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Ett flertal prekliniska och kliniska fas I- och II-studier genomförs med Diamyd®. 
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Diamyd Medical är ett svenskt börsnoterat bolag verksamt 
inom läkemedelsutveckling. Sedan Diamyd Medical grun-
dades 1996 har bolaget i egen regi drivit utvecklingsprojekt 
inom diabetes och smärta från preklinisk utvecklingsfas till 
globala kliniska fas III-studier samt slutit betydande sam-
arbetsavtal med världsledande läkemedelsbolag.

Koncernen har under verksamhetsåret bestått av moderbolaget 
Diamyd Medical AB (publ) samt de helägda dotterbolagen Dia-
myd, Inc., Diamyd Therapeutics AB, och Diamyd Diagnostics AB. 
Därut över har Diamyd Medical innehav i vaccinbolaget Protein 
Sciences Corporation och diagnostikbolaget Mercodia AB. Aktien 
är noterad på Nasdaq OMX Small Cap-lista i Stockholm samt på 
OTCQX-listan i USA. 

Bolagets verksamhet utgörs främst av utvecklingsarbete med 
det GAD-baserade diabetesvaccinet Diamyd® för behandling och 
prevention av typ 1-diabetes. En forskarinitierad fas II-studie 
pågår för att utvärdera om Diamyd® kan förebygga eller fördröja 
typ 1-diabetes hos barn som har hög risk att utveckla sjukdomen. 
Bolagets utvecklingsprojekt inom smärta och neuropati har under 
året utgjorts av läkemedelskandidater i preklinisk och klinisk fas 
som använder den patenterade NTDDS-tekniken (Nerve Targeting 
Drug Delivery System) för att leverera läkemedel direkt till nerv-
systemet.

Efter verksamhetsårets slut har det amerikanska dotterbolaget 
Diamyd, Inc. och rättigheterna till NTDDS-tekniken avyttrats till 
genterapibolaget Periphagen Holdings, Inc., i vilket Diamyd Medi-
cal har en ägarandel om tio procent.

Diamyd Medical

RESULTAT & NycKELTAL I SAMMANDRAG
 2011/12 2010/11

Rörelsens intäkter, MSEK 10,5 288,3
Forsknings- och utvecklingskostnader, MSEK  25,0 96,0
Årets resultat, MSEK  –51,7 102,6
   – Per aktie, SEK  –1,7 3,5
Likvida medel och kortfristiga placeringar, MSEK  380,2 435,6
   – Per aktie, SEK  12,9  14,7
Börskurs (balansdagen), SEK  7,3 9,0
Antal aktier vid periodens slut, st  29 579 133 29 579 133

 
För nyckeltalsdefinitioner och fullständig flerårsöversikt, se sid 52 respektive 53. 
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2011-2012

2011-09-12 

Diamyd Medical tilldelas an-

slag på tre miljoner USD från 

amerikanska National  

Institutes of Health och 

utökar NTDDS-portföljen.

2011-11-17 

University of Florida 

Research Foundation 

och Diamyd Medical 

når förlikning i tvist.

2012-01-09 

Preventions-

studie med 

Diamyd® 

fullrekry-

teras.

2012-02-02 

Resultat från europeisk 

fas III-studie med 

Diamyd® publiceras i 

New England Journal 

of Medicine.

2012-05-22 

Fas II-studie i 

cancersmärta med 

NP2 Enkefalin 

fullrekryteras.

2012-07-03 

Fas II-studie i cancer-

smärta med NP2 

Enkefalin uppnår inte 

det primära syftet att 

visa smärtlindring i 

patienter.

Efter verksamhetsårets utgång

2012-10-08 Diamyd Medical tecknar avtal med Periphagen Holdings, Inc. om avyttring av amerikanskt dotterbolag och rättigheterna till NTDDS-tekniken. 

2012-10-29 Diamyd Medical beslutar att avsätta högst 30 MSEK över tre år till utvecklingen av diabetesvaccinet Diamyd®.

2012-10-30 Extra bolagsstämma i Diamyd Medical AB godkänner avyttringen av det amerikanska dotterbolaget.
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ny kurs för diamyd medical
Trots hårt arbete blev året inte den comeback vi hoppats på, men 
tack vare att vi slagit vakt om kassan finns idag strategiskt hand-
lingsutrymme att lägga om Diamyd Medicals kurs under ordnade 
former för att säkerställa bolagets framgång på sikt. För att bygga 
ett bolag med en långsiktigt stabil avkastning har vi tagit två tuffa 
beslut. Först att avyttra vårt amerikanska dotterbolag tillsammans 
med NTDDS-plattformen och sedan att begränsa satsningen på 
diabetesvaccinet Diamyd® till 30 miljoner kronor. Vid räkenskaps-
årets slut hade vi 380 miljoner kronor i kassan som tillsammans 
med vår börsnotering utgör betydande styrkor i det rådande 
ekonomiska klimatet.

Det råder ingen brist på förslag hur vi ska tillvarata våra 
tillgångar, men här är det angeläget att vara disciplinerad för att 
säkerställa en klok användning. Vår uppgift för det kommande året 
blir att söka affärsmöjligheter där våra styrkor utnyttjas på bästa sätt 
till förmån för våra aktieägare.

De senaste två årens motgångar i kliniska studier till trots har 
Diamyd Medical gjort en otrolig resa sedan bolaget startades 1996. 
Förutom vår starka finansiella ställning har vi även diabetesvaccinet 
Diamyd® och innehav i flera spännande intressebolag. Vi har till en 
förhållandevis låg kostnad i jämförelse med branschstandard tagit 
Diamyd® från preklinisk fas till och med globala fas III-studier samt 
tagit den genbaserade NTDDS-tekniken till kliniska fas II-studier. 
Därutöver har vi också ingått ett av Sveriges genom tiderna största 
samarbetsavtal inom läkemedelsutveckling för diabetesvaccinet 
Diamyd®.

nya ägare till ntdds-plattformen
Vi började räkenskapsåret med att flytta bolagets huvudsakliga 
fokus från diabetesvaccinet Diamyd® till utveckling av genterapi-
tekniken NTDDS med tillämpningar inom smärta och neuropati. 
Under hösten 2011 intensifierade vi arbetet med fas II-studien i 
cancersmärta med den längst utvecklade läkemedelskandidaten 

”vår uppgift för det 
kommande året 
blir att söka affärs-
möjligheter där våra 
styrkor utnyttjas på 
bästa sätt till förmån 
för våra aktieägare
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från NTDDS-plattformen, NP2 Enkefalin. Framförallt jobbade vi 
med rekryteringen av patienter, vilket visat sig vara en stor utma-
ning. I maj 2012 fick vi till slut in den sista deltagaren av totalt 33 
stycken och kunde strax därpå analysera resultaten. Tyvärr gav 
NP2 Enkefalin ingen smärtlindring jämfört med placebo, även om 
behandlingen tolererades väl.

Resultaten illustrerade att man fortfarande är i början av 
utvecklingen av NTDDS-tekniken i människa och att det är 
många frågor som återstår att besvara. Att fortsätta utvecklingen av 
NTDDS-plattformen i egen regi skulle krävt nya resurskrävande 
kliniska studier med högst osäkert utfall. Genterapi är fortfarande 
ett relativt outforskat område, vilket gör det extra svårt att bedöma 
sannolikheten att någon NTDDS-produkt kommer nå marknaden. 
I det läget drog styrelsen slutsatsen att det bästa vore att avyttra 
NTDDS-plattformen på ett sätt där Diamyd Medical får ta del av 
framtida möjliga framgångar för tekniken utan att behöva finansiera 
vidare utveckling med dess förknippade kostnader och risker. Led-
ningen för det amerikanska dotterbolaget Diamyd, Inc. visade in-
tresse att driva utvecklingen av NTDDS-plattformen vidare och tog 
över NTDDS-verksamhetens alla kostnader och intäkter från och 
med 1 september 2012, men Diamyd Medical behåller möjligheter 
till framtida intäkter. Transaktionen fick stöd av en överväldigande 
majoritet av både röster och kapital vid en extra bolagstämma i 
Diamyd Medical.

nya tag med diabetesvaccinet 
Nyligen beslutade styrelsen också att begränsa investeringen i 
vidare utveckling av diabetesvaccinet Diamyd® till 30 miljoner SEK 
under de kommande tre åren. Därigenom sätter vi ett tak för hur 
mycket utvecklingsarbetet får kosta och hur lång tid det får ta innan 
man når nästa milstolpe i utvecklingen. Vår erfarenhet är att läke-
medelsutveckling är som mest effektiv om den bedrivs med tydligt 
fokus under strikta tids- och kostnadsramar. Genom att främst 
arbeta tillsammans med externt finansierade forskargrupper tror vi 
att vi inom tre år kan ha nya forskningsresultat som ger möjlighet 
till partnerskap med större läkemedelsbolag eller öppnar upp för 
andra finansieringsalternativ.

Det pågår redan en svensk fas II-studie för att utvärdera om 
Diamyd® kan förhindra eller fördröja att typ 1-diabetes bryter ut 
hos barn som har hög risk att utveckla sjukdomen. 2012 inledde 
vi med den goda nyheten att studien rekryterat sin femtionde och 
sista deltagare och resultat från studien är planerade till 2015. Det 
finns också initiativ från forskare att testa Diamyd® i kombination 
med andra läkemedel i begränsade, mindre kostsamma kliniska 
pilotstudier med nyinsjuknade typ 1-diabetespatienter samt ytter-
ligare preventionsstudier. Vi har påbörjat arbetet med att tillverka 
färskt Diamyd® för att kunna tillhandahålla studieläkemedel åt 
forskarinitierade studier under de närmaste åren.

Diamyd® har tidigare utvärderats i ett fas III-program i Europa 
och USA med nyinsjuknade typ 1-diabetespatienter. I maj 2011 
konstaterade vi att den europeiska studien inte uppnådde den pri-
mära effektparametern även om en liten positiv effekt observerades, 
vilket resulterade i att fas III-programmet avslutades. Under räken-
skapsåret 2011/12 har arbetet med att avrunda fas III-programmet 
fortsatt i bakgrunden. Studiens resultat publicerades i den veten-

skapliga tidskriften The New England Journal of Medicine under 
året. Under året har det även publicerats vetenskapliga arbeten som 
bland annat pekar på en viss effekt i den grupp av patienter som 
hann följas upp i 30 månader innan studien avbröts samt liknande 
immunologiska effekter av Diamyd® som observerades i den tidi-
gare fas II-studien där behandlingen visade på en positiv effekt.

Även om vi nu begränsar våra utvecklingskostnader inom 
diabetesområdet är vår vision där intakt – att kunna behandla eller 
förhindra autoimmun diabetes genom vaccination med Diamyd® 
och den aktiva substansen GAD. Idag har totalt mer än 600 diabe-
tespatienter behandlats i olika studier och behandlingen har hittills 
visat sig vara säker. Vi har gedigen erfarenhet av läkemedelsutveck-
ling och tillgång till internationell medicinsk expertis. I kombina-
tion med den entreprenörsanda som alltid präglat projektet, har vi 
potential att kunna uppfylla visionen. 

nya förutsättningar för  
läkemedelsutveckling
Behovet är stort av nya läkemedel och andra metoder för att upp-
täcka, förebygga och behandla både stora folksjukdomar som typ 
2-diabetes och mindre vanliga men allvarliga kroniska sjukdomar 
som typ 1-diabetes. Svårigheten ligger i att det generellt sett har 
blivit dyrare och dyrare att utveckla läkemedel samtidigt som allt 
färre utvecklingsprojekt lyckas nå hela vägen fram till att bli nya 
läkemedel som genererar regelbundna intäkter. I kombination 
med att kapitalmarknaderna visar lägre riskbenägenhet har många 
bioteknikbolag hamnat i pressade situationer. 

Diamyd Medical har alltid haft en relativt låg kostnadsbas och 
det väldigt fördelaktiga samarbetsavtalet för diabetesvaccinet Dia-
myd® som gav 45 MUSD i upfront-betalning under 2010 gör att vi 
idag har en välfylld kassa. Vi kan därför agera ur en styrkeposition i 
arbetet med att etablera en robust verksamhet under 2013.

Väl mött på stämman den 6 december!

Stockholm 14 november 2012

Peter Zerhouni
VD och koncernchef Diamyd Medical

vår vision inom diabetes-
området är intakt – att kunna 
behandla eller förhindra  
autoimmun diabetes genom 
vaccination med diamyd®
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verksamhetsomrÅden
Diamyd Medicals verksamhet inom läkemedelsutveckling har 
under året 2011/2012 varit indelad in i två verksamhetsområden; 
Diabetes respektive Smärta och neuropati.

Diabetes
Verksamhetsområde Diabetes har utgjorts av utvecklingsprojekt 
som utgår från GAD-molekylen. GAD, eller GAD65 (gluta-
minsyradekarboxylas isoform 65kDa), är ett naturligt enzym i 
människokroppen och spelar en viktig roll i sjukdomsprocessen 
vid autoimmun diabetes. GAD är också den aktiva substansen i 
bolagets antigenbaserade diabetesvaccin Diamyd® som utvecklas 
för prevention och behandling av autoimmun diabetes.

Diabetes är en kronisk sjukdom som kännetecknas av förhöjda 
nivåer av socker i blodet. Till autoimmun diabetes räknas typ 1-dia-
betes och LADA, där kroppens eget immunförsvar angriper och 
bryter ner de celler i kroppen som kontrollerar blodsockret. Det 

finns i dag ingen behandling på marknaden mot den autoimmuna 
processen som orsakar typ 1-diabetes och LADA.

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

En svensk forskarinitierad fas II-studie pågår för att utvärdera 
om Diamyd® kan förebygga eller fördröja att barn som har hög risk 
att få typ 1-diabetes utvecklar sjukdomen. Resultat från studien 
beräknas kunna presenteras under 2015.

