan medföra  
medvetslöshet och i värsta fall död.  
Ligger du dessutom högt i  blodsocker 
under många år riskerar du perma-
nenta skador på blodkärl, njurar, ögon, 
hjärta och nerver, säger Johnny.

genom åren har Johnny mött 
många som fått livslånga kompli-
kationer av sin typ 1-diabetes och 
tycker att det bedrivs alldeles för få 
kliniska studier idag. 

– Det är otroligt viktigt att både de 
som arbetar med typ 1-diabetes och 
de som har typ 1-diabetes förstår 
vikten av kliniska studier. Vi måste 
ingripa tidigt, precis när sjukdomen 
bryter ut, för att hinna rädda de celler 
som finns kvar som kan bilda insulin. 
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Johnny ludvigsson har sedan länge 
varit en stark förespråkare för att 
satsa mer på typ 1-diabetesforskning 
och ser att vägen framåt går genom 
kombinationsstudier.

– Många inom forskarvärlden håller 
med om att vi dels måste använda oss 
av ett antigen – GAD är ett sådant 
– och kombinera detta med andra 
preparat för att förstärka dess effekt. 
Se bara på barncancerforskningen  
– riktiga framsteg gjordes inte förrän 
man började kombinera i ganska av-
ancerade scheman för att nå resultat.

För att sätta perspektiv på frågan 
 berättar han att det är cirka tre gång-
er fler barn som får typ  1-diabetes 
idag än cancer. Han understryker 

att typ 1-diabetes är den vanligaste 
allvarliga och obotliga sjukdom vi har 
bland barn. 

För att kunna hitta ett sätt att 
bota eller stoppa typ 1-diabetes 
kommer det krävas ett utbrett 
engagemang och en gemensam 
ansträngning från både forskarvärld, 
patienter, samhälle och näringsliv.

– Innan har jag nog varit rätt så ego-
istisk, säger Louise, jag gjorde det bara 
för min skull. Jag tänkte inte på möjlig-
heten att vara med och leda forskning-
en framåt och på sikt hjälpa många 
fler än mig själv. Idag känner jag mig 
stolt över att ha dragit mitt strå till 
stacken och  kanske  bidragit till att jag 
någon gång  kommer att få bli frisk 
eller att vi kan bota typ 1-diabetes.

Professor Johnny Ludvigsson och Louise Gattzén vid Barndiabetesfondens 25-årsjubileum i Linköping den 16:e oktober 2014.

Om Johnny Ludvigsson
Ålder: 71 år 
Bor: i linköping tillsammans 
med sin fru
Gör: Professor i barn medicin 
vid linköpings  universitet 
och huvud prövare för flera 
forskar initierade studier där 
diabetesvaccinet Diamyd® 
prövas.

Om Louise Gattzén
Ålder: 23 år
Bor: i Falkenberg till-
sammans med sin pojkvän
Gör: Pizzabagare 

louise var med i Diamyd 
medicals fas ii-studie med 
diabetes vaccinet Diamyd® 
som pågick mellan 2005  
och 2011.
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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 och kvalitetssäkrad tillverkningsprocess. 

Diamyd medicals diabetesvaccin är färdigt för kliniska studier i barn tack vare en bevisat god säkerhetsprofil och en 

etablerad tillverkningsprocess.

Sedan	rättigheterna	till	den	aktiva	substansen	GAD	
inlicensierades	i	mitten	av	90-talet	har	Diamyd	Medical,	
i	egen	regi	och	till	en	låg	kostnad	jämfört	med	industri-
standard,	bedrivit	ett	flertal	prekliniska	och	kliniska	
studier	med	diabetesvaccinet	Diamyd®.	Totalt	har	över	
tusen	patienter	deltagit	i	studierna	och	behandlingen	
har	uppvisat	en	god	säkerhetsprofil.	Parallellt	med	
den		kliniska	utvecklingen	har	tillverkningsprocessen	
utvecklats	och	Diamyd	Medical	har	idag	en	etablerad	
tillverkningsprocess,	vilket	representerar	ett	stort	värde.	
Att	Diamyd	Medical	har	ett	lager	av	studieläkemedel	
godkänt	för	kliniska	studier	i	barn	gör	diabetesvaccinet	
attraktivt	för	forskare	inom	akademi	och	industri	att	testa	
i	olika	typer	av	forskarinitierade	studier.	Tack	vare	att	
tillverknings	processen	kommit	så	långt	i	utvecklingen	
och	att	Diamyd®	är	godkänt	för	kliniska	studier	i	barn	
kan	nya	fas	III-studier	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.	
Fas	III-programmet	drevs	tillsammans	med		amerikanska	
läkemedelsjätten	Johnson	&	Johnson.	Resultat	från	den	
europeiska	studien	visade	att	patienterna	som	behand-
lades	med	Diamyd®	hade	i	genomsnitt	kvar	16,4		procent	
(p=0,10)	mer	egen	insulinproduktion	(mätt	som	måltidssti
mulerad	C-peptid)	vid	15	månader	än	de	som	fått	placebo	
(N	Engl	J	Med	2012;366:433-442).	Studien	uppnådde	inte	
den	primära	effekt	parametern	att	bevara	betacellsfunk
tionen,	och	Bolaget	beslutade	att	inte	fullfölja	fas	III-
programmet.	Behandlingen	tolererades	väl,	då	ett	liknande	
antal	biverkningar	rapporterades	i	såväl	de	grupper	som	
behandlades	med	Diamyd®	som	i	den	placebobehandlade	
gruppen.	Studierna	visade	också	att	Diamyd®	är	lätt	att	ge	
och	kan	ges	på	i	princip	alla	sjukvårdsinrättningar.	

Fas	III-programmet	med	Diamyd®	startades	som	en	
följd	av	positiva	resultat	från	en	fas	II-studie,	omfattande	70	

barn	och	ungdomar	med	nydiagnostiserad	typ	1-diabetes	
(N	Engl	J	Med	2008;359:1909-1920).	Därutöver	har	även	
en	randomiserad,	dubbelblind	och	placebokontrollerad	
fas	II-studie	med	47	LADA-patienter	genomförts	där	olika	
doser	av	Diamyd®	testades.	Fem	års	uppföljning	av	delta
garna	visade	att	risken	att	behöva	ta	insulin	minskade	efter	
behandling	med	Diamyd®	jämfört	med	placebo	(Diabetolo
gia	2009;52:1363-1368).

Utöver	kliniska	studier	i	egen	regi	har	även	ett	antal	
externa	studier	med	Diamyd®	genomförts	av	fristående	
forskare	och	forskningsorganisationer,	så	kallade	forskar-
initierade	studier.	Amerikanska	forskningskonsortiet	Type	1	
Diabetes	TrialNet	som	finansieras	av	NIH	(National	Institu
tes	of	Health)	och	NIDDK	(National	Institute	of	Diabetes	
and	Digestive	and	Kidney	Diseases)	har	t	ex	genomfört	en	
fas	II-studie	som	rekryterade	145	patienter	mellan	tre	och	
45	år	gamla	med	nydiagnostiserad	typ	1-diabetes.	Studien,	
uppnådde	inte	den	primära	effekt	parametern	att	bevara	
kroppsegen	insulinproduktion,	mätt	som	måltidsstimulerad	
C-peptid,	hos	patienter		behandlade	med	Diamyd®	jämfört	
med	placebo	(Lancet	2011;378:319-327).

Bolagets	strategi	för	den	fortsatta	utvecklingen	av	
diabetesvaccinet	är	att	i	första	hand	förstärka	effekten	av	
behandlingen	och	ge	diabetsvaccinet	rätt	förutsättningar	
att	verka	genom	att	kombinera	Diamyd®	med	andra	läke
medel,	t	ex	läkemedel	som	påverkar	immunsystemet	på	
kompletterande	sätt,	samt	att	sätta	in	behandling	tidigare	
i	sjukdomsprocessen.	Även	metoden	att	leverera	GAD	till	
kroppen	kan	påverka	behandlingens	effekt.	Flera	forska
rinitierade	kliniska	studier	pågår	eller	är	under	planering	
för	att	utvärdera	olika	angreppssätt.	

