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Perioden 1 september 2014 – 30 november 2014 
• Periodens resultat uppgick till -5,9 (-4,8) MSEK  

• Resultat per aktie uppgick till -0,3 (-0,2) SEK 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5,8 (-4,3) 

MSEK 

• Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick  

vid periodens slut till 29,8 (61,0) MSEK 

 

Väsentliga händelser under perioden  
• Diamyd-licensierad metod, GABA i kombination med Antigen-

Baserad Terapi, botar diabetes i preklinisk modell 

• Diamyd® administrerat direkt i lymfkörtel testas i vuxna med typ 1-

diabetes 

• Diamyd Medical och Protein Sciences fördjupar gemensamt 

engagemang för att utveckla ny behandling för diabetes 

• Banbrytande studie som kombinerar diabetesvaccinet Diamyd® 

med GABA i barn med typ 1-diabetes godkänd av amerikanska 

FDA  

• Ny studie för att förebygga typ 1-diabetes med diabetesvaccinet 

Diamyd® godkänd av Läkemedelsverket  

• Diamyd® i kombination med D-vitamin och etanercept godkänt att 

testas i barn och ungdomar med typ 1-diabetes 

• Behandling med GABA förbättrar transplanterad human 

betacellsmassa i preklinisk modell av typ 1-diabetes 

 

Väsentliga händelser efter periodens slut 
• Diamyd Medicals patentskydd förlängt med tio år till 2032 
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VD har ordet 
Efter en intensiv höst med många positiva besked kunde Diamyd Medical inleda det nya året med en ännu en god 
nyhet. Amerikanska patentmyndigheten beviljade den 6 januari 2015 ett nytt patent på GAD65 för behandling av 
autoimmuna sjukdomar, inklusive diabetes. Proteinet GAD65 är den aktiva substansen i diabetesvaccinet 
Diamyd® och Diamyd Medical har en exklusiv licens till det nya patentet från University of California i Los 
Angeles (UCLA). Det nya patentet löper ända till januari 2032, vilket är mer än tio år längre än diabetesvaccinets 
tidigare patentskydd i USA. Den extra löptiden ger oss tid för återstående utveckling av Diamyd® och bör räcka till 
många år på den amerikanska marknaden utan konkurrens. Diamyd® är den Antigen-Baserade Terapi för typ 1-
diabetes som kommit längst i världen sin utveckling. 

I december tillverkades två nya batcher med GAD65-protein vid Protein Sciences i USA. Preliminära analyser 
tyder på att tillverkningen gått bra även om mycket analytiskt arbete återstår innan materialet kan frisläppas för 
användning. I enlighet med tillverkningsavtalet från september 2014 har 100 000 B-aktier i Diamyd Medical 
emitterats till Protein Sciences. Protein Sciences kommer att erhålla ytterligare 300 000 B-aktier vid frisläppandet 
av materialet. Även ett kontantbelopp har betalats till Protein Sciences för tillverkningen, vilket förklarar de högre 
kostnaderna detta kvartal jämfört med tidigare. 

Den slutliga produkten Diamyd® består av GAD65-protein från Protein Sciences formulerat med vaccinadjuvanten 
alum. Formuleringen har hittills skett i batcher om 3000 vialer hos Octoplus i Holland, men de har nyligen 
meddelat sina kunder att de planerar att avveckla sin kontraktstillverkning. Vi har idag ett stort lager med färdigt 
diabetesvaccin som håller till hösten 2017 för alla studier, så vi har gott om tid att välja ut en ny kontraktstillverkare 
för slutformuleringen. 

De första resultaten från kombinationsstudien DIABGAD-1 beräknas kunna presenteras under våren. Studien 
omfattar 64 deltagare mellan 10 och 18 år som nyligen diagnostiserats med typ 1-diabetes. Studien ska pågå i totalt 
30 månader, men den första utvärderingen görs redan nu efter 6 månader med fokus på immunologiska markörer. 
De immunologiska markörerna kan ge en indikation om hur behandlingen påverkat immunförsvaret. Sex månader 
är dock för kort tid för att det i denna patientgrupp ska hinna uppstå relevanta skillnader mellan 
behandlingsgrupperna vad gäller de kliniskt mest intressanta variablerna, som till exempel patienternas förmåga att 
bilda eget insulin. 15-månadersresultaten från studien, som kan bli tillgängliga i slutet av 2015, kommer att kunna 
säga vilken effekt behandlingen haft på den insulinproducerande förmågan. 