Efter verksamhetsårets slut har bolaget beslutat att avsätta 
högst 30 miljoner SEK till vidare utveckling av Diamyd® under de 
kommande tre åren.
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Diamyd Medical är ett svenskt bolag verksamt inom läkemedelsutveckling. Sedan Diamyd Medical grundades 1996 har 
bolaget, till en förhållandevis låg kostnad i jämförelse med branschstandard, drivit utvecklingsprojekt i egen regi – från 
preklinisk utvecklingsfas till globala kliniska fas III-studier. Bolaget har även slutit betydande samarbetsavtal med världs-
ledande läkemedelsbolag. Diamyd Medical har innehav i det amerikanska vaccinbolaget Protein Sciences Corporation 
och det svenska diagnostikbolaget Mercodia AB. Diamyd Medical äger även en andel i det amerikanska genterapibolaget 
Periphagen Holdings, Inc., till vilket Diamyd Medicals dotterbolag Diamyd, Inc. avyttrades efter verksamhetsårets slut.

Upptäcktsfas Preklinisk fas Fas I Fas II Fas III Fas IV

Läkemedelskandida-
ten identifieras samt 
skyddas av patent. 
Upptäcktsfasen kan 
utgå från t ex kunskap 
om mekanismen för 
ett sjukdomsförlopp 
eller från farmakolo-
gisk kunskap om en 
substans. Upptäckts-
fasen kan ta flera år.

I den prekliniska  
fasen testas läke-
medelskandidaten i 
försökssystem och 
sjukdomsmodeller 
avseende säkerhet och 
effekt. Sådana studier 
är nödvändiga för att 
få tillstånd från regu-
latoriska myndigheter 
att inleda prövningar 
på människor.

Efter lyckade pre-
kliniska studier kan 
läkemedlet testas på 
ett mindre antal friska 
frivilliga försöksper-
soner i syfte att 
bekräfta de prekliniska 
studiernas resultat, dvs 
bekräfta läkemedlets 
säkerhet samt ge indi-
kationer om eventuella 
biverkningar.

Fas II-prövningar utförs 
på ett mindre antal 
patienter med den 
aktuella sjukdomen 
som ska behandlas, fö-
rebyggas eller lindras. 
Syftet är att bestämma 
en lämplig dos, visa 
att substansen har 
effekt, hur den tas 
upp av kroppen, hur 
kroppen påverkar 
substansen samt 
kartlägga substansens 
biverkningsprofil.

För att statistiskt 
bekräfta säkerhet 
och effekt testas 
läkemedelskandida-
ten i en större grupp 
patienter. Effekterna 
på sjukdomen studeras 
och eventuella biverk-
ningar kartläggs. Om 
resultaten i fas III upp-
når de uppsatta målen 
kan företaget ansöka 
om marknadsgodkän-
nande hos aktuell 
läkemedelsmyndighet.

Efter att läkemedlet 
lanserats görs även fas 
IV-studier. Syftet är att 
studera läkemedlet i 
vardagsanvändning 
under lång tid samt 
att kartlägga sällsynta 
senare framkomman-
de biverkningar. Även 
nya patientgrupper 
kan utvärderas under 
fas IV.

Läkemedelsutveckling
Att utveckla ett läkemedel tar mycket lång tid och är förenat med hög risk och stora kostnader. För att få ett läkemedel godkänt och registrerat krävs att  
den tilltänkta läkemedelskandidaten tar sig igenom en rad olika utvecklingssteg. Stegen kan delas in i upptäckt, preklinisk fas och klinisk fas. Efter upptäckt 
utvärderas läkemedlet i preklinisk fas i sjukdomsmodeller innan det prövas på människa. I den kliniska fasen görs sedan flera studier på människor.  
De kliniska studierna består av fyra steg, där de tre första stegen sker innan läkemedlet lanseras på marknaden, och det fjärde efter lansering.

K L I n I s K  F a s



smärta och neuropati
Verksamhetsområde Smärta och neuropati har under året utgjorts 
av utvecklingsprojekt som använder den patenterade genterapi-
tekniken NTDDS (Nerve Targeting Drug Delivery System) för 
leverans av läkemedel direkt till nervsystemet för behandling av 
långvarig smärta och nervskador i det perifera nervsystemet, så 
kallad perifer neuropati. 

Sedan Diamyd Medical 2005/2006 breddade verksamheten 
till att även omfatta genterapi, genom förvärvet av det amerikan-
ska bolaget Nurel Therapeutics, Inc., inklusive rättigheterna till 
NTDDS-tekniken, har det utvecklingsarbetet främst varit inriktat 
på behandling av långvarig smärta.

Fas I och II-studier har genomförts i egen regi i svårbehandlad 
cancersmärta med den NTDDS-baserade läkemedelskandidaten 
NP2 Enkefalin. Flera prekliniska studier har genomförts med andra 
läkemedelskandidater i projektportföljen.

Forskning och utveckling kring NTDDS-plattformen har i 
huvudsak utförts av dotterbolaget Diamyd, Inc. i Pittsburgh, USA. 
Efter verksamhetsårets slut har Diamyd, Inc. och NTDDS-plattfor-
men avyttrats.

intressebolag
Diamyd Medical har under verksamhetsåret haft innehav i två 
bolag; det svenska diagnostikbolaget Mercodia AB och det ame-
rikanska vaccinbolaget Protein Sciences Corporation. Efter verk-
samhetsåret slut har Diamyd Medical även erhållit en ägarandel 
om tio procent i det amerikanska genterapibolaget Periphagen 
Holdings, Inc., i samband med att Diamyd, Inc. och NTDDS-
plattformen avyttrades.

Protein sciences Corporation
Protein Sciences Corporation, grundat 1983, är ett privatägt 
bioteknikbolag beläget i Meriden, Connecticut, USA. Bolaget 
fokuserar på utveckling och kommersialisering av rekombinanta 
vacciner och biologiska läkemedel baserade på bolagets patente-
rade tillverkningsplattform BEVS (Baculovirus Expression Vector 
System). Bolaget arbetar även med produktutveckling och tillverk-
ning åt utvalda samarbetspartners samt försäljning av proteiner för 
forskningsändamål. Bolaget kontraktstillverkar till exempel den 
aktiva substansen GAD till Diamyd Medicals antigenbaserade 
diabetesvaccin Diamyd®.

Protein Sciences är ett av ett fåtal företag i världen som 
utvecklar rekombinant vaccin tillverkat i insektsceller med hjälp 
av genetiskt modifierade bakulovirus. Fördelarna med detta är 
att vaccinerna går snabbt att tillverka, inte innehåller ägg och kan 
således användas av äggallergiker, samt att tillverkningen inte kräver 
användning av vare sig tiomersal eller antibiotika. Protein Sciences 

ledande produktkandidater är rekombinanta vacciner mot säsongs-
influensa och pandemisk influensa.

FluBlok® mot säsongsinfluensa är Protein Sciences längst 
utvecklade läkemedelskandidat. FluBlok® är tänkt att skräddarsys 
varje år för att ge skydd mot den senaste influensavirusvarianten. 
FluBlok® har testats i fas III-studier och marknadsansökan för 
användning av FluBlok® av vuxna över 18 år är under granskning av 
den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. 

PanBlok® är Protein Sciences läkemedelskandidat för pande-
misk influensa såsom H1N1 (svininfluensa) och H5N1 (fågelin-
fluensa). Målet är att framtida formuleringar snabbt ska kunna tas 
fram och anpassas för att skydda mot vilken pandemisk stam som 
helst. Kliniska fas I-studier med PanBlok® har slutförts i USA och i 
Australien, och en fas II-studie i Japan genom ett partnerskap med 
UMN Pharma, som i sin tur har ingått partnerskap med Astellas.

Under 2009 tilldelades Protein Sciences ett femårskontrakt 
om 147 miljoner USD av ”the Biomedical Advanced Research and 
Development Authority”, en avdelning inom U. S. Department of 
Health and Human Services, för att ytterligare utveckla teknologin 
att producera rekombinanta influensavacciner i syfte att förebygga 
framtida pandemier.

Diamyd Medical äger cirka 8 procent av aktierna i Protein Sci-
ences Corporation. Det bokförda värdet för detta innehav uppgår 
per den 31 augusti 2012 till 28,4 MSEK.

Mercodia 
Mercodia, grundat 1991, är ett privatägt svenskt diagnostikbolag 
inriktat på utveckling, tillverkning och distribution av högkvalita-
tiva analysmetoder, så kallade immuno-assay kits, inom området 
metabola sjukdomar. Koncernen har 48 anställda och består av 
moderbolaget Mercodia AB med huvudkontor i Uppsala samt dot-
terbolagen Mercodia Inc., baserat i Winston Salem, North Carolina, 
USA och Mercodia SAS baserat i Paris, Frankrike.

Bolagets specialområde är ELISA-analyser för kliniskt och 
prekliniskt bruk, framförallt inom diabetes, fetma och hjärt-kärl-
sjukdomar. Den ökade efterfrågan på pålitliga analysmetoder – som 
säkerställer reproducerbara resultat – från både läkemedelsindu-
strin och den akademiska forskningen har medfört stort intresse 
från forskare runt om i världen för Mercodias produkter. Bolaget  
levererar till alla större internationella marknader från sin anläggning 
i Uppsala och mer än 90 procent av produktionen går på export. 

Diamyd Medical äger 19 procent av aktierna i Mercodia AB. 
Det bokförda värdet för detta innehav uppgår per den 31 augusti 
2012 till 0,8 MSEK.
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gad-plattformen
Diamyd Medicals utvecklingsprojekt inom diabetes utgår från 
GAD som är den aktiva substansen i bolagets antigenbaserade 
diabetesvaccin Diamyd® för prevention och behandling av autoim-
mun diabetes.

Efter verksamhetsårets slut har bolaget beslutat att avsätta högst 
30 miljoner SEK till vidare utveckling av Diamyd® under de kom-
mande tre åren. Ambitionen är att om tre år ha nya forskningsresultat 
som ger möjlighet till partnerskap med större läkemedelsbolag eller 
annan finansiering. Utvecklingsverksamheten koncentreras till dot-
terbolaget Diamyd Therapeutics.

Verkningsmekanism – hypotes
De autoimmuna formerna av diabetes, typ 1-diabetes och LADA, 
uppstår på grund av att kroppens eget immunförsvar angriper och 
bryter ner de celler i kroppen som kontrollerar blodsockret, de så 
kallade betacellerna i bukspottkörteln, med insulinbrist som följd. 
Behandling med GAD syftar till att förhindra, fördröja eller stoppa 
den autoimmuna attacken på betacellerna. Förhoppningen är att 
kunna förhindra att autoimmun diabetes utvecklas, alternativt 
bevara kroppens egen förmåga till blodsockerkontroll. Det har 
visats i studier att även en något förbättrad blodsockerkontroll kan 
signifikant minska risken för både akuta och långsiktiga diabetes-
komplikationer.

Sjukdomsprocessen börjar långt innan man märker att man 
har typ 1-diabetes eller LADA. Den autoimmuna attacken och 
nedbrytningen av betacellerna startar alltså långt innan symtomen 
uppstår. Behandling med GAD i förebyggande syfte är tänkt att 
stoppa den autoimmuna attacken tidigt, innan för många betaceller 
brutits ned, och därmed förhindra att sjukdomen bryter ut.

Projektportfölj
GAD-plattformen omfattar det antigenbaserade diabetesvaccinet 
Diamyd® för prevention och behandling av autoimmun diabetes. 

Diamyd® har utvärderats i ett fas III-program med två parallella  
fas III-studier, en i Europa och en i USA, omfattande fler än 660 barn 
och ungdomar med nydiagnostiserad typ 1-diabetes i åldrarna 10 till 
20 år. Resultat från den europeiska studien meddelades i maj 2011. 
Resultaten visade att studien inte uppnådde den primära effektpara-
metern att bevara betacellfunktionen, mätt som måltidsstimulerad 
C-peptid, även om en liten positiv effekt observerades. Patienterna 
som behandlades med Diamyd® hade i genomsnitt kvar 16,4 procent 
mer C-peptid vid 15 månader än de som fått placebo. P-värdet för 
den primära effektparametern var 0,10. Behandlingen tolererades 
dock väl, då ett liknande antal biverkningar rapporterades i såväl de 
grupper som behandlades med Diamyd®, som i den placebobehand-
lade gruppen. Baserat på resultaten beslutade bolaget att inte slutföra 
uppföljningsperioden av den europeiska studien. I juni 2011 med-
delade bolaget även att man beslutat att inte ge ytterligare injektioner 
av studieläkemedel i den amerikanska fas III-studien med Diamyd® 
samt att stängning av studien skulle inledas. Den amerikanska 
studien pågick med patientbesök fram till och med december 2011, 
varefter samtliga kliniker stängdes fram till i mars 2012. 

Resultaten från den europeiska fas III-studien publicerades i  
februari 2012 i den vetenskapliga tidskriften the New England Jour-
nal of Medicine (N Engl J Med 2012;366:433-42).

Fas III-studierna med Diamyd® startades som en följd av att 
bolaget tidigare rapporterat positiva resultat från en 30 månader 
lång fas II-studie med läkemedelskandidaten, omfattande 70 barn 
och ungdomar med nydiagnostiserad typ 1-diabetes (N Engl J 
Med 2008;359:1909-20). Diamyd Medical har även genomfört en 
randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad fas II-studie 
med 47 LADA-patienter där olika doser av Diamyd® testades. Fem 
års uppföljning av deltagarna visade att risken att behöva ta insulin 
minskade efter behandling med Diamyd® jämfört med placebo 
(Diabetologia 2009;52:1363–1368).

Det finns fortfarande förhoppningar om att Diamyd® och den 
aktiva substansen GAD kan förebygga eller fördröja att typ 1-diabe-
tes och LADA uppstår, ha effekt i vissa undergrupper av patienter, ha 
effekt i kombination med andra läkemedel eller i en annan behand-
lingsregim än den som prövats i fas III-studierna.

En svensk fas II-studie, DiAPREV-IT, pågår sedan 2009 för att 
utvärdera om behandling med Diamyd® kan förebygga typ 1-diabetes 
hos barn som har hög risk att utveckla sjukdomen. Förhoppningen 
är att kunna förhindra eller fördröja att typ 1-diabetes utvecklas, 
vilket skulle vara mycket betydelsefullt då det i dag helt saknas sådan 
behandling.

Intresset för GAD inom forskarvärlden förblir stort och det 
finns även initiativ från forskare att testa Diamyd® i kombination med 
andra läkemedel i små och mindre kostsamma kliniska pilotstudier.
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Diabetesvaccinet Diamyd® utvärderas sedan 
2009 i en svensk forskarinitierad fas II-studie, 
DiAPREV-IT. Studien omfattar totalt 50 barn från 
fyra års ålder som genom mätning av diabetes-
markörer i blodet visat sig ha hög risk att utveckla 
typ 1-diabetes. 