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	

god  säkerhetsprofil och 
etablerad  tillverkning

Utveckling och tillverkning
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är	stabil	samt	ger	tillräckligt	högt	utbyte	av	produkten.	
Stora	läkemedelsbolag	brukar	lyfta	fram	brister	i	tillverk
ningsprocessen	som	en	av	de	vanligaste	och	allvarligaste	
svagheterna	i	de	projekt	de	utvärderar	för	inlicensiering.

Diamyd	Medical	har	en	väl	utvecklad	tillverknings-
process	på	plats	för	diabetesvaccinet	Diamyd®,	vilket	
representerar	ett	stort	värde.	Den	har	tagits	fram	och	för
finats	under	många	år	och	ett	mycket	stort	utvecklings-
arbete	genomfördes	tillsammans	med	Johnson	&	Johnson	
under	2010/2011	för	att	göra	produktionsapparaten	
redo	för	kommersiell	lansering.

I	september	2013	lät	Diamyd	Medical	producera	nya	
batcher	av	diabetesvaccinet	Diamyd®	och	matchande	
	placebo	med	den	uppdaterade	tillverkningsprocessen	
hos	OctoPlus	N.V.	i	Nederländerna.	På	OctoPlus	formu
leras	GAD-protein	med	Alhydrogel,	ett	adjuvans	som	
ingår	i	en	mängd	olika	vacciner	på	marknaden.	Det	fär
diga	diabetes	vaccinet	tappas	sedan	på	små	flaskor.	De	nya	
flaskorna	är	godkända	för	användande	i	kliniska	studier	
i	barn.	Med	ett	stort	lager	av	färskt	diabetesvaccin	på	hyl
lan	kan	Diamyd	Medical	tillhandahålla	studieläkemedel	
för	omfattande	kliniska	studier	under	flera	år	framåt.

Det	rekombinanta	GAD-proteinet,	som	är	den	aktiva	
substansen	i	diabetesvaccinet	Diamyd®,	tillverkas	av	det	
amerikanska	vaccinutvecklings-	och	proteinproduktions
bolaget	Protein	Sciences	Corporation.	Tillverkningen	
görs	med	deras	patenterade	teknik	BEVS,	Baculovirus	
Expression	Vector	System.	Protein	Sciences	är	en	partner	
till	Diamyd	Medical	sedan	många	år	och	under	hösten	
2014	fördjupades	samarbetet	genom	att	bolagen	ingick	
avtal	om	fortsatt	GMP	produktion	av	GAD-protein	för	
kommande	kliniska	studier	i	sen	fas	inom	typ	1-diabetes.	
Genom	avtalet	blir	Protein	Sciences	även	en	strategisk	
aktieägare	i	Diamyd	Medical.

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 tillverkningsprocess färdig i samband med erhållande av marknadsgodkännande.

PROCESS- OCH PRODUkTIONSUTVECkLING

kLINISk LäkEMEDELSUTVECkLING

Upptäckt och 
identifiering av 
aktiv substans

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-
utveckling

Process-
optimering

Process-
validering

kommersiell till-
verkning

Produktion enligt Good Manufacturing Practice (GMP)

Del av tillverkningsprocessen av diabetesvaccinet Diamyd® hos OctoPlus i 
Nederländerna.
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Diamyd medical är ett svenskt diabetesbolag med en liten organisation som tack vare en beprövad outsourcingmodell 

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

klinisk utveckling i fas iii. 

Diamyd	Medicals	organisation	är	liten	och	präglas	av	
effektivitet.	Beslutsvägarna	är	korta	och	den	interna	
	kommunikationen	öppen	och	direkt.	Diamyd	Medical	
har	7	anställda,	varav	3	män	och	4	kvinnor,	och	huvud
kontoret	ligger	i	Stockholm.

oUTsoUrCing-ModeLL
Diamyd	Medical	drivs	enligt	en	kostnadseffektiv	outsour
cingmodell	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	
	diskuterar	uppnådda	resultat	och	framtida	planer	
	avseende	forskning	och	utveckling.	Rådet	är	en	viktig	
informationskälla	för	Bolaget	och	enskilda		ledamöter	
rådfrågas	ofta	om	medicinska	och	vetenskapliga	fråge-
ställningar	som	löpande	uppstår	i	verksamheten.	
Där	utöver	fungerar	ledamöterna	som	ambassadörer	
för	Diamyd	Medical	gentemot	akademiska	och	företags-
anknutna	forskare.

Organisation och nätverk
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Styrelse

Anders Essen-Möller
Styrelseordförande

Född 1941. mSc. grundare till och VD åren 
1996–2007 för tidigare Diamyd medical. Styrelse-
ordförande i nuvarande Diamyd medical sedan 
2013. Styrelseordförande i tidigare Diamyd medi-
cal under åren 2007-2013. anders essen-möller 
grundade även Synectics medical aB som såldes 
till medtronic, inc. 1996. anders essen-möller har 
inga väsentliga uppdrag utanför Bolaget.
Innehav i Diamyd Medical per 31 augusti 2014:
958 584 a-aktier, 3 628 588 B-aktier.

Maria-Teresa Essen-Möller
Styrelseledamot

Född 1970. civilekonom. Styrelseledamot i nuva-
rande Diamyd medical sedan 2013. Styrelseledamot 
i tidigare Diamyd medical 2009-2013. Driver egen  
verksamhet inom kommunikationsfrågor. account  
Director på creuna 2011-2014. maria-Teresa 
essen-möller var iR- och Kommunikationsdirektör 
i tidigare Diamyd medical 1997–1999. maria-
Teresa essen-möller har inga väsentliga uppdrag 
utanför Bolaget.
Innehav i Diamyd Medical per 31 augusti 2014:
24 000 B-aktier.

Erik Nerpin
Styrelseledamot

Född 1961. Jur. kand., ll. m. advokat. Driver egen  
verksamhet i advokatfirman nerpin aB. Oberoende 
till Bolaget och dess huvudägare. Styrelseledamot i 
nuvarande Diamyd medical sedan 2013. Styrelse-
ledamot i tidigare Diamyd medical 2012-2013.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i  cassandra 
Oil aB, Kancera aB, nicoccino Holding aB, 
Karessa Pharma Holding aB och Wya Holding 
aB. Styrelseledamot i aqeri Holding aB, Header 
compression Sweden Holding aB, igrene aB, 
Blasieholmen investment group aB, Otirol art aB 
och european Resolution capital i Sverige aB.
Innehav i Diamyd Medical per 31 augusti 2014:
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. VD i nuvarande Diamyd 
medical sedan 2013. Peter Zerhouni arbetade för 
tidigare Diamyd medical från 2006 och utsågs 
till VD 2011. Peter Zerhouni har inga väsentliga 
uppdrag utanför Bolaget.
Innehav i Diamyd Medical per 31 augusti 2014:
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 nuvarande Diamyd medical sedan  
2013 och för tidigare Diamyd medical 2006-2013. 
Styrelseledamot i Föräldraföreningen Bullerbyn 
för barn med typ 1-diabetes.
Innehav i Diamyd Medical per 31 augusti 2014:
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 finansiering 
och redovisning på Fläkt aB och Byggnadsstyrelsen. 
anna Styrud har arbetat för nuvarande Diamyd 
medical sedan 2013 och för tidigare Diamyd 
medical 2010-2013. anna Styrud har inga 
väsentliga uppdrag utanför Bolaget.
Innehav i Diamyd Medical per 31 augusti 2014:
30 000 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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Förvaltningsberättelse

verKsAMHeTen
Diamyd	Medical	arbetar	dedikerat	för	att	förbättra	situa
tionen	för	patienter	med	autoimmun	diabetes	och	för	att	
bota	sjukdomen.	

