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INNEHÅLL

•  Forskare vid UCLA bekräftar att Diamyd Medicals
licensierade kombinationsterapi med GABA och Antigen-
Baserad Terapi samverkar i preklinisk modell för typ
1-diabetes.

•  Protein Sciences Corporation blir strategisk och bety-
dande aktieägare i Diamyd Medical och kommer att
tillverka ytterligare rekombinant GAD-protein för kom-
mande studier.

•  Amerikansk forskarinitierad studie i barn med typ 1-dia-
betes där diabetesvaccinet Diamyd® kombineras med
GABA, i syfte att bevara den egna kvarvarande förmågan
att bilda insulin, godkänns av amerikanska FDA och
börjar inkludera patienter.

•  Forskarinitierad studie, DiAPREV-IT 2, där diabetesvac-
cinet Diamyd® testas i 80 barn med hög risk att insjukna
i typ 1-diabetes, godkänns av svenska Läkemedelsverket
och börjar inkludera deltagare.

•  Forskarinitierad studie, EDCRIIa, i barn och ungdomar
med typ 1-diabetes, där diabetesvaccinet Diamyd®

kombineras med D-vitamin och det immundämpande
läkemedlet etanercept, godkänns av svenska Läkeme-
delsverket och börjar inkludera patienter.

•  Forskarinitierad studie, DIAGNODE-1, i unga vuxna med
typ 1-diabetes, där diabetesvaccinet Diamyd® adminis-
treras direkt i lymfkörtel i kombination med behandling
med D-vitamin, godkänns av svenska Läkemedelsverket
och börjar inkludera patienter.

•  Vetenskaplig artikel i tidskriften Diabetes visar att
Diamyd Medicals licensierade metod med GABA förbätt-
rar transplanterad human betacellsmassa i preklinisk
modell av typ 1-diabetes.

•  Patentskyddet för Diamyd Medicals rätt till användning
av GAD för behandling av autoimmuna sjukdomar, inklu-
sive diabetes, förlängs med 10 år till 2032.

•  Bayesiansk analys av resultat från tidigare kliniska studier
med diabetesvaccinet Diamyd® av internationell dia-
betesexpertis ger starkt stöd för att diabetesvaccinet
med mycket stor sannolikhet har effekt när det gäller att 
bevara patienters insulinproducerande förmåga och att
fortsatt utveckling bör inriktas på att förstärka effekten.

•  Peter Zerhouni avgår som vd och Bolagets styrelseordfö-
rande tillträder som tillförordnad vd från den 1 mars 2015.

•  Diamyd Medical tillförs 15 miljoner kronor i riktad emis-
sion till en grupp utländska institutionella investerare.

•  Diamyd Medical meddelar att Bolaget deltar i ame-
rikanska JDRFs forskningsinitiativ att öka förståelsen
för typ 1-diabetes genom att bidra med placebodata
från en europeisk fas III-studie med diabetesvaccinet
Diamyd®.

•  Diamyd Medical utökar sin investering i Cellaviva AB,
Sveriges första kommersiella biobank för familjespa-
rande av stamceller från navelsträngsblod.

•  En första utvärdering av immunologiska markörer i kombi-
nationsstudien DIABGAD-1, där Diamyd® testas i kombina-
tion med D-vitamin och ibuprofen, visar att immunologiska
markörer påverkas efter sex månader samt att säkerhets-
profilen ser god ut för testade kombinationer.

•  Diamyd Medical utökar investeringen i det amerikan-
ska medicintekniska bolaget Companion Medical med
150 000 USD i samband med en finansiering där Eli Lilly
investerar 3 miljoner USD.

•  Diamyd Medicals licensierade patent avseende ny kom-
binationsbehandling för typ 1-diabetes med bland annat
GABA och preproinsulin, godkänns i USA.

•  Diamyd Medical licensierar användandet av glutenpro-
teinet Gliadin, en läkemedelskandidat för behandling
och förebyggande av typ 1-diabetes.
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Diamyd Medical arbetar dedikerat för att bota autoimmun diabetes genom läkemedels-
utveckling och investeringar i stamcellsteknologi och medicinteknik. Diamyd Medicals B-aktie 
handlas på Nasdaq Stockholm First North. 

DIAMYD MEDICAL

GAD, Gliadin och GABA är alla substanser som kan påverka 
sjukdomsförloppet vid typ 1-diabetes och är huvudspår i 
Diamyd Medicals läkemedelsutveckling3HUVUDSPÅR

DIABGAD-1 Diamyd® i kombination med ibuprofen och D-vitamin 
DIAGNODE-1 Diamyd® givet i lymfkörtel i kombination med D-vitamin
GABA/DIAMYD® GABA i kombination med Diamyd®

EDCR IIa Diamyd® i kombination med etanercept och D-vitamin
DIAPREV-IT 1 Diamyd®

DIAPREV-IT 2 Diamyd® i kombination med D-vitamin 6PÅGÅENDE KLINISKA STUDIER 

INVESTERINGAR 
i stamcellsteknologi och medicinteknik

ÖVER
1000

patienter har hittills 
deltagit i studier med 
diabetesvaccinet  
Diamyd®

PÅ 1 MINUT
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Typ 1-diabetes är en inflammatorisk autoimmun sjukdom där de insulinproducerande cellerna förstörs.
För att bota måste  1  inflammationen behandlas;  2  autoimmuniteten släckas ut; och  3  antalet insulin-
producerande celler ökas på.

Diamyd Medical har flyttat fram sina positioner på samtliga dessa fronter.

1    Vi provar i ett flertal olika kliniska studier att behandla den pågående inflammationen med GABA, 
ibuprofen och D- vitamin, samt även att trycka ner immunförsvaret med etanercept.

2    För att släcka den autoimmuna komponenten har vi tillgång till världens längst utvecklade kandidat 
för Antigen-Baserad Terapi, nämligen vårt eget diabetesvaccin Diamyd®, som visat signifikanta och 
kliniskt relevanta resultat vad gäller att bevara insulinproducerande förmåga i flera europeiska fas 
III-studiesubgrupper. Mer än 1 000 patienter har deltagit i Diamyd®-studier vilket gett en bra säker-
hetsdatabas för diabetesvaccinet. 
       Forskare vid University of California, Los Angeles, (UCLA) har visat att GABA tillsammans med 
relevanta autoantigen kan ha en generellt synergistisk effekt vid behandling av autoimmuna sjukdo-
mar. Detta öppnar för potentiellt stora möjligheter. Så långt har rapporterats att GABA kombinerat 
med GAD eller proinsulin verkar synergistiskt i djurmodeller för typ 1-diabetes. Godkända patent som 
Diamyd Medical licensierar skyddar användningen med dessa kombinationer.

3     Med syfte att stimulera utvecklingen kring att kunna öka på den insulinproducerande cellmassan har 
bolaget investerat i stamcellsbolaget Cellaviva.Vi tror på att egna eller nära släktingars stamceller i 
framtiden kan differentieras till insulinproducerande celler för att därmed erbjuda en slutlig bot även 
för dem som haft typ 1-diabetes länge.

Glutenintolerans, eller celiaki, är ett med typ 1-diabetes besläktat område. Den genetiska disposition som 
ger hög risk för typ 1-diabetes sammanfaller med hög risk för glutenintolerans. Behandling med Gliadin 
och gliadinderivat har visat positiva resultat i djurmodeller för behandling av såväl typ 1-diabetes som 
celiaki. Av den anledningen har vårt bolag nyligen licensierat ett patent som skyddar användningen av 
Gliadin för att behandla eller förhindra typ 1-diabetes, samt ansökt om ett preliminärt patentskydd för 
GABA i kombination med Gliadin för att bota celiaki.

Våra inlicensierade teknologier för GAD, GABA och Gliadin, samt satsningen på stamceller är alla, såväl 
var för sig som i kombination, synnerligen relevanta för att föra oss mot visionen – att bota typ 1-diabetes.
Vår patentportfölj har stärkts väsentligt under året med flera egna patentansökningar och nya godkända 
patent. Dessa har kommit att innehålla patentkrav gällande behandling av även andra sjukdomar än typ 
1-diabetes, såsom celiaki, typ 2-diabetes, metabolt syndrom och autoimmuna sjukdomar generellt.

Bolagets cash-position räcker en bit in i 2017 med nuvarande aktiviteter. Vi hoppas att vår stamcells-
satsning i Cellaviva ska nå lönsamhet då. Ägandet i medtech-bolaget Companion Medical kanske kan 
komma att ge positivt kassaflöde 2018. Nu fokuserar vi på att finna en finansiellt stark partner vad gäller 
våra läkemedelsprojekt, och lyckas vi med det, så är grunden lagd till ett nytt svenskt viktigt och lönsamt 
diabetesbolag.

När detta skrivs är vi redan en bit in i november - en bit in i vårt nya verksamhetsår. Så här långt pågår 
diskussioner om samarbeten med Big Pharma och möjliga nya investigator-finansierade studier förbe-
reds. Nya resultat från pilotstudien med diabetesvaccinet Diamyd®, ibuprofen och D-vitamin förväntas 
under 2015.

Tack för ditt intresse och stöd i vår kamp mot diabetes!

Stockholm den 4 november 2015

Anders Essen-Möller 
vd Diamyd Medical AB
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BOLAGETS VERKSAMHET
Diamyd Medical utvecklar diabetesvaccinet Diamyd®, en 
Antigen-Baserad Terapi (ABT) baserad på den exklusivt inli-
censierade GAD-molekylen. Bolagets nyligen inlicensierade 
teknologier för GABA och Gliadin har även dessa potential 
att bli avgörande pusselbitar i den framtida lösningen för 
att förhindra, behandla och bota autoimmun diabetes, 
men även andra inflammatoriska sjukdomar. Just nu pågår 
sex kliniska studier. Diamyd Medical är också engagerat 
inom stamcellsområdet och medicinteknik.

VISION
Det finns ett botemedel mot autoimmun diabetes.

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 autoimmun diabetes.

MÅL
Diamyd Medicals mål är att diabetesvaccinet Diamyd® 
(GAD) samt GABA ska kommersialiseras och bli en del av 
standardbehandlingen mot autoimmun diabetes. Bolagets 
mål med Gliadin är att utveckla en läkemedelskandidat för 
autoimmun diabetes och i förlängningen celiaki.

STRATEGI
Diamyd Medicals strategi och affärsmodell syftar till att få ut 
maximalt av de värden som byggts upp av Bolaget genom 
utvecklingen av diabetesvaccinet Diamyd®, inlicensieringen 
av GABA som effektförstärkande substans vid behandling 
av autoimmuna tillstånd samt inlicensieringen av Gliadin. 

Diamyd Medical drar strategisk nytta av global expertis 
och nätverk för att få tillgång till transaktionsmöjligheter 
och avsättning för utvecklingsprojekt och produkter inom 
diabetesområdet.

För att nå framgång i arbetet med att finna ett bote-
medel mot autoimmun diabetes fokuserar Bolaget på att:

•   Vidareutveckla kombinationsbehandlingar 
Diamyd® optimeras genom kombination med andra sub-
stanser, inklusive GABA, som har potential att generellt 
förbättra effekten av ABT. Även nya administrationssätt 
och tidigare behandling testas. Gliadin och GABA avses 
också undersökas som potentiell diabetesbehandling 
och i förlängningen även för behandling av celiaki.

•   Ingå avtal med industriella partners 
Nya inlicensierade substanser och en läkemedelskan-
didat godkänd för kliniska studier med en etablerad 
tillverkningsprocess möjliggör för Diamyd Medical att 
ingå allianser och partnerskap med industrin för att föra 
nya behandlingskoncept till marknaden.

•   Utveckla diabetesaffären genom förvärv och inlicensiering 
Investeringar i lovande projekt och företag med diabetes-
koppling eller inlicensiering av produkter och patenträt-
tigheter breddar Diamyd Medicals diabetesverksamhet.