Syftet med studien är att utvärdera om 
behandling med Diamyd®, i jämförelse med 
placebo, kan fördröja eller förhindra sjukdoms-
förloppet så att barnen inte får kliniska symtom 
på typ 1-diabetes. 

Hälften av barnen får två injektioner med  
Diamyd® och hälften får placebo. Barnen kom-
mer att följas under totalt fem år med provtag-
ning och sockerbelastningar för att utvärdera 
betacellfunktionen, ett mått på kroppens egen 

förmåga till blodsockerkontroll. Studien fortgår 
enligt plan och inga allvarliga biverkningar relate-
rade till behandlingen har rapporterats.

Den sista deltagaren inkluderades i studien i 
januari 2012 och studien är därmed fullrekryte-
rad. De första resultaten beräknas kunna sam-
manställas under 2015, tre år efter att den sista 
deltagaren inkluderats i studien. 

Studien drivs av en forskargrupp vid Lunds 
universitet under ledning av docent Helena 
Elding Larsson, barnläkare i Malmö och fors-
kare vid Lunds universitet. Studien finansieras 
av forskningsanslag, men Diamyd Medical har 
deltagit i designen av studien och har möjlighet 
att utnyttja studieresultaten.

Diamyd® för prevention av typ 1-diabetes 
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ntdds-plattformen
Nerve Targeting Drug Delivery System (NTDDS) är en genbase-
rad teknik för att leverera läkemedel direkt till nervsystemet och 
har utgjort grunden för Diamyd Medicals utvecklingsprojekt inom 
smärta och neuropati. Forskning och utveckling kring NTDDS-
plattformen har i huvudsak utförts av det amerikanska dotterbola-
get Diamyd, Inc. i Pittsburgh. 

Efter verksamhetsårets slut har Diamyd, Inc. och rättigheterna 
till NTDDS-tekniken avyttrats till det amerikanska genterapibola-
get Periphagen Holdings, Inc. I samband med överlåtelsen erhöll 
Diamyd Medical en ägarandel om 10 procent i Periphagen Hol-
dings, Inc. Därutöver kan Diamyd Medical komma att erhålla upp 
till 10 miljoner USD i främst milstolpsbetalningar, samt 10 procent 
av upfront-betalningar och andra betalningar som Periphagen Hol-
dings, Inc kan komma att få från framtida partners, liksom royalty 
på försäljningsintäkter av NTDDS-baserade läkemedel.

Verkningsmekanism - hypotes
NTDDS-tekniken syftar till att leverera kroppsegna terapeutiska 
substanser direkt till nervsystemet för behandling av sjukdomar i 
det perifera och centrala nervsystemet. Avsikten är att uppnå en 
lokal effekt i den del av kroppen där behandlingen är tänkt att verka 
utan att påverka resten av kroppen.

De NTDDS-baserade läkemedelskandidaterna består av en 
så kallad vektor som bär en gen för en terapeutisk substans, t ex en 
smärtstillande substans. Läkemedlet injiceras i huden, där vektorn 
med genen ska tas upp av nervändar för att sedan transporteras via 
kroppens nervbanor till ryggmärgen. Där ska nervcellernas egna 
processer utnyttjas för att kontinuerligt tillverka den terapeutiska 
substansen med genen som mall. I och med att NTDDS är genba-
serat ska en enda dos kunna ge långvarig verkan.

Projektportfölj
NTDDS-plattformen har under verksamhetsåret omfattat tre 
läkemedelskandidater för behandling av olika former av långvarig 
smärta, NP2 Enkefalin, NG2 GAD och NE2 Endomorfin samt en 
läkemedelskandidat för prevention av kemoterapi-inducerad peri-
fer neuropati, NN1 Neurotrofin. NP2 Enkefalin har sedan januari 
2011 utvärderats i en klinisk fas II-studie. Resultat från studien 
presenterades i juli 2012 och visade att studien inte uppnådde det 
primära syftet att visa smärtlindring i patienter med allvarlig och 
svårbehandlad cancersmärta. Övriga läkemedelskandidater befin-
ner sig i preklinisk utvecklingsfas.

nP2 Enkefalin

Läkemedelskandidaten NP2 Enkefalin levererar den 
naturligt smärtlindrande substansen enkefalin direkt 
till nervsystemet för behandling av smärta. NP2  
Enkefalin har utvärderats i fas I- och fas II-studier i 
svårbehandlad cancersmärta. Fas II-studien uppnådde 
inte det primära syftet att visa smärtlindring.

nE2 Endomorfin

Läkemedelskandidaten NE2 Endomorfin utvecklas 
för behandling av långvarig smärta och tillför den 
naturligt smärtlindrande substansen endomorfin med 
hjälp av NTDDS-tekniken. NE2 Endomorfin befinner 
sig i preklinisk fas.

nG2 GaD

Läkemedelskandidaten NG2 GAD levererar genen för 
det kroppsegna proteinet GAD lokalt till nervceller. 
GAD katalyserar kroppens produktion av GABA som 
blockerar smärtsignaler. Preklinisk utveckling pågår 
och finansieras med anslag från United States Depart-
ment of Veterans Affairs.

nn1 neurotrofin

Läkemedelskandidaten NN1 Neurotrofin utvecklas för 
prevention av kemoterapi-inducerad perifer neuropati, 
en vanlig biverkning efter behandling med cellgifter vid 
cancer. Preklinisk utveckling pågår och finansieras med 
anslag från National Institutes of Health (NIH).
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Fas II-studie i cancersmärta

Diamyd Medical startade i januari 2011 en ran-
domiserad, dubbelblind och placebokontrollerad 
fas II-studie med syftet att utvärdera effekten av 
intradermal injektion av NP2 Enkefalin avseende 
upplevd smärta hos patienter med allvarlig och 
svårbehandlad cancersmärta samt att utvärdera 
behandlingens säkerhetsprofil.  

Studien genomfördes vid 18 kliniker i USA 
och omfattade totalt 33 vuxna patienter, varav 
17 patienter randomiserats till att få NP2 En-
kefalin och 16 till att få placebo. Alla patienter 
fick också konventionell smärtbehandling under 
studien, inklusive opioidläkemedel.

Första resultaten från studien presentera-
des i juli 2012. Resultaten från den 28 dagar 
långa dubbelblinda studieperioden visade att 

den grupp som behandlats med NP2 Enkefalin i 
genomsnitt inte rapporterade någon förbättring 
i smärtnivå jämfört med den grupp som behand-
lats med placebo. Studiedeltagarna rapporterade 
dagligen sin upplevda smärtnivå på en skala från 
0 till 10. Behandlingen tolererades väl, vilket 
visas av att antalet allvarliga biverkningar var 
jämförbart i de båda behandlingsgrupperna och 
det faktum att inga av dessa har bedömts vara 
relaterade till behandlingen. 

Data fortsattes att samlas in under en oblin-
dad uppföljningsperiod där patienterna fick upp 
till två ytterligare doser med NP2 Enkefalin. Inga 
biverkningar som givit anledning att revidera 
säkerhetsprofilen har rapporterats under uppfölj-
ningen.



Diamyd Medicals organisation är liten och präglas av effektivitet. Beslutsvägarna är korta och den interna  
kommunikationen öppen och direkt. Diamyd Medical har sedan 2011 genomgått en större omstrukturering och  
fokuserat på kostnadskontroll. Framförallt har antalet medarbetare minskat inom den verksamhet som varit inriktad  
på klinisk läkemedelsutveckling. 

Organisation och 
medarbetare

organisation 
Diamyd Medical-koncernen har under verksamhetsåret bestått av 
moderbolaget Diamyd Medical AB (publ) samt de helägda dot-
terbolagen Diamyd Therapeutics AB , Diamyd Diagnostics AB och 
Diamyd, Inc. i Pittsburgh, USA. Efter verksamhetsårets slut har Dia-
myd, Inc. avyttrats till det amerikanska genterapibolaget Periphagen 
Holdings, Inc. Diamyd Medical-koncernens huvudkontor ligger i 
Stockholm, Sverige.

medarbetare
Genomsnittligt antal anställda i koncernen under året har varit 18 
personer och per den 31 augusti 2012 uppgick antalet anställda till 
16, varav 6 män och 10 kvinnor. Efter avyttringen av det amerikanska 
dotterbolaget Diamyd, Inc. uppgår antalet anställda i koncernen till 7, 
varav 2 män och 5 kvinnor.

Diamyd Medical har tillgång till expertkompetens inom sina 
forskningsområden genom ett vetenskapligt och medicinskt råd 
bestående av ledande vetenskapsmän från USA, Nederländerna, 
England och Sverige.

outsourcing-modell
Diamyd Medical har sedan bolaget grundats drivits enligt en 
kostnadseffektiv outsourcing-modell där delar av den operativa 
verksamheten kontrakteras ut till kvalificerade samarbetspartners 
med expertkompetens. En mindre grupp medarbetare styr, leder 
och genomför projekt inom områden som klinisk och preklinisk 
utveckling, regulatoriska frågor, produktion och affärsutveckling. 
Därigenom har Diamyd Medical haft möjlighet att bedriva utveckling 
från tidig upptäckt, genomföra prekliniska och kliniska studier, 
hantera regulatoriska processer för bolagets läkemedelskandidater 
samt driva utlicensieringsprocesser. Modellen har också bidragit till 
hög flexibilitet där resurserna vid behov snabbt kunnat omfördelas 
mellan olika projekt.

Diamyd
Medical

Moderbolag

Diamyd
Diagnostics

Dotterbolag
0 anställda

Diamyd
Therapeutics

Dotterbolag
7 anställda

Diamyd, Inc.

Dotterbolag
9 anställda
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Ordlista
Antigen Ett för kroppen främmande ämne som kan aktivera 
immunförsvaret.

Autoimmun diabetes Vid autoimmun diabetes bryter kroppens 
eget immunförsvar ner de celler i kroppen som producerar insulin 
och därmed kontrollerar blodsockret, de så kallade betacellerna 
i bukspottkörteln. Autoimmuna former av sjukdomen är typ 
1-diabetes och LADA. 

Bakulovirus Familj av virus som infekterar insekter och andra 
ryggradslösa djur.

C-peptid Biprodukt vid kroppens egen produktion av insulin. Man 
kan mäta nivån av c-peptid i blodet för att ta reda på storleken 
av endogen (kroppsegen) produktion av insulin, till exempel hos 
diabetiker. 

Cancersmärta cancer är ofta förknippat med smärta. cancer-
smärta är inte sällan långvarig och oftast rör det sig om en kom-
bination av olika smärttyper. cancern i sig kan skada eller trycka 
på både vävnad, skelett, muskler och nerver och även cancer-
behandlingar som cellgiftsbehandling, strålterapi och kirurgi kan 
ge upphov till olika typer av smärta.

Centrala nervsystemet centrala nervsystemet (cNS) består av 
hjärnan och ryggmärgen. Tillsammans med det perifera nervsyste-
met (PNS) utgör det nervsystemet. 

Diabetesmarkörer Antikroppar i blodet som är förknippade med 
förhöjd risk att utveckla typ 1-diabetes.

FDA Food and Drug Administration. Amerikanska läkemedels-
myndigheten.

GAD/GAD65 Glutaminsyradekarboxylas isoform 65 kDa.  
Ett mänskligt enzym och den aktiva substansen i diabetesterapin 
Diamyd®.

GABA Gammaaminosmörsyra. En hämmande signalsubstans i 
centrala nervsystemet.

Genterapi Metod att behandla sjukdomar genom att införa nya 
gener i vissa av patientens celler. 

Intradermal injektion Injektion strax under huden.

Kemoterapi-inducerad perifer neuropati Nervskada till följd av 
cellgiftsbehandling (kemoterapi).

Kliniska studier Läkemedelsstudier i människa. 

LADA Latent Autoimmune Diabetes in Adults. Autoimmun form av 
diabetes, även kallad typ 1,5-diabetes, som bryter ut först i vuxen 
ålder. Sjukdomen liknar typ 1-diabetes i många avseenden och 
leder så småningom till ett absolut behov av insulinbehandling. 
Sjukdomsförloppet är dock långsammare än vid typ 1-diabetes. 

Läkemedelskandidat Läkemedel under utveckling.

Neuropati Samlingsnamn för skador på nerver och kan orsakas 
av yttre eller inre våld, vissa läkemedel eller sjukdomar.

NIH National Institutes of Health. Amerikansk myndighet ansvarig 
för medicinsk forskning. 

NTDDS Nerve Targeting Drug Delivery System. Genbaserad teknik 
för att leverera läkemedel direkt till nervsystemet.

Pandemi/Pandemisk influensa En pandemi är när en infek-
tionssjukdom sprids över stora delar av världen och drabbar en 
stor andel av befolkningen i varje land. Historiskt har pandemisk 
influensa med snabb global spridning av viruset inträffat två eller 
tre gånger per århundrade.

Perifera nervsystemet Perifera nervsystemet (PNS) omfattar alla 
delar av nervsystemet som inte hör till hjärna eller ryggmärg.

Perifer neuropati Nervskador i det perifera nervsystemet. 

Pilotstudie Provstudie som görs i en mindre skala än en fullvärdig 
studie.

Placebo Icke verksamt ämne. 

Prekliniska studier Läkemedelsstudier i djur och olika cellsystem.

Randomiserad studie Studie där patienterna fördelas slumpmäs-
sigt till att antingen få aktiv behandling eller en kontrollbehandling.

Rekombinant vaccin Vaccin framställt med genteknik.

Terapeutisk substans En substans med medicinala egenskaper 
(läkemedel).

Tiomersal Kvicksilverförening som används som konserverings-
medel i vaccin. Ämnet tillsätts för att förhindra att vaccinet 
förorenas av mikroorganismer.

Typ 1-diabetes Autoimmun form av diabetes, även kallad barn-
diabetes, som innebär att kroppens eget immunförsvar angriper 
och bryter ner de celler i kroppen som kontrollerar blodsockret, 
de så kallade betacellerna i bukspottkörteln. En livslång sjukdom 
som främst drabbar barn och ungdomar.