Bolagets	primära	utvecklingsprojekt	utgörs	av	det	
GAD-baserade	diabetesvaccinet	Diamyd®	för		att	förhin
dra,	behandla	och	bota	typ	1-diabetes	och	andra	former	
av	autoimmun	diabetes.	Diamyd®	har	använts	i	kliniska	
studier	omfattande	mer	än	tusen	patienter	och	visat	på	
en	god	säkerhetsprofil.	Vad	gäller	bevarandet	av	patien
ternas	egenproduktion	av	insulin	har	Diamyd®	visat	en	
16-procentig	effekt	(p=0,10)	gentemot	placebo	i	en	euro
peisk	fas	III-studie.	Pågående	utvecklingsarbete	är	inrik
tat	på	att	i	första	hand	förstärka	effekten	av	behandlingen	
och	ge	diabetesvaccinet	rätt	förutsättningar	att	verka	
genom	att	kombinera	Diamyd®	med	andra	läkemedel	
och	att	sätta	in	behandling	tidigare	i	sjukdomsprocessen.

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®.	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.	Strategin	
bygger	på	att	vidareutveckla	diabetesvaccinet	Diamyd®	
med	nya	behandlingsmetoder,	ingå	avtal	med		industriella	
partners	samt	utveckla	diabetesaffären		genom	förvärv	
och	inlicensiering.

Diamyd	Medical	i	sin	nuvarande	form	bildades	i	
april	2013	i	samband	med	en	omstrukturering	av	tidigare	
	Diamyd	Medical-koncernen	och	är	sedan	den	20	maj	
2013	listat	på	Nasdaq	Stockholm	First	North	under	
kortnamnet	DMYD	B.	Den	31	augusti	2014	hade	Diamyd	
Medical	5	152	aktieägare.	Remium	Nordic	AB	är	Bolagets	
Certified	Adviser.	För	mer	information,	se	Bolagets	hem
sida;	www.diamyd.com.

Projektportfölj
Diamyd	Medicals	primära	utvecklingsplattform	utgår	från		
den	exklusivt	licensierade	GAD-molekylen	som	är	den	
	aktiva	substansen	i	diabetesvaccinet	Diamyd®	och	ett	
	viktigt	auto	antigen	vid	autoimmun	diabetes	som	typ	
1-diabetes	och	LADA.	Målet	med	utvecklingen	av	Diamyd®	
och	GAD	är	att	förhindra,	fördröja	eller	stoppa	den	
autoimmuna	attacken	på	betacellerna	vid	autoimmun	

diabetes.	Målsättningen	är	att	Diamyd®	och	GAD	ska	
kommersialiseras	och	bli	en	del	av	standardbehandlingen	
för	typ	1-diabetes	och	LADA.	Diamyd®	är	lätt	att	ge	och	
kan	ges	på	i	princip	alla	sjukvårdsinrättningar.	

Diamyd®	bedöms	vara	den	Antigen-Baserade	Terapi	
(ABT)	som	ligger	längst	fram	i	utvecklingen	och	är	
godkänt	för	kliniska	studier	i	barn	tack	vare	den	goda	sä
kerhetsprofil	som	uppvisats	i	tidigare	omfattande	kliniska	
studier.	Det	råder	konsensus	om	att	man	måste	angripa	
sjukdomsprocessen	vid	typ	1-diabetes	både	så	tidigt	som	
möjligt	och	också	från	flera	håll	samtidigt	genom	att	
kombinera	t	ex	Diamyd®	med	andra	läkemedel.	Diamyd	
Medicals	strategi	är	att	testa	diabetesvaccinet	Diamyd®	
i	främst	externt	finansierade	pilotstudier	och	att	bygga	
forskarallianser	världen	över	för	att	hitta	rätt	kombina
tion	av	Diamyd®	och	andra	substanser	för	att	uppnå	en	
stark	betacellsbevarande	effekt.	Målet	är	att	år	2016	ska	
minst	fem	kliniska	studier	innefattande	diabetesvaccinet	
Diamyd®	vara	igång.	

Två	forskarinitierade	studier	med	Diamyd®	pågår,	en	
förebyggande	studie	och	en	kombinationsstudie.	Diamyd	
Medical	planerar	ytterligare	kliniska	studier	tillsammans	
med	ett	flertal	olika	grupper.	Färdigt	studieläkemedel	
finns	tillgängligt	för	att	på	kort	tid	kunna	initiera	nya	
studier.	

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.	

Utöver	det	GAD-baserade	diabetesvaccinet	Diamyd®	
har	Diamyd	Medical	en	exklusiv	licens	från	University	of	
California	för	en	patentansökan	på	den	specifika	kombi
nationsterapin	GAD	plus	GABA	(gammaaminosmörsyra)	
som	visat	goda	resultat	i	prekliniska	försök.	Forskare	vid	
University	of	California	i	Los	Angeles	(UCLA)	kunde	i	
september	2014	bekräfta	tidigare	resultat,	att	kombina
tionsterapi	med	GABA	och	ABT	verkar	synergistiskt	vid	
behandling	av	NOD-möss	som	är	en	modell	för	typ	1-dia
betes.	Det	planeras	en	forskarinitierad	klinisk	studie	med	
Diamyd®	i	kombination	med	GABA.	Diamyd	Medicals	

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

Stockholm avger härmed sin årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2013 till och med 31 augusti 2014.
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licens	omfattar	även	rättigheter	till	terapeutisk	använd
ning	av	GABA	vid	diabetes	och	andra	inflammationsrela
terade	sjukdomar.	

Pågående kliniska studier
DIABGAD-1	är	en	forskarinitierad	klinisk	fas	II-studie	
med	diabetesvaccinet	Diamyd®	som	omfattar	drygt	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	D-vitamin	och	det	inflammationsdämpande	läke
medlet	ibuprofen.	Syftet	med	behandlingen	är	att	bevara	
den	egenproduktion	av	insulin	som	fortfarande	finns	
kvar	tidigt	efter	diabetesdiagnos.	Tanken	med	kombi
nationen	är	att	skapa	gynnsamma	förutsättningar	för	
diabetesvaccinet	Diamyd®	att	verka	genom	att	tillfälligt	
dämpa	inflamma	tionen	i	bukspottkörteln	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	barndiabetesklini
ker	i	Sverige	och	finansieras	via	forskningsanslag	medan	
Diamyd	Medical	står	för	studieläkemedel	och	vissa	andra	
kostnader	samt	har	möjlighet	att	utnyttja	studieresulta
ten.	Studien	var	fullrekryterad	i	juni	2014	och	resultaten	
från	de	första	sex	månaderna	av	studien	väntas	kunna	
presenteras	i	början	av	2015	med	fokus	på	immunologis
ka	markörer.	Senare	under	2015	bör	även	15-månaders
resultat	bli	tillgängliga	från	studien	och	dessa	kommer	att	
kunna	säga	mer	om	vilken	effekt	behand	lingen	haft	på	
patienternas	förmåga	att	bilda	eget	insulin.

DiAPREV-IT	är	en	svensk	forskarinitierad	fas	II-studie	
som	utvärderar	diabetesvaccinet	Diamyd®	i	syfte	att	se	
om	vaccinet	kan	fördröja	eller	förhindra	att	barn	med	
hög	risk	att	insjukna	i	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	tidiga	stadier	av	typ	1-diabetes.	De	har	
konstaterats	ha	en	pågående		autoimmun	process	riktad	
mot	de	insulinproducerande	betacellerna	i	bukspott
körteln,	men	har	ännu	inte	fått	några	kliniska	symtom.	
Förebyggande	behandling	med	diabetes	vaccinet	Diamyd®	
avser	att	stoppa	den	auto	immuna		attacken	tidigt	och	
därmed	förhindra	att	barnen	insjuknar.	Barnen	kom
mer	att	följas	under	totalt	fem	år	med	provtagning	och	
socker	belastningar	för	att	utvärdera	betacellsfunktionen,	
ett	mått	på	kroppens	egen	förmåga	till	insulinproduk
tion	och	blodsockerkontroll.	Hittills	har	14	av	barnen	
fått	diagnosen	typ	1-diabetes,	vilket	är	färre	än	förväntat.	
Resultat	från	studien	väntas	i	slutet	av	2016.	Studien	drivs	
av	en	forskargrupp	vid	Lunds	universitet	och	finansieras	
av	forskningsanslag,	men	Diamyd	Medical	står	för	studie
läkemedel	och	har	deltagit	i	designen	av	studien	och	har	
möjlighet	att	utnyttja	studieresultaten.	En	större	studie	
med	snarlik	design	planeras	för	att	utöka	underlaget.

