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Perioden 1 september 2015 – 30 november 2015 

 
• Periodens resultat uppgick till -4,3 (-5,9) MSEK  

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

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4,8     

(-5,8) MSEK 

• Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick  

vid periodens slut till 24,9 (29,8) MSEK 

 

 

 Väsentliga händelser efter periodens slut 

 
• Preliminära 15-månadersresultat från DIABGAD, en 30-

månaders pilotstudie med diabetesvaccinet Diamyd® i 

kombination med D-vitamin och ibuprofen, rapporterades 

 

• Diamyd Medical planerar en första delrapport från öppen 

pilotstudie EDCR IIa med diabetesvaccinet Diamyd® i kvartal 1 

2016 
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VD har ordet 
 
Bästa Aktieägare; 
 
Det är med tillfredsställelse som vi kan rapportera att Diamyd Medical fortsätter att stärka sin position som 
världsledande när det gäller utvecklingen av Antigen-Baserad Terapi för typ 1-diabetes. En positiv trend för 
Diamyd®-behandling kunde rapporteras från den senare delen av den första 15-månadersperioden av den 
pågående 30 månader långa DIABGAD-studien. Begränsade sexmånadersresultat från EDCR-studien är snart för 
handen. Begränsade sexmånadersresultat från DIAGNODE-studien likaså. Inte minst intressant är det ökande 
intresset från läkemedelsindustrin för vår approach att kombinera GABA med antigenbaserad behandling för 
autoimmuna sjukdomar, ej begränsat till typ 1-diabetes, samt för vissa inflammatoriska sjukdomar. 
 
En fullständig bot för typ 1-diabetes anses komma att inkludera: A) manipulation av immunsystemet så att det blir 
mottagligt för toleransinduktion; B) införande av immunologisk tolerans för de specifika antigen som utsätts för det 
autoimmuna angreppet; och C) öka massan av funktionella betaceller så att tillräcklig egen insulinproduktion ernås. 
 
Man kan tänka sig att flera företag parallellt utvecklar och förbättrar komponenterna A och C, medan Diamyd 
Medical kommer först till marknad vad gäller komponent B för att sedan successivt ytterligare förbättra sin 
antigenspecifika behandling. 
 
Vi är exalterade över att vara det företag som leder utvecklingen vad gäller komponent B, det vill säga införande av 
tolerans för specifika betacellsantigen. Ett flertal kliniska studier har genomförts med GAD65 som betacellsantigen. 
I en fas III-studie visade diabetesvaccinet Diamyd® (GAD i alum) en 16-procentig (p=0.1) bättre effekt än placebo, 
vad gäller förändring i insulinproducerande förmåga efter 15 månader. Diamyd® har visat bra säkerhet i studier 
med mer än 1000 patienter. 
 
Vi gör bedömningen att vår medicinkomponent B (diabetesvaccinet Diamyd®) kan bli godkänd för 
marknadsföring så snart man med hjälp av en helst redan existerande och marknadsgodkänd A-komponent, 
ytterligare kan höja diabetesvaccinets toleransinducerande effekt. Tänk cancer – en kombination av mediciner ger 
oftast det bästa behandlingsresultatet. 
 
Det finns en ständigt växande ström av möjliga A och C-medikament som med generella mekanismer kan 
förstärka den toleransinducerande förmågan av antigenspecifik terapi för typ 1-diabetes. De flesta av dessa kan i 
princip komma att användas tillsammans med diabetesvaccinet Diamyd®. Några exempel på sådana molekyler är 
GLP-1-anaologer, DPP4 -inhiberare, metformin, granolocyte colony stimulating factor (GCSF), antithymocyte 
globulin (ATG), abatacept, alefacept, demethylation agents, IL-10-cytokin, ustekinomab (Stelara), antikroppar mot 
T- och B-blodceller med mera. Vi har valt att studera Diamyd® med några A-komponenter som ibuprofren, 
etanercept, D-vitamin och GABA (det sistnämnda som, vilket Diamyd Medical tidigare rapporterat, visat 
intressanta prekliniska resultat, se fig nedan). 
 