INVESTERINGAR OCH SAMARBETEN
Diamyd Medicals investeringar omfattar innehav i Cellaviva 
AB, Sveriges första kommersiella biobank för familjespa-
rande av stamceller från navelsträng och Companion 
Medical, Inc., ett medicintekniskt bolag som utvecklar av-
ancerade tekniska hjälpmedel för personer som lever med 
insulinbehandlad diabetes.

Diamyd Medical arbetar dedikerat för att  
bota autoimmun diabetes genom läkemedels-
utveckling och investeringar inom stamcellsteknologi 
och medicinteknik.
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Bryndis Birnir, professor i fysiologi vid medicin-
ska fakulteten vid Uppsala universitet i Sverige 
och medlem i Diamyd Medicals vetenskapliga 
och medicinska råd, har tillsammans med sina 
forskarkollegor under flera år studerat GABAs 
funktioner i hjärnan samt i de insulin-, somato-
statin- och glukagonproducerande cellerna i 
bukspottkörteln.

–   Vi hoppas att våra vetenskapliga upptäckter 
kommer att gagna framtida behandling av 
typ 1-diabetes. GABA och dess potential att 
fungera både som excitatorisk och inhibitorisk 
neurotransmitter har fram tills nu förbisetts 
vad gäller behandling av metabola sjukdomar. 
Därför ser vi med tillförsikt på hur GABA och 
GABA-relaterade molekyler nu träder fram som 
lovande läkemedelskandidater vid behandling av 
typ 1-diabetes och andra sjukdomar.

Karsten Buschard, professor vid Bartholin-
institutet vid rikshospitalet i Köpenhamn och dr 
Petra Fundova vid Prags militära universitets-
sjukhus, samt dr David Funda vid institutet för 
mikrobiologi vid tjeckiska vetenskapsakademien 
i Prag, har under lång tid tillsammans forskat i 
den inverkan som glutenproteinet Gliadin har 
vid typ 1-diabetes och är även uppfinnarna för 
en ny teknologi licensierad av Diamyd Medical.

–   Typ 1-diabetes är länkat till glutenintolerans 
genom att samma genetiska disposition ger högst 
risk för båda sjukdomarna. Vi har i djurmodeller 
för typ 1-diabetes visat att Gliadin givet nasalt 
bevarar kapaciteten att bilda insulin. Vi har 
för avsikt att föra teknologin vidare till klinisk 
användning. Om vi lyckas, finns goda förutsätt-
ningar att utveckla ett läkemedel som också kan 
användas för att behandla glutenintolerans.

Helena Elding Larsson, barndiabetesläkare, 
docent vid Lunds universitets Diabetescenter 
samt huvudprövare och sponsor för två pågående 
preventionsstudier med Diamyd®.

–   Vi är mycket glada över att kunna erbjuda 
barn med hög risk att utveckla typ 1-diabetes 
möjligheten att delta i preventionsstudier med 
diabetesvaccinet Diamyd®. En första studie med 
50 barn är fullrekryterad och vi har påbörjat 
rekryteringen till en ny studie med ytterligare 80 
barn med hög risk att insjukna i typ 1-diabetes.

Åke Lernmark, professor i experimentell diabe-
tesforskning vid Lunds universitets Diabetescen-
ter och medlem av Diamyd Medicals vetenskap-
liga och medicinska råd.

–   Typ 1-diabetes kan mycket väl komma att upptäck-
as och förebyggas innan sjukdomen har avancerat 
så pass mycket att patienten måste behandlas 
med insulin för att överleva. Ett kriterium för pågå-
ende betacelldestruktion är närvaron av åtminsto-
ne en autoantikropp riktad mot betacellerna. En av 
de viktigaste autoantikropparna riktade mot be-
tacellerna är den mot GAD. Det är intressant att vi 
har funnit att GAD-autoantikroppar uppstår först 
i individer med en särskild genetisk risk, medan 
autoantikroppar riktade mot insulin uppstår först i 
individer med en annan genetisk risk.

Kenneth McCormick, professor i pediatrik vid 
University of Alabama at Birmingham samt hu-
vudprövare och sponsor för en pågående studie 
där Diamyd® kombineras med GABA.

–   Diamyd Medical var först med att uppmärksamma 
och stödja vårt intresse i att använda GABA för 
behandling av typ 1-diabetes. Vi är mycket för-
väntansfulla inför att se om den effekt som visats 
med GABA kombinerat med GAD i prekliniska 
studier kan upprepas i människa. För närvarande 
rekryterar vi barn som nyligen insjuknat i typ 
1-diabetes till vår kombinationsstude med GABA 
och Diamyd® vid universitetet i Alabama, Birming-
ham, USA.

Johnny Ludvigsson, professor i pediatrik vid 
Linköpings universitet samt huvudprövare och 
sponsor för tre pågående studier där Diamyd® 
prövas med olika angreppssätt.

–    Precis som vid cancerbehandling så behöver typ 
1-diabetes angripas från flera håll samtidigt för 
att behandlingen ska lyckas. I Linköping följer vi 
flera explorativa sätt för att hitta den bästa kom-
binationen. DIABGAD-studien, som kombinerar 
Diamyd® med ibuprofen och D-vitamin fullrekry-
terades förra året. Just nu rekryterar vi även pa-
tienter till en intressant pilotstudie där Diamyd® 
kombineras med etanercept och D-vitamin. Både 
Diamyd® och etanercept har, som monoterapier, 
visat lovande effekter i kliniska studier för typ 
1-diabetes, och vi hoppas att substanserna kan 
visa sig ha en samverkande och/eller förstärkande 
effekt. Vi testar i DIAGNODE-studien även ett nytt 
sätt att administrera Diamyd®.

FORSKARNA HAR ORDET



AUTOIMMUN DIABETES 
Insulin är ett livsviktigt hormon som bland annat kontrolle-
rar blodsockernivån. Typ 1-diabetes och LADA är autoim-
muna former av diabetes, vilket innebär att kroppens eget 
immunförsvar av okänd anledning bryter ner betacellerna i 
bukspottkörteln, de enda cellerna i kroppen som kan bilda 
insulin. 

TYP 1-DIABETES 
Typ 1-diabetes är en allvarlig livslång sjukdom som drabbar 
allt yngre barn och i allt större utsträckning. Immunförsva-
rets angrepp på betacellerna börjar långt innan sjukdo-
men ger sig till känna, alltifrån några månader till många 
år. Forskarna talar om två tidiga stadier av typ 1-diabetes 
under vilka den autoimmuna nedbrytningen av betacel-
lerna redan pågår, utan att den som drabbats märker av 
sjukdomen. Det går att upptäcka processen genom att 
leta efter vissa markörer i blodet. Först när endast 10-20 
procent av betacellsfunktionen återstår uppstår kliniska 
symtom och diagnosen fullt utvecklad typ 1-diabetes kan 
ställas. I det stadiet kan kroppen inte längre bilda tillräckligt 
med insulin, vilket är mycket allvarligt. Barn och ungdomar 
med typ 1-diabetes kommer oftast i kontakt med sjukvår-
den först när tillståndet kommit till ett livshotande stadium. 
Omedelbar insulinbehandling sätts in för att patienten ska 
överleva och insulinbehandlingen är sedan livslång.

LADA
LADA (Latent Autoimmune Diabetes in Adults) är också en 
autoimmun form av diabetes, som bryter ut först i vuxen 
ålder. Sjukdomen liknar typ 1-diabetes men sjukdomsför-
loppet är långsammare. Eftersom sjukdomen inte kräver 
insulinbehandling direkt, så får ofta personer med LADA 
felaktigt diagnosen typ 2-diabetes.

DIABETESKOMPLIKATIONER 
Akuta komplikationer vid insulinbehandlad diabetes är 
bland annat svår hypoglykemi (insulinkoma, för mycket 
insulin) som kan leda till medvetslöshet, samt ketoacidos 
(syraförgiftning, insulinbrist), ett livshotande tillstånd som 
kräver akut intensivvård. Långsiktiga komplikationer är 
bland annat njurskador, ögonskador, hjärtkärlproblem, 
nervskador samt för tidig död. Eftersom typ 1-diabetes 
vanligen bryter ut i unga år är det i princip oundvikligt att 
utveckla långtidskomplikationer med tiden med nuvarande 
behandlingsregim.

NUVARANDE BEHANDLING
Det finns i dag ingen behandling som kan stoppa den au-
toimmuna process som orsakar typ 1-diabetes och LADA. 
Nuvarande behandling vid fullt utvecklad typ 1-diabetes 
och LADA går ut på att tillföra kroppen insulin dygnet 
runt, antingen med sprutor eller med insulinpump. 

AUTOIMMUN DIABETES

Uppemot 400 miljoner människor i världen har diabetes. 10-20 procent av alla med diabetes be-
döms ha en autoimmun form av sjukdomen. Autoimmun diabetes är en livslång sjukdom och det 
finns idag inget botemedel. Marknadspotentialen för ett läkemedel som kan ingripa i den autoim-
muna processen och bevara den egna förmågan att bilda insulin hos människor med autoim-
mun diabetes uppskattas till flera miljarder dollar per år.
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Antal nya typ 1-diabetesfall (0-14 år) per 100 000 invånare och år. 
(Källa: IDF DIABETES ATLAS Sixth edition) 

STORBRITANNIEN: 28,2

USA: 23,7

KANADA: 25,9

ARGENTINA: 6,8

BRASILIEN: 10,4

I VÄRLDEN



Blodsockervärdet mäts genom blodprover 7-10 gånger om 
dagen. Målet är att uppnå en så normal blodsockernivå som 
möjligt för att så långt som möjligt undvika komplikationer. 

DIABETESVACCINET DIAMYD®

Att förhindra att autoimmun diabetes utvecklas eller att 
bevara kroppens kvarvarande förmåga att bilda insulin i 
betacellerna är mycket betydelsefullt. Även en väldigt liten 
kvarvarande förmåga att bilda eget insulin kan minska 
risken för både akuta och långsiktiga komplikationer med 
60-80 procent vid typ 1-diabetes. Diamyd Medicals diabe-
tesvaccin Diamyd® syftar till att avbryta immunförsvarets 
attack på betacellerna, helst så tidigt som möjligt för att 

bevara så stor del som möjligt av kroppens egen förmåga 
att bilda insulin.

DIABETESMARKNADEN 
Diamyd Medical har beräknat att samhället skulle kunna 
spara mer än 15 000 USD per patient i behandlings- och 
läkemedelskostnader om vissa komplikationer vid typ 
1-diabetes kan minskas. Om ytterligare komplikationer 
tas med i beräkningen ökar summan avsevärt. Därutöver 
tillkommer minskat personligt lidande och minskade kost-
nader för arbetsbortfall. Sådana hälsoekonomiska beräk-
ningar 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. Upp-
skattningsvis finns det idag cirka 30 miljoner personer med 
LADA i världen.

Diamyd Medicals potentiella andel av ovan beskrivna 
marknad beror på hur den framtida behandlingsregimen 
vid typ 1-diabetes och LADA kommer att se ut.

FINLAND: 57,6

Sjukdomsprocessen vid typ 1-diabetes: Immunförsvarets nedbrytning 
av betacellerna börjar långt innan man får symtom. Först när bara 
10-20 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.
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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. 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. Incidensen av typ 1-diabetes 
är högst i de nordiska länderna. Bara i Sverige diagnostiseras två 
barn varje dag med typ 1-diabetes.
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GAD OCH KOMBINATIONSBEHANDLINGAR 
Världens diabetesforskare är överens. Den autoimmuna 
processen vid typ 1-diabetes är komplex och måste angri-
pas så tidigt som möjligt och från flera håll samtidigt med 
olika substanser med olika verkningsmekanismer, till exem-
pel med Antigen-Baserad Terapi (ABT), antiinflammatoriska 
samt immundämpande läkemedel. Ledande forskare me-
nar att en framtida kombinationsbehandling bör involvera 
en ABT, som till exemel Diamyd®, för att ha effekt på lång 
sikt. Diamyd® bedöms vara den längst utvecklade Antigen-
Baserade Terapin i världen och är därmed en självklar 
kandidat. 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. 