Nya kliniska studier
Läkemedelsverket	har	även	godkänt	studien	DIAGNODE	
där	ett	nytt	sätt	att	ge	Diamyd®	kommer	att	prövas	i	vuxna	
med	typ	1-diabetes.	Studien	är	en	öppen	forskarinitierad	
pilotstudie	med	fem	patienter	mellan	18	och	30	år	som	
nyligen	diagnostiserats	med	typ	1-diabetes.	I	analogi	med	
utvecklingen	inom	allergibehandling,	där	administration	av		
allergen	till	lymfkörtel	kraftigt	förbättrat	effekten,	kommer		
man	i	studien	att	administrera	en	låg	dos	Diamyd®	direkt	i		
lymfkörtel	i	kombination	med	behandling	med	D-vitamin.	
Tanken	är	att	diabetesvaccinets	effekt	ska	förstärkas	genom	
att	det	ges	direkt	i	lymfkörtel	samtidigt	som	D-vitaminet	
ska	nedreglera	immunförsvarets	inflammatoriska	kompo
nenter,	för	att	även	därigenom	öka	den	Antigen-Baserade	
Terapins	toleransinducerande	effekt	och	därmed	bevara	
patientens	egen	förmåga	att	bilda	insulin.	En	första	ut
värdering	kommer	att	ske	efter	6	månader	med	fokus	på	
säkerhet	och	immunologiska	markörer,	därefter	kommer	
patienterna	att	följas	upp	i	ytterligare	24	månader.	Studien	
är	i	startfas	och	kommer	att	genomföras	vid	Linköpings	
universitet	med	Professor	Johnny	Ludvigsson	som	huvud-
prövare	och	sponsor.	Studien	finansieras	via	forsknings
anslag.	Diamyd	Medical	står	för	studieläkemedel	och	vissa	
andra	kostnader	samt	har	deltagit	i	designen	av	studien	
och	har	möjlighet	att	utnyttja	studieresultaten.

I	samarbete	med	en	forskargrupp	vid	University	of	
Alabama	i	Birmingham,	USA,	planerar	Diamyd	Medical	
en	klinisk	studie	med	GABA	(gammaaminosmörsyra)	
kombinerat	med	diabetesvaccinet	Diamyd®	i	barn	och	
ungdomar	som	nyligen	diagnostiserats	med	typ	1-diabetes.	
Förutom	att	vara	en	viktig	signalsubstans	i	det	centrala	
nerv	systemet	verkar	GABA	ha	en	antiinflammatorisk	
effekt	och	kunna	öka	insulinkänsligheten.	En	nyligen	
publicerad	vetenskaplig	artikel	bekräftar	att	kombi
nationsterapi	med	GABA	och	Antigen-Baserad	Terapi	
verkar	synergistiskt	vid	behandling	av	NOD-möss,	som	är	
en	modell	för	typ	1-diabetes.	Diamyd	Medical	licensierar	
exklusiva	intellektuella	rättigheter	till	GABA	för	behand
ling	av	bland	annat	diabetes	av	University	of	California.

Forskargruppen	som	driver	DiAPREV-IT	planerar	
ytterligare	en	förebyggande	studie,	DiAPREV-IT	2,	med	
snarlik	design	för	att	utöka	underlaget.	I	den	nya	studien,	
omfattande	80	barn,	ska	behandling	med	Diamyd®	kom
bineras	med	tillskott	av	D-vitamin.	

Patentsituation
Diamyd	Medical	innehar	en	exklusiv	licens	för	patent	på		
tillverkning	och	terapeutisk	användning	av	GAD	och	
GAD-genen	från	University	of	California,	USA.	Patenten	
gäller	till	2021	i	USA	med	möjlighet	till	viss		förlängning.	
Kombina	tionsbehandling	kan	ge	möjligheter	till	ytterliga
re	patentskydd.	Diamyd	Medical	innehar	t	ex	en	exklusiv	
licens	för	en	patentansökan	på	kombinationsterapin	GAD	
plus	GABA	(gammaamino	smörsyra)	från	University	of	
California.	Om	patentansökan	beviljas	gäller	patentet	till	
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cirka	2030	i	USA,	Europa,	och	eventuellt	andra	delar	
av	världen.	Licensen	omfattar	även	rättigheter	till	tera
peutisk	användning	av	GABA	vid	diabetes	och	andra	
inflammations	relaterade	sjukdomar.

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

Aktier och andelar i andra bolag
Diamyd	Medical	förvärvade	under	räkenskapsåret	aktier	
i	det	nybildade	bolaget	Cellaviva	AB.	Cellaviva	etablerar	
Sveriges	första	kommersiella	stamcellsbank	för	privat	fa
miljesparande	av	stamceller	i	navelsträngsblod	och	andra	
vävnader	med	stamceller.	Diamyd	Medicals	kapitalandel	
tillika	röst	rättsandel	är	46,3	procent	vilken	är	värderad	
till	anskaffningsvärdet,	cirka	11,5	MSEK.	

Diamyd	Medical	har	också	förvärvat	10	procent	av	det	
nystartade	medicintekniska	bolaget	Companion	Medical,	
Inc.,	baserat	i	San	Diego,	USA.	Companion	utvecklar	
avancerade	tekniska	hjälpmedel	för	människor	som	lever	
med	insulinbehandlad	diabetes.	Innehavet	är	värderat	till	
anskaffningsvärdet,	motsvarande	cirka	1,6	MSEK.	

Diamyd	Medical	innehar	även	en	ägarandel	i	det	
amerikanska	genterapibolaget	Periphagen	Holdings,	Inc.	
som	utvecklar	behandlingar	mot	neurologiska	sjukdo
mar,	t	ex	långvarig	smärta,	baserade	på	den	patenterade	
tekniken	Neuronal	Therapeutic	(NET).	Diamyd		Medical	
har	utöver	ägarandelen	vissa	finansiella	intressen	i	Peri-
phagen	såsom	en	fordran	om	1	MUSD	med	löptid	till	
november	2027	samt	möjlighet	att	erhålla	upp	till	9	MUSD	
i	så	kallade	milstolpsbetalningar	om	vissa	utvecklingsre
sultat	uppnås.	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	av	NET-
baserade	läkemedel.	Diamyd	Medical	och	Periphagen	har	
också	avtalat	om	korsvisa	rättigheter	till	GAD	respektive	
NET	för	användningen	inom	respektive	bolags	terapiom
råde,	diabetes	respektive	smärta.	Det	bokförda	värdet	av	
innehavet	är	0	SEK.

vÄsenTLigA HÄndeLser Under 
 rÄKensKAPsÅreT
Den	forskargrupp	vid	Lunds	universitet	som	driver	
	DiAPREV-IT,	en	klinisk	studie	där	man	testar	om	
diabetes	vaccinet	Diamyd®	kan	förhindra	eller	fördröja	att	
barn	med	hög	risk	att	insjukna	i	typ	1-diabetes	utvecklar	
kliniska	symtom	på	sjukdomen,		inledde	en	diskussion	

med	Läkemedelsverket	och		Diamyd	Medical	om	hur	man	
lämpligast	kan	utöka	underlaget	med	ytterligare	barn.

Det	amerikanska	genterapibolaget	Periphagen	
Holdings,	Inc.,	i	vilket	Diamyd	Medical	innehar	aktier,	
meddelade	att	man	framgångsrikt	genomfört	en	finansie
ringstransaktion	där	en	life	science-fond	investerat	upp	
till	16	miljoner	USD,	varav	6,5	miljoner	USD	utbetalats.