Även om vår antigenspecifika läkemedelskandidat Diamyd® är ledande i sin klass, och borde kunna godkännas 
som ett eget läkemedel i kombination med en lämplig A-komponent, pågår utvecklingsarbete med ett möjligt 
Diamyd 2.0 där ytterligare antigen som gliadin och proinsulin kan introduceras för att vidga patientunderlaget, där 
Diamyd® specifikt kan bryta det autoimmuna angreppet på betacellerna. 
 
Vi undersöker också effekten av olika distributionsvägar för diabetesvaccinet Diamyd®, som subkutan injektion av 
Diamyd® i armen, subkutant i magen (närmare bukspottkörtelns dränerande lymfknutor) och direkt i lymfknuta. 
Prekliniskt pågår försök med att ex-vivo tillverka toleranta antigenpresenterande celler (APCs) med syfte att i 
efterhand administrera dessa till patient (cellterapi). 
 
När väl det autoimmuna angreppet bekämpats återstår att bygga upp betacellsmassan, så att individen med typ 1-
diabetes kan producera tillräckligt med eget insulin. Flera strategier för C-komponenter finns: Transplantation av 
insulinproducerande celler kombinerat med immunosuppression för att förhindra avstötning; transplantation av 
insulinproducerande celler inkapslade på ett sådant sätt att de inte uppfattas som främmande vävnad; tillförsel av 
egna (autologa) till betaceller diffrentierade stamceller och; administration av betacellsregenererande komponenter 
som t ex GABA-molekyler. 
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GABA + Proinsulin/alum combination therapy shows significant synergistic effects on normoglycemia in NOD mice 

REFERENCES: Tian, J., H. Dang, A. V. Nguyen, Z. Chen, and D. L. Kaufman. "Combined Therapy With GABA and 
Proinsulin/Alum Acts Synergistically to Restore Long-term Normoglycemia by Modulating T-Cell Autoimmunity and 
Promoting -Cell Replication in Newly Diabetic NOD Mice." Diabetes, 2014, 3128-134. 

REFERENCES: Tian, Jide, Hoa Dang, and Daniel L. Kaufman. "Combining Antigen-Based Therapy with GABA Treatment 
Synergistically Prolongs Survival of Transplanted ß-Cells in Diabetic NOD Mice." PLoS ONE, 2011. 

Combination therapy using GABA and antigen (Proinsulin) - SELECTED RESULTS 
 

Current development pipeline - Pre-clinical proof-of-concept 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ett nytt kalenderår har börjat. En sak är säker – det kommer innehålla viktiga nyheter. Vi ser fram mot att arbeta 
hårt. Med syftet att generera värde till er, våra aktieägare och till de som har typ 1-diabetes. 
 
 
Stockholm den 20 januari 2016 

Anders Essen-Möller 

vd Diamyd Medical AB (publ) 

GABA + GAD/alum combination therapy shows significant synergistic effects on normoglycemia in NOD mice 

Combination therapy using GABA and antigen (GAD65) - SELECTED RESULTS 
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Väsentliga händelser efter periodens slut 
Preliminära 15-månadersresultat från DIABGAD – en 30-månaders pilotstudie med diabetesvaccinet Diamyd® i 
kombination med D-vitamin och ibuprofen 
Diamyd Medical meddelade från en klinisk forskarinitierad pilotstudie, DIABGAD-1, att diabetesvaccinet 
Diamyd® i kombination med D-vitamin och ibuprofen efter 15 månader har en god säkerhetsprofil utan allvarliga 
relaterade biverkningar. Data visar att efter den första fasen (så kallad partiell remission eller smekmånads-
perioden), förlorar den grupp som fått placebo (icke-aktiv substans) sin förmåga att producera insulin 2-3 gånger så 
snabbt under de sista 9 månaderna av 15-månadersperioden, jämfört med de grupper som fått aktiv behandling 
med Diamyd®. Sett över hela 15-månadersperioden syns dock ingen skillnad mellan grupperna, men fortsätter det 
snabbare fallet hos placebogruppen fram till studiens slut vid 30 månader så kan en trendskillnad i insulin-
produktion över hela mätperioden, det vill säga inklusive remissionsperioden, komma att ses. 
 