Typ 2-diabetes Typ 2-diabetes, tidigare kallat åldersdiabetes, 
orsakas till skillnad från de autoimmuna formerna av diabetes av 
nedsatt insulinkänslighet och är i huvudsak livsstils- och ålders-
relaterad. Vid typ 2-diabetes kan kroppen fortfarande producera 
insulin, men kroppen svarar inte längre på insulinet.

Vektor Inaktiverat virus som används för att överföra genetiskt 
material till en patient vid genterapi.
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Förvaltningsberättelse

koncernstruktur och ägarförhÅllanden
Koncernen har under räkenskapsåret 2011/2012 bestått av 
moderbolaget Diamyd Medical AB (publ) samt de tre helägda dot-
terbolagen Diamyd Diagnostics AB, Diamyd Therapeutics AB och 
Diamyd, Inc. i Pittsburgh, USA. 

Efter räkenskapsårets slut har dotterbolaget Diamyd, Inc. avytt-
rats till det amerikanska genterapibolaget Periphagen Holdings, Inc. 

verksamheten
Diamyd Medical grundades 1996 och är verksamt inom läkeme-
delsutveckling. Bolaget arbetar enligt en affärsmodell som kan 
anpassas efter bolagets verksamhet och yttre omständigheter. För 
att bibehålla hög flexibilitet outsourcas delar av den operativa 
verksamheten till kvalificerade samarbetspartners med expertkom-
petens. En mindre grupp medarbetare leder, styr och genomför 
projekt inom områden som klinisk och preklinisk utveckling, 
regulatoriska frågor, produktion och affärsutveckling.

Verksamhetsområden inom läkemedelsutveckling
Diamyd Medicals verksamhet inom läkemedelsutveckling har 
under räkenskapsåret 2011/2012 varit indelad i två områden; Dia-
betes respektive Smärta och neuropati. Verksamhetsområde Dia-
betes har utgjorts av den antigenbaserade läkemedelskandidaten 
Diamyd® för prevention och behandling av autoimmun diabetes. 
Verksamhetsområde Smärta och neuropati har utgjorts av utveck-
lingsprojekt som använder den patenterade NTDDS-plattformen 
(Nerve Targeting Drug Delivery System) för leverans av läkemedel 
direkt till nervsystemet för behandling av långvarig smärta och pe-
rifer neuropati. Efter räkenskapsårets slut har NTDDS-plattformen 
avyttrats tillsammans med dotterbolaget Diamyd, Inc. 

Projektportfölj
Diamyd Medicals projektportfölj har under räkenskapsåret 
2011/2012 bestått av fem läkemedelskandidater i klinisk och pre-
klinisk fas som utvecklas från två oberoende tekniska plattformar; 
GAD för prevention och behandling av autoimmun diabetes och 
NTDDS för behandling av sjukdomar och symtom i nervsystemet.

Diamyd Medicals utvecklingsprojekt inom diabetes utgår 
från GAD-molekylen. GAD, (glutaminsyradekarboxylas isoform 
65kDa), är ett naturligt enzym i människokroppen och spelar en 
viktig roll i sjukdomsprocessen vid de autoimmuna formerna av 

diabetes, typ 1-diabetes och LADA. GAD är också den aktiva 
substansen i bolagets antigenbaserade diabetesterapi Diamyd® 
som utvecklas för prevention och behandling av de autoimmuna 
formerna av diabetes. 

En svensk fas II-studie, DiAPREV-IT, pågår för att utvärdera om 
behandling med Diamyd® kan förebygga typ 1-diabetes hos barn som 
har hög risk att utveckla sjukdomen. Förhoppningen är att kunna 
förhindra eller fördröja att typ 1-diabetes utvecklas, vilket skulle vara 
mycket betydelsefullt då det i dag helt saknas sådan behandling. 

Diamyd® har tidigare utvärderats som behandling vid nydiag-
nostiserad typ 1-diabetes i två parallella fas III-studier, en i Europa 
och en i USA, omfattande fler än 660 patienter. Resultat från 
den europeiska studien visade att studien inte uppnådde den 
primära effektparametern att bevara betacellfunktionen, mätt som 
måltidsstimulerad C-peptid, även om en liten positiv effekt obser-
verades. Behandlingen tolererades väl, med ett liknande antal bi-
verkningar rapporterade i såväl de grupper som behandlades med 
Diamyd® som i den placebobehandlade gruppen. Baserat på dessa 
resultat beslutade bolaget att inte slutföra uppföljningsperioden 
av den europeiska studien och att stänga den parallella ameri-
kanska studien. Resultaten från den europeiska fas III-studien 
publicerades i februari 2012 i den vetenskapliga tidskriften the 
New England Journal of Medicine.

Därutöver har Diamyd® utvärderats för behandling av LADA i 
kliniska studier.

Utvecklingsprojekt inom smärta och neuropati baseras på en 
teknik för att leverera läkemedel direkt till nervsystemet som kallas 
Nerve Targeting Drug Delivery System (NTDDS). NTDDS-
plattformen har under räkenskapsåret omfattat tre läkemedelskan-
didater för behandling av olika former av långvarig smärta, NP2 
Enkefalin, NG2 GAD och NE2 Endomorfin samt en läkemedels-
kandidat för prevention av kemoterapi-inducerad perifer neuropati, 
NN1 Neurotrofin.

Diamyd Medical startade i januari 2011 en fas II-studie med 
syftet att utvärdera effekten av behandling med NP2 Enkefalin 
avseende upplevd smärta hos patienter med allvarlig och svårbe-
handlad cancersmärta samt att utvärdera behandlingens säkerhets-
profil. Resultat från studien presenterades i juli 2012 och visade att 
den grupp som behandlats med NP2 Enkefalin i genomsnitt inte 
rapporterade någon förbättring i smärtnivå jämfört med den grupp 
som behandlats med placebo. Behandlingen tolererades väl.

Styrelsen och verkställande direktören för Diamyd Medical AB (publ), organisationsnummer 556530-1420, med säte  
i Stockholm avger härmed sin förvaltningsberättelse avseende verksamheterna i koncernen och moderbolaget för  
räkenskapsåret 1 september 2011 till och med 31 augusti 2012.
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Övriga läkemedelskandidater inom NTDDS-plattformen 
befinner sig i preklinisk utvecklingsfas. Efter räkenskapsårets slut 
har NTDDS-plattformen avyttrats tillsammans med dotterbolaget 
Diamyd, Inc.

Intressebolag
Diamyd Medical äger cirka 8 procent av aktierna i vaccinbolaget 
Protein Sciences Corporation (USA) och 19 procent av aktierna i 
diagnostikbolaget Mercodia AB (Sverige). I samband med avytt-
ringen av Diamyd, Inc. efter räkenskapsårets slut erhöll Diamyd 
Medical en ägarandel om 10 procent i genterapibolaget Peripha-
gen Holdings, Inc.

väsentliga händelser under 
räkenskapsÅret
I september 2011 tilldelades Diamyd Medical med samarbetspart-
ners ett forskningsanslag på tre miljoner USD från amerikanska  
National Institutes of Health (NIH) för att utveckla det paten-
terade Nerve Targeting Drug Delivery System (NTDDS) för 
prevention av kemoterapi-inducerad perifer neuropati. Anslaget 
gav bolaget möjlighet att bredda NTDDS-plattformen till att även 
kunna användas mot neuropati, utöver bolagets utvecklingsportfölj 
för behandling av smärta.

Diamyd Medical och University of Florida Research Founda-
tion, Incorporated (UFRF) meddelade gemensamt i november 
2011 att de nått en förlikning avseende den stämningsansökan 
som UFRF inkom med till United States Federal District Court i 
Florida, USA, mot Diamyd Medical i januari 2011. Tvisten gällde 
ett exklusivt licensavtal mellan UFRF och Diamyd Medical, och 
Diamyd Medicals sublicensiering av rättigheterna i det exklusiva 
licensavtalet till Ortho-McNeil-Janssen Pharmaceuticals, Inc. 
Sublicensen omfattade rättigheter till den GAD-baserade läkeme-
delskandidaten Diamyd®. Förlikningsbeloppet var i paritet med 
vad Diamyd Medical hade avsatt för tvisten i bokslutet per den 31 
augusti 2011, 12,8 MSEK.

I januari 2012 meddelade Diamyd Medical att en svensk 
forskarinitierad fas II-studie, DiAPREV-IT, med diabetesvaccinet 
Diamyd® var fullrekryterad. Totalt 50 barn från fyra års ålder med 
hög risk att utveckla typ 1-diabetes hade inkluderats. Syftet med 
studien är att utvärdera om förebyggande behandling med Diamyd® 
kan fördröja eller förhindra sjukdomsförloppet så att barnen inte 
utvecklar kliniska symtom på typ 1-diabetes. De första resultaten 
beräknas kunna sammanställas tre år efter att den sista deltagaren 
inkluderats, och därmed kunna presenteras 2015.

I februari 2012 publicerade den vetenskapliga tidskriften the 
New England Journal of Medicine en artikel med resultaten från 
bolagets europeiska fas III-studie med den antigenbaserade diabe-

testerapin Diamyd®. De publicerade resultaten hade tidigare presen-
terats på diabeteskonferensen ”American Diabetes Association’s 71st 
Scientific Sessions” i San Diego, USA, den 28 juni 2011. Titeln på 
artikeln är ”GAD65 Antigen Therapy in Recently Diagnosed Type 1 
Diabetes Mellitus” och har författats av J. Ludvigsson, D. Krisky, R. 
Casas, T. Battelino, L. Castaño, J. Greening, O. Kordonouri,  
T. Otonkoski, P. Pozzilli, J-J. Robert, H.J. Veeze och J. Palmer.

I maj 2012 meddelade Diamyd Medical att den sista deltagaren 
hade rekryterats till bolagets fas II-studie med läkemedelskandidaten 
NP2 Enkefalin. Fas II-studien avsåg att utvärdera NP2 Enkefalin för 
behandling av svår och långvarig cancersmärta och var den första 
större och placebokontrollerade kliniska studien med en läkemedels-
kandidat baserad på den patenterade NTDDS-tekniken. 

I juli 2012 rapporterade Diamyd Medical resultat från bolagets 
fas II-studie i cancersmärta med läkemedelskandidaten NP2 Enke-
falin. Resultaten visade att fas II-studien inte uppnådde det primära 
syftet att visa smärtlindring i patienter med allvarlig och svårbe-
handlad cancersmärta. Behandlingen tolererades väl.

väsentliga händelser efter  
räkenskapsÅrets utgÅng
I oktober 2012 meddelade Diamyd Medical att avtal tecknats om 
avyttring av det amerikanska dotterbolaget Diamyd, Inc., som 
bedriver läkemedelsutveckling främst avseende NTDDS-plattfor-
men med tillämpningar inom bland annat smärta och neuropati. 
Överlåtelsen innebar att köparen, Periphagen Holdings, Inc., utö-
ver aktierna i Diamyd, Inc., övertog de immateriella rättigheterna 
till den patenterade tekniken Nerve Targeting Drug Delivery Sys-
tem (NTDDS) samt verksamhetens alla kostnader och intäkter 
från och med 1 september 2012. Köpeskillingen utgjordes av en 
ägarandel om tio procent i Periphagen Holdings, Inc. samt en kon-
tant del som uppgick till en (1) USD. Diamyd Medical fick även 
en fordran på Diamyd, Inc. om 1 miljon USD med 15 års löptid. 
Därutöver kan Diamyd Medical erhålla upp till 9 miljoner USD om 
vissa utvecklingsresultat uppnås i så kallade milstolpsbetalningar. 
Dessutom ska Diamyd Medical erhålla 10 procent av upfront-be-
talningar och andra betalningar som Periphagen Holdings, Inc. kan 
komma att få från framtida partners, liksom royalty på försäljnings-
intäkter av NTDDS-baserade läkemedel. Periphagen Holdings, 
Inc., ägs av personer i ledningen för dotterbolaget Diamyd, Inc. 
Avtalet var villkorat av godkännande av extra bolagsstämma i 
Diamyd Medical den 30 oktober 2012. I oktober 2012 meddelade 
bolaget att den extra bolagsstämman godkänt överlåtelsen med 
erforderlig majoritet.

I oktober 2012 meddelade Diamyd Medical också att beslut 
tagits att begränsa satsningen på diabetesvaccinet Diamyd®. Den 31 
augusti 2012 hade Diamyd Medical 380 miljoner SEK i likvida medel 



Diamyd Medical Årsredovisning 2011/12  Förvaltningsberättelse14

och kortfristiga placeringar. Av dessa beslutade styrelsen att avsätta 
upp till 30 miljoner SEK till vidare utveckling av diabetesvaccinet 
Diamyd® under de kommande tre åren. Utvecklingsverksamheten 
koncentreras till dotterbolaget Diamyd Therapeutics. Ambitionen är 
att om tre år ha nya forskningsresultat som ger möjlighet till partner-
skap med större läkemedelsbolag eller annan finansiering.

diamydkoncernens intäkter och  
kostnader
nettoomsättning
Koncernens nettoomsättning uppgick till 1,1 (280,8) MSEK. I 
koncernens nettoomsättning för föregående år ingår ersättning för 
forskningstjänster samt del av den upfront-betalning som erhölls 
i samband med tidigare tecknat avtal med Ortho-McNeil-Janssen 
Pharmaceuticals, Inc.

Kostnader
Koncernens kostnader uppgick till 73,9 (176,9) MSEK. Minskning-
en av kostnaderna jämfört med föregående år beror huvudsakligen 
på avvecklingen av fas III-programmet med läkemedelskandidaten 
Diamyd® samt lägre personalkostnader. De lägre personalkostna-
derna beror på att antalet anställda är färre jämfört med föregående 
år, samt föregående års utnyttjande av personaloptioner. Därutöver 
har en nedskrivning av immateriella tillgångar avseende NTDDS-
baserade utvecklingsprojekt skett under fjärde kvartalet, vilket ökat 
periodens kostnader med 16,6 MSEK. Exklusive nedskrivningen 
uppgick koncernens kostnader för helåret till 57,3 MSEK.

Resultat
Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till –51,5 
(101,8) MSEK. Avvikelsen mellan årets resultat och föregående 
års resultat förklaras av föregående års rörelseintäkter hänförliga till 
intäkter från upfront-betalning och forskningssamarbete samt lägre 
forsknings- och utvecklingskostnader och personalkostnader.