I	april	ingick	Diamyd	Medical	ett	avtal	med	en	
grupp	grundare	och	Karolinska	Institutet	Holding	AB,	
enligt	vilket	Diamyd	Medical	åtog	sig	att	investera	11,5	
miljoner	SEK	för	att	upprätta	en	kommersiell	stamcells
bank	i	Sverige	för	privat	familjesparande	av	stamceller	
i	navelsträngs	blod	och	andra	vävnader	med	stamceller.	
Intentionen	är	även	att	samla	in	stamceller	från	navel
strängar	och	göra	dem	tillgängliga	för	forskningsända
mål	i	syfte	att	främja	stam	cellsområdet	och	regenerativ	
medicin,	inklusive	forskning	inom	typ	1-diabetes.	Diamyd	
Medical	erhöll	styrelserepresentation	och	en	ägarandel	
om	46,3	procent	i	bolaget	som	tagit	namnet	Cellaviva.	

Diamyd	Medical	slöt	också	ett	avtal	om	att	köpa	tio	
procent	av	det	nystartade	amerikanska	medicintekniska	
bolaget	Companion	Medical,	Inc.	för	motsvarande	cirka	
1,6	miljoner	SEK.	Companion	Medical	utvecklar	avan-
cerade	tekniska	hjälpmedel	för	människor	som	lever		
med	insulinbehandlad	diabetes.	Förutom	en	plats	i	
	Companion	Medicals	styrelse	erhöll	Diamyd	Medical	
också	distributions	rättigheterna	till	bolagets	framtida	
produkter	i	Norden.

Diamyd	Medical	meddelade	i	juni	att	alla	deltagare	
inkluderats	i	fas	II-studien	DIABGAD-1	där	Diamyd	
Medicals	diabetesvaccin	Diamyd®,	i	en	unik	kombina
tion	med	andra	läkemedel,	testas	i	barn	och	ungdomar	
som	nyligen	diagnostiserats	med	typ	1-diabetes.	De	första	
resultaten	från	den	forskarinitierade	läkemedelsstudien	
kommer	därmed	att	kunna	presenteras	i	början	av	2015.

Kombinationsstudien	DIABGAD-1	tilldelades	120	000		
euro,	motsvarande	ca	1,1	miljoner	kronor,	i	EU-finansiering.	
Medlen	kommer	från	ett	FP7-projekt	där	Linköpings	
universitet	och	Diamyd	Medical	ingår.	

vÄsenTLigA HÄndeLser eFTer  
rÄKensKAPsÅreTs UTgÅng
Forskare	vid	UCLA	bekräftade	tidigare	resultat;	att	
kombina	tionsterapi	med	GABA	och	Antigen-Baserad	
Terapi	(ABT)	verkar	synergistiskt	vid	behandling	av	NOD-
möss	som	är	en	modell	för	typ	1-diabetes.	Diamyd	Medical	
licensierar	exklusiva	intellektuella	rättigheter	till	GABA	för	
behandling	av	metabola	sjukdomar,	inklusive	diabetes,	av	
University	of	California.	En	forskargrupp	vid	University	of	
Alabama,	USA,	planerar	i	samarbete	med	Diamyd	Medical	
en	klinisk	studie	med	kombinationen	GABA	och	Diamyd®.

Diamyd	Medical	meddelade	att	ett	nytt	sätt	att	ge	
Diamyd®	kommer	att	testas	i	en	klinisk	studie	med	fem	
vuxna	som	nyligen	diagnostiserats	med	typ	1-diabetes.	Den	
forskarinitierade	studien	är	godkänd	av	Läkemedelsverket.	



I	analogi	med	utvecklingen	inom	allergibehandling,	där	
administration	av	allergen	till	lymfkörtel	kraftigt	förbättrat	
effekten,	kommer	man	i	studien	att	administrera	Diamyd®	
direkt	i	lymfkörtel	i	kombination	med	behandling	med	
D-vitamin.

Diamyd	Medical	meddelade	att	Protein	Sciences	
Corporation	blir	en	strategisk	och	betydande	aktieägare	
i		Diamyd	Medical.	Protein	Sciences	kommer	att	tillverka	
läke	medels	substans	för	kommande	kliniska	studier	i	sen	
fas	inom	typ		1-diabetes	med	Diamyd	Medicals	rekombi
nanta	GAD-protein	(gluta	minsyradekarboxylas)	som	görs	
med	Protein		Sciences	paten	terade	teknik	BEVS,	Baculovi
rus	Expression	Vector	System.

Diamyd	Medical	meddelade	att	en	ny	förebyggande	
studie,		DiAPREV-IT	2,	planeras	med	Diamyd®	i	80	barn		
med	hög	risk	att	insjukna	i	typ	1-diabetes	för	att	testa	
om	diabetes	vaccinet	kan	förhindra	eller	fördröja	att	bar
nen	utvecklar	kliniska	symtom	på	sjukdomen.	Samtidigt	
meddelades	att	den	pågående		förebyggande	studien	
	DiAPREV-IT	ska	hållas	intakt	och	blindad	till	dess	att	
samtliga	50	barn	följts	i	fem	år	i	slutet	av	2016	och	att	14	
av	dessa	barn	hittills	har	fått	diagnosen	typ		1-diabetes,	
vilket	är	färre	än	förväntat.

FinAnsieLL inForMATion
Nettoomsättning
Bolagets	nettoomsättning	uppgick	till	0,4	(0,1)	MSEK.	

kostnader
Bolagets	kostnader	uppgick	till	–17,3	(–13,2)	MSEK.	

Jämförelseårets	belopp	innehåller	ett	positivt	
belopp	om	2,1	MSEK	relaterat	till	tidigare	personal-
optionsprogram	samt	upplösning	av	reserverade	FOU-
kostnader	om	2	MSEK.

Resultat
Bolagets	resultat	efter	finansiella	poster	uppgick	till	–16,0	
(–12,6)	MSEK.	

kassaflöde
Bolagets	kassaflöde	uppgick	till	–40,9	(43,6)	MSEK.	

Likvida medel
Bolagets	likvida	medel	och	kortfristiga	placeringar	upp
gick	till	35,7	(65,5)	MSEK	per	den	31	augusti	2014.	Sedan	
listningen	på	Nasdaq	Stockholm	First	North	2013	har	
aktieägarna	tillfört		Bolaget	totalt	20,7	MSEK	i	emissioner.

Eget kapital
Per	den	31	augusti	2014	uppgick	eget	kapital	för	Bolaget	
till	44,2	(60,3)	MSEK.

Externa forsknings- och utvecklingskostnader
Kostnader	för	forskning	och	utveckling	(FoU)	uppgick	
till	–5,5	(–3,5)	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	46,3	procent	i	
Cellaviva	AB.	Det	bokförda	värdet	på	innehavet	mot-
svarar	anskaffningsvärdet,	11,5	MSEK.	Diamyd	Medical	
har	också	ett	innehav	om	10	procent	i	Companion	
	Medical,	Inc.	Innehavet	är	bokfört	till	anskaffnings-
värdet,	1,6	MSEK.	Diamyd	Medical	har	en		ägarandel	
i	det	amerikanska	genterapibolaget	Periphagen	
	Holdings,	Inc.	Det	bokförda	värdet	på	innehavet	är		
0	SEK.	Diamyd	Medical	har	inte	erhållit	utdelning	från	
något	av	innehaven	under	året.

orgAnisATion
Bolaget	hade	7	(7)	medarbetare	per	den	31	augusti	2014	
och	medelantalet	anställda	under	året	var	7	(7)	personer.	
Personalkostnaderna	i	Bolaget	uppgick	till	–6,7	(–5,2)	
MSEK.	För	ytterligare	information;	löner,	andra	ersätt
ningar	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.

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

Finansiella risker
Diamyd	Medical	har	inga	produkter	på	marknaden	och	
verksamheten	är	ännu	inte	vinstbringande.	Diamyd	Medi
cal	har	tillräckliga	finansiella	resurser	för	att	finansiera	nu
varande	omfattning	av	verksam	heten	i	minst	12	månader.	
Bolaget	kan	dock	komma	att	vända	sig	till	kapitalmarkna
den	för	ytterligare	finansiering		genom	nyemissioner	vilket	
kan	medföra	en	risk	för	utspädning	av	befintliga	ägare.	