Diamyd Medical planerar en första delrapport från öppen pilotstudie EDCR IIa med diabetesvaccinet Diamyd® i 
kvartal 1 2016  
Diamyd Medical meddelade att en första sexmånaders delrapport omfattande fem patienter som behandlats med 
etanercept och diabetesvaccinet Diamyd® avses att lämnas under första kvartalet 2016. Studien är öppen, det vill 
säga ej placebokontrollerad och utförs vid nio barndiabeteskliniker i Sverige. Professor Johnny Ludvigsson, 
Linköpings universitet, är huvudprövare och sponsor för studien. Totalt är nu 10 av 20 patienter inkluderade i 
studien. 

 
Bolagsöversikt 
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 exklusivt 
inlicensierade GAD-molekylen. Bolagets 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 vissa inflammatoriska sjukdomar. För närvarande pågår sex kliniska studier. Diamyd Medical är en av 
huvudägarna i stamcellsbolaget Cellaviva AB som erbjuder privat familjesparande av stamceller från navelsträng. 
Stamceller kan förväntas komma till användning inom området Personalized Regenerative Medicine (PRM), till 
exempel för att återskapa betacellsmassa i diabetespatienter där den autoimmuna komponenten av sjukdomen har 
stoppats av ABT. 
 
Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet DMYD B. Remium Nordic 
AB är bolagets Certified Adviser. Mer information finns på bolagets nya hemsida; www.diamyd.com 

 
GAD, GABA och Gliadin 
GAD, GABA och Gliadin är alla substanser som kan påverka sjukdomsförloppet vid typ 1-diabetes och är 
huvudspår i Diamyd Medicals läkemedelsutveckling. Det GAD-baserade diabetesvaccinet Diamyd® anses vara den 
Antigen-Baserade Terapi (ABT) som kommit längst i utvecklingen för att behandla sjukdomen. GABA har 
potential att, i kombination ABT samverka för att bevara betacellsfunktionen vid typ 1-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 studie i USA med barn som nyligen insjuknat i typ 1-diabetes. Gliadin har också visats 
bevara betacellsfunktionen i djurmodell och är det viktigaste antigenet vid glutenintolerans (celiaki). Diamyd 
Medical avser att utvärdera huruvida Gliadin i kombination med GABA kan ha liknande synergistiska 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 inflammatorisk tarmsjukdom. Diamyd Medical har flera exklusiva patent för 
användning av dessa substanser i syfte att bland annat förhindra, behandla och bota autoimmun diabetes.  

  

http://www.diamyd.com/
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Antigen-Baserad Terapi (ABT) och 
kombinationsstudier 
Typ 1-diabetes är en förödande sjukdom som kräver daglig behandling med insulin för överlevnad. Betydelsen av 
att finna ett botemedel ska inte underskattas. 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 god 
klinisk effekt i flera subgrupper, och en begränsad total 16-procentig effekt (p=0,10) vad gäller bevarandet av den 
egna förmågan att bilda insulin. Fortsatt utveckling är inriktad på kombinationsbehandlingar för att öka effekten. 
Diamyd® är lätt att ge på i princip alla sjukvårdsinrättningar. Den potentiella marknaden uppskattas till flera 
miljarder dollar per år. 
 
Sex forskarinitierade kliniska studier pågår, vilka bland annat kombinerar Diamyd® med olika 
immunomodulerande substanser; etanercept, ibuprofen, D-vitamin och GABA. 
 

• DIABGAD-1 – DIAMYD® I KOMBINATION MED IBUPROFEN OCH D-VITAMIN 
INTERVENTIONSSTUDIE 
En placebokontrollerad studie där Diamyd® testas i kombination med ibuprofen och D-vitamin. Studien 
omfattar totalt 64 patienter mellan 10 och 18 år, som nyligen diagnostiserats med typ 1-diabetes, och 
kommer att pågå i totalt 30 månader. Kombinationsbehandlingens syfte är att bevara den egna 
kvarvarande förmågan att bilda insulin. Studien utförs på nio kliniker i Sverige och leds av professor 
Johnny Ludvigsson vid Linköpings universitet. 30-månaders resultat beräknas föreligga första halvåret 
2017. 