DIABGAD-1 är en forskarinitierad studie med diabetesvaccinet Diamyd® där en grupp av deltagarna också får 
den antiinflammatoriska substansen ibuprofen. Dessutom får flera grupper av de deltagande barnen D-vitamin för 
att ytterligare styra immunförsvaret i rätt riktning och samtidigt stärka betacellerna. Kombinationsbehandlingens 
syfte är att bevara den egna kvarvarande förmågan att bilda insulin. Studien utförs på nio kliniker i Sverige och leds 
av professor Johnny Ludvigsson vid Linköpings universitet. 

Förutom DIABGAD-1 pågår även den forskarinitierade studien DiAPREV-IT i södra Sverige där resultat väntas i 
slutet av nästa år. Studien omfattar 50 barn som konstaterats ha en pågående autoimmun process, men har ännu 
inte fått några kliniska symtom på diabetes, och syftar till att utvärdera om behandling med Diamyd® kan fördröja 
eller förhindra att deltagarna insjuknar i typ 1-diabetes. Under hösten blev också fyra stycken nya forskarinitierade 
studier med diabetesvaccinet Diamyd® godkända i Sverige och USA. Det pågår ett intensivt arbete med att få igång 
de nya studierna och vi räknar med att flera av dem kommer att påbörja rekryteringen av deltagare under det första 
kvartalet 2015. 

Stockholm den 21 januari 2015 

Peter Zerhouni 

 
vd Diamyd Medical AB (publ)  
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Väsentliga händelser under perioden 
 
Diamyd-licensierad metod botar diabetes i preklinisk modell 
Forskare vid UCLA har bekräftat tidigare resultat, det vill säga att kombinationsterapi 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 UCLA. 
 
Nytt sätt att ge Diamyd® testas i vuxna med typ 1-diabetes 
Ett nytt sätt att ge Diamyd® kommer att testas i en klinisk studie med fem vuxna som nyligen diagnostiserats med 
typ 1-diabetes. Den prövarinitierade studien har godkänts 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 och Protein Sciences fördjupar gemensamt engagemang för att utveckla ny behandling för 
diabetes 
Protein Sciences har breddat sitt engagemang inom diabetes och blir en strategisk och betydande aktieägare i 
Diamyd Medical, en partner inom området sedan länge. Protein Sciences kommer att tillverka läkemedelssubstans 
för kommande kliniska studier i sen fas inom typ 1-diabetes med Diamyd Medicals rekombinanta GAD-protein 
(glutaminsyradekarboxylas) som görs med Protein Sciences patenterade teknik BEVS, Baculovirus Expression 
Vector System.  
 
Banbrytande studie som kombinerar diabetesvaccinet Diamyd® med GABA i barn med typ 1-diabetes godkänd av 
amerikanska FDA 
En forskarinitierad studie där diabetesvaccinet Diamyd® kombineras med GABA i barn som nyligen insjuknat i 
typ 1-diabetes har godkänts av amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. Diamyd Medical och University of 
Alabama at Birmingham har ingått ett avtal för studien, som kommer att genomföras vid sjukhuset Children’s of 
Alabama i Birmingham, USA. Kombinationen har visat lovande resultat i prekliniska försök. 
 
Ny studie för att förebygga typ 1-diabetes med diabetesvaccinet Diamyd® godkänd av Läkemedelsverket  
Läkemedelsverket har godkänt den planerade nya forskarinitierade studien med diabetesvaccinet Diamyd® i 80 
barn med hög risk att insjukna i typ 1-diabetes. Syftet är att testa om diabetesvaccinet kan förhindra eller fördröja 
att barnen insjuknar i typ 1-diabetes.  
 
Nytt koncept med diabetesvaccinet Diamyd® godkänt att testas i barn och ungdomar med typ 1-diabetes 
Ytterligare en ny forskarinitierad kombinationsstudie med diabetesvaccinet Diamyd® har godkänts av 
Läkemedelsverket. I studien ska Diamyd® kombineras med två andra preparat, D-vitamin och det 
immunosuppressiva läkemedlet etanercept. Det var den fjärde forskarinitierade kliniska studien med 
diabetesvaccinet Diamyd® som fick regulatoriskt godkännande under hösten 2014. Sedan tidigare pågår två 
kliniska studier med diabetesvaccinet. 
 