Diabetesvaccinet Diamyd® utgår från den exklusivt li-
censierade GAD-molekylen som är den aktiva substansen 
i diabetesvaccinet. Diamyd® har använts i kliniska studier 
omfattande mer än tusen patienter och visat på en god 
säkerhetsprofil. I en europeisk fas III-studie har Diamyd® 
visat signifikant god klinisk effekt i flera subgrupper vad 
gäller bevarandet av den egna förmågan att bilda insulin. 
Diamyd® är lätt att ge på i princip alla sjukvårdsinrätt-
ningar.

Diamyd Medicals strategi i kampen mot autoimmun dia-
betes är att i första hand ge Diamyd® rätt förutsättningar att 

verka genom att kombinera Diamyd® med andra substan-
ser, inklusive GABA, alternativa administreringsvägar samt 
att sätta in behandling tidigare i sjukdomsprocessen. För 
närvarande pågår sex kliniska studier med diabetesvacci-
net Diamyd® med olika angreppssätt. 

GABA OCH GLIADIN
GABA och Gliadin är nyligen inlicensierade teknologier. 
GABA har potential att, i kombination med Diamyd® sam-
verka för att bevara betacellsfunktionen vid autoimmun 
diabetes och kan även ha effekt i andra inflammatoriska 
sjukdomar. GABA har i djurmodeller för typ 1-diabetes 
visat sig synergistiskt öka effekterna av ABT genom att 
bevara betacellsfunktionen och kombinationen Diamyd® 
och GABA testas för närvarande i en klinisk fas II-studie i 
Alabama, USA, med barn som nyligen insjuknat i typ 1-dia-
betes. Gliadin har också visats bevara betacellsfunktionen i 
djurmodell och är det viktigaste antigenet vid glutenintole-
rans (celiaki). Diamyd Medical avser att utvärdera huruvida 
Gliadin i kombination med GABA kan ha liknande syner-
gistiska effekter i typ 1-diabetes som setts i djurmodell 
med GABA och ABT. Gliadin bedöms också ha potential 
att kunna användas vid behandling av celiaki och inflam-
matorisk tarmsjukdom. Diamyd Medical har flera exklusiva 
patent för användning av dessa substanser i syfte att bland 
annat förhindra, behandla och bota atuoimmun diabetes.

Typ 1-diabetes är en komplex sjukdom där de senaste rönen är att sjukdomen bör angripas 
från flera håll samtidigt. Här anses Antigen-Baserad Terapi (ABT) spela en viktig roll. I kampen 
mot typ 1-diabetes kan, förutom ABT med substansen GAD, även kombinationer med GABA 
och Gliadin komma att bli viktiga, något som Bolaget har inlicensierade teknologier för.

DIABETES
ATT BOTA AUTOIMMUN

ANTIKROPPAR VID AUTOIMMUN DIABETES
Typ 1-diabetes är en autoimmun sjukdom som går att identifiera 
redan innan sjukdomen brutit ut genom screening för vissa auto-
antikroppar, däribland antikroppar mot GAD.

ANTIGEN-BASERAD TERAPI MED DIABETESVACCINET DIAMYD®  
Diamyd® är ett GAD-baserat diabetesvaccin med syfte att stoppa 
den autoimmuna processen genom att inducera tolerans mot GAD 
som är en av de viktigaste autoantigenerna vid typ 1-diabetes. 
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GABA GAD GLIADIN

GABA, eller gamma-aminosmörsyra, bildas 
i kroppen då glutamat dekarboxyleras av 
enzymet GAD. GABA är en viktig hämmande 
och lugnande neurotransmittor. 

GABA spelar en nyckelroll även vad gäller 
metabolism och hormonreglering och pro-
duceras i flera perifera vävnader, inklusive 
de insulinproducerande betacellerna. GABA-
receptorer finns också på immunsystemets 
celler. 

GAD, som är den aktiva substansen i diabe-
tesvaccinet Diamyd®, är ett mänskligt enzym 
som finns bland annat i nervceller där det ka-
talyserar omvandlingen av glutamat till GABA. 

GAD finns även i de insulinproduce-
rande betacellerna, där dess roll ännu inte 
klarlagd. Däremot står det klart att GAD 
är ett av de viktigaste autoantigenerna då 
immunsystemet angriper betacellerna vid 
autoimmun diabetes. 

Gliadin är en beståndsdel av gluten som 
finns i vete och flera andra spannmål. 
Gliadin är ett huvudantigen vid bland annat 
glutenintolerans (celiaki). 

Celiaki anses ha autoimmuna inslag 
med samma slags genetisk risk som typ 
1-diabetes. Förekomst av glutenintolerans 
hos patienter med typ 1-diabetes är många 
gånger högre än i den generella befolk-
ningen.

…och diabetes …och diabetes …och diabetes

GABA har i djurmodell för typ 1-diabetes 
visat sig synergistiskt öka effekterna av 
Antigen-Baserad Terapi. 

GABA har också ensamt i djurmodell 
visats öka tillväxt av transplanterade 
humana betaceller samt minska apoptos 
i association med ökade nivåer av insulin i 
blodcirkulationen och minskade glukagonni-
våer. GABA minskade också sockernivåerna 
i blodet och förbättrade blodsockersväng-
ningarna.

GABA bedöms även kunna användas för 
att behandla autoimmuna och inflamma-
toriska sjukdomar i allmänhet, såsom typ 
2-diabetes, reumatoid artrit och metabolt 
syndrom. 

Antigen-Baserad Terapi med Diamyd® syftar 
till att stoppa det autoimmuna angreppet mot 
betacellerna genom att inducera tolerans mot 
GAD, som kroppens eget immunförsvar angri-
per vid typ 1-diabetes och LADA.

Antigen-Baserad Terapi med Diamyd® 
har testats i kliniska prövningar med mer 
än 1000 patienter och har uppvisat en god 
säkerhetsprofil. 

Genom att kombinera Diamyd® med 
andra läkemedel, som till exempel antiinflam-
matoriska eller immundämpande substan-
ser, behandla tidigare i sjukdomsprocessen 
eller ge diabetesvaccinet på alternativa sätt 
till kroppen, skulle den betacellsbevarande 
effekten kunna förbättras.

Prekliniskt proof of concept för Gliadin som 
läkemedelskanditat har uppnåtts i djurmodell 
för typ 1-diabetes, där Gliadin givet nasalt sig-
nifikant minskade incidensen av sjukdomen 
och försenade insjuknandet. Förhoppningen 
är att toleransutveckling mot Gliadin leder 
till att de insulinproducerande betacellernas 
funktionalitet och överlevnad förbättras. 

Gliadin bedöms också ha potential att 
kunna användas vid behandling av glutenin-
tolerans och inflammatorisk tarmsjukdom. 

Gliadin tillsammans med Bolagets övriga 
patenterade teknologier under utveckling, 
såsom till exempel GABA, kan fungera 
synergistiskt på flera sätt. 

… och Diamyd Medical … och Diamyd Medical … och Diamyd Medical

GABA prövas i en pågående placebokontrol-
lerad klinisk studie i Birmingham (Alabama, 
USA) i kombination med diabetesvaccinet 
Diamyd® för behandling av typ 1-diabetes. 

Diamyd Medical licensierar exklusiva 
rättigheter till GABA för behandling av 
diabetes och andra inflammationsrelaterade 
sjukdomar.

Den Antigen-Baserade Terapin Diamyd® 
är Bolagets längst utvecklade projekt. Sex 
kliniska studier pågår med Diamyd® där 
olika angreppssätt testas, bland annat i 
kombination med GABA. 

Diamyd Medical har exklusiva UCLA-
rättigheter till GAD, den aktiva substansen 
i vaccinet för vilket det sista patentet går ut 
år 2032.

Diamyd Medicals avsikt är att utvärdera 
kombinationsbehandlingar med Gliadin 
och andra substanser, såsom GABA i typ 
1-diabetes, glutenintolerans och andra 
inflammatoriska sjukdomar. 

Diamyd Medical har exklusiva rättighe-
ter att använda Gliadin för behandling och 
förebyggande av typ 1-diabetes.

MEDICINTEKNIK OCH STAMCELLER 
Att återskapa den egna insulinproduktionen vid autoim-
mun diabetes innebär att generera återväxt av, eller 
transplantera nya, betaceller. Samtidigt är det mycket 
viktigt att också stoppa den autoimmuna processen så att 
inte immunsystememt fortsätter att bryta ner även de nya 
betacellerna. Stamceller anses kunna ha en positiv föränd-
rande effekt på immunsystemet. Diamyd Medical bedömer 
att autologa stamceller kan komma spela en betydande roll 
i att kunna bota autoimmun diabetes inom området Per-
sonalized Regenerative Medicine (PRM), till exempel för att 
återskapa betacellsmassa i diabetespatienter där den au-
toimmuna komponenten av sjukdomen har stoppats med 
hjälp av ABT. Diamyd Medical trädde in i stamcellsfältet 
2014 genom en investering i Cellaviva AB, Sveriges första 
kommersiella biobank som erbjuder privat familjesparande 
av stamceller från navelsträngsblod. 

Ytterligare sätt att förenkla sjukdomen för människor som 
lever med insulinbehandlad diabetes är att ta fram nya 
förbättrade medicintekniska hjälpmedel. Diamyd Medical 
har investerat i Companion Medical, ett medicintekniskt 
bolag baserat i San Diego i USA, som utvecklar avancerade 
tekniska hjälpmedel för människor som lever med insulin-
behandlad diabetes. Investeringen möjliggör för Diamyd 
Medical att på sikt utöka diabetesportföljen ytterligare och 
gå in på den medicintekniska marknaden.
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PÅGÅENDE KLINISKA STUDIER
Med syftet att ge diabetesvaccinet Diamyd® rätt förutsätt-
ningar att verka pågår sex kliniska studier där Diamyd® 
prövas med olika angreppssätt. Resultaten från studierna 
kommer att ge ökad kunskap om den fortsatta vägen mot 
målet att kunna förhindra, behandla eller bota autoimmun 
diabetes:

I studien DIABGAD-1 testas Diamyd® i kombination med 
den antiinflammatoriska substansen ibuprofen samt D-vita-
min, vilka förväntas göra miljön i kroppen mer mottaglig för 
diabetesvaccinet så att det på ett effektivt sätt kan inducera 
tolerans. I studien GABA/GAD, prövas Diamyd® i kombina-
tion med GABA, som verkar ha både en antiinflammatorisk 
effekt och kunna öka insulinkänsligheten. I studien EDCR IIa 
kombineras Diamyd® med den immundämpande substan-
sen etanercept samt D-vitamin. Genom att under en kort 
tid trycka ner immunförsvaret med etanercept, kombinerat 
med Diamyd® för att inducera tolerans, kan den betacells-
bevarande effekten bli både starkare och mer långvarig. 
I studien DIAGNODE-1 ges en låg dos av Diamyd® direkt i 
lymfkörtel i kombination med behandling med D-vitamin, 
vilket kan jämföras med allergibehandling där administration 
av allergen till lymfkörtel kraftigt förbättrar effekten.

I preventionsstudierna DiAPREV-IT 1 och DiAPREV-IT 2 
testas Diamyd® i barn som har hög risk att insjukna i typ 
1-diabetes men ännu inte har fått några kliniska symtom. 
Barnen är alltså i de tidiga stadierna av typ 1-diabetes, 
innan diagnos. Diamyd® prövas både ensamt och med 
D-vitamin i syfte att förhindra eller fördröja att barnen 
insjuknar i typ 1-diabetes.