Kassaflöde
Koncernens kassaflöde uppgick till 6,2 (–336,3) MSEK. Föränd-
ringen av kassaflödet förklaras av förändring av rörelseresultat 
(–175), placeringar i räntebärande instrument med löptid från 
tre upp till sex månader (340), periodiserad upfront-betalning 
2010/2011 (210) samt föregående års nyemission (–38). 

Likvida medel
Koncernens likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 
380,2 (435,6) MSEK per den 31 augusti 2012. Sedan 1996 har 
aktieägarna tillfört bolaget totalt 740 MSEK i olika emissioner.

Eget kapital
Per den 31 augusti 2012 uppgick eget kapital för koncernen till 
409,6 (461,0) MSEK.
 
Investeringar
Investeringarna för helåret uppgick till 0,1 (1,9) MSEK.

Externa forsknings- och utvecklingskostnader
Kostnader för forskning och utveckling (FoU) uppgick till 25,0 
(96,0) MSEK. Dessa kostnader har i enlighet med tillämpade redo-
visningsprinciper ej aktiverats i balansräkningen utan kostnadsförts 
löpande.

Resultat från övriga aktier och andelar
Diamyd Medical äger 19 procent av aktierna i Mercodia AB. Det 
redovisade värdet för detta innehav uppgår per balansdagen till 0,8 
MSEK. Diamyd Medical äger cirka 8 procent av aktierna i Protein 
Sciences Corporation. Det redovisade värdet för detta innehav 
uppgår per balansdagen till 28,4 MSEK. Diamyd Medical har inte 
erhållit utdelning från något av innehaven under året. 

Personal
Koncernen hade 16 (28) medarbetare per den 31 augusti 2012 
och medelantalet anställda under året var 18 (29) personer. De 
anställda återfinns i dotterbolagen Diamyd Therapeutics AB 7 (18) 
och Diamyd, Inc. 9 (10). Personalkostnaderna i koncernen uppgick 
till 15,7 (48,8) MSEK. För ytterligare information om medelanta-
let anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter, se not 4.

Diamyd Medical aB (publ) – moderbolaget
Nettoomsättningen i Moderbolaget uppgick till 0 (280,1) MSEK. 
Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till –44,8 
(129,1) MSEK. Nedskrivning av immateriella tillgångar samt 
nedskrivning av koncernintern fordran belastade resultatet med 
16,6 respektive 9,5 MSEK. Se vidare not 12 och not 26. Förändring 
i likvida medel uppgick till –1,1 (–329,4) MSEK. 

milJö, etik och kvalitetskontroll
Diamyd Medicals ansvar gentemot patient och samhälle är en 
viktig del i arbetet med utveckling av nya läkemedel och utförandet 
av studier. Diamyd Medicals arbete kan i hög grad påverka män-
niskors liv och hälsa och det är därför av yttersta vikt att Diamyd 
Medical inte bara följer gällande lagar och regler, utan också agerar 
på ett ansvarsfullt och etiskt riktigt sätt. 

Prekliniska och kliniska studier med Diamyd Medicals läkeme-
delskandidater utförs i samarbete med partners, exempelvis kon-
traktsforskningsföretag eller universitetsknutna forskningsgrupper. 
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Studierna ska alltid vara utformade i samråd mellan Diamyd Medi-
cal och partnern, och vara godkända av Diamyd Medical. Kliniska 
studier utförs i enlighet med Good Clinical Practice (GCP) och 
bedrivs i samarbete med väletablerade kontraktsforskningsföretag. 
Utförandet regleras enligt speciella processbeskrivningar, så kallade 
Standard Operating Procedures, samt kvalitetsavtal. Detta för att 
säkerställa att Diamyd Medicals studier alltid bedrivs enligt gäl-
lande praxis samt att lagar och bestämmelser följs. 

Diamyd Medical ska verka för ett långsiktigt miljöarbete 
och ett hållbart samhälle såväl i den dagliga verksamheten som i 
samarbetet med affärspartners, forskare och konsulter. Hållbarhets-
arbetet inom bolaget ska, med stöd av ny kunskap och erfarenhet, 
kontinuerligt utvecklas. Varje anställd ska känna ett personligt 
ansvar för att bidra till att bolaget uppfyller de mål som finns. 

Diamyd Medical har ingen egen produktion och den direkta 
miljöpåverkan bedöms vara låg. Liksom de flesta andra företag 
medför verksamheten dock viss påverkan på miljön, främst genom 
utsläpp vid resor och transporter samt energiåtgång för lokaler. 
Därutöver kan viss miljöpåverkan förekomma i samband med 
produktion av Diamyd Medicals produkter hos externa tillverkare 
liksom vid utkontrakterad forskningsverksamhet. För att säkerställa 
att Diamyd Medical kontinuerligt verkar för ett långsiktigt miljö-
arbete med minsta möjliga miljöpåverkan, både i den operativa 
verksamheten och i samarbeten med tillverkare, forskare och andra 
samarbetspartners, arbetar Diamyd Medical efter en miljöpolicy 
som omfattar energiförbrukning, avfallshantering, återvinning, 
inköp, tillverkning och transport.

riktlinJer för ersättning till ledande  
befattningshavare
Riktlinjer för anställningsvillkor för VD och ledande befattnings-
havare är att det totala villkorspaketet ska utgöra en marknadsmäs-
sig och avvägd blandning av fast lön och pensionsförmåner, övriga 
förmåner samt villkor vid uppsägning. Diamyd Medical har inte 
något bonusprogram. Styrelsen föreslår att samma riktlinjer ska 
gälla under kommande år som de riktlinjer som antogs på stämman 
2011. Dessa föreslås i omfattning årligen och är föremål för stäm-
mans beslut.

optionsprogram
Personaloptionsprogram 2008/2011
Årsstämman i Diamyd Medical fattade den 11 december 2008 
beslut om ett optionsprogram om 220 000 personaloptioner. Teck-
ningskursen vid nyteckning av aktie med stöd av optionsrätt, som 
tilldelades vederlagsfritt, sattes till 66 SEK per aktie. En tredjedel av 
programmet kunde utnyttjas tidigast från och med den 15 novem-
ber 2009, ytterligare en tredjedel den 15 november 2010 och den 

sista tredjedelen kunde utnyttjas från och med den 15 november 
2011 till och med den 31 december 2011. Utöver de 166 650 
optionerna som tilldelades personal och företagsledning tecknade 
dotterföretag i koncernen 53 350 optioner vilka kunde nyttjas 
för att täcka kostnaden för de sociala avgifterna som utgick då 
tilldelade optioner nyttjades av innehavaren. Värdering av program-
met har gjorts i enlighet med IFRS2 Aktierelaterade ersättningar. 
Programmet är avslutat och inga optioner finns utestående.

Personaloptionsprogram 2009/2012
Årsstämman i Diamyd Medical fattade den 11 december 2009 
beslut om ett optionsprogram om 580 000 personaloptioner. Teck-
ningskursen vid nyteckning av aktie med stöd av optionsrätt, som 
tilldelades vederlagsfritt, sattes till 124 SEK per aktie. En tredjedel 
av programmet kunde utnyttjas tidigast den 15 november 2010, 
ytterligare en tredjedel den 15 november 2011 och den sista tredje-
delen kan utnyttjas från och med den 15 november 2012 till och 
med den 31 december 2012. Utöver de 353 200 optionerna som 
tilldelats personal och företagsledning och de 80 800 som ännu 
inte är tilldelade har dotterföretag i koncernen tecknat 146 000 
optioner vilka är avsedda att användas för att täcka kostnaden för 
de sociala avgifter som kan komma att utgå då tilldelade optioner 
nyttjas av innehavaren. Värdering av programmet har gjorts enligt 
Black & Scholes-modellen och de viktigaste parametrarna har 
varit volatilitet 51 % och teckningskurs 124 SEK per aktie. Ränta 
motsvarande 1-årig statsskuldväxel samt 2-årig respektive 3-årig 
statsobligation har använts vid beräkningen av kostnaden. Per den 
31 augusti 2012 var 289 900 optioner utestående.

Optionsprogram 2011/2015
Årsstämman i Diamyd Medical fattade den 7 december 2011 beslut 
om ett optionsprogram om emission av högst 600 000 tecknings-
optioner. Teckningskursen vid nyteckning av aktie med stöd av 
optionsrätt sattes till 20 SEK per aktie. 

Programmet omfattar anställda i, eller medarbetare i nära an-
slutning till, Diamyd Medical-koncernen. Anställda i Sverige har 
förvärvat teckningsoptioner till beräknat marknadsvärde, vilket 
per 26 januari 2012 fastställts till 0,94 kr per teckningsoption. 
Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan ske under 
perioden 15 december 2013 – 15 december 2015. Koncernens 
anställda i USA har tilldelats optioner, vilka är knutna till fortsatt 
anställning, kostnadsfritt. En fjärdedel av dessa optioner kan ut-
nyttjas tidigast den 15 december 2012, och ytterligare fjärdedelar 
den 15 december 2013 och den 15 december 2014 samt den 
sista fjärdedelen den 15 december 2015. Av sammanlagt 600 000 
beslutade optioner har 587 000 tecknats eller tilldelats. Värdering 
av programmet har gjorts enligt Black & Scholes-modellen och 
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de viktigaste parametrarna har varit volatilitet 40 % och teck-
ningskurs 20 SEK per aktie. Per den 31 augusti 2012 var 587 000 
optioner utestående.

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 Medi-
cals utveckling och tillväxt. Osäkerheten i huruvida och i vilken 
omfattning dessa faktorer skulle kunna påverka Diamyd Medicals 
verksamhet eller finansiella ställning utgör en risk.

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

Finansieringsrisk
Diamyd Medical har inga produkter på marknaden och verksam-
heten är ännu inte vinstbringande. Bolaget kan komma att behöva 
vända sig till kapitalmarknaden för finansiering för att säkerställa 
affärsutveckling samt forsknings- och utvecklingsprojekt. Det kan 
inte garanteras att nödvändig finansiering av verksamheten finns 
tillgänglig i tid och till för Diamyd Medical acceptabla kostnader. 
Se vidare not 16 för en redogörelse avseende koncernens finansiella 
risker och finansiella riskhantering.

Risk avseende immateriella rättigheter
Det går inte att garantera att bolaget kommer att utveckla produkter 
som kan patenteras eller att licensierade patent kan vidmakthållas, 
förnyas eller utgöra tillräckliga skydd för nuvarande eller framtida 
upptäckter. Det finns ingen garanti för att tvister inte uppkommer 
kring avtal och patent eller för att uppkomna tvister kan lösas på ett 
för bolaget fördelaktigt sätt.

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

Risk avseende samarbeten och licensiering
Diamyd Medicals strategi för läkemedelsutveckling bygger på 
att utvecklingsprojekt när de nått ett visst skede licensieras ut 
till samarbetspartners. Bolaget kan också komma att inlicensiera 
projekt eller produkter. Det kan inte garanteras att Diamyd Medi-
cal framöver kommer att lyckas med att ingå samarbets- och/
eller licensavtal på för Diamyd Medical affärsmässigt fördelaktiga 
villkor.

Risker avseende myndighetsbeslut
Det kan inte uteslutas att den regulatoriska godkännandeprocessen 
på myndighetsnivå kan komma att förändras med avseende på krav 
gällande detaljer, omfånget i dokumentationen eller annat. Sådana 
myndighetsbeslut kan vara generella för branschen eller gälla 
Diamyd Medical specifikt och kan innebära ökade kostnader och 
förseningar 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.

Tillgångar vars värde är förenade med vissa  
osäkerhetsfaktorer
Investering i Protein Sciences Corporation
Bolaget innehade per den 31 augusti 2012 cirka 8 procent av ak-
tierna i Protein Sciences Corporation. Värdet på denna tillgång är 
beroende av att Protein Sciences verksamhet fortlöper enligt plan. 
Se vidare not 13.

Investering i Mercodia AB
Bolaget innehade per den 31 augusti 2012 19 procent av aktierna i 
Mercodia AB. Värdet på denna tillgång är beroende av att Mercodia 
AB fortsätter sin verksamhet enligt plan. Se vidare not 13.

NTDDS-baserade utvecklingsprojekt
De variabler som är mest känsliga vid bedömningen av tillgång-
ens värde är sannolikheten för att projekten når en kommersiell 
fas samt diskonteringsfaktorn. Den nedskrivningsprövning som 
genomförts räkenskapsårets fjärde kvartal har visat nedskrivnings-
behov. Se vidare not 12.

aktien
Antalet aktier i Diamyd Medical, per den 31 augusti 2012 uppgick 
till 29 579 133 fördelat på 28 141 257 aktier av serie B (1/10 röst) 
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samt 1 437 876 aktier av serie A (en röst), envar aktie av serie A och 
B med ett kvotvärde om 0,5 SEK. Aktien är denominerad i svenska 
kronor (SEK).

ägarförhÅllanden och ägarstruktur
Per den 31 augusti 2012 uppgick antalet aktieägare till 7 323 (8 554) 
stycken. De tio största ägarna i Diamyd Medical innehade aktier 
motsvarande 49 (48) procent av kapitalet och 65 (64) procent av 
rösterna. Aktierna av serie B och serie A är fritt överlåtbara. Enligt 
överenskommelse mellan huvudägarna Bertil Lindkvist och Anders 
Essen-Möller har emellertid Anders Essen-Möller, som äger samtliga 
utestående aktier av serie A, förbundit sig att inte överlåta aktier av 
serie A till tredjepart (gäller ej arv), utan att sådan tredjepart samti-
digt förbinder sig att erbjuda ägare av aktier av serie B att avyttra sina 
aktier av serie  B på samma finansiella villkor. Den aktieägare som har 
mer än 10 procent av röstandelen är Anders Essen-Möller med 33,92 
procent.

koncernens framtida utveckling
Diamyd Medical hade vid räkenskapsårets slut 380 MSEK i likvida 
medel och kortfristiga placeringar. Styrelsens och VD:s bedömning 
är att befintliga medel med marginal täcker bolagets kapitalbehov 
de kommande 12 månaderna.

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

SEK

Överkursfond fri 375 028 778
Balanserat resultat  –202 052 681
Årets resultat  –44 753 364

Fritt eget kapital  128 222 733

Styrelsen föreslår att moderbolagets balanserade medel om 
128 222 733 SEK överförs till ny räkning.