Diamyd-licensierad metod förbättrar transplanterad human betacellsmassa i preklinisk modell av typ 1-diabetes  
En vetenskaplig artikel i decembernumret av tidskriften Diabetes visar att GABA förbättrar transplanterad human 
betacellsmassa i NOD-möss, en modell för typ 1-diabetes. Diamyd Medical licensierar exklusiva intellektuella 
rättigheter till GABA av University of California för behandling av diabetes och andra inflammationsrelaterade 
sjukdomar. 
 
 

Väsentliga händelser efter periodens slut 
Diamyd Medicals patentskydd förlängt till 2032 enligt omvälvande beslut  
The Regents of the University of California i Los Angeles (UCLA) har beviljats ytterligare ett centralt amerikanskt 
patent för sin GAD65-teknik på vilket diabetesvaccinet Diamyd® baseras. Det nya patentet löper till år 2032, vilket 
är cirka tio år längre än nuvarande patent. Diamyd Medical innehar en exklusiv licens till det nya patentet.  
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Diabetesvaccinet Diamyd® 
Diamyd® utvecklas med syftet att kunna förhindra, fördröja eller stoppa den autoimmuna attacken på betacellerna 
vid typ 1-diabetes och andra former av autoimmun diabetes och därmed bevara den egna förmågan att bilda 
insulin. Pågående utvecklingsarbete är inriktat på att förstärka effekten av behandlingen med Diamyd® genom att 
kombinera med andra substanser och genom att sätta in behandling tidigare i sjukdomsprocessen. Nya 
angreppssätt utvärderas i flera kliniska studier tillsammans med olika forskargrupper. Två forskarinitierade kliniska 
studier med Diamyd® pågår och ytterligare fyra håller på att sättas igång. 
 

• DIABGAD-1. En placebokontrollerad studie där Diamyd® testas i kombination med ibuprofen och D-
vitamin. Studien omfattar totalt 64 patienter mellan 10 och 18 år, som nyligen diagnostiserats med typ 1-
diabetes, och kommer att pågå i totalt 30 månader. Kombinationsbehandlingens syfte är att bevara den 
egna kvarvarande förmågan att bilda insulin. Alla deltagare är inkluderade i studien och de första 6-
månadersresultaten, med fokus på immunologiska markörer, beräknas kunna presenteras under våren 
2015. Studien utförs på nio kliniker i Sverige och leds av professor Johnny Ludvigsson vid Linköpings 
universitet. 
 

• DIAPREV-IT. En placebokontrollerad studie där Diamyd® testas i barn med tidiga stadier av typ 1-
diabetes, det vill säga de har konstaterats ha en pågående autoimmun process, men har ännu inte fått 
några kliniska symtom på diabetes. Studien omfattar 50 deltagare från 4 års ålder och kommer att pågå i 
totalt 5 år. Studiens syfte är att utvärdera om Diamyd® kan fördröja eller förhindra att deltagarna 
insjuknar i typ 1-diabetes. Studien utförs i Sverige under ledning av docent Helena Elding Larsson vid 
Lunds universitet. Resultat väntas i slutet av 2016. 
 

• DIAMYD®/GABA. En placebokontrollerad studie där Diamyd® testas i kombination med GABA. 
Studien omfattar 75 patienter mellan 4 och 18 år, som nyligen diagnostiserats med typ 1-diabetes, och 
kommer att pågå i totalt 12 månader. Kombinationsbehandlingens syfte är att bevara den egna 
kvarvarande förmågan att bilda insulin. Studien utförs i USA under ledning av professor Kenneth 
McCormick vid University of Alabama at Birmingham och är under uppstart. 
 

• DIAPREV-IT 2. En placebokontrollerad studie där Diamyd® testas i kombination med D-vitamin i barn 
med tidiga stadier av typ 1-diabetes, det vill säga de har konstaterats ha en pågående autoimmun process, 
men har ännu inte fått några kliniska symtom på diabetes. Studien omfattar 80 deltagare mellan 4 och 18 
år och kommer att pågå i totalt 5 år. Studiens syfte är att utvärdera om Diamyd® kan fördröja eller 
förhindra att deltagarna insjuknar i typ 1-diabetes. Studien utförs i Sverige under ledning av docent 
Helena Elding Larsson och är under uppstart. 
 