Risk avseende immateriella rättigheter 
Det	går	inte	att	garantera	att	Bolaget	kommer	att	utveckla	
produkter	som	kan	patenteras	eller	att	licensierade	
patent	kan	vidmakthållas,	förnyas	eller	utgöra	tillräckliga	
skydd	för	nuvarande	eller	framtida	upptäckter.	Det	finns	
ingen	garanti	för	att	tvister	inte	uppkommer	kring	avtal	
och	patent	eller	för	att	uppkomna	tvister	kan	lösas	på	ett	
för	Bolaget	fördelaktigt	sätt.
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Risk avseende nyckelpersoner
Diamyd	Medical	är	i	hög	grad	beroende	av	nyckelpersoner.	
Det	finns	en	risk	att	Bolagets	projekt	blir	försenade	eller	
att	de	inte	kan	slutföras	om	dessa	personer	lämnar	Bolaget	
eller	av	någon	annan	anledning	inte	kan	fullgöra	sina	
arbetsuppgifter.	Det	finns	vidare	en	risk	att	styrelse,	led
ning	eller	nyckelpersoner	genom	fel	beslut	kan	påverka	
Bolaget	negativt.

Risk avseende samarbeten, licensiering och förvärv
Diamyd	Medicals	strategi	för	läkemedelsutveckling	bygger	
på	att	utvecklingsprojekt,	när	de	nått	ett	visst	skede,	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	rättigheter	
såsom	patent	och	andra	avtalsreglerade	rättigheter.	Detta	
medför	att	Bolaget	från	fall	till	fall	nödsakas	att	driva	
tvister.	Det	kan	inte	garanteras	att	sådana	tvister	kan	lösas	
på	ett	för	Bolaget	positivt	sätt.	

AKTien
Antalet	aktier	i	Diamyd	Medical	uppgick	per	den	31	augusti	
2014	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	(avrundat)	
om	0,1014	SEK.	Aktien	är	denominerad	i	svenska	kronor	
(SEK).	Det	genomsnittliga	antalet	aktier	justerat	för	
	emission	och	split	uppgick	till	19	719	422	(12	530	049).

ÄgArFÖrHÅLLAnden oCH ÄgArsTrUKTUr
Per	den	31	augusti	2014	uppgick	antalet	aktieägare	till		
5	152	stycken.	De	tio	största	ägarna	i	Diamyd	Medical	
inne	hade	aktier	motsvarande	63	procent	av	kapitalet	och	
74	procent	av	rösterna.	Aktierna	av	serie	B	och	serie	A	är	
fritt	överlåtbara.	De	aktieägare	som	har	mer	än	10	procent	
av	röstandelen	är	Anders	Essen-Möller	med	46,61	procent	
och	Bertil	Lindkvist	med	10,58	procent.

sKATT
Eventuell	realiserbarhet	av	outnyttjade	förlustavdrag	är		
svårbedömd	då	ägarförändringar	skedde	under	räkenskaps-
året	2012/13	vilket	kan	påverka	förlustavdragens	storlek.

BoLAgeTs FrAMTidA UTveCKLing
Diamyd	Medical	hade	vid	räkenskapsårets	slut	35,7	MSEK	
i	likvida	medel	och	kortfristiga	placeringar.	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 19 291 080

Balanserat resultat  38 707 515
Årets resultat  –16 033 726

Fritt eget kapital  41 964 869

Styrelsen	föreslår	att	Bolagets	balanserade	medel	om		
41	964	869	SEK	överförs	till	ny	räkning.

Bolagets	resultat	för	räkenskapsåret	samt	finansiella	
ställning	per	den	31	augusti	2014	framgår	av	bifogade	
resultat-	och	balansräkningar,	kassaflödesanalys	samt	
	sammanställning	över	förändring	i	eget	kapital	med	
tillhörande	noter.

UTdeLning
Styrelsen	föreslår	att	ingen	utdelning	lämnas	för	räken
skapsåret	2013/2014.



Resultaträkning
  Sep-aug Sep-aug 
KSEK Not 2013/14 2012/13

RÖRELSENS INTÄKTER
nettoomsättning    443 100

Övriga rörelseintäkter    116 65

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER  559 165

RÖRELSENS KOSTNADER
externa forsknings- och utvecklingskostnader  –5 465 –3 519

externa patent- och licenskostnader  –1 262 –756

Personalkostnader 2, 3 –6 716 –5 231

Övriga externa kostnader 3, 4 –3 614 –3 433

Övriga rörelsekostnader  –126 –103

avskrivningar och nedskrivningar materiella och immateriella tillgångar  –108 –155

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER  –17 291 –13 197

RÖRELSERESULTAT  –16 732 –13 032

Finansnetto  698 399

RESULTAT EFTER FINANSNETTO  –16 034 –12 633

inkomstskatt    - -

ÅRETS RESULTAT  –16 034 –12 633

Resultat per aktie, före och efter utspädning, SeK  –0,8 –0,6

genomsnittligt antal aktier, före och efter utspädning, SeK  19 719 422 12 530 049 
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Balansräkning
  31 aug 31 aug 
KSEK Not 2014 2013

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
immateriella anläggningstillgångar  106 -

materiella anläggningstillgångar  0 84

Finansiella anläggningstillgångar 5 13 705 639

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  13 811 724

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kundfordringar  79 -

Övriga fordringar  702 972

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   6 758 603

Kortfristiga placeringar  10 960 -

likvida medel  24 715 65 518

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR  37 214 67 093

SUMMA TILLGÅNGAR  51 025 67 817

EGET kAPITAL OCH SkULDER
EGET KAPITAL
Bundet eget kapital

aktiekapital 8 2 000 2 000

Reservfond  200 200

Fritt eget kapital

Överkursfond  19 292 19 386

Balanserat resultat  38 707 51 340

Årets resultat  -16 034 -12 633

SUMMA EGET KAPITAL  44 165 60 293

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Övriga skulder  841 795

SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER  841 795

KORTFRISTIGA SKULDER
leverantörsskulder  1 309 1 448

Övriga kortfristiga skulder  248 674

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 4 462 4 607

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER  6 019 6 729

SUMMA EGET kAPITAL OCH SkULDER  51 025 67 817

Ställda säkerheter*  233 233

ansvarsförbindelser  - -

* avser hyresgaranti



    Övrigt fritt Summa 
KSEK  Aktiekapital Reservfond Överkursfond eget kapital eget kapital

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

INGÅENDE BALANS 1 SEPTEMBER 2013 2 000 200 19 386 38 707 60 293
Årets resultat - - - –16 034 –16 034

emissionskostnader - - –94 - –94

UTGÅENDE BALANS 31 AUGUSTI 2014 2 000 200 19 292 22 673 44 165

Förändring av eget kapital

Kassaflödesanalys
  Sep-aug Sep-aug 
KSEK Not 2013/14 2012/13

DEN LÖPANDE VERkSAMHETEN
Rörelseresultat   –16 732 –13 032

erhållna räntor och kursdifferenser  703 425

erlagda räntor och kursdifferenser  –2 –31

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

avskrivningar   108 155

Övriga poster som ej ingår i kassaflödet  –91 –1 903

kASSAFLÖDE FÖRE FÖRäNDRINGAR AV RÖRELSEkAPITALET  –16 014 –14 386

Ökning (–) minskning (+) fordringar  61 23

Ökning (+) minskning (–) skulder  –737 648

SUMMA kASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERkSAMHETEN  –16 690 –13 715

INVESTERINGSVERkSAMHETEN
investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar  –130 -

investeringar i finansiella anläggningstillgångar 5 –13 055 -

investeringar i kortfristiga placeringar  –10 960 -

Förändringar mellanhavanden, f.d koncernföretag 9 - 36 882

kASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERkSAMHETEN  –24 145 36 882

FINANSIERINGSVERkSAMHETEN
nyemission  - 20 705

emissionskostnader  –95 –319

kASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERkSAMHETEN  –95 20 386

ÅRETS kASSAFLÖDE  –40 930 43 553
Summa likvida medel vid periodens början  65 518 21 960

Kursdifferens i likvida medel  127 5

SUMMA LIkVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT  24 715 65 518
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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	kurs-
differenser	redovisas	över	resultaträkningen.