Under slutet av 2015 planeras de första resultaten 
från DIABGAD-1 kunna presenteras och i slutet av 2016 

förväntas även femårsresultat från DiAPREV-IT 1 kunna del-
ges. Diamyd Medical har för avsikt att starta prekliniska och 
kliniska studier som utvärderar behandlingar med bland 
annat Gliadin och GABA. Gliadin ensamt eller med GABA 
skulle kunna motverka autoimmunitet.

KLINISKT UTVECKLINGSARBETE FRAM TILL IDAG
Diabetesvaccinet Diamyd® har utvärderats i ett globalt fas 
III-program i Europa och i USA, med drygt 660 barn som 
nyligen insjuknat i typ 1-diabetes. Programmet drevs till-
sammans med den amerikanska läkemedelsjätten Johnson 
& Johnson. Resultat från den europeiska studien visade 
att Diamyd® tolererades väl och att de som fått Diamyd® 
i genomsnitt hade kvar 16,4 procent (p=0,10) mer egen 
insulinproduktion vid 15 månader än de som fått placebo  
(N Engl J Med 2012;366:433-442). Forskningskonsortsiet 
Type 1 Diabetes TrialNet genomförde samtidigt i egen regi 
en fas II-studie i barn och vuxna (Lancet 2011;378:319-327). 
Studierna uppnådde inte den primära effektparametern att 
bevara betacellsfunktionen och Bolaget beslutade att inte 
fullfölja fas III-programmet men har tagit fasta på de positiva 
indikationer som resultaten visat och fortsatt att driva det 
kliniska utvecklingsarbetet med Diamyd® framåt.  

Fas III-programmet startades efter positiva resultat från 
en fas II-studie i barn med typ 1-diabetes (N Engl J Med 
2008;359:1909-1920). Därutöver har även en placebokon-
trollerad fas II-studie med vuxna LADA-patienter genom-
förts där olika doser av Diamyd® testades (Diabetologia 
2009;52:1363-1368).

Diamyd Medicals strategi i kampen mot autoimmun diabetes är att i första hand förstärka  
effekten av diabetesvaccinet Diamyd® och ge det rätt förutsättningar att verka genom att 
kombinera det med andra substanser, till exempel antiinflammatoriska och immundämpande 
läkemedel, inklusive GABA. Samtidigt prövas möjligheten att behandla tidigare i sjukdoms-
processen. Även sättet att ge Diamyd® till kroppen kan påverka behandlingens effekt.

KLINISK UTVECKLING
Patientmöte med Eva Örtqvist, överläkare och specialist på barndiabetes vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna. Eva Örtqvist är prövare i den pågående fas II-studien 
DIABGAD-1, där diabetesvaccinet Diamyd® testas i kombination med D-vitamin och ibuprofen.



FAS I

FAS III
EU

FAS II

FAS II

FAS I 
Fas I-studie med Diamyd® i 24 friska individer med syftet att utvärdera 
säkerhet och tolerabilitet.

FAS II (överst)
Fas II-studie med Diamyd® i 47 LADA-patienter. 

FAS II (underst)
Fas II-studie med Diamyd® i 70 barn med typ 1-diabetes.

FAS III US och FAS III EU
Två parallella fas III-studier, en i Europa och en i USA, med drygt 660 barn 
och ungdomar som nyligen diagnostiserats med typ 1-diabetes. 

Fas II TrialNet
Fas II-studie med Diamyd® i 145 deltagare i åldrarna 3 till 45 år. 

FAS II 
EDCR IIa

FAS II 
DIABGAD-1

FAS II 
DIAPREV-IT 1

FAS II 
DIAPREV-IT 2

FAS II 
GABA /DIAMYD®

FAS I 
DIAGNODE-1

Deltagare: 60
Ålder: 10-18 år
Studielängd:  
30 månader

Huvudprövare och 
sponsor: Johnny 
Ludvigsson vid 
Linköpings 
universitet

Placebokontrollerad interventionsstudie där 
Diamyd® i kombination med ibuprofen och  
D-vitamin testas i barn och ungdomar som 
nyligen diagnostiserats med typ 1-diabetes. 
15-månadersresultat från studien väntas i det 
fjärde kvartalet 2015.

Deltagare: 5 
Ålder: 18-30 år
Studielängd:  
30 månader

Huvudprövare och 
sponsor: Johnny 
Ludvigsson vid 
Linköpings 
universitet

Öppen interventionsstudie där Diamyd® ges 
direkt i lymfkörtel i kombination med D-vitamin 
till unga vuxna som nyligen diagnostiserats med 
typ 1-diabetes. Första patienten inkluderades i 
februari 2015.

Deltagare: 75
Ålder: 4-18 år
Studielängd:  
12 månader

Huvudprövare och 
sponsor: Kenneth 
McCormick vid 
University of Alabama 
at Birmingham, USA

Placebokontrollerad interventionsstudie där  
Diamyd® i kombination med GABA testas i barn 
som nyligen diagnostiserats med typ 1-diabetes. 
Första patienten inkluderades i mars 2015.

Deltagare: 20 
Ålder: 8-18 år
Studielängd:  
30 månader

Huvudprövare och 
sponsor: Johnny 
Ludvigsson vid 
Linköpings 
universitet

Öppen interventionsstudie där Diamyd® i kombi-
nation med etanercept och D-vitamin testas i barn 
som nyligen diagnostiserats med typ 1-diabetes. 
Första patienten inkluderades i maj 2015.

Deltagare: 50
Ålder: Från 4 år
Studielängd:  
5 år

Huvudprövare och 
sponsor: 
Helena Elding 
Larsson vid Lunds 
universitet

Placebokontrollerad preventionsstudie där  
Diamyd® testas i barn med pågående autoimmun 
process och hög risk att insjukna i typ 1-diabetes 
men inga kliniska symtom. Femårsresultat väntas 
i slutet av 2016.

Deltagare: 80
Ålder: 4-18 år
Studielängd:  
5 år

Huvudprövare och 
sponsor:  
Helena Elding 
Larsson vid Lunds 
universitet

Placebokontrollerad preventionsstudie där  
Diamyd® i kombination med D-vitamin testas i 
barn med pågående autoimmun process och hög 
risk att insjukna i typ 1-diabetes men inga kliniska 
symtom. Första patienten inkluderades i studien 
i mars 2015.

FAS III
US

FAS II
TRIALNET



12 Diamyd Medical AB Årsredovisning 2014/15

LÄKEMEDELS-
    UTVECKLING

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 
tillverkning

Produktion enligt Good Manufacturing Practice (GMP)

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®. Parallellt med den kliniska 
utvecklingen har tillverkningsprocessen utvecklats och 
Diamyd Medical har idag en etablerad tillverkningsprocess 
som representerar ett stort värde. 

Diamyd Medicals 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. 

PROCESS- OCH PRODUKTIONSUTVECKLING 
Läkemedelstillverkning lyder under ett strikt regelverk som 
kallas Good Manufacturing Practice (GMP) vilket ställer 
höga kvalitetskrav. Tillverkning av biologiska läkemedel är 
komplext och mindre bolag underskattar ofta svårigheterna 

och kostnaderna samt inte minst den tidsåtgång som är 
förknippad med att utveckla en stabil tillverkningsprocess 
som uppfyller GMP-kraven samt ger tillräckligt högt utbyte 
av produkten. Diamyd Medicals tillverkningsprocess av 
diabetesvaccinet har tagits fram och förfinats under många 
år och ett mycket omfattande utvecklingsarbete genomför-
des tillsammans med Johnson & Johnson under 2010/2011 
för att göra produktionsapparaten redo för kommersiell 
lansering.

Det rekombinanta GAD-proteinet, som är den aktiva 
substansen i diabetesvaccinet Diamyd®, tillverkas av det 
amerikanska vaccinutvecklings- och proteinproduktions-
bolaget Protein Sciences Corporation. 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. Genom avtalet blev Protein 
Sciences även en strategisk aktieägare i Diamyd Medical.

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 utveck-
lingen sker ett omfattande process- och produktionsutvecklingsarbete för att ha en kommersi-
ellt gångbar tillverkningsprocess färdig i samband med erhållande av marknadsgodkännande. 
Diamyd Medicals diabetesvaccin Diamyd® är färdigt för kliniska studier i barn tack vare en 
bevisat god säkerhetsprofil och en etablerad tillverkningsprocess. 
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OUTSOURCING-MODELL
Diamyd Medical drivs enligt en kostnadseffektiv modell där 
delar av den operativa verksamheten kontrakteras ut till 
kvalificerade samarbetspartners med expertkompetens. I 
den interna organisationen planerar, leder och genomför 
en mindre grupp medarbetare projekt inom klinisk och 
preklinisk utveckling, regulatoriska frågor, produktion och 
affärsutveckling. Bolaget har på detta sätt möjlighet att 
bedriva utveckling från tidig upptäckt, genomföra prekli-
niska och kliniska studier, hantera regulatoriska processer 
för potentiella läkemedelskandidater samt driva utlicen-
sieringsprocesser. 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 Bo-
laget och enskilda ledamöter rådfrågas ofta om medicinska 
och vetenskapliga frågeställningar som löpande uppstår 
i verksamheten. Därutöver fungerar ledamöterna som 
ambassadörer för Diamyd Medical gentemot akademiska 
och företagsanknutna forskare.

Diamyd Medical är ett svenskt diabetesbolag med en fokuserad och erfaren organisation 
som bedriver kostnadseffektiv läkemedelsutveckling från preklinisk forskning till klinisk 
utveckling i fas III tillsammans med kvalificerade samarbetspartners och ett globalt  
nätverk med experter.

ORGANISATION OCH NÄTVERK

Diamyd Medical har en fokuserad och mycket erfaren organisa-
tion som präglas av effektivitet och nytänkande. Beslutsvägarna 
är korta och den interna kommunikationen öppen och direkt. 
Diamyd Medical hade per den 31 augusti 2015 6 anställda, varav 
2 män och 4 kvinnor.
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AKTIEN OCH AKTIEKAPITAL
Antalet aktier i Diamyd Medical, uppgick till 22 119 422 
per den 31 augusti 2015, fördelat på 21 160 838 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, avrun-
dat, 0,1014 SEK. Aktien är denominerad i svenska kronor 
(SEK). Aktiekapitalet per den 31 augusti 2015 uppgick till 
2 243 414,8 SEK.

AKTIENS UTVECKLING OCH OMSÄTTNING
Diamyd Medicals börskurs vid räkenskapsårets utgång den 
31 augusti 2015 var 8,85 (3,50) vilket ger ett börsvärde, räk-
nat på antal utestående B-aktier, om 187 (66) MSEK. Under 
räkenskapsåret 2014/2015 har aktiekursen förändrats med 

Diamyd Medical-aktien handlas på Nasdaq Stockholm First North (DMYD B).
Aktien listades den 20 maj 2013.

DATA PER AKTIE
 2014/15 2013/14

Börskurs 31 augusti 8,85 3,50
Kursutveckling, % 153 32
Eget kapital per aktie ( SEK) 1,8 2,0
Börskurs/eget kapital per aktie (SEK) 5,0 1,7
Resultat per aktie ( SEK) –1,0 –0,8
Antal aktier 31 augusti 22 119 422 19 719 422
Genomsnittligt antal aktier 20 510 929 19 719 422

Vid beräkning av nyckeltal antas antalet aktier för jämförelseåret vara lika med antalet 
aktier för räkenskapsåret

153 (32) procent. Högst betalda kurs på Nasdaq Stockholm 
First North under räkenskapsåret var 24,80 (4,95) SEK och 
lägst betalda kurs var 3,50 (2,52) SEK. Genomsnittlig aktie-
kurs under räkenskapsåret var 11,75 (3,58) SEK. 