Bolagets resultat för räkenskapsåret samt finansiella ställning 
per den 31 augusti 2012 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 räkenskapsåret 
2011/2012.
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Bolagsstyrningsrapport

aktier och aktieägare
Aktierna i Diamyd Medical AB består av aktier av serie A (en röst) 
och aktier av serie B (1/10 röst). A-aktien är inte noterad. Det totala 
antalet aktieägare var 7 323 per den 31 augusti 2012, vilket är en 
minskning med 14 procent jämfört med föregående år.

större aktieägare 
Av tabellen nedan framgår aktieinnehav i Diamyd Medical som repre-
senterar de tio största aktieägarna i bolaget per den 31 augusti 2012.

Diamyd Medical AB är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på Nasdaq OMX Stockholm. Till grund för styrningen  
av bolaget ligger den svenska aktiebolagslagen, Nasdaq OMX Stockholms regelverk för emittenter och Svensk kod  
för bolagsstyrning (koden) liksom andra tillämpliga svenska lagar och regler. Denna bolagsstyrningsrapport ingår som 
en integrerad del i bolagets årsredovisning för 2011/2012 och är granskad av bolagets revisor. Bolaget har under  
räkenskapsåret 2011/2012 inte gjort några avvikelser från koden.

10 största aktieägarna per den 31 augusti 2012
      
Namn Aktier serie A Aktier serie B Kapitalandel, % Röstandel,%

Bertil Lindkvist – 4 220 678 14,27 9,93
Avanza Pension – 3 888 220 13,15 9,14
Östersjöstiftelsen – 1 504 828 5,09 3,54
Anders Essen-Möller 1 437 876 43 225 5,00 33,92
Nordnet Pensionförsäkring AB – 1 153 853 3,90 2,71
Orab i Skellefteå AB – 540 873 1,83 1,27
SIX SIS AG, W8IMY – 517 797 1,75 1,22
Ålandsbanken AB, W8IMY – 447 574 1,51 1,05
Clearstream Banking S.A., W8IMY – 408 919 1,38 0,96
Skandia Life Assurance LTD, Royal – 400 000 1,35 0,94

  1 437 876 13 125 967 49,23 64,68

översikt över bolagsstyrningen
Ansvaret för bolagsstyrningen i Diamyd Medical fördelas framförallt 
mellan årsstämman och eventuella extra bolagsstämmor, styrelsen, 
dess utskott och bolagets verkställande direktör. 

Nasdaq OMX Stockholms regelverk för emittenter finns tillgäng-
ligt på www.nasdaqomx.com. Svensk kod för bolagsstyrning finns 
tillgänglig på www.bolagsstyrningskollegiet.se.

Bolagsstyrningsmodell

aktieägare
Årsstämma

Externa revisorerValberedning

styrelsen 
Ersättningsutskott

VD och
Ledningsgrupp

Revisionsutskott

Externa regelverk
•  Aktiebolagslagen
•  Redovisningsregelverket
•   Nasdaq OMX Stockholms regelverk för emittenter
•  Svensk kod för bolagsstyrning
•  Övriga tillämpliga lagar och regler

Interna regelverk
•  Bolagsordning
•   Styrelsens arbetsordning och instruktion för  

verkställande direktör
•   Instruktioner till revisionsutskott och  

ersättningsutskott
•   Övriga tillämpliga policyer och instruktioner
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bolagsstämma
Diamyd Medicals högsta beslutande organ är bolagsstämman, 
där aktieägarnas inflytande i bolaget utövas. Årsstämma ska enligt 
bolagsordningen hållas inom sex månader efter räkenskapsårets 
utgång. På årsstämman beslutar aktieägarna bland annat om val av 
styrelse och styrelseordförande, hur valberedningen ska utses, val 
av revisor, fastställande av de finansiella rapporterna, disposition 
av vinstmedel eller behandling av förlust, arvode för styrelsen och 
revisorer samt riktlinjer för ersättning till verkställande direktören 
samt övriga ledande befattningshavare. 

För att kunna delta i bolagsstämma måste aktieägare vara upp-
tagen i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fem vardagar 
före stämman samt anmäla inom den tid som anges i kallelsen. Det 
finns inga begränsningar i fråga om hur många röster varje aktie-
ägare får avge vid årsstämma. 

Årsstämma 7 december 2011
Några av de beslut som fattades på årsstämman var följande:

•   Att årets vinst om 75 599 KSEK tillsammans med tidigare an-
samlade medel, totalt 172 614 KSEK, överförs i ny räkning samt 
att inte utbetala någon utdelning till aktieägarna. 

•   Omval av Anders Essen-Möller, Lars Jonsson, Joseph Janes 
och Maria-Teresa Essen-Möller. Till ny styrelseledamot valdes 
Christer Lindberg. Henrik Bonde, Sam Lindgren och Göran 
Pettersson hade avböjt omval. Omval av Anders Essen-Möller till 
styrelseordförande. 

•   Att bemyndiga styrelsen att under perioden fram till nästa års-
stämma besluta om återköp av B-aktier i Diamyd Medical. Det 
högsta antalet återköpbara aktier ska vara sådant att bolagets 
innehav av egna aktier inte vid något tillfälle överstiger fem 
procent av samtliga aktier i bolaget.  

•   Beslutades att godkänna styrelsens förlag till optionsprogram 
innefattande emission av högst 600 000 teckningsoptioner. 

Protokoll från årsstämman återfinns på Diamyd Medicals webb-
plats, www.diamyd.com.

Årsstämma 2012
Diamyd Medicals årsstämma 2012 kommer att hållas den 6 
december på IVAs Konferenscenter i Stockholm. Aktieägare som 
vill ha en fråga behandlad på årsstämman ska inkomma med en 
skriftlig begäran därom till styrelsen i god tid före årsstämman. Mer 
information finns på Diamyd Medicals webbplats.

valberedning
Valberedningen har till uppgift att lägga fram förslag till årsstäm-
man om antalet styrelseledamöter och styrelsens sammansättning, 
samt förslag om styrelsens arvodering, inklusive eventuellt särskilt 
arvode för utskottsarbete. Valberedningen ska också lägga fram 
förslag om styrelsens respektive årsstämmans ordförande samt, i 
förekommande fall, om revisorer och deras arvodering. 

Principerna för tillsättande av valberedning för årsstämmorna 
2011 och 2012 har i huvudsak varit enligt följande: Valbered-
ningen ska bestå av representanter för de tre till röstetalet största 
aktieägarna i bolaget samt styrelseordföranden (sammankallande). 
Valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före års-
stämman. Ingen ersättning har utgått för arbetet i valberedningen. 
Aktieägarna kan lämna förslag till valberedningen bland annat via 
e-post till adressen; nomination.committee@diamyd.com.

Valberedning inför årsstämman den 7 december 
2011 avseende räkenskapsåret 2010/2011
Valberedningen inför årsstämman 2010/2011 bestod av Erik Nerpin 
(företrädande aktieägaren Bertil Lindkvist), tillika ordförande, Åke 
Smids (företrädande aktieägaren Östersjöstiftelsen) samt aktieägaren 
Anders Essen-Möller, tillika styrelseordförande. Valberedningen 
utarbetade förslag avseende styrelse och styrelseordförande, styrelse-
arvode, ordförande vid stämman liksom förslag till nominerings-
process inför årsstämma avseende räkenskapsåret 2011/2012.

Valberedning inför årsstämman den 6 december 
2012 avseende räkenskapsåret 2011/2012
Nuvarande valberedning i Diamyd Medical består av Erik Nerpin 
(företräder aktieägaren Bertil Lindkvist), tillika ordförande, Åke 
Smids (företräder aktieägaren Östersjöstiftelsen) samt aktieägaren 
Anders Essen-Möller, tillika styrelseordförande. Styrelsen anser att 
nuvarande valberedning uppfyller kodens krav på oberoende och 
sammansättning. Valberedningens förslag presenteras senast två 
veckor innan årsstämman.

styrelse 
Styrelsen har som övergripande uppgift att på bästa möjliga sätt för-
valta bolagets angelägenheter för aktieägarnas räkning. I styrelsens 
uppgifter ingår bland annat att fastställa bolagets verksamhetsmål 
och strategi. Styrelsens ansvar omfattar att övervaka verkställande 
direktörens arbete genom löpande uppföljning av verksamheten. 
Styrelsen ansvarar vidare för att bolaget har effektiva system för 
uppföljning och kontroll av bolagets efterlevnad av lagar och andra 
regler som gäller för bolagets verksamhet.
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Styrelsen ska enligt bolagsordningen bestå av lägst tre och högst 
åtta ledamöter med noll till tre suppleanter. Nuvarande styrelse och 
styrelseordförande valdes vid årsstämman den 7 december 2011 
och består av Anders Essen-Möller (ordförande), Lars Jonsson, 
Maria-Teresa Essen-Möller, Joseph Janes och Christer Lindberg. En 
närmare presentation av styrelseledamöterna finns på sidan 24 i 
årsredovisningen.

Styrelsens arbete regleras primärt av aktiebolagslagen, bolags-
ordningen, koden och den arbetsordning som styrelsen fastställt 
för sitt arbete. Styrelsen ska enligt gällande arbetsordning hålla 
minst sju ordinarie styrelsemöten mellan varje årsstämma. Vid 
fyra av dessa möten behandlas kvartalsrapporter och bokslutskom-
muniké. Kallelse och skriftligt underlag för beslut och rapporter 
ska enligt arbetsordningen skickas till styrelsen en vecka före varje 
styrelsemöte. Bolagets revisor närvarar vid styrelsemöten när så 
behövs, normalt två gånger per år. Arbetsordningen är enligt aktie-
bolagslagen föremål för årlig översyn.

Styrelsens ordförande, Anders Essen-Möller, ska se till att 
styrelsens arbete bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina ålig-
ganden. Därutöver ska ordförande kontrollera att styrelsens beslut 
verkställs på ett effektivt sätt samt att styrelsens arbete årligen 
utvärderas. 

Styrelseordföranden, tillika bolagets grundare, Anders Essen-
Möller, är utöver uppdraget som ordförande även anställd i Diamyd 
Medical. Hans huvudsakliga arbetsuppgifter utgörs därvid av 
beredning av långsiktiga strategiska frågor som ligger utanför VD:s 
strategiska arbete gällande affärsplaner, utlicensiering av bolagets 
utvecklingsprojekt och patentärenden. Styrelseordföranden ingår 
inte i koncernledningen. VD deltar i styrelsens sammanträden.

Oberoende
Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska en majoritet av de stäm-
movalda styrelseledamöterna vara oberoende i förhållande till 
bolaget och bolagets ledning. Minst två av dessa ska även vara 
oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare (direkt eller 
indirekt innehav av mer än tio procent av aktierna eller rösterna i 
bolaget). 

Styrelsen bedömer att den uppfyller kodens krav på oberoende 
då de tre ledamöterna Lars Jonsson, Joseph Janes och Christer 
Lindberg är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledning-
en samt större aktieägare. Anders Essen-Möller bedöms inte vara 
oberoende eftersom han är större aktieägare i bolaget samt anställd 
i bolaget. Maria-Teresa Essen-Möller bedöms inte vara oberoende 
eftersom hon är dotter till Anders Essen-Möller. 

styrelsens arbete under 
räkenskapsÅret 2011/2012
Under året har styrelsen haft 13 protokollförda sammanträden, var-
av ett konstituerande möte, åtta ordinarie styrelsemöten och fyra 
extra styrelsemöten. Styrelsens arbete under året har varit intensivt 
med ett omfattande arbete avseende mål och strategisk inriktning 
för verksamheten. Styrelsen har också lagt fortsatt särskild vikt vid 
uppföljning av kostnadsminskning och kostnadskontroll. Övriga 
väsentliga ärenden som avhandlats under året har inkluderat 
bedömning av olika försäljnings- och avvecklingsalternativ av 
NTDDS-plattformen, affärsplaner, finansiella planer och progno-
ser, delårsrapporter och årsbokslut samt utvärdering av styrelsens, 
verkställande direktörens och ledningsgruppens arbete. Medlem-
mar i ledningsgruppen har deltagit i vissa möten som föredragande. 
Sekreterare till styrelsen har under året varit bolagets ekonomi- och 
finanschef. För information om ersättningen till styrelsen se not 4 i 
årsredovisningen.

revisionsutskott
Revisionsutskottet har till uppgift att övervaka och kvalitets-
säkra bolagets finansiella rapportering, riskhantering och interna 
kontroll. Enligt Aktiebolagslagen är det möjligt för hela styrelsen 
att fullfölja de arbetsuppgifter som faller på revisionsutskott om 
minst en ledamot är oberoende i förhållande till såväl bolag och 
bolagsledning som större aktieägare samt har redovisnings- eller 
revisionskompetens.

Mot bakgrund av verksamhetens omfattning har styrelsen i 
enlighet med koden bedömt att de frågor revisionsutskottet har 
att hantera behandlas av styrelsen i sin helhet och beslöt vid det 
konstituerande mötet i december 2011 att särskilt revisionsut-
skott inte inrättas. Det innebär i praktiken att styrelsen i sin helhet 
arbetar med och ansvarar för att kvalitetssäkra bolagets och kon-
cernens finansiella rapportering. Dessa frågor är en stående punkt 
på styrelsens dagordning vid ordinarie möten och arbetet innebär 
exempelvis att tillsammans med bolagsledning och revisorer följa 
och bedöma väsentliga redovisnings- och värderingsfrågor. Arbetet 
innebär vidare att följa upp koncernens arbete med intern kontroll. 

I samband med fastställandet av årsbokslutet i oktober 2011 
och det andra kvartalsbokslutet i april 2012 rapporterade bolagets 
revisor sina iakttagelser från granskning av årsbokslutet och delårs-
bokslutet och sin bedömning av den interna kontrollen. 
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ersättningsutskott
Ersättningsutskottet har under räkenskapsåret 2011/2012 bestått 
av oberoende styrelseledamoten Christer Lindberg samt styrelse-
ordföranden Anders Essen-Möller (ordförande). Utskottet är råd-
givande till styrelsen och har ingen egen beslutanderätt. Utskottet 
har haft till uppgift att, i enlighet med de riktlinjer som beslutades 
vid närmast föregående årsstämma den 7 december 2011, bereda 
och besluta frågor om ersättning till ledande befattningshavare 
undantaget verkställande direktörens ersättning. Utskottet har även 
i uppgift att framlägga förslag till nästkommande årsstämma om 
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Frågor om 
incitamentsprogram samt ersättning till verkställande direktören 
bereds och beslutas dock av styrelsen. Ersättningsutskottet har haft 
ett protokollfört möte under räkenskapsåret. 