 
• DIAGNODE-1 – DIAMYD® GIVET I LYMFKÖRTEL I KOMBINATION MED D-VITAMIN 

INTERVENTIONSSTUDIE 
En öppen studie där Diamyd® ges direkt i lymfkörtel i kombination med D-vitamin. Studien omfattar 5 
patienter mellan 18 och 30 år som nyligen diagnostiserats med typ 1-diabetes och kommer att pågå i totalt 
30 månader. Studiens syfte är att utvärdera säkerheten av kombinationsbehandlingen samt att utvärdera 
hur behandlingen påverkar immunsystemet och patienternas egen förmåga att bilda insulin. Studien leds 
av professor Johnny Ludvigsson vid Linköpings universitet och inkluderade den första patienten i februari 
2015. En första delrapport från studien planeras i första kvartalet 2016. 

 
• GABA /DIAMYD®– DIAMYD® I KOMBINATION MED GABA 

INTERVENTIONSSTUDIE 
En placebokontrollerad studie där Diamyd® testas i kombination med GABA. Studien omfattar 75 
patienter mellan 4 och 18 år, som nyligen diagnostiserats med typ 1-diabetes, och kommer att pågå i totalt 
12 månader. Kombinationsbehandlingens syfte är att bevara den egna kvarvarande förmågan att bilda 
insulin. Studien utförs i USA under ledning av professor Kenneth McCormick vid University of Alabama 
at Birmingham. Den första patienten inkluderades i mars 2015. 

 
• EDCR IIa – DIAMYD® I KOMBINATION MED ETANERCEPT OCH D-VITAMIN  

INTERVENTIONSSTUDIE 
En öppen studie där Diamyd® kombineras med etanercept och D-vitamin. Studien omfattar 20 patienter 
mellan 8 och 18 år som nyligen insjuknat i typ 1-diabetes och kommer att pågå i totalt 30 månader. 
Studiens syfte är att utvärdera säkerheten av kombinationsbehandlingen samt att utvärdera hur 
behandlingen påverkar immunsystemet och patienternas egen förmåga att bilda insulin. Studien leds av 
professor Johnny Ludvigsson vid Linköpings universitet och den första patienten inkluderades i maj 2015. 
En första delrapport från studien planeras i första kvartalet 2016. 

 
• DiAPREV-IT 1 - DIAMYD® 

PREVENTIONSSTUDIE 
En placebokontrollerad studie där Diamyd® testas i barn med hög risk att insjukna i typ 1-diabetes, det 
vill säga de har konstaterats ha en pågående autoimmun process, men har ännu inte fått några kliniska 
symtom på diabetes. Studien omfattar 50 deltagare från 4 års ålder och kommer att pågå i totalt fem år. 
Studiens syfte är att utvärdera om Diamyd® kan fördröja eller förhindra att deltagarna insjuknar i typ 1-
diabetes. Studien leds av docent Helena Elding Larsson vid Lunds universitet. Femårsresultat väntas i 
slutet av 2016. 

  



DELÅRSRAPPORT 1 september 2015 – 30 november 2015 DIAMYD MEDICAL AB 
 

6 

 
• DiAPREV-IT 2 – DIAMYD® I KOMBINATION MED D-VITAMIN 

PREVENTIONSSTUDIE 
En placebokontrollerad studie där Diamyd® testas i kombination med D-vitamin i barn med hög risk att 
insjukna i typ 1-diabetes, det vill säga de har konstaterats ha en pågående autoimmun process, men har 
ännu inte fått några kliniska symtom på diabetes. Studien omfattar 80 deltagare mellan 4 och 18 år och 
kommer att pågå i totalt fem år. Studiens syfte är att utvärdera om Diamyd® kan fördröja eller förhindra 
att deltagarna insjuknar i typ 1-diabetes. Studien leds av docent Helena Elding Larsson vid Lunds 
universitet. Den första patienten inkluderades i studien i mars 2015. 