• DIAGNODE. En öppen studie där Diamyd® ges direkt i lymfkörtel i kombination med D-vitamin. 
Studien omfattar 5 patienter mellan 18 och 30 år som nyligen diagnostiserats med typ 1-diabetes och 
kommer att pågå i totalt 30 månader. Studiens syfte är att utvärdera säkerheten av 
kombinationsbehandlingen samt att utvärdera hur behandlingen påverkar immunsystemet och 
patienternas egen förmåga att bilda insulin. Studien utförs i Sverige under ledning av professor Johnny 
Ludvigsson och är under uppstart. 
 

• EDCR IIa. En öppen studie där Diamyd® kombineras med etanercept och D-vitamin. Studien omfattar 
20 patienter mellan 8 och 18 år som nyligen insjuknat i typ 1-diabetes och kommer att pågå i totalt 30 
månader. Studiens syfte är att utvärdera säkerheten av kombinationsbehandlingen samt att utvärdera hur 
behandlingen påverkar immunsystemet och patienternas egen förmåga att bilda insulin. Studien utförs i 
Sverige under ledning av professor Johnny Ludvigsson och är under uppstart.  
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Bolagsöversikt 
Diamyd Medical arbetar dedikerat för att förbättra situationen för patienter med autoimmun diabetes och för att 
bota sjukdomen. Diamyd Medicals projekt omfattar utveckling av kombinationsbehandling med det GAD-
baserade diabetesvaccinet Diamyd® i syfte att stoppa den gradvisa förstörelsen av insulinproducerande betaceller. 
Diamyd Medical har en exklusiv licens från UCLA för intellektuella rättigheter till GAD-molekylen. En exklusiv 
licens med UCLA föreligger även för användning av GABA vid diabetes och andra inflammationsrelaterade 
sjukdomar. 
 
Diamyd Medical äger aktier i stamcellsbolaget Cellaviva AB som etablerar en svensk kommersiell bank för privat 
familjesparande av stamceller i navelsträngsblod och andra vävnader med stamceller. Stamceller väntas komma till 
användning inom området Personalized Regenerative Medicine (PRM), till exempel för att återskapa 
betacellsmassa i diabetespatienter där autoimmuniteten stoppats. Diamyd Medical har även en ägarandel i det 
amerikanska medicintekniska bolaget Companion Medical, Inc., samt en mindre ägarandel och andra finansiella 
intressen i det amerikanska genterapibolaget Periphagen Holdings, Inc. 
 
Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet DMYD B. Remium 
Nordic AB är bolagets Certified Adviser. Mer information finns på bolagets hemsida; www.diamyd.com. 
 
 
 

Nyckeltal   

 

3 mån 
sep-nov 
2014/15 

3 mån 
sep-nov 
2013/14 

12 mån 
sep-aug 
2013/14 

Forsknings- och utvecklingskostnader, MSEK -3,2 -2,2 -5,5 

Soliditet, % 86 87 87 

Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK -0,3 -0,2 -0,8 

Likvida medel och kortfristiga placeringar per aktie, SEK 1,5 3,1 1,8 

Eget kapital per aktie före och efter utspädning, SEK 1,9 2,8 2,2 

Kassaflöde per aktie, SEK -0,2 -1,2 -2,1 

Börskurs per balansdagen, SEK 6,1 3,2 3,5 

Kurs/eget kapital per aktie, SEK 3,1 1,1 1,6 

Antal aktier per balansdagen 19 719 422 19 719 422 19 719 422 

Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning 19 719 422 19 719 422 19 719 422 

Genomsnittligt antal anställda 7 7 7 

 

 

  

http://www.diamyd.com/
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Resultaträkning 

KSEK   Not 

3 mån 
sep-nov 
2014/15 

3 mån  
sep-nov 
2013/14 

12 mån 
sep-aug  
2013/14 

RÖRELSENS INTÄKTER       

Nettoomsättning    87 171 443 
Övriga rörelseintäkter    417 24 116 

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER  504 195 559 
       
RÖRELSENS KOSTNADER     

Externa forsknings- och utvecklingskostnader  -3 186 -2 236 -5 465 
Externa patent- och licenskostnader  -266 -250 -1 262 
Personalkostnader 1 -1 849 -1 821 -6 716 