Under räkenskapsåret omsattes via Nasdaq Stockholm 
First North 68 527 283 (16 255 394) stycken B-aktier till ett 
värde om totalt 805 (58) MSEK.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN OCH ÄGARSTRUKTUR
Per den 31 augusti 2015 uppgick antalet aktieägare till 
5 786 (5 152) stycken. De tio största ägarna i Diamyd Medical 
innehade aktier motsvarande 54 procent av kapitalet och 
67 procent av rösterna. De aktieägare som hade flest rös-
ter per samma datum var Anders Essen-Möller med 43,06 
procent och Bertil Lindkvist med 9,22 procent. Aktierna av 
serie B och serie A är fritt överlåtbara.

UTDELNING
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räken-
skapsåret 2014/2015.

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.
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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 479 292 9 380 419 2 000 000
2015  Nyemission  100 000 2 010 142
2015  Nyemission  2 000 000 2 212 988
2015  Nyemission  300 000 2 243 415

Totalt	 	 	 958 584	 21 160 838	

SAMMANFATTNING 10 STÖRSTA AKTIEÄGARNA PER DEN 31 AUGUSTI 2015

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

Anders Essen-Möller  958 584 3 653 255 20,85 43,06
Bertil Lindkvist  0 2 835 753 12,82 9,22
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 0 2 086 134 9,43 6,78
Nordnet pensionsförsäkring AB  0 802 687 3,63 2,61
Robur försäkring  0 462 314 2,09 1,50
Protein Sciences Corporation, Inc. 0 400 000 1,81 1,30
Rolf Eric Waldolf 0 224 000 1,01 0,73
Skandia försäkring 0 222 763 1,01 0,72
Lennart Bohlin 0 200 000 0,90 0,65
Relbo AB  0 188 332 0,85 0,61

Summa	de	10	största	ägarna	 958 584	 11 075 238	 54,40	 67,20

Övriga	aktieägare	 	 10 085 600	 45,60	 32,80

AKTIEÄGARSTRUKTUREN FÖRDELAD PÅ OLIKA STORLEKSINNEHAV PER DEN 31 AUGUSTI 2015

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

1 – 500  3 537 - 524 422 2,37 1,71 4 641
501 – 1 000  842 - 670 520 3,03 2,18 5 934
1 001 – 5 000  1040 - 2 529 588 11,44 8,23 22 387
5 001 – 10 000  176 - 1 333 616 6,03 4,34 11 803
10 001 – 15 000  70 - 883 386 3,99 2,87 7 818
15 001 – 20 000  41 - 739 753 3,34 2,41 6547
20 001 –  80 958 584 14 479 553 69,79 78,27 128 144

Totalt	 5 786	 958 584	 21 160 838	 100	 100	 187 274
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STYRELSE

ERIK NERPIN
Styrelseordförande

Född 1961. Jur. kand., LL. M. Advo-
kat. Driver egen verksamhet i Advo-
katfirman Nerpin AB. Oberoende till 
Bolaget och dess huvudägare. 
Styrelseordförande i nuvarande 
Diamyd Medical sedan 1 mars 
2015, Styrelseledamot sedan 2013. 
Styrelseledamot i tidigare Diamyd 
Medical 2012-2013. Styrelseord-
förande i Kancera AB, Karessa 
Pharma Holding AB, Klaria Pharma 
Holding AB, WYA Holding AB, Blasie-
holmen Investment Group Equity 
AB och Blasieholmen Investment 
Group Seed AB. Styrelseledamot i 
Nicoccino Holding, Effnetplattfor-
men AB, Blasieholmen Investment 
Group AB och Otirol Art AB.
Innehav i Diamyd Medical per 31 
augusti 2015: 15 400 B-aktier

ANDERS ESSEN-MÖLLER
Styrelseledamot och vd

Född 1941. MSc. Grundare till och 
vd åren 1996–2007 för tidigare  
Diamyd Medical. Styrelseord-
förande i nuvarande Diamyd 
Medical 2013 fram till 1 mars 2015, 
därefter vd och styrelseledamot. 
Styrelse ordförande i tidigare 
Diamyd Medical under åren 2007-
2013. Anders Essen-Möller grunda-
de även Synectics Medical AB som 
såldes till Medtronic, Inc. 1996.
Styrelseledamot i intressebolaget 
Cellaviva AB. 
Innehav i Diamyd Medical per 31 
augusti 2015: 958 584 A-aktier, 
3 653 255 B-aktier.

MARIA-TERESA  
ESSEN-MÖLLER
Styrelseledamot

Född 1970. Civilekonom. Styrel-
seledamot i nuvarande Diamyd 
Medical sedan 2013. Styrelsele-
damot i tidigare Diamyd Medical 
2009-2013. Digital Marketing 
Manager på Sanofi. Account Direc-
tor på Creuna 2011-2014. 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 2015: 24 000 B-aktier.

FREDRIK ÅHLANDER
Styrelseledamot

Född 1973. Legitimerad läkare 
och biolog med examina från 
Lunds Universitet. Styrelseledamot 
i Diamyd Medical sedan 2014. 
Oberoende till Bolaget och dess 
huvudägare. Fredrik Åhlander 
arbetar som läkare och bedriver 
klinisk forskning. Styrelseledamot i 
Pharmiva.
Innehav i Diamyd Medical per 31 
augusti 2015: 0

LEDNING

ANDERS ESSEN-MÖLLER
Vd och styrelseledamot

Född 1941. MSc. Grundare till och vd åren 
1996–2007 för tidigare Diamyd Medical.  
Styrelseordförande i nuvarande Diamyd Medical 
2013 fram till 1 mars 2015, därefter vd och 
styrelseledamot. Styrelseordförande i tidigare 
Diamyd Medical under åren 2007-2013. 
Anders Essen-Möller grundade även Synectics 
Medical AB som såldes till Medtronic, Inc. 1996. 
Styrelseledamot i intressebolaget Cellaviva AB.
Innehav i Diamyd Medical per 31 augusti 2015: 
958 584 A-aktier, 3 653 255 B-aktier.

ERIKA HILLBORG
Chef för klinisk utveckling

Född 1967. Biomedicinarexamen från Karo-
linska Institutet i Stockholm och examen i 
vetenskapsjournalistik från Uppsala universi-
tet. 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 per 31 augusti 2015: 6 000 B-aktier.

ANNA STYRUD
Ekonomi- och finanschef

Född 1961. Civilekonom från Uppsala univer-
sitet. 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. Styrelse-
ledamot i intressebolaget Cellaviva AB.
Innehav per 31 augusti 2015: 30 000 B-aktier.

REVISORER
BDO Mälardalen AB, Box 24193, 104 51 Stockholm, med Johan Pharmanson som huvudansvarig revisor.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN
Diamyd Medical arbetar dedikerat för att bota autoimmun 
diabetes genom läkemedelsutveckling och investeringar 
inom stamcellsteknologi och medicinteknik. 

Diamyd Medical utvecklar diabetesvaccinet Diamyd®, 
en Antigen-Baserad Terapi (ABT) baserad på den ex-
klusivt inlicensierade GAD-molekylen. Bolagets nyligen 
inlicensierade teknologier för GABA och Gliadin har även 
dessa potential att bli avgörande pusselbitar i den framtida 
lösningen för att förhindra, behandla och bota autoimmun 
diabetes, men även andra inflammatoriska sjukdomar. 
Diamyd Medical är också engagerat  inom stamcellsområdet 
och medicinteknik.

Diamyd Medicals strategi och affärsmodell syftar till att 
få ut maximalt av de värden som byggts upp av Bolaget 
genom utvecklingen av diabetesvaccinet Diamyd®, inlicen-
sieringen av GABA som effektförstärkande substans vid 
behandling av autoimmuna tillstånd samt inlicensieringen 
av Gliadin. Strategin bygger på att vidareutveckla kombi-
nationsbehandlingar med ABT, ingå avtal med industriella 
partners samt utveckla diabetesaffären genom förvärv och 
inlicensiering. 

Diamyd Medicals investeringar omfattar innehav i 
Cellaviva AB, Sveriges första kommersiella biobank för 
familjesparande av stamceller från navelsträngsblod och 
Companion Medical, Inc., ett medicintekniskt bolag som 
utvecklar avancerade tekniska hjälpmedel för personer 
som lever med insulinbehandlad diabetes.

Diamyd Medical är sedan maj 2013 listat på Nasdaq 
Stockholm First North under kortnamnet DMYD B. Remium 
Nordic AB är Bolagets Certified Adviser. För mer informa-
tion, se Bolagets hemsida; www.diamyd.com.

Klinisk utveckling 
Ledande diabetesforskare världen över menar att den 
autoimmuna processen vid typ 1-diabetes måste angripas 
så tidigt som möjligt och från flera håll samtidigt med olika 
substanser och att en framtida kombinationsbehandling 
måste involvera en så kallad ABT, som till exempel diabe-
tesvaccinet Diamyd®. Syftet med diabetesvaccinet är att 
stoppa den autoimmuna processen genom att inducera 
tolerans mot GAD som är en av de viktigaste autoantige-
nerna vid typ 1-diabetes. Diamyd® bedöms vara den längst 
utvecklade ABTn i världen.

Diabetesvaccinet har hittills använts i kliniska studier 

med mer än tusen deltagare och visat på en god säker-
hetsprofil. Resultat från en europeisk fas III-studie har 
visat att de som fått Diamyd® i genomsnitt hade kvar 16,4 
procent (p=0,10) mer egen insulinproduktion än placebo.

Med syftet att förstärka effekten av Diamyd® och ge 
det rätt förutsättningar att verka pågår sex forskarinitiera-
de kliniska studier där Diamyd® prövas med olika kombi-
nationer med antiinflammatoriska och immundämpande 
läkemedel, inklusive GABA. Samtidigt prövas möjligheten 
att behandla tidigare i sjukdomsprocessen. Även sättet 
att tillföra Diamyd® till kroppen kan påverka behandling-
ens effekt. Resultaten från studierna kommer att ge ökad 
kunskap om den fortsatta vägen mot målet att kunna 
förhindra, behandla eller bota autoimmun diabetes. Dia-
myd Medical har även för avsikt att starta prekliniska och 
kliniska studier som utvärderar behandlingar med bland 
annat Gliadin och GABA.

Pågående kliniska studier
I studien DIABGAD-1 testas Diamyd® i kombination med 
den antiinflammatoriska substansen ibuprofen samt D-
vitamin, vilka förväntas göra miljön i kroppen mer mottaglig 
för diabetesvaccinet så att det på ett effektivt sätt kan 
inducera tolerans. 

I studien GABA/GAD, prövas Diamyd® i kombination 
med GABA, som verkar ha både en antiinflammatorisk ef-
fekt och kunna öka insulinkänsligheten. 

I EDCR IIa kombineras Diamyd® med den immundäm-
pande substansen etanercept samt D-vitamin. Genom att 
under en kort tid trycka ner immunförsvaret med etaner-
cept, kombinerat med Diamyd® för att inducera tolerans, 
kan den betacellsbevarande effekten bli både starkare och 
mer långvarig. 

I DIAGNODE-1 ges en låg dos av Diamyd® direkt i lymf-
körtel i kombination med behandling med D-vitamin, vilket 
kan jämföras med allergibehandling där administration av 
allergen till lymfkörtel kraftigt förbättrat effekten.

I preventionsstudierna DiAPREV-IT 1 och DiAPREV-IT 
2 testas Diamyd® i barn som har hög risk att insjukna i typ 
1-diabetes men ännu inte har fått några kliniska symtom. 
Diamyd® prövas både ensamt och med D-vitamin i syfte att 
förhindra eller fördröja att barnen insjuknar i typ 1-diabetes. 