För information om de principer för ersättning till ledande 
befattningshavare och övriga anställningsvillkor som beslutades vid 
årsstämman den 7 december 2011, och om ersättningar till ledande 
befattningshavare under räkenskapsåret 2011/2012, hänvisas till 
sidan 15 och not 4 i årsredovisningen. 

vd och ledningsgrupp
Bolagets verkställande direktör sedan 2011 är Peter Zerhouni.

Verkställande direktören leder bolagets verksamhet och löpan-
de förvaltning i enlighet med styrelsens anvisningar och riktlinjer. 
Verkställande direktören ansvarar för att hålla ordföranden och 
övriga styrelseledamöter informerade om bolagets utveckling samt 
att information finns tillgänglig för att styrelsen ska kunna fatta väl 
underbyggda beslut. 

Bolagets ledningsgrupp har under året bestått av sex personer 
inklusive verkställande direktören, varav tre personer baserade i 
Stockholm, Sverige och tre personer baserade i Pittsburgh, USA. 
Ledningsgruppen håller möte en gång i veckan och behandlar 
frågor kring utvecklingsverksamheten, förvaltningsfrågor, finansiell 

ställning samt affärsutveckling. Arbetet i ledningsgruppen har 
präglats av bolagets fas II-studie med läkemedelskandidaten NP2 
Enkefalin och arbete med säkerställande av kvalitet och tidsramar. 
Arbetet har även präglats av planering för olika scenarier beroende 
på resultatutfall i fas II-studien samt förberedelse för potentiell 
vidareutveckling, alternativt avveckling, av NTDDS-plattformen. 
Ledningsgruppen har även arbetat med uppföljning av fas III-pro-
grammet med Diamyd® och framtida utvecklingsplan för projektet. 
Respektive funktionsansvarig ansvarar för att beslut som fattas på 
ledningsgruppsmöten verkställs och följs upp. 

För information om ledningsgruppen hänvisas till sidan 25 i 
årsredovisningen.

revision
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Eva Blom som 
huvudansvarig revisor är Diamyd Medicals revisor. Eva Blom är 
auktoriserad revisor sedan 1986 och medlem i FAR samt huvud-
ansvarig revisor i Diamyd Medical sedan den 19 februari 2010. Eva 
Blom har utöver uppdraget i Diamyd Medical även revisionsupp-
drag bland annat i Unilever Sverige AB, NCC Roads Holding AB, 
Baxter Medical AB, Glaxo Smith Kline AB och Orion Pharma AB. 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes vid årsstämman 
2011 fram till nästa årsstämma. För information om arvode till 
revisorn hänvisas till not 6 i årsredovisningen.

Vid efterfrågan av ytterligare tjänster från Öhrlings Pricewater-
houseCoopers vid sidan av revisionsuppdraget tillhandahålls 
sådana tjänster endast i den omfattning som är förenlig med reg-
lerna i revisorslagen och FARs yrkesetiska regler avseende revisors 
opartiskhet och självständighet. 

   Närvaro vid  Närvaro vid 
Namn Ledamot sedan Oberoende styrelsesammanträden  ersättningsutskott

Anders Essen-Möller  1996, ordförande Nej* 13/13 1/1
Lars Jonsson 2007 Ja 10/13
Maria-Teresa Essen-Möller 2009 Nej* 12/13
Joseph Janes 2010 Ja 8/13
Christer Lindberg 2011 Ja 10/10** 1/1

*  Anders Essen-Möller bedöms inte vara oberoende eftersom han är större aktieägare i bolaget samt anställd i bolaget. Maria-Teresa Essen-Möller bedöms  
inte vara oberoende eftersom hon är dotter till Anders Essen-Möller. Övriga styrelseledamöter bedöms vara oberoende av såväl bolaget som större aktieägare.

** Christer Lindberg invaldes vid årsstämman den 7 december 2011. 

styrelsens sammansättning december 2011 – december 2012
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intern kontroll och riskhantering i  
samband med finansiell rapportering
Diamyd Medicals styrelse ansvarar enligt aktiebolagslagen 
och Svensk kod för bolagsstyrning för den interna kontrollen 
avseende finansiell rapportering i bolaget. Intern kontroll och 
riskhantering avseende finansiell rapportering är en process som 
syftar till att ge rimlig säkerhet avseende tillförlitligheten i den 
externa finansiella rapporteringen och säkerställa att finansiella 
rapporter är framtagna och förmedlas i överensstämmelse med 
god redovisningssed, tillämpliga lagar och förordningar samt 
övriga krav på noterade bolag. Diamyd Medicals interna kontroll 
i detta avseende består av fem huvudkomponenter: kontrollmiljö, 
riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunika-
tion samt uppföljning.

Kontrollmiljö
Kontrollmiljön i Diamyd Medical är basen för den interna kon-
trollen avseende den finansiella rapporteringen. Kontrollmiljön 
utgörs av bolagets organisationsstruktur, beslutsvägar, arbetsru-
tiner, ledningens och övrig personals befogenheter och ansvar 
samt attityder och värderingar. Kontrollmiljön dokumenteras och 
kommuniceras i styrande dokument såsom styrelsens arbetsord-
ning, instruktioner till revisionsutskott och ersättningsutskott, 
instruktion till verkställande direktören samt policyer och övriga 
instruktioner såsom ekonomihandbok, finanspolicy, informa-
tionspolicy, personalhandbok och attestinstruktioner. Dessa 
dokument ska utvärderas och uppdateras åtminstone en gång per 
år och i samband med ändringar i t ex lagstiftning, redovisnings-
standarder eller noteringsregler. 

Finansiella rapporter upprättas månadsvis för koncernen, 
moderbolaget och dotterbolagen. Styrelsen har även det övergri-
pande ansvaret för att fortlöpande träffa bolagets revisor för att 
informera sig om revisionens inriktning och omfattning samt för 
att diskutera synen på bolagets risker samt samordningen av den 
interna kontrollen och den externa revisionen. 

Riskbedömning
Riskbedömningen i Diamyd Medical omfattar att identifiera, mäta 
och så långt det är praktiskt möjligt, kartlägga källan till de risker 
som påverkar den interna kontrollen avseende den finansiella rap-
porteringen. Detta arbete inkluderar även översynen av dokument 
och policyer enligt ovan. Riskbedömningen är en integrerad del i 
den rapportering som sker till ledning och styrelse. Riskbedöm-
ningen är fokuserad på kritiska redovisningsfrågor och omfattar 
bland annat identifiering av sådana poster i resultat- och balansräk-
ningen där det typiskt, eller i det enskilda fallet, finns en förhöjd 
risk för väsentliga fel eller brister. 

För Diamyd Medicals del kan upplupna projektkostnader 
uppgå till betydande belopp, vars storlek i väsentlig utsträckning 
baseras på ledningens bedömningar. Detta har bedömts kunna ge 
upphov till risker eftersom sådana bedömningar alltid är förenade 
med osäkerhet. Andra kritiska redovisningsfrågor kan vara änd-
ringar i uppskattningar eller bedömningar, händelser efter balans-
dagen, intäktsredovisning samt värdering av bolagets tillgångar. För 
beskrivning av olika finansiella risker samt hanteringen av dessa 
hänvisas till not 16 i årsredovisningen.

Kontrollaktiviteter
Kontrollaktiviteterna innefattar såväl generella som mer detaljerade 
kontroller, avsedda att förhindra, upptäcka och korrigera fel och 
avvikelser i den finansiella rapporteringen. Finansiell rapportering 
sker månadsvis och bygger på policyer och instruktioner. Bolagets 
ekonomi- och finansfunktion analyserar och kontrollerar noggrant 
viktiga poster i redovisningen. Analys och kontroll av poster görs 
av flera personer och inbegriper jämförelser av faktiskt utfall mot 
budget och prognoser. Uppföljning sker månatligen dels genom 
möten med projektledare, dels genom möten med verkställande 
direktören. Genom denna uppföljning kan väsentliga förändringar 
analyseras vilket minskar risken för fel i den finansiella rapporte-
ringen. I samband med boksluts- och årsredovisningsarbete läggs 
särskild vikt vid att specificera och kommentera viktiga resultat- 
och balansposter. Kontrollaktiviteterna innebär även att dualitets-
principen tillämpas inom ekonomi- och finansfunktionen och att 
instruktionen till verkställande direktören anger vilka beslut som 
kräver styrelsens samtycke.

Information och kommunikation
Medarbetares förståelse för Diamyd Medicals risker i den finan-
siella rapporteringen är en viktig del i arbetet med intern kontroll. 
Väsentliga riktlinjer och instruktioner av betydelse för den finansiella 
rapporteringen uppdateras löpande och kommuniceras till berörda 
medarbetare. Den interna kommunikationen kännetecknas av att 
organisationen är liten vilket underlättar en direkt och tät kom-
munikation. 

Bolagets informationspolicy reglerar hur den finansiella 
informationen kommuniceras internt mellan ledning och övriga 
medarbetare samt externt mot marknaden. Bolagets information 
ska vara korrekt, relevant och presenteras på ett enhetligt och 
tydligt sätt. All kommunikation ska ske i enlighet med Nasdaq 
OMX Regelverk för emittenter. Information till aktieägarna ges 
genom årsredovisningen, delårsrapporter, pressmeddelanden och 
via bolagets hemsida. 
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Uppföljning
Styrelsen behandlar vid varje ordinarie styrelsesammanträde 
bolagets och koncernens ekonomiska situation bland annat genom 
de finansiella rapporter som verkställande direktören löpande till-
handahåller styrelsen. Rapporterna inkluderar bland annat resultat- 
och kassaflödesutfall gentemot budget samt resultat- och kassaflö-
desprognoser med tillhörande avvikelseanalyser och ledningens 
kommentarer till dessa. De finansiella rapporterna gör att styrelsen 
kontinuerligt kan följa verksamhetens utveckling. Kontroll och 
analyser görs av styrelse, ledning och ekonomi- och finansfunk-
tion. I dessa fångas även upp behov av åtgärder eller förslag till 
förbättringar. Uppföljning sker också genom revision som utförs av 
bolagets externa revisorer.

Funktion för internrevision
Diamyd Medical saknar en särskild funktion för internrevision. 
Styrelsen har bedömt att då organisationen är liten och mycket över-
blickbar möjliggör detta en tillräckligt effektiv kontroll genom att den 
granskande funktionen väl uppfylls av olika befattningshavare inom 
organisationen. Styrelsen har därför bedömt att det inte funnits något 
behov av att inrätta en särskild funktion för internrevision. 

Styrelsen i Diamyd Medical AB



Styrelse
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anders Essen-Möller
Styrelseordförande

Född 1941. MSc. Grundare till och tidigare VD 
för Diamyd Medical. Styrelseledamot sedan 1996, 
styrelseordförande sedan år 2007. Anders Essen-
Möller grundade även Synectics Medical AB som 
såldes till Medtronic Inc. 1996.
Övriga uppdrag: Inga.
Innehav i Diamyd Medical per 31 augusti 2012: 
1 437 876 A-aktier och 43 225 B-aktier.

Maria-Teresa Essen-Möller
Styrelseledamot

Född 1970. Civilekonom. Styrelseledamot sedan 
2009. Account Manager på Creuna AB. Maria-
Teresa Essen-Möller var IR- och Kommunikations-
direktör på Diamyd Medical 1997–1999. 
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Creative 
Antibiotics AB och Stiftelsen Adolf Fredriks och 
Gustav Vasa Barnkrubba. 
Innehav i Diamyd Medical per 31 augusti 2012: 
36 000 B-aktier.

Joseph Janes 
Oberoende styrelseledamot

Född 1965. Juris Doctor, American University, 
Washington College of Law, Washington DC. 
Styrelseledamot sedan 2010. Tidigare ledamot 
i styrelsen mellan år 2005 och 2007 och ord-
förande i styrelsen under åren 2006 och 2007. 
Joseph Janes bor och arbetar i USA. 
Övriga uppdrag: Inga.
Innehav i Diamyd Medical per 31 augusti, 2012: 
15 000 B-aktier.

Lars Jonsson
Oberoende styrelseledamot

Född 1948. BSc, Stanford Graduate Business 
School Senior Executive Program. Styrelseledamot 
sedan 2007. Styrelseordförande och koncernchef 
i Seattlebaserade Stellar Holdings-gruppen.  
I denna ingår även ByggVesta-koncernen i Sverige.  
Övriga uppdrag: Svensk honorärskonsul i State 
of Washington och Oregon. Ambassadör för 
Barndiabetesfonden.
Innehav i Diamyd Medical per 31 augusti 2012: 
2 300 B-aktier.

Christer Lindberg
Oberoende styrelseledamot

Född 1948. Civilekonom, MBA. Styrelseledamot 
sedan 2011. Affärsrådgivare i det egna bolaget 
Tyrlin AB. Tidigare tjänstgjorde Christer Lindberg 
som VD under 12 år i Almi Företagspartner 
Stockholm AB, och även som VD i Almi Investe-
ringsfond AB.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Dannemora 
Mineral AB, Lightlab Sweden AB, Noxon AB,  
Barnemorskegruppen Mama Mia AB och styrelse-
ordförande i Scandinavian Energy Efficiency AB.
Innehav i Diamyd Medical per 31 augusti 2012: 
10 000 B-aktier.



Ledning

Peter Zerhouni
VD och koncernchef

Född 1972. Biologiexamen från Lunds universitet 
och civilekonomexamen från Lunds universitet och 
UC Berkeley. Från 1999 till 2006 arbetade Peter 
Zerhouni på ING Bank i Bryssel och Amsterdam, 
bl.a. inom Structured Finance. Peter Zerhouni har 
arbetat för Diamyd Medical sedan 2006 och ut-
sågs till VD och koncernchef 2011. Peter Zerhouni 
har inga väsentliga uppdrag utanför bolaget.
Innehav i Diamyd Medical per 31 augusti 2012: 
1 297 B-aktier, 25 000 personaloptioner 2009/ 
2012 och 76 000 teckningsoptioner 2011/2015.