FINANSIELLA INSTRUMENT
Finansiella	instrument	utgörs	av	kortfristiga	räntebärande	place
ringar	med	en	löptid	upp	till	sex	månader.	Köp	och	försäljning	
av	finansiella	instrument	redovisas	på	affärsdagen	–	det	datum	
då	Bolaget	förbinder	sig	att	köpa	eller	sälja	tillgången.	Finansiella	
instrument	redovisas	första	gången	till	verkligt	värde	plus	trans
aktionskostnader.	Under	löptiden	redovisas	finansiella	instru
ment	till	anskaffningsvärde	plus	upplupen	ränta.	Finansiella	
instrument	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.

FINANSIELLA ANLäGGNINGSTILLGÅNGAR
Finansiella	anläggningstillgångar	redovisas	till		anskaffningsvärdet,	
och	om	sådan	indikation	föreligger	till	anskaffningsvärdet	
	minskat	med	reservering	för	värdeminskning.

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	haft	ett	antal	aktie-
relaterade	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	har	Bolaget	
omprövat	sina	bedömningar	om	hur	många	optioner	som	för
väntas	bli	intjänade.	Den	eventuella	avvikelse	mot	de	ursprung
liga	bedömningarna	som	omprövningen	givit	upphov	till,	har	
redovisats	i	resultaträkningen	och	motsvarande	justeringar	har	
gjorts	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	
anses	vara	aktiverbara	vilket	innebär	att	samtliga	kostnader	för	
forskning	och	utveckling	kostnadsförs	när	de	uppkommer.	

AVSkRIVNINGSPRINCIPER FÖR ANLäGGNINGSTILLGÅNGAR
Principen	om	anskaffningsvärderedovisning	med	linjär		avskrivning	
över	bedömd	nyttjandeperiod	tillämpas.	Avskrivningar	enligt	
plan	har	beräknats	på	ursprungliga	anskaffningsvärden	med	
avskrivningssatser	grundade	på	uppskattningar	om	tillgångarnas	
ekonomiska	nyttjandeperiod.	Något	restvärde	vid	nyttjande-
periodens	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	placeringar	
såsom	företagscertifikat	med	en	löptid	om	högst	tre	månader	
från	anskaffningstidpunkten,	som	lätt	kan	omvandlas	till	ett	
känt	belopp	och	som	är	utsatta	för	endast	en	obetydlig	risk	för	
värdefluktuationer.

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



Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 

2013/2014 Löner/arvode och   
KSEK andra ersättningar Pensionskostnader Sociala kostnader Total

Anders Essen-Möller, styrelseordförande 500 - 51 551

Maria-Teresa Essen-Möller, styrelseledamot 100 - 31 131

Erik Nerpin, styrelseledamot 100 - 31 131

Peter Zerhouni, VD 1 103 410 288 1 801

Övriga anställda 2 769 726 779 4 274

Total 4 573 1 135 1 181 6 889

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

Anders Essen-Möller, styrelseordförande 708  - 75 784

Maria-Teresa Essen-Möller, styrelseledamot 78 * -  -  78

Erik Nerpin, styrelseledamot 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

* Avser 7 månaders arvode.

Könsfördelning i styrelse och ledningsgrupp

 31 aug 2014 31 aug 2013
 Kvinnor Män Kvinnor Män

Styrelse 1 2 1 2

Ledningsgrupp 2 1 2 1

Total 3 3 3 3

NOT 2    PERSONALKOSTNADER

Medelantal anställda

 2013/14 2012/13

Varav kvinnor 4 5

Varav män 3 2

Total 7 7
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NOT 3    TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Under året har företag företrädda av närstående till styrelseord
förande anlitats på konsultbasis. Konsulttjänsterna avser ITtjänster. 
Under året har 63 (62) KSEK redovisats avseende juridisk rådgiv
ning utförd av styrelseledamoten advokat Erik Nerpin. Prissätt
ningen har skett med armlängdsprincipen. Totala konsultarvoden 
och löner till närstående till styrelseordförande har under året 
uppgått till 1 504 (1 270) KSEK. Inga övriga styrelseledamöter, 
ledande befattningshavare eller närstående till dessa, har eller har 
haft någon direkt eller indirekt delaktighet i några affärstransak
tioner med Bolaget som är eller var ovanlig till sin karaktär eller 
sina avtalsvillkor, och som inträffat under året. Bolaget har inte 
heller lämnat lån, ställt garantier eller ingått borgensförbindelser 
till eller till förmån för någon av styrelse ledamöterna, ledande 
befattningshavarna eller revisorerna i Bolaget.

KSEK 2013/14 2012/13

Konsultarvode och löner till närstående 1 504 1 270

Konsultarvode till styrelseledarmöter 63 62

NOT 4     KOSTNADER FÖR REVISION OCH  
REVISIONSKONSULTATIONER

KSEK 2013/14 2012/13

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB    

Revisionsuppdrag 276 90

Skatterådgivning 80 -

Totalt                                                                      356*  90

* Av beloppet avser 173 kostnader hänförliga till räkenskapsåret 
2012/13.

NOT 5     FINANSIELLA ANLÄggNINgSTILLgÅNgAR 

Diamyd Medical förvärvade under det tredje kvartalet aktier i 
det nybildade bolaget Cellaviva AB. Cellaviva AB etablerar en 
stamcellsbank för privat familjesparande av stamceller i navel
strängsblod och andra vävnader med stamceller. Diamyd Medicals 
kapitalandel tillika rösträttsandel är 46,3% vilken är värderad 
till anskaffningsvärdet, cirka 11,5 MSEK. Diamyd Medical har 
också förvärvat 10% av det nystartade medicintekniska bolaget 
Companion Medical, Inc., baserat  i San Diego, USA. Innehavet är 
värderat till anskaffningsvärdet, motsvarande cirka 1,6 MSEK.



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	27	november	
2014	för	fastställelse.

Stockholm	den	5	november	2014

Peter	Zerhouni
Verkställande direktör

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

Vår	revisionsberättelse	har	lämnats	den	5	november	2014.
Öhrlings	PricewaterhouseCoopers

Eva	Blom
Auktoriserad revisor
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noT 7     UPPLUPnA KosTnAder oCH  
FÖrUTBeTALdA inTÄKTer

KSEK 2013/14 2012/13

Upplupna semesterlöner 689 782

Upplupna sociala avgifter 291 327

Upplupna forskningskostnader 1 950 2 105

Upplupna övriga kostnader 1 532 1 393

Summa 4 462 4 607

noT 8    AKTieKAPiTAL

Specifikation	över	förändringar	i	eget	kapital	återfinns	i	samman-
ställningen	”Förändring	av	eget	kapital”	(sidan	25).	Per	den		
31	augusti	2014	fördelades	aktier	i	Diamyd	Medical	AB	på		
18	760	838	aktier	av	serie	B	(1/10	röst)	och	958	584	aktier	av	
serie	A	(1	röst).	Aktiekapitalet	i	Diamyd	Medical	AB	uppgick	vid	
räkenskapsåret	utgått	till	SEK	2	000	000	(2	000	000).	Kvotvärdet	
är	avrundat	0,1014	(0,1014).	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	diabetesverksam
heten	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		
dotter	bolaget	Diamyd	Therapeutics	låg	en	fordran	på	146	MSEK.	
I	samband	med	utdelning	av	dotterbolaget	skedde	en	kontant
reglering	av	fordran	på	37	MSEK	samt	en	utdelning	till	före	
detta	moderbolaget	på	109	MSEK.

noT 6     FÖrUTBeTALdA KosTnAder oCH  
UPPLUPnA inTÄKTer

KSEK 2013/14 2012/13

Förutbetalda patentavgifter 381 368

Förutbetalda hyreskostnader 8 0

Förutbetalda försäkringspremier 91 86

Upplupna ränteintäkter 83 59

Övriga förutbetalda kostnader 195 90

Totalt 758 603

noT 5 forts     FinAnsieLLA AnLÄggningsTiLLgÅngAr

Andelar i intresseföretag
     Bokfört värde  

Företag Org.nr. Säte Kapitalandel, % Rösträttsandel, % per 31 augusti 2014, KSEK

cellaviva aB 556965-8361 Solna 46,3 46,3 11 451

Total     11 451

Samtliga	andelar	i	intresseföretaget	har	anskaffats	under	räkenskapsåret	2013/2014.	Intresseföretaget	har	inga	skulder,	
	ansvarsförbindelser	eller	åtaganden	om	framtida	investeringar	som	Diamyd	Medical	kan	bli	betalningsansvarig	för.		
Då	intresseföretaget	är	nystartat	och	årsbokslut	därför	ännu	inte	upprättats	anges	inte	uppgifter	om	resultat	och	eget	kapital.