Under slutet av 2015 planeras de första resultaten från 
DIABGAD-1 kunna presenteras och i slutet av 2016 förvän-
tas även femårsresultat från DiAPREV-IT 1 kunna delges. 

Styrelsen och verkställande direktören för Diamyd Medical AB (publ), organisationsnummer 
556242-3797, med säte i Stockholm avger härmed sin årsredovisning för räkenskapsåret 
1 september 2014 till och med 31 augusti 2015.



Patentsituation
Diamyd Medical innehar en exklusiv licens för patent på 
tillverkning och terapeutisk användning av GAD och GAD-
genen från University of California, Los Angeles (UCLA), USA. 
Det sista patentet löper ut 2032.

I juli 2015 beviljades UCLA ett centralt patent för 
kombinationsbehandling av typ 1-diabetes med GABA 
och preproinsulin eller ett immunogent fragment därav. 
Immunogena fragment innefattar C-peptid, proinsulin och 
andra insulinmolekyler. Detta utökar Diamyd Medicals pa-
tentportfölj av exklusivt licensierade immateriella rättigheter 
där GABA används för behandling och förebyggande av typ 
1-diabetes och inflammatoriska sjukdomar inklusive typ 
2-diabetes, metabolt syndrom och reumatoid artrit. Diamyd 
Medical innehar också en exklusiv licens för användandet av 
glutenproteinet Gliadin för behandling och förebyggande av 
typ 1-diabetes.

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 innehar aktier i Cellaviva AB. Cellaviva 
etablerar Sveriges första kommersiella stamcellsbank för 
privat familjesparande av stamceller i navelsträngsblod 
och andra vävnader med stamceller. Diamyd Medicals 
kapitalandel tillika rösträttsandel är 39,0, procent vilken är 
värderad till anskaffningsvärdet, cirka 12,2 MSEK.

Diamyd Medical äger också cirka 8,5 procent av det 
medicintekniska bolaget Companion Medical, Inc., baserat i 
San Diego, USA. Companion utvecklar avancerade tekniska 
hjälpmedel för människor som lever med insulinbehand-
lad diabetes. Innehavet är värderat till anskaffningsvärdet, 
motsvarande cirka 2,8 MSEK. 

Diamyd Medical innehar även en ägarandel i det 
amerikanska genterapibolaget Periphagen Holdings, Inc. 
Det bokförda värdet av innehavet i Periphagen Holdings, 
Inc. är 0 SEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET
Forskare vid UCLA bekräftade tidigare resultat; att kombi-
nationsterapi med GABA och Antigen-Baserad Terapi (ABT) 
verkar synergistiskt vid behandling av NOD-möss. Diamyd 
Medical licensierar sedan tidigare exklusiva intellektuella 
rättigheter till GABA för behandling av metabola sjukdomar 
av UCLA. 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® ska testas i en klinisk studie med fem vuxna 
som nyligen diagnostiserats med typ 1-diabetes. Studien 
är godkänd av Läkemedelsverket. I studien administre-
ras Diamyd® direkt i lymfkörtel i kombination med behand-
ling med D-vitamin. 

Diamyd Medical meddelade att Protein Sciences 
Corporation blir en strategisk och betydande aktieägare i 
Diamyd Medical. Protein Sciences kommer att tillverka lä-
kemedelssubstans för kommande kliniska studier i sen fas 
inom typ 1-diabetes med Diamyd Medicals rekombinanta 
GAD-protein som görs med Protein Sciences patenterade 
teknik BEVS, Baculovirus 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. Samtidigt med-
delades att den pågående 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. 

En ny forskarinitierad studie där Diamyd® kombineras 
med GABA i barn som nyligen insjuknat i typ 1-diabetes 
godkändes av FDA. Diamyd Medical och University of Ala-
bama at Birmingham ingick ett avtal för studien. 

Diamyd Medical meddelade att The Regents of the 
University of California i Los Angeles (UCLA) beviljats ytter-
ligare ett centralt amerikanskt patent för sin GAD65-teknik 
som löper till år 2032. Diamyd Medical innehar en exklusiv 
licens till det nya patentet. 

Internationellt ledande forskare inom typ 1-diabetes ut-
värderade resultat från tidigare studier med Diamyd® med 
alternativa statistiska metoder, så kallad Bayesiansk analys. 
I ett abstract drog författarna slutsatsen att Diamyd® med 
mycket stor sannolikhet har effekt när det gäller att bevara 
patienters insulinproducerande förmåga och att den vidare 
utvecklingen bör inriktas på att förstärka effekten. 

Diamyd Medicals vd Peter Zerhouni lämnade Bolaget. 
Bolagets styrelseordförande Anders Essen-Möller tillträdde 
som vd och advokat Erik Nerpin tillträdde som styrelseord-
förande.

Den första deltagaren inkluderades i studien 
DIAGNODE-1 där Diamyd® testas att ges på ett helt nytt 
sätt genom att ges direkt i lymfkörtel i ljumsken. 

Den första patienten randomiserades och behandla-
des i den studie där diabetesvaccinet Diamyd® kombineras 
med GABA i barn som nyligen insjuknat i typ 1-diabetes. 
Den första deltagaren av 80 planerade inkluderades i 
studien DiAPREV-IT 2.

Diamyd Medical accepterade ett erbjudande från en 
grupp utländska institutionella investerare, ej tidigare ägare 
i Bolaget, att emittera 2 000 000 nya B-aktier till priset 7,50 
SEK per aktie i en riktad emission, vilket innebar att Diamyd 
Medical tillfördes 15 miljoner kronor. 

Diamyd Medical anslöt sig till ett forskningsinitiativ som 
syftar till att öka förståelsen av naturalförloppet vid typ 
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1-diabetes. Diamyd Medical bidrar med data från kontroll-
gruppen i sin europeiska fas III-studie med Diamyd®. Data 
kommer att göras fritt tillgänglig för forskningsvärlden i 
en open access-databas tillsammans med liknande data 
från andra kliniska studier i sen utvecklingsfas inom typ 
1-diabetes.

En första utvärdering, efter sex månader, gjordes av 
immunologiska markörer i studien DIABGAD-1. Utvärde-
ringen visade att både antiinflammatoriska och inflam-
matoriska immunologiska markörer påverkas av Diamyd®-
behandlingen samt att säkerhetsprofilen ser god ut.

Diamyd Medical investerade ytterligare 0,8 MSEK i 
Cellaviva AB. Investeringen gjordes i samband med att Ma-
btech AB köpte in sig i Cellaviva i en emission, tillsammans 
med övriga ägare, om totalt 6 MSEK. 

Diamyd Medical meddelade att den första patienten 
inkluderats i en ny studie, EDCR IIa, där Diamyd® kombine-
ras med det immundämpande läkemedlet etanercept och 
D-vitamin. 

Diamyd Medical utökade sin investering i Companion 
Medical, Inc. med 150 000 USD i samband med en finan-
siering där Eli Lilly investerade 3 miljoner USD i Companion 
Medical. 

Diamyd Medical meddelade att UCLA beviljats patent 
för kombinationsbehandling av typ 1-diabetes med GABA 
och preproinsulin eller ett immunogent fragment därav. 

Diamyd Medical ingick ett exklusivt licensavtal för 
användandet av glutenproteinet Gliadin för behandling och 
förebyggande av typ 1-diabetes. Diamyd Medicals intention 
är att utvärdera kombinationsbehandlingar med Gliadin och 
andra substanser och antigen, såsom till exempel GABA och 
GAD, i syfte att stänga av den inflammatoriska komponenten 
i typ 1-diabetes, glutenintolerans och andra inflammatoriska 
sjukdomar, för vilka preliminära patentansökningar lämnats in.

FINANSIELL INFORMATION
Resultat
Årets resultat uppgick till –21,4 (–16,0) MSEK. Kostnaderna 
uppgick till –22,8 (–17,3) MSEK. 

Finansiell ställning
Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 29,7 
(35,7) MSEK per den 31 augusti 2015. Under året tillfördes 

Bolaget 16,8 MSEK i riktade nyemissioner. Per den 31 au-
gusti 2015 uppgick eget kapital till 39,5 (44,2) MSEK.

ORGANISATION
Bolaget hade 6 (7) medarbetare per den 31 augusti 2015 
och medelantalet anställda under året var 6 (7) personer. 

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 utvecklings-
projekt och kliniska prövningar Bolaget är involverade i 
kommer att resultera i produkter som kan lanseras på 
marknaden eller att dessa produkter kommer att innebära 
en kommersiell framgång.

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 verksamheten 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 finansiella anläggningstillgångar
Det kan inte uteslutas att det redovisade värdet på Diamyd 
Medicals innehav i andra bolag kan komma att behöva 
skrivas ned i framtiden på grund av förändrad bedömning 
av framtida intjäningsförmåga eller andra faktorer.

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 

FLERÅRSÖVERSIKT   
 2014/15 2013/14 2012/13

Nettoomsättning, KSEK 513 443 100
FoU–kostnader, KSEK –9 686 –5 465 –3 519
Personalkostnader, KSEK –7 366 –6 716 –5 231
Årets resultat, KSEK –21 397 –16 034 –12 633
Kassaflöde från den löpande verksamheten, KSEK –18 311 –16 690 –13 715
Likvida medel och kortfristiga placeringar per balansdagen 29 727 35 675 65 518
Soliditet, % 85 87 89
Resultat per aktie, SEK* –1,0 –0,8 –0,6
   
*Antalet aktier för jämförelseåret beräknas som lika med antalet för räkenskapsåret.   



för att tvister inte uppkommer kring avtal och patent eller 
för att uppkomna tvister kan lösas på ett för Bolaget fördel-
aktigt sätt.

Risk avseende nyckelpersoner
Diamyd Medical är i hög grad beroende av nyckelperso-
ner. Det finns en risk att Bolagets projekt blir försenade 
eller att de inte kan slutföras om dessa personer lämnar 
Bolaget eller av någon annan anledning inte kan fullgöra 
sina arbetsuppgifter. Det finns vidare en risk att styrelse, 
ledning eller nyckelpersoner genom fel beslut kan påverka 
Bolaget negativt.

Risk avseende samarbeten, licensiering och förvärv
Diamyd Medicals strategi för läkemedelsutveckling bygger 
på att utvecklingsprojekt, när de nått ett visst skede, licen-
sieras ut till samarbetspartners. Bolaget kan också komma 
att inlicensiera eller förvärva projekt, produkter eller bolag. 
Det kan inte garanteras att Diamyd Medical framöver kom-
mer att lyckas med att ingå samarbets- och/eller licensavtal 
och/eller göra förvärv på för Diamyd Medical affärsmässigt 
fördelaktiga villkor.

Risker avseende myndighetsbeslut
Det kan inte uteslutas att den regulatoriska godkännande-
processen på myndighetsnivå kan komma att förändras 
med avseende på krav gällande detaljer, omfånget i do-
kumentationen eller annat. Sådana myndighetsbeslut kan 
vara generella för branschen eller gälla Diamyd Medical 
specifikt och kan innebära ökade kostnader och försening-
ar i projekt eller leda till att projekt läggs ner.

Legal risk
Diamyd Medicals framgång är bland annat beroende av att 
Bolaget på ett framgångsrikt sätt bevakar sina rättigheter 
såsom patent och andra avtalsreglerade rättigheter. Detta 
medför att Bolaget från fall till fall nödsakas att driva tvister. 
Det kan inte garanteras att sådana tvister kan lösas på ett 
för Bolaget positivt sätt. 

BOLAGSSTYRNING
Diamyd Medicals bolagsorgan består av bolagsstämma, 
styrelse, verkställande direktör och revisor och baseras på 
svensk lag, interna regler och föreskrifter, bolagsordningen 
samt Nasdaq Stockholm First Norths regelverk för emit-
tenter. Eftersom Diamyd Medical-aktien är upptagen till 
handel på Nasdaq Stockholm First North föreligger ingen 
skyldighet för Diamyd Medical att tillämpa svensk kod för 
bolagsstyrning.