Övriga externa kostnader 1 -1 160 -840 -3 614 
Övriga rörelsekostnader  -109 -48 -126 
Avskrivningar   -6 -28 -108 

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER  -6 576 -5 222 -17 291 

RÖRELSERESULTAT  -6 072 -5 028 -16 732 

     
Finansnetto  180 211 794 

RESULTAT EFTER FINANSNETTO  -5 892 -4 816 -15 938 
       
Inkomstskatt    - - - 

PERIODENS RESULTAT  -5 892 -4 816 -15 938 
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Balansräkning 
KSEK   Not 

30 nov 
2014  

30 nov 
2013 

31 aug 
2014 

TILLGÅNGAR 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
Immateriella anläggningstillgångar  99 125 106  
Materiella anläggningstillgångar  - 61 - 

Finansiella anläggningstillgångar 2 13 933 652 13 801 

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  14 032 838 13 907 
 
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR     

Kundfordringar  44 58 79  
Övriga kortfristiga fordringar  649 1 331 702 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  334 456 758 

Kortfristiga placeringar  7 991 19 912 10 960 
Likvida medel  21 817 41 096  24 715 

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR  30 835 62 853 37 214 

SUMMA TILLGÅNGAR  44 867 63 691 51 121 
     

     
EGET KAPITAL OCH SKULDER     
EGET KAPITAL     
Bundet eget kapital 

Aktiekapital  2 000 2 000 2 000 

Reservfond  200 200 200 
Fritt eget kapital  

Överkursfond   19 289 19 291 19 292 
Balanserat resultat  22 769 38 707 38 707 
Periodens resultat  -5 892 -4 816 -15 938 

SUMMA EGET KAPITAL    38 366 55 382 44 261 
     
LÅNGFRISTIGA SKULDER 
Övriga skulder  862 810 841 

SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER  862 810 841 
     

KORTFRISTIGA SKULDER     
Leverantörsskulder  1 457 2 804 1 309 
Övriga kortfristiga skulder  53 901 248 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  4 129 3 794 4 462 

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER  5 639 7 499 6 019 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER    44 867 63 691 51 121 
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Kassaflödesanalys 

KSEK        Not 

3 mån 
sep-nov 
2014/15 

3 mån 
sep-nov 
2013/14 

12 mån 
sep-aug 
2013/14 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN     

Rörelseresultat  -6 071 -5 028 -16 732 

Erhållna räntor och kursdifferenser  352 148 703 
Erlagda räntor och kursdifferenser  -2 -1 -2 
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet      

Avskrivningar  7 28 108 
Övriga poster som ej ingår i kassaflödet                  -133 23 -91 

KASSAFLÖDE FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV 
RÖRELSEKAPITALET  -5 847 -4 829 -16 014 

     
Ökning (-) minskning (+) fordringar  445 473 61 
Ökning (+) minskning (-) skulder  -390 73 -737 
SUMMA KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE  
VERKSAMHETEN  -5 792 -4 283 -16 690 

     
INVESTERINGSVERKSAMHETEN     
Investeringar i materiella och immateriella 
anläggningstillgångar  - -129 -130 

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 2 -206 - -13 055 
Investeringar i kortfristiga placeringar  2 970 -19 912 -10 960 

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN  2 764 -20 041 -24 145 

      
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN     
Emissionskostnader  -2 -95 -95 

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN  -2 -95 -95 
     

PERIODENS KASSAFLÖDE  -3 030 -24 419 -40 930 
Summa likvida medel vid periodens början  24 715 65 518 65 518 
Kursdifferens i likvida medel  133 -3 127 

SUMMA LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT  21 818 41 096 24 715 
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Förändring av eget kapital 
KSEK   Aktiekapital Reservfond Överkursfond  