 

 

 

 

Nyckeltal   

 

3 mån 
sep-nov 
2015/16 

3 mån 
sep-nov 
2014/15 

12 mån 
sep-aug 
2014/15 

Forsknings- och utvecklingskostnader, MSEK -1,3 -3,2 -9,7 

Soliditet, % 84 86 85 

Resultat per aktie, SEK -0,2 -0,3 -1,0 

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

Eget kapital per aktie, SEK 1,6 1,7 1,8 

Kassaflöde per aktie, SEK -0,3 -0,1 -0,4 

Börskurs per balansdagen, SEK 9,2 6,1 8,9 

Kurs/eget kapital per aktie, SEK 5,8 3,5 5,0 

Antal aktier per balansdagen 22 119 422 19 719 422 22 119 422 

Genomsnittligt antal aktier  22 119 422 19 719 422 20 510 929 

Genomsnittligt antal anställda 7 7 6 

 

Vid beräkning av nyckeltal antas antalet aktier för jämförelseperioden vara lika med antalet aktier för 
räkenskapsperioden. 
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Resultaträkning 

KSEK   Not 

3 mån 
sep-nov 
2015/16 

3 mån  
sep-nov 
2014/15 

12 mån 
sep-aug 
2014/15 

RÖRELSENS INTÄKTER      

Nettoomsättning    190 87 513 
Övriga rörelseintäkter    56 417 699 

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER  246 504 1 212 
       

RÖRELSENS KOSTNADER     
Externa forsknings- och utvecklingskostnader  -1 259 -3 186 -9 686 
Externa patent- och licenskostnader  -127 -266 -1 351 

Personalkostnader 1 -1 853 -1 849 -7 366 
Övriga externa kostnader 1 -1 258 -1 160 -4 105 
Övriga rörelsekostnader  -31 -109 -246  

Avskrivningar   -26 -6 -26 

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER  -4 555 -6 576 -22 780 

RÖRELSERESULTAT  -4 309 -6 072 - 21 568 
     
Finansnetto  7 180 171 

RESULTAT EFTER FINANSNETTO  -4 302 -5 892 -21 397 
       
Inkomstskatt    - - - 

PERIODENS RESULTAT  -4 302 -5 892 -21 397 
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Balansräkning 
KSEK   Not                  

30 nov 
2015 

30 nov 
2014  

31 aug 
2015 

TILLGÅNGAR 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
Immateriella anläggningstillgångar  453 

 
 
 

99 480 

Materiella anläggningstillgångar  - - - 
Finansiella anläggningstillgångar 2 15 662 13 933 15 661 

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  16 115 14 032 16 141 
 
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR     

Kundfordringar  159 44 196 
Övriga kortfristiga fordringar  574 649 235 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  166 334 346 

Kortfristiga placeringar  13 999 7 991 12 998 
Likvida medel  10 879 21 817 16 729 

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR  25 778 30 835 30 504 

SUMMA TILLGÅNGAR  41 893 44 867 46 645 
     

     

EGET KAPITAL OCH SKULDER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

EGET KAPITAL     
Bundet eget kapital 

Aktiekapital  2 243 2 000                                                                                                                           2 243 
Reservfond  200 200 200 

Fritt eget kapital  
Överkursfond   35 804 19 289 

 
35 804 

Balanserat resultat  1 277 22 769 22 674 

Periodens resultat  -4 302 -5 892 -21 397 

SUMMA EGET KAPITAL    35 221 38 366 39 524 
     
LÅNGFRISTIGA SKULDER 
Övriga skulder  3 269 862 806 

SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER  3 269 862 806 
     

KORTFRISTIGA SKULDER     
Leverantörsskulder  753 1 457 935 
Övriga kortfristiga skulder  629 53 277 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  2 020 4 129 5 103 

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER  3 402 5 639 6 315 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER    41 893 44 867 46 645 
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Kassaflödesanalys 

KSEK        Not 

3 mån 
sep-nov 
2015/16 

3 mån 
sep-nov 
2014/15 

12 mån 
sep-aug 
2014/15  

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN     

Rörelseresultat  -4 302 -6 071 -21 568 

Erhållna räntor och kursdifferenser  7 352 114 
Erlagda räntor och kursdifferenser  - -2 -2 
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet      

Avskrivningar  26 7 26 
Övriga poster som ej ingår i kassaflödet   29 -133 2 139 

KASSAFLÖDE FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV 
RÖRELSEKAPITALET  -4 240 -5 847 -19 291 

     
Ökning (-) minskning (+) fordringar  -123 445 636 
Ökning (+) minskning (-) skulder  -481 -390 344 
SUMMA KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE  
VERKSAMHETEN  -4 844 -5 792 -18 311 
     
INVESTERINGSVERKSAMHETEN     
Investeringar i materiella och immateriella 
anläggningstillgångar  - - -400 