STYRELSENS ARBETE
Styrelsen har haft 12 protokollförda möten under räken-
skapsåret 2014/2015. Frågor som behandlats har varit 
strategi, investeringsfrågor, finansiering, boksluts- och 
delårsrapporter, information och kommunikation. Utöver 

protokollförda möten har styrelsenordförande och övriga 
styrelseledamöter haft kontinuerlig kontakt med Bolagets 
vd. Styrelsen erhåller regelbundet rapporter om Bolagets 
finansiella ställning enligt särskild rapporteringsinstruktion.
Under året lämnade tidigare vd Peter Zerhouni Bolaget 
varvid Anders Essen-Möller tillträdde som vd, lämnade 
posten som styrelseordförande och kvarstod som styrelse-
ledamot. Styrelseledamoten Erik Nerpin tillträdde samtidigt 
som styrelseordförande. 

AKTIEN
Antalet aktier i Diamyd Medical uppgick per den 31 augusti 
2015 till 22 119 422 fördelat på 21 160 838 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 uppgick till 20 510 929 
(19 719 422) .

ÄGARFÖRHÅLLANDEN OCH ÄGARSTRUKTUR
Per den 31 augusti 2015 uppgick antalet aktieägare till 
5 786 stycken. De tio största ägarna i Diamyd Medical 
innehade aktier motsvarande 54 procent av kapitalet och 
67 procent av rösterna. Aktierna av serie B och serie A är 
fritt överlåtbara. De aktieägare som hade flest röster per 
den 31 augusti 2015 var Anders Essen-Möller med 43,06 
procent och Bertil Lindkvist med 9,22 procent.

BOLAGETS FRAMTIDA UTVECKLING
Diamyd Medical hade vid räkenskapsårets slut 29,7 MSEK 
i likvida medel och kortfristiga placeringar. Styrelsens och 
vd:s bedömning är att befintliga medel med marginal täck-
er Bolagets kapitalbehov de kommande 12 månaderna.

FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV FRITT EGET KAPITAL
Bolagets fria egna kapital uppgår enligt balansräkningen till 
följande:

SEK

Överkursfond 35 803 547
Balanserat resultat  22 673 789
Årets resultat  –21 397 111

Fritt eget kapital  37 080 224

Styrelsen föreslår att Bolagets balanserade medel om 
37 080 224 SEK överförs till ny räkning. Bolagets resultat 
för räkenskapsåret samt finansiella ställning per den 31 
augusti 2015 framgår av bifogade resultat- och balans-
räkningar, kassaflödesanalys samt sammanställning över 
förändring i eget kapital med tillhörande noter.

UTDELNING
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räken-
skapsåret 2014/2015.
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RESULTATRÄKNING

  Sep-aug Sep-aug 
KSEK Not 2014/15 2013/14

RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning   513 443
Övriga rörelseintäkter   699 116

Summa   1 212 559
    
RÖRELSENS KOSTNADER   
Externa forsknings- och utvecklingskostnader  –9 686 –5 465
Externa patent- och licenskostnader  –1 351 –1 262
Personalkostnader 2,3 –7 366 –6 716
Övriga externa kostnader 3,4,5 –4 105 –3 614
Övriga rörelsekostnader  –246 –126
Avskrivningar och nedskrivningar materiella och immateriella tillgångar  –26 –108

SUMMA	RÖRELSENS	KOSTNADER	 	 –22 780	 –17 291

RÖRELSERESULTAT  –21 568 –16 732
   
Finansnetto  171 698

RESULTAT	EFTER	FINANSNETTO	 	 –21 397	 –16 034
    
Inkomstskatt  6 – –

ÅRETS	RESULTAT	 	 –21 397	 –16 034

21Olympiastadion i Stockholm den 16 september 2015. 
Foto: 5K@EASD Run/Walk to change diabetes.
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BALANSRÄKNING

  31 aug 31 aug 
KSEK Not 2015 2014

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar

Patent  480 106
Finansiella anläggningstillgångar 7

Andelar i intresseföretag 8 12 209 11 451
Andra långfristiga värdepappersinnehav 9 2 827 1 577
Andra långfristiga fordringar 10 626 677

SUMMA	ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		 	 16 141	 13 811
   
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR    
Kundfordringar  196 79
Skattefordringar  235 693
Övriga fordringar  - 9
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  11 346 758
Kortfristiga placeringar  12 998 10 960
Likvida medel  16 729 24 715

SUMMA	OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		 	 30 504	 37 214

SUMMA TILLGÅNGAR  46 645 51 025

   
EGET KAPITAL OCH SKULDER   
EGET KAPITAL   
Aktiekapital 13 2 243 2 000
Reservfond  200 200
Överkursfond  35 804 19 292
Balanserat resultat  22 674 38 707
Periodens resultat  –21 397 –16 034

SUMMA	EGET	KAPITAL		 	 39 524	 44 165
   
LÅNGFRISTIGA SKULDER   
Övriga skulder  806 841

SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER  806 841
   
KORTFRISTIGA SKULDER   
Leverantörsskulder  935 1 309
Övriga kortfristiga skulder  277 248
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 5 103 4 462

SUMMA	KORTFRISTIGA	SKULDER		 	 6 315	 6 019

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  46 645 51 025
   
   
Ställda säkerheter*  233 233
Ansvarsförbindelser  - -
  
* Avser hyresgaranti
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    Övrigt fritt Summa 
KSEK  Aktiekapital Reservfond Överkursfond eget kapital eget kapital

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

INGÅENDE BALANS 1 SEPTEMBER 2014 2 000 200 19 292 22 673 44 165
Årets resultat - - - –21 397 –21 397
Nyemission 243  16 557  16 800
Emissionskostnader - - –44  –44

UTGÅENDE BALANS 31 AUGUSTI 2015 2 243 200 35 804 1 372 39 524 
   

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

KASSAFLÖDESANALYS

  Sep-aug Sep-aug 
KSEK Not 2014/15 2013/14

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Rörelseresultat   –21 568 –16 732
Erhållna räntor och kursdifferenser  114 703
Erlagda räntor och kursdifferenser  –2 –2
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar   26 108
Övriga poster som ej ingår i kassaflödet*  2 139 –91

KASSAFLÖDE FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITALET  –19 291 –16 014
   
Ökning (–) minskning (+) fordringar  636 61
Ökning (+) minskning (–) skulder  344 –737

SUMMA KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN  –18 311 –16 690
   
INVESTERINGSVERKSAMHETEN   
Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar  –400 –130
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar  –2 007 –13 055
Investeringar i kortfristiga placeringar  –2 038 –10 960

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN  –4 444 –24 145
   
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN   
Nyemission  15 000 -
Emissionskostnader  –44 –95

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN  14 956 –95
   
PERIODENS KASSAFLÖDE  –7 800 –40 930
Summa likvida medel vid periodens början  24 715 65 518
Kursdifferens i likvida medel  –186 127

SUMMA LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT  16 729 24 715

* Av beloppet utgör 1 800 KSEK kvittningsemission.
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NOTER

NOT 1  REDOVISNINGSPRINCIPER

Diamyd Medicals årsredovisning är upprättad i enlighet med 
årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning. Årsredovisningen har för första gången 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 
2012:10 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Över-
gången till K3 har inte föranlett några ändrade redovisnings-
principer.

OMRÄKNING AV UTLÄNDSK VALUTA
Fordringar och skulder i utländsk valuta omräknas enligt de 
valutakurser som gäller på balansdagen. Valutakursvinster och 
förluster som uppkommer vid betalning av sådana transak-
tioner och vid omräkning av monetära tillgångar och skulder i 
utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i resultaträk-
ningen. Alla kursdifferenser redovisas över resultaträkningen.

INTÄKTER
Försäljning av varor eller tjänster redovisas när väsentliga ris-
ker och fördelar övergår från säljare till köpare i enlighet med 
försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för 
moms och rabatter.

FINANSIELLA INSTRUMENT
En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräk-
ningen enligt instrumentets avtalsenliga villkor. En finansiell 
tillgång bokas bort från balansräkningen när den avtalsenliga 
rätten till kassaflödet från tillgången upphör, regleras eller när 
koncernen förlorar kontrollen över den. En finansiell skuld, 
eller del av finansiell skuld, bokas bort från balansräkningen 
när den avtalade förpliktelsen fullgörs eller på annat sätt 
upphör. Vid det första redovisningstillfället värderas omsätt-
ningstillgångar och kortfristiga skulder till anskaffningsvärde. 
Långfristiga fordringar samt långfristiga skulder värderas vid 
det första redovisningstillfället till upplupet anskaffningsvärde. 
Upplupet anskaffningsvärde för en finansiell tillgång eller 
skuld är det finansiella instrumentets förväntade kassaflöden 
diskonterade med den effektivränta som beräknades vid an-
skaffningstillfället. Vid värdering efter det första redovisnings-
tillfället värderas omsättningstillgångar enligt lägsta värdets 
princip, det vill säga det lägsta av anskaffningsvärdet och net-
toförsäljningen på balansdagen. Kortfristiga skulder värderas 
till nominellt belopp. Långfristiga skulder värderas efter det 
första redovisningstillfället till upplupet anskaffningsvärde.Vid 
varje balansdag analyserar Bolaget de redovisade värdena för 
finansiella anläggningstillgångar för att fastställa om det finns 
indikation på att dessa tillgångar minskat i värde. Exempel på 
sådana indikationer är finansiella svårigheter hos låntagaren, 
avtalsbrott eller om det är sannolikt att låntagaren kommer 
att försättas i konkurs.

INKOMSTSKATT
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatte-
regler som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värde-
ras utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade 

före balansdagen. Uppskjuten skattefordran avseende 
underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag 
redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan 
avräknas mot överskott vid framtida beskattning.

LEASINGAVTAL
Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller opera-
tionella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). 
Leasingavgiften kostnadsförs utifrån debiterade kostnader.

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.

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 kommersi-
aliseras. 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, teknologirättighe-
ter, varumärken och andra liknande tillgångar upptas ej till nå-
got värde. Inga kostnader för utveckling anses vara aktiverbara 
vilket innebär att samtliga kostnader för forskning och utveckling 
kostnadsförs när de uppkommer. 

AVSKRIVNINGSPRINCIPER FÖR 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Principen om anskaffningsvärderedovisning med linjär avskriv-
ning över bedömd nyttjandeperiod tillämpas. Avskrivningar 
enligt plan har beräknats på ursprungliga anskaffningsvärden 
med avskrivningssatser grundade på uppskattningar om 
tillgångarnas ekonomiska nyttjandeperiod. Något restvärde vid 
nyttjandeperiodens slut har inte bedömts finnas för någon av 
de materiella anläggningstillgångarna varför detta satts till noll 
vid beräkning av redovisade avskrivningar.

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA
Ersättningar till anställda i form av löner, betald semester, 
betald sjukfrånvaro samt pensioner redovisas i takt med 
intjänandet. Beträffande pensioner och andra ersättningar 
efter anställning klassificeras dessa som avgiftsbestämda eller 
förmånsbestämda pensionsplaner. Bolaget har avgiftsbestäm-
da pensionsplaner för vilka Bolaget betalar fastställda avgifter 
till ett försäkringsföretag och har ingen förpliktelse att betala 
ytterligare avgifter. I Bolaget finns också en förmånsbaserad 
pensionsplan avseende en tidigare anställd. Premieinbetal-
ningarna avslutades i samband med anställningens upphöran-
de och det finns inget åtagande om ytterligare inbetalningar.
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Könsfördelning i styrelse och ledningsgrupp

 31 aug 2015 31 aug 2014
 Kvinnor Män Kvinnor Män

Styrelse 1 3 1 2
Ledningsgrupp 2 1 2 1

Total 3 4 3 3

NOT 2    PERSONALKOSTNADER

Medelantal anställda

 2014/15 2013/14

Varav kvinnor 3 4
Varav män 3 3

Total 6 7

RÄNTEINTÄKTER
Ränteintäkter redovisas i den period till vilken de kan hänföras. 
Beräkningen sker på basis av underliggande tillgångs avkast-
ning enligt effektivräntemetoden.