Erika Hillborg
Chef för klinisk utveckling

Född 1967. Biomedicinarexamen från Karolinska 
Institutet i Stockholm och examen i vetenskaps-
journalistik från Uppsala universitet. Erika Hillborg 
har arbetat för Diamyd Medical sedan 2006.
Innehav i Diamyd Medical per 31 augusti 2012: 
18 000 B-aktier, 25 000 personaloptioner 2009/ 
2012 och 54 000 teckningsoptioner 2011/2015.

David Krisky
Medicinsk chef Diamyd, Inc. i USA

Född 1968. M.D. och Ph.D. i Molecular Genetics 
and Biochemistry, University of Pittsburgh. David 
Krisky var tidigare Director of Human Gene 
Therapy Applications Laboratory och Assistant 
Professor i Pathology and Molecular Genetics and 
Biochemistry vid University of Pittsburgh. David 
Krisky har arbetat för Diamyd Medical sedan 2007.
Innehav i Diamyd Medical per 31 augusti 2012: 
70 900 B-aktier, 17 500 personaloptioner 2009/ 
2012 och 54 000 personaloptioner 2011/2015.
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Revisorer
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med adress 113 97 Stockholm, är bolagets revisor med Eva Blom som huvudansvarig revisor. Eva Blom är auktoriserad  
revisor sedan 1986 och medlem i FAR samt huvudansvarig revisor i Diamyd Medical sedan februari 2010. Revisionsbolaget är sedan 2011 valt för en ettårsperiod. 

anna styrud
Ekonomi- och finanschef

Född 1961. Civilekonom från Uppsala universitet. 
Tidigare erfarenhet inkluderar finanschef på 
Vasakronan och olika positioner inom finans och 
redovisning på Fläkt AB och Byggnadsstyrelsen. 
Anna Styrud har arbetat för Diamyd Medical 
sedan 2010.
Innehav i Diamyd Medical per 31 augusti 2012: 
1 500 B-aktier, 25 000 personaloptioner 2009/ 
2012 och 54 000 teckningsoptioner 2011/2015.

James Wechuck
Produktionschef Diamyd, Inc. i USA

Född 1973. Ph.D., Chemical Engineering, Uni-
versity of Pittsburgh. James Wechuck var tidigare 
Director of Manufacturing på Human Gene 
Therapy Applications Laboratory och Research 
Assistant Professor in Bioengineering vid Univer-
sity of Pittsburgh. James Wechuck har arbetat för 
Diamyd Medical sedan 2006. 
Innehav i Diamyd Medical per 31 augusti 2012: 
45 036 B-aktier, 17 500 personaloptioner 2009/ 
2012 och 54 000 personaloptioner 2011/2015.

Darren Wolfe
VD Diamyd, Inc. i USA

Född 1968. Ph.D. i Molecular Biology and Bio-
chemistry, Pennsylvania State University. Darren 
Wolfe var tidigare Research Assistant Profes-
sor vid Department of Molecular Genetics and 
Biochemistry vid University of Pittsburgh. Darren 
Wolfe har arbetat för Diamyd Medical sedan 
2006.
Innehav i Diamyd Medical per 31 augusti 2012: 
50 000 B-aktier, 25 000 personaloptioner 2009/ 
2012 och 65 000 personaloptioner 2011/2015.
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Koncernens rapport 
över totalresultat
  Sep-aug Sep-aug 
KSEK Not 2011/12 2010/11

RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning 2, 3 1 078 280 752
Övriga rörelseintäkter  9 404 7 511

SummA RÖRELSENS INTÄKTER  10 482 288 263

RÖRELSENS KOSTNADER
Råvaror och förnödenheter  – –7
Externa forsknings- och utvecklingskostnader  –25 048 –95 976
Externa patent- och licenskostnader  –2 022 –15 957
Personalkostnader 4, 5 –15 736 –48 794
Övriga externa kostnader 5, 6, 7 –12 708 –15 762
Övriga rörelsekostnader  –1 252 –
Avskrivningar och nedskrivningar materiella och immateriella tillgångar 8, 12 –17 141 –428

SummA RÖRELSENS KOSTNADER  –73 907 –176 924

RÖRELsEREsULTaT  –63 425 111 339

RÖRELSENS FINANSIELLA pOSTER
Utdelning från övriga värdepapper  – 410
Finansnetto 9 11 910 –9 906

SummA FINANSIELLA pOSTER  11 910 –9 496

REsULTaT EFTER FInansIELLa POsTER  –51 515 101 843

Inkomstskatt 10 –160 727

ÅRETs REsULTaT  –51 675 102 570

ÖvRIgT TOTALRESuLTAT
Omräkningsdifferenser  –85 120
Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt  –85 120

ÅRETs TOTaLREsULTaT  –51 760 102 690

Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK 11 –1,7 3,5

Antal aktier 11 29 579 133 29 579 133
Genomsnittligt antal aktier före utspädning 11 29 579 133 29 449 348
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 11 29 579 133 29 477 301
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Koncernens rapport 
över finansiell ställning
  31 aug 31 aug 
KSEK Not 2012 2011

TILLGÅnGaR
ANLÄggNINgSTILLgÅNgAR  
Immateriella anläggningstillgångar 12 – 16 627
Materiella anläggningstillgångar 8 1 816 2 224
Finansiella anläggningstillgångar 13 29 871 29 241

SummA ANLÄggNINgSTILLgÅNgAR  31 687 48 092

OmSÄTTNINgSTILLgÅNgAR
Varulager 14 5 5
Kundfordringar  3 175 15 179
Övriga fordringar  2 042 15 240
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 4 634 5 445
Kortfristiga placeringar 16, 17, 19 215 851 277 859
Likvida medel 16, 18, 19 164 342 157 782

SummA OmSÄTTNINgSTILLgÅNgAR  390 049 471 510

sUMMa TILLGÅnGaR  421 736 519 602

EGET KaPITaL OCH sKULDER
EgET KApITAL
Aktiekapital 25, 27, 28, 29 14 790 14 790
Övrigt tillskjutet kapital   725 025 724 737
Andra reserver  181 266
Ansamlade förluster inklusive årets resultat  –330 420 –278 819

SummA EgET KApITAL  409 576 460 974

LÅNgFRISTIgA SKuLDER
Övriga långfristiga skulder  783 –

SummA LÅNgFRISTIgA SKuLDER  783 –

KORTFRISTIgA SKuLDER 
Leverantörsskulder  5 396 9 182
Övriga kortfristiga skulder  1 196 15 323
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 4 785 34 123

SummA KORTFRISTIgA SKuLDER 20 11 377 58 628

sUMMa EGET KaPITaL OCH sKULDER  421 736 519 602
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Förändring av eget  
kapital – koncernen
  Övrigt 
  tillskjutet  Ansamlad  
KSEK  Aktiekapital  kapital  Reserver förlust Summa

InGÅEnDE BaLans 1 sEPTEMBER, 2010 14 530 687 438 146 –387 331 314 783

TOTALRESuLTAT
Årets resultat – – – 102 570 102 570
Omräkningsdifferenser – – 120 – 120

SummA TOTALRESuLTAT – – 120 102 570 102 690

TRANSAKTIONER mED AKTIEÄgARE
Nyemission 260 37 299 – – 37 559
Personaloptioner, se not 27, 28, 29 – – – 5 942 5 942

UTGÅEnDE BaLans 31 aUGUsTI, 2011 14 790 724 737 266 –278 819 460 974

InGÅEnDE BaLans 1 sEPTEMBER, 2011 14 790 724 737 266 –278 819 460 974

TOTALRESuLTAT
Årets resultat – – – –51 675 –51 675
Omräkningsdifferenser – – –85 – –85

SummA TOTALRESuLTAT – – –85 –51 675 –51 760

TRANSAKTIONER mED AKTIEÄgARE
Personaloptioner, se not 27, 28, 29 – 288 – 74 362

UTGÅEnDE BaLans 31 aUGUsTI, 2012 14 790 725 025 181 –330 420 409 576
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Moderbolagets  
resultaträkning
  Sep-aug Sep-aug 
KSEK Not 2011/12 2010/11

RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning 3 – 280 110
Övriga rörelseintäkter  – –

SummA RÖRELSENS INTÄKTER  – 280 110

RÖRELSENS KOSTNADER
Personalkostnader  – –785
Övriga externa kostnader 5, 6, 7 –30 280 –68 913
Övriga rörelsekostnader  –253 –220
Avskrivningar och nedskrivningar materiella och immateriella tillgångar 12 –16 627 –

SummA RÖRELSENS KOSTNADER  –47 160 –69 918

RÖRELsEREsULTaT  –47 160 210 192
 
RÖRELSENS FINANSIELLA pOSTER
Resultat från andelar i koncernföretag 22, 30 –74 –74 234
Nedskrivning fordran koncernföretag 26 –9 456 –
Utdelning från övriga värdepapper  – 410
Ränteintäkter och liknande resultatposter 9 11 952 6 678
Räntekostnader och liknande resultatposter 9 –15 –13 900

SummA FINANSIELLA pOSTER  2 407 –81 046

REsULTaT FÖRE sKaTTER  –44 753 129 146
 
Skatt på årets resultat 10 – –53 547

ÅRETs REsULTaT TILLIKa ÅRETs TOTaLREsULTaT  –44 753 75 599
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Moderbolagets  
balansräkning
  31 aug 31 aug 
KSEK Not 2012 2011

TILLGÅnGaR
ANLÄggNINgSTILLgÅNgAR  
Immateriella tillgångar
Förvärvad forskning och utveckling 12 – 16 627

Finansiella tillgångar
Andelar i koncernföretag 24 1 200 1 200
Fordringar hos koncernföretag 26 – 8 687
Andra långfristiga värdepappersinnehav 13 29 241 29 241

SummA ANLÄggNINgSTILLgÅNgAR  30 441 55 755

OmSÄTTNINgSTILLgÅNgAR
Kundfordringar  301 15 107
Övriga fordringar  – 13 562
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 3 917 4 919

Summa kortfristiga fordringar  4 218 33 588

Kortfristiga placeringar 16, 17, 19 215 851 277 859
Likvida medel 16, 18, 19 141 683 143 228

Summa kortfristiga placeringar och likvida medel  357 534 421 087

SummA OmSÄTTNINgSTILLgÅNgAR  361 752 454 675

sUMMa TILLGÅnGaR  392 193 510 430

EGET KaPITaL OCH sKULDER
EgET KApITAL
Bundet eget kapital
Aktiekapital 25, 27, 28, 29 14 790 14 790
Reservfond  96 609 96 609

Fritt eget kapital
Överkursfond fritt  375 029 374 741
Balanserat resultat  –202 053 –277 726
Årets resultat  –44 753 75 599

SummA EgET KApITAL  239 622 284 013

Långfristig skuld till dotterbolag 23 145 742 224 934

KORTFRISTIgA SKuLDER
Leverantörsskulder  6 179 1 091
Övriga kortfristiga skulder  –43 392
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 693 –

SummA KORTFRISTIgA SKuLDER  6 829 1 483

sUMMa EGET KaPITaL OCH sKULDER  392 193 510 430

Ställda säkerheter  – –
Ansvarsförbindelser  – –
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Förändring av eget  
kapital – moderbolaget
   Överkurs- Övrigt fritt Summa 
KSEK  Aktiekapital Reservfond fond fri eget kapital eget kapital

InGÅEnDE BaLans 1 sEPTEMBER, 2010 14 530 96 609 337 443 –133 614 314 968
Koncernbidrag – – – –203 600 –203 600
Skatteeffekter på koncernbidrag – – – 53 545 53 545
Nyemission  260 – 37 299 – 37 559
Personaloptioner, se not 27, 28, 29 – – – 5 942 5 942
Årets resultat – – – 75 599 75 599

UTGÅEnDE BaLans 31 aUGUsTI, 2011 14 790 96 609 374 742 –202 128 284 013

InGÅEnDE BaLans 1 sEPTEMBER, 2011 14 790 96 609 374 742 –202 128 284 013
Personaloptioner, se not 27, 28, 29 – – 288 74 362
Årets resultat – – – –44 753 –44 753

UTGÅEnDE BaLans 31 aUGUsTI, 2012 14 790 96 609 375 030 –246 807 239 622



Kassaflödesanalys
 KONCERNEN mODERBOLAgET

  Sep-aug Sep-aug Sep-aug Sep-aug 
KSEK Not 2011/12 2010/11 2011/12 2010/11

DEn LÖPanDE VERKsaMHETEn
Rörelseresultat  –63 424 111 339 –47 160 210 192
Erhållna räntor 12 684 4 568 13 254 4 987
Erlagda räntor och kursdifferenser –31 –8 329 –15 –6 706
Erhållen utdelning – 410 – 410
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet    
     Avskrivningar och nedskrivningar 8,12 17 141 428 16 627 –
     Övriga poster som ej ingår i kassaflödet* –192 –210 015 –85 –223 636

KassaFLÖDE FÖRE FÖRänDRInGaR aV RÖRELsEKaPITaLET –33 822 –101 599 –17 379 –14 753
    
Ökning (–) minskning (+) varulager 0 10 – –
Ökning (–) minskning (+) fordringar 25 219 –13 689 28 709 –15 856
Ökning (+) minskning (–) skulder –47 384 21 251 5 198 34

sUMMa KassaFLÖDE FRÅn DEn LÖPanDE VERKsaMHETEn –55 987 –94 027 16 528 –30 575
     
InVEsTERInGsVERKsaMHETEn    
Förändring av långfristiga mellanhavanden dotterföretag – – –79 961 –58 489
Investeringar i kortfristiga placeringar, netto 61 972 –277 859 62 008 –277 859
Investering i materiella tillgångar –93 –1 928 – –
Sålda materiella tillgångar 17 – – –

KassaFLÖDE FRÅn InVEsTERInGsVERKsaMHETEn 61 896 –279 787 –17 953 –336 348
     
FInansIERInGsVERKsaMHETEn    
Nyemission av optionsinstrument och aktier 288 37 559 288 37 559

KassaFLÖDE FRÅn FInansIERInGsVERKsaMHETEn 288 37 559 288 37 559

ÅRETs KassaFLÖDE 6 197 –336 255 –1 137 –329 364

Summa likvida medel