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar  - -206 -2 007 
Investeringar i kortfristiga placeringar  -1 001 2 970 -2 038 

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN  -1 001 2 764 -4 444 

      
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN     
Nyemission                -  - 15 000 

Emissionskostnader                - -2 -44 

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN  - -2 14 956 

     
PERIODENS KASSAFLÖDE  -5 845 -3 030 -7 800 
Summa likvida medel vid periodens början  16 729 24 715 24 715 

Kursdifferens i likvida medel  -5 133 -186 

SUMMA LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT  10 879 21 818 16 729 
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Förändring av eget kapital 
KSEK   Aktiekapital Reservfond Överkursfond 

Övrigt fritt  
eget kapital 

Summa  
eget kapital 

      

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

Emissionskostnader - - -44 - -44 

UTGÅENDE BALANS 31 AUGUSTI 2015 2 243 200 35 804 1 276 39 524 
      
INGÅENDE BALANS 1 SEPTEMBER 2015 2 243 200 35 804 1 276 39 524 
Periodens resultat - - - -4 302 -4 302 

UTGÅENDE BALANS 30 NOVEMBER 2015 2 243 200 35 804 -3 026 35 221 
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Noter 
Redovisningsprinciper  
Från och med räkenskapsåret 2014/2015 upprättas delårsrapporter och årsredovisning med tillämpning av 
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3).  

Not 1 – Transaktioner med närstående  
Under perioden har företag företrädda av närstående till vd anlitats på konsultbasis. Konsulttjänsterna avser IT-
tjänster. Prissättningen har skett med armlängdsprincipen. Totala konsultarvoden och löner till närstående till vd 
har under perioden uppgått till 444(361) KSEK. Inga övriga styrelseledamöter, ledande befattningshavare, eller 
närstående till dessa, har eller har haft någon direkt eller indirekt delaktighet i några affärstransaktioner med 
bolaget som är eller var ovanlig till sin karaktär eller sina avtalsvillkor, och som inträffat under perioden. Bolaget 
har inte heller lämnat lån, ställt garantier eller ingått borgensförbindelser till eller till förmån för någon av 
styrelseledamöterna, ledande befattningshavare eller revisorerna i Bolaget. 

 sep-nov sep-nov 

KSEK 2015/2016 2014/2015 

Konsultarvoden och löner till närstående 444 361 
    
 

Not 2 – Finansiella anläggningstillgångar  
Diamyd Medical äger aktier i Cellaviva AB. Cellaviva AB etablerar en stamcellsbank för privat familjesparande av 
navelsträngsblod och andra vävnader med stamceller. Cellaviva AB har organisationsnummer 556965-8361. Sätet 
är i Huddinge, Stockholms län. Diamyd Medicals kapitalandel tillika rösträttsandel var per den 30 november 2016 
39% vilken värderats till anskaffningsvärdet, cirka 12,2 MSEK. 

Diamyd Medical äger cirka 8,5% av det medicintekniska bolaget Companion Medical, Inc., baserat i San Diego, 
USA. Innehavet har värderats till anskaffningsvärdet, motsvarande cirka 2,8 MSEK. 

 

 

Risker  
Diamyd Medicals verksamhet är förenad med risker relaterade till bland annat läkemedelsutveckling, 
kommersialisering, finansiering, immateriella rättigheter, samarbeten med partners, myndighetsbeslut, avtal och 
nyckelpersoner. För en beskrivning av Bolagets risker hänvisas till Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 
2014/2015. Sedan årsredovisningen avgavs har inga väsentliga förändringar skett i Bolagets riskbedömning. 
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Intygande 
 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av Bolagets 
verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Bolaget står inför. 

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

 

Stockholm den 20 januari 2016 

 

Anders Essen-Möller, verkställande direktör, styrelseledamot  Erik Nerpin, styrelseordförande 

 

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

 

 
 
Kommande rapporttillfällen 
 

Delårsrapport 2 2015/2016:  6 april 2016 

Delårsrapport 3 2015/2016:  29 juni 2016 

Bokslutskommuniké 2015/2016:  12 oktober 2016 

 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Anders Essen-Möller, vd, tel: +46 70 55 10 679 

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

 
 
 
 
 
 

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