KASSAFLÖDESANALYS
Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner 
som medfört in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassi-
ficeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga 
placeringar såsom företagscertifikat med en löptid om högst 
tre månader från anskaffningstidpunkten, som lätt kan om-
vandlas till ett känt belopp och som är utsatta för endast en 
obetydlig risk för värdefluktuationer.

NOT 1 forts    REDOVISNINGSPRINCIPER

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 

2014/2015 Löner/arvode och   
KSEK andra ersättningar Pensionskostnader Sociala kostnader Total

Anders Essen-Möller, vd och styrelseledamot 720 0 74 794
Maria-Teresa Essen-Möller, styrelseledamot 100 0 31 131
Erik Nerpin, styrelseordförande 100 0 31 131
Fredrik Åhlander, styrelseledamot 76 0 24 100
Peter Zerhouni, vd 1 083 210 232 1 525
Övriga anställda 3 414 575 957 4 946

Total	 5 493	 785	 1 349	 7 627

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

Anders Essen-Möller var arbetande styrelseordförande fram till och med 28 februari 2015 och är vd och styrelseledamot från och 
med 1 mars 2015. Peter Zerhouni var vd fram till och med 28 februari 2015 och anställd till och med 31 mars 2015. Mellan vd Anders 
Essen-Möller och Bolaget finns en ömsesidig uppsägningstid om tre månader. Särskilt avtal om avgångsvederlag föreligger ej.
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NOT 3    TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Under året har företag företrädda av närstående till vd anlitats 
på konsultbasis. Konsulttjänsterna avser IT-tjänster. Prissätt-
ningen har skett med armlängdsprincipen. Totala konsultarvo-
den och löner till närstående till vd har under året uppgått till 
1 510 (1 504) KSEK. Inga övriga styrelseledamöter, ledande 
befattningshavare eller närstående till dessa, har eller har haft 
någon direkt eller indirekt delaktighet i några affärstransaktioner 
med Bolaget som är eller var ovanlig till sin karaktär eller sina 
avtalsvillkor, och som inträffat under perioden. Bolaget har inte 
heller lämnat lån, ställt garantier eller ingått borgensförbindelser 
till eller till förmån för någon av styrelse ledamöterna, ledande 
befattningshavare eller revisorerna i Bolaget.

KSEK 2014/15 2013/14

Konsultarvode och löner till närstående 1 510 1 504
Konsultarvode till styrelseledamöter - 63

NOT 4     KOSTNADER FÖR REVISION OCH  
REVISIONSKONSULTATIONER

KSEK 2014/15 2013/14

BDO    
Revisionsuppdrag 90 103
Skatterådgivning 0 80

Totalt 90 183

BDO valdes till ny revisonsbyrå av årsstämman den 27 
november 2014. Beloppen för jämförelseåret avser Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers AB.

KSEK     31 aug 2015 31 aug 2014 
Företag Org.nr. Säte Kapitalandel, % Rösträttsandel, % Redovisat värde Redovisat värde

Cellaviva AB 556965-8361 Huddinge, Stockholms län 39 39 12 209 11 451

Uppgifter om eget kapital och resultat*      
Eget kapital     9,8 
Resultat     –10,3 
    
Ingående anskaffningsvärde     11 451 -
Inköp     758 11 451
Försäljning/utrangeringar     - -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden     12 209 11 451

Utgående	redovisat	värde	 	 	 	 	 12 209	 11 451

* Avser Cellaviva AB:s första räkenskapsår, 2014-03-19 -- 2015-08-31 (förlängt)

NOT 8     ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG 

NOT 6    INKOMSTSKATT

KSEK 2014/15 2013/14

Aktuell skatt för året  

Total – –

Resultat	före	skatt	 –16 034	 –21 397
Inkomstskatt beräknad enligt 
					Bolagets	gällande	skattesats	(22%)	 3 527	 4 707
Ej skattepliktiga intäkter 2 2
Ej avdragsgilla kostnader –55 –38
Ej bokförda kostnader – –
Skattemässiga underskott för vilka
     ingen uppskjuten skattefordran 
     redovisats	 –3 474	 –4 671

Skattekostnad – –

NOT 5     LEASINGAVTAL

KSEK 2014/15 2013/14

Leasingavgifter inklusive  
     lokalhyra under året
Framtida leasingavgifter inkl hyra  
     av lokal förfaller till betalning  
     enligt följande:
Inom ett år 593 598
Inom två år  503 15
Inom tre år 367 0

Summa	 1 463	 613

NOT 7     PATENT

KSEK 31 aug 2015 31 aug 2014

Ingående anskaffningsvärde 10 329 10 200
Inköp 400 129
Försäljning/utrangeringar - -

Utgående ackumulerade  
					anskaffningsvärden		 10 729	 10 329

Årets avskrivningar –26 –24

Utgående ackumulerade  
					avskrivningar	 –10 250	 –10 223

Utgående redovisat värde 480 106
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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 förvaltningsbe-
rättelsen 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 balansräkningar kommer 
att föreläggas årsstämman den 26 november 2015 för 
fastställelse.

Stockholm den 4 november 2015

Anders Essen-Möller
Verkställande direktör och styrelseledamot

 Erik Nerpin Maria-Teresa Essen-Möller Fredrik Åhlander
 Styrelseordförande Styrelseledamot Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den 4 november 2015.
BDO Mälardalen AB

Johan Pharmanson
Auktoriserad revisor

NOT 12     UPPLUPNA KOSTNADER OCH  
FÖRUTBETALDA INTÄKTER

KSEK 2014/15 2013/14

Upplupna semesterlöner 371 689
Upplupna sociala avgifter 212 291
Upplupna forskningskostnader 2 225 1 950
Upplupna övriga kostnader 2 295 1 532

Summa	 5 103	 4 462

NOT 13    AKTIEKAPITAL

Specifikation över förändringar i eget kapital återfinns i sam-
manställningen ”Förändring av eget kapital” (sidan 23). Per 
den 31 augusti 2015 fördelades aktier i Diamyd Medical AB 
på 21 160 838 aktier av serie B (1/10 röst) och 958 584 aktier 
av serie A (1 röst). Aktiekapitalet i Diamyd Medical AB uppgick 
vid räkenskapsårets utgång till SEK 2 243 415 ( 2 000 000). 
Kvotvärdet är avrundat 0,1014 (0,1014). Alla emitterade aktier 
är till fullo betalda.

NOT 11     FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH  
UPPLUPNA INTÄKTER

KSEK 2014/15 2013/14

Förutbetalda patentavgifter 0 381
Förutbetalda hyreskostnader 9 8
Förutbetalda försäkringspremier 121 91
Upplupna ränteintäkter 4 83
Övriga förutbetalda kostnader 212 195

Totalt 346 758

NOT 9    ANDRA LÅNGFRISTIGA  
VÄRDEPAPPERSINNEHAV

KSEK 31 aug 2015 31 aug 2014

Ingående anskaffningsvärde 1 577 -
Inköp 1 250 1 577
Försäljning/utrangeringar - -

Utgående ackumulerade  
     anskaffningsvärden  2 827 1 577

Utgående	redovisat	värde	 2 827	 1 577

Beloppet utgörs av ett innehav i Companion Medical, Inc., vilket är 
bokfört	till	anskaffningsvärdet.

NOT 10    ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR

KSEK 31 aug 2015 31 aug 2014

Ingående anskaffningsvärde 677 640
Inköp - -
Justering -51 37

Utgående ackumulerade  
     anskaffningsvärden  626 677

Utgående redovisat värde 626 677



REVISIONSBERÄTTELSE

Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Diamyd Medi-
cal Aktiebolag för räkenskapsåret 2014-09-01 – 2015-08-31. 
Bolagets årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta 
dokument på sidorna 17-27.

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 årsredo-
visningen 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 revi-
sion innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i 
de redovisningsprinciper 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 Aktiebolags finansiella ställ-
ning per den 31 augusti 2015 och av dess finansiella resultat och 
kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsbe-
rättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

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

Övriga upplysningar
Revisionen av årsredovisningen för räkenskapsåret 2013-09-01 
– 2014-08-31 har utförts av en annan revisor som lämnat en 
revisionsberättelse daterad 5 november 2014 med omodifie-
rade uttalanden i Rapport om årsredovisningen.

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 
förvaltning för Diamyd Medical Aktiebolag för räkenskapsåret 
2014-09-01– 2015-08-31.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositio-
ner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen 
och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltning-
en enligt aktiebolagslagen.

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

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag 
till dispositioner 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 4 november 2015
BDO Mälardalen AB

Johan Pharmanson
Auktoriserad revisor

Till årsstämman i Diamyd Medical Aktiebolag, Org.nr. 556242-3797
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AKTIEÄGARINFORMATION

ÅRSSTÄMMA
Diamyd Medical AB:s årsstämma hålls den 26 november 
2015 kl. 15:00 på Hotell Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21 i 
Stockholm.

Deltagande
Rätt att delta har den aktieägare som dels är införd i den 
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 20 no-
vember 2015, dels anmäler avsikt att delta i årsstämman 
till Diamyd Medical senast den 20 november 2015. De 
aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, 
för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera 
aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan 
omregistrering bör begäras i god tid före den 20 novem-
ber 2015 hos den bank eller fondhandlare som förvaltar 
aktierna. Aktieägarens rätt vid årsstämman får utövas ge-
nom 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 organisa-
tionsnummer, samt namn på eventuella biträden.

KALENDARIUM
Delårsrapport 1 (sep-nov) 20 januari 2016
Delårsrapport 2 (sep-feb) 6 april 2016
Delårsrapport 3 (sep-maj) 29 juni 2016
Bokslutskommuniké (sep-aug) 12 oktober 2016

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, vd Diamyd Medical AB. 
Tel: 070-55 10 679, e-post: anders.essen-moller@diamyd.com

Foto: Johan Olsson (omslag, sid 1, 2, 4, 10, 11, 12, 13 och 16), Urban Jörén (sid 8), Zef Nikolla ( sid 14) och 5K@EASD Run/Walk to change diabetes (sid 21). 
Produktion: Wildeco.
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Tel: 08-661 00 26, Fax: 08-661 63 68, E-post: info@diamyd.com

www.diamyd.com


	Framsida
	Innehåll
	Viktiga händelser
	Diamyd Medical på 1 minut
	Vd har ordet
	Affärside, mål och strategi
	Forskarna har ordet
	Autoimmun diabetes i världen
	Att bota autoimmun diabetes
	Klinisk utveckling
	Läkemedelsutveckling
	Organisation och nätverk
	Aktien
	Styrelse och ledning
	Förvaltningsberättelse
	Resultaträkning
	Balansräkning
	Kassaflödesanalys
	Förändring av eget kapital
	Noter
	Not 1 redovisningsprinciper
	Not 2 Personalkostnader
	Not 3 Transaktioner med närstående
	Not 4 Kostnader för revision och revisionskonsultationer
	Not 5 Leasingavtal
	Not 6 Inkomstskatt
	Not 7 Patent
	Not 8 Andelar i intresseföretag
	Not 9 Andra långfristiga värdepappersinnehav
	Not 10 Andra långfristiga fordringar
	Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
	Not 12 Upplupna kostnader och förutbetada intäkter
	Not 13 Aktiekapital

	Revisionsberättelse
	Aktieägarinformation