Övrigt fritt 
eget kapital 

Summa   
eget kapital 

INGÅENDE BALANS 1 SEPTEMBER 2013 2 000 200 19 386 38 707 60 293 

Periodens resultat - - - -15 938 -15 938 
Emissionskostnader - - -94 - -94 

UTGÅENDE BALANS 31 AUGUSTI 2014 2 000 200 19 292 22 769 44 261 
      
INGÅENDE BALANS 1 SEPTEMBER 2014 2 000 200 19 292 22 769 44 261 
Periodens resultat    -5 892 -5 892 
Emissionskostnader - - -2 - -2 
UTGÅENDE BALANS 30 NOVEMBER 2014 2 000 200 19 289 16 877 38 366 
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Noter 
Redovisningsprinciper  
Från och med räkenskapsåret 2014/2015 upprättas delårsrapporter och årsredovisning med tillämpning av 
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3). Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, 
förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna). Övergången har gjorts i enlighet med 
föreskrifterna i BFNAR 2012:1 kapitel 35, vilket bland annat innebär att i förekommande fall har jämförelsetalen 
för 2013/2014 anpassats till K3. 

Not 1 – Transaktioner med närstående  
Under perioden har företag företrädda av närstående till styrelseordförande anlitats på konsultbasis. 
Konsulttjänsterna avser IT-tjänster. Prissättningen har skett med armlängdsprincipen. Totala konsultarvoden och 
löner till närstående till styrelseordförande har under perioden uppgått till 361(437) KSEK. Inga övriga 
styrelseledamöter, ledande befattningshavare, eller närstående till dessa, har eller har haft någon direkt eller 
indirekt delaktighet i några affärstransaktioner med bolaget som är eller var ovanlig till sin karaktär eller sina 
avtalsvillkor, och som inträffat under perioden. Bolaget har inte heller lämnat lån, ställt garantier eller ingått 
borgensförbindelser till eller till förmån för någon av styrelseledamöterna, ledande befattningshavare eller 
revisorerna i Bolaget. 

 sep-nov sep-nov 

KSEK 2014/2015 2013/2014 

Konsultarvoden och löner till närstående 361 437 
 

Not 2 – Finansiella anläggningstillgångar  
Diamyd Medical har under föregående räkenskapsår förvärvat aktier i det nybildade bolaget Cellaviva AB. 
Cellaviva AB etablerar en stamcellsbank för privat familjesparande av navelsträngsblod och andra vävnader med 
stamceller. Cellaviva AB har organisationsnummer 556965-8361. Sätet är i Solna, Stockholms län. Diamyd 
Medicals kapitalandel tillika rösträttsandel var per den 30 november 2014 46,3% vilken värderats 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 har värderats till anskaffningsvärdet justerat för balansdagskurs, motsvarande 
cirka 1,8 MSEK. 

 

 

Risker  
Diamyd Medicals verksamhet är förenad med risker relaterade till bland annat läkemedelsutveckling, 
kommersialisering, finansiering, immateriella rättigheter, samarbeten med partners, myndighetsbeslut, avtal och 
nyckelpersoner. För en beskrivning av Bolagets risker hänvisas till Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 
2013/2014. Sedan årsredovisningen avgavs har inga väsentliga förändringar skett i Bolagets riskbedömning. 
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Intygande 
 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrappporten ger en rättvisande översikt av Bolagets 
verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Bolaget står inför. 

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisorer. 

 

Stockholm den 21 januari 2015 

 

Anders Essen-Möller, styrelseordförande  Erik Nerpin, styrelseledamot

Maria-Teresa Essen-Möller, styrelseledamot  Fredrik Åhlander, styrelseledamot 

Peter Zerhouni, verkställande direktör 

 
 
Kommande rapporttillfällen 
 

Delårsrapport 2 2014/2015:  1 april 2015 

Delårsrapport 3 2014/2015:  1 juli 2015 

Bokslutskommuniké 2014/2015:  14 oktober 2015 

 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Peter Zerhouni, vd Diamyd Medical AB (publ). Tel: 08-661 00 26 

 

Diamyd Medical AB (publ), Kungsgatan 29, SE-111 56 Stockholm, Sverige  
Tel: 08-661 00 26  Fax: 08-661 63 68  E-post: info@diamyd.com Org nr: 556242-3797 

 
 
 
 

Notera: Detta dokument har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid skillnader mellan de två ska den 
svenska versionen gälla. Dokumentet innehåller vissa uppgifter om omvärld och framtid. Dessa uppgifter ska betraktas som 
enbart återspeglande rådande uppfattning. Inga garantier kan lämnas att dessa uppgifter är korrekta. 
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