Revisionsberättelse

Rapport om årsredovisningen
Vi	har	utfört	en	revision	av	årsredovisningen	för	Diamyd	Medi
cal	AB	för	räkenskapsåret	1	september	2013–31	augusti	2014.	
Bolagets	årsredovisning	ingår	i	den	tryckta	versionen	av	detta	
dokument	på	sidorna	18-28.

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	2014	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	
2013–31	augusti	2014.

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	5	november	2014
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	2014,	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	2014,	
uppgick	till	2	000	000	SEK.

AKTiens UTveCKLing oCH oMsÄTTning
Diamyd	Medicals	börskurs	vid	räkenskapsårets		utgång	
den	31	augusti	2014	var	3,50	(2,66)	SEK,	vilket	ger	ett	
	börsvärde,	räknat	på	antal	utestående	B-aktier,	om	66	(50)	
MSEK.	Under	räkenskapsåret	2013/2014	har	aktiekursen	
	förändrats	med	32	(–22)	procent.	Högst	betalda	kurs	
på		Nasdaq	Stockholm	First	North	under	räkenskapsåret	
var	4,95	(3,91,	emissions	justerad)	SEK	och	lägst	betalda	
kurs	var	2,52	(2,13)	SEK.	Genomsnittlig	aktiekurs	under	
räkenskapsåret	var	3,58	(2,88,	emissionsjusterad)	SEK.

Under	räkenskapsåret	omsattes	via	Nasdaq	Stockholm	
First	North	16	255	394	(2	686	021)	stycken	B-aktier	till	ett	
värde	om	totalt	58,2	(8,2)	MSEK.

ÄgArFÖrHÅLLAnden oCH ÄgArsTrUKTUr
Per	den	31	augusti	2014	uppgick	antalet	aktieägare	till		
5	152	(5	850)	stycken.	De	tio	största	ägarna	i	Diamyd	
Medical	innehade	aktier	motsvarande	63	procent	av	kapi
talet	och	74	procent	av	rösterna.	De	aktieägare	som	har	
mer	än	10	procent	av	röstandelen	är	Anders	Essen-Möller	
med	46,61	procent	och	Bertil	Lindkvist	med	10,58	procent.	
Aktierna	av	serie	B	och	serie	A	är	fritt	överlåtbara.

UTdeLning
Styrelsen	föreslår	att	ingen	utdelning	lämnas	för	räken
skapsåret	2013/2014.

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

Diamyd medical-aktien handlas på nasdaq Stockholm First north. aktien listades den 20 maj 2013.
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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

Sammanfattning 10 största aktieägarna per den 31 augusti 2014

Namn Aktier serie A Aktier serie B Innehav, % Röster, %

anders essen-möller  958 584 3 628 588 23,27 46,61

Bertil lindkvist  0 3 000 118 15,21 10,58

Försäkringsaktiebolaget, avanza Pension 0 2 352 386 11,93 8,30

nordnet pensionsförsäkring aB  0 728 727 3,70 2,57

mexor i Skellefteå aB  0 546 454 2,77 1,93

Robur försäkring  0 465 108 2,36 1,64

christer Jansson 0 200 909 1,02 0,71

Rolf eric Waldolf 0 200 000 1,01 0,71

Skandia försäkring 0 190 747 0,97 0,67

Relbo aB  0 188 332 0,96 0,66

Summa de 10 största ägarna 958 584 11 501 369 63,20 74,38

Övriga aktieägare  7 259 469 36,80 25,62

Aktieägarstrukturen fördelad på olika storleksinnehav per den 31 augusti 2014

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

1 – 500  3 478 - 471 934 2,39 1,66 1 652

501 – 1 000  663 - 493 112 2,50 1,74 1 726

1 001 – 5 000  767 - 1 821 043 9,24 6,42 6 374

5 001 – 10 000  121 - 910 988 4,62 3,21 3 188

10 001 – 15 000  34 - 420 993 2,14 1,49 1 473

15 001 – 20 000  25 - 432 724 2,19 1,53 1 515

20 001 –  64 958 584 14 210 044 76,92 83,95 49 735

Totalt 5 152 958 584 18 760 838 100,00 100,00 65 663

31       DiamyD meDical aB               ÅRSReDOViSning 2013/1430       DiamyD meDical aB               ÅRSReDOViSning 2013/14



nyckeltal & definitioner
Nyckeltal 2013/14 2012/13

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

Soliditet, % 87 89

Data per aktie 2013/14 2012/13

Resultat per aktie före och  

efter utspädning, SeK –0,8 –0,6

likvida medel och kortfristiga  

placeringar per aktie, SeK 1,8 3,3

eget kapital per aktie före och  

efter utspädning, SeK 2,2 3,1

Kassaflöde per aktie, SeK –0,4 2,2

Börskurs per balansdagen, SeK 3,5 2,7

Kurs/eget kapital per aktie, SeK 1,6 0,9

antal aktier per balansdagen 19 719 422 19 719 422

genomsnittligt antal aktier före  

och efter utspädning  19 719 422 12 530 049

Vid beräkning av nyckeltal antas antalet aktier för jämförelseåret vara lika 

med antalet aktier för räkenskapsåret.

Antal aktier efter utspädning antal aktier efter årets slut med beaktande 

av utspädningseffekten på utestående teckningsoptioner.

Börskurs Senaste avslutskurs per den 31 augusti. 

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

skapsårets slut. 

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.

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 27 november 2014  
kl. 15:00 i näringslivets Hus, Storgatan 19 i Stockholm.

Deltagande
Rätt att delta har den aktieägare som dels är införd i den av 
euroclear Sweden aB förda aktieboken den 21 november 2014, 
dels anmäler avsikt att delta i årsstämman till Diamyd medical 
senast den 21 november 2014. De aktieägare som låtit förvaltar-
registrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i årsstäm-
man, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos euroclear 
Sweden aB. Sådan omregistrering bör begäras i god tid före den 
21 november 2014 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 anges 
namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, 
samt namn på eventuella biträden.

KALendAriUM
Delårsrapport 1 (sep-nov) 21 januari 2015
Delårsrapport 2 (sep-feb) 1 april 2015
Delårsrapport 3 (sep-maj) 1 juli 2015
Bokslutskommuniké (sep-aug) 14 oktober 2015

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
anders essen-möller, Styrelseordförande Diamyd medical aB
Tel: 08-661 00 26, e-post: investor.relations@diamyd.com

aktieägarinformation

Foto: Urban Jörén (omslag, sid 5 och 13), Johan Olsson (sid 1, 2, 11, 16, 17 och 23), och OctoPlus N.V. (sid 15). Produktion: Wildeco.32       DiamyD meDical aB               ÅRSReDOViSning 2013/14



Diamyd Medical AB (publ)
Kungsgatan 29, 111 56 Stockholm, Sverige

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

www.diamyd.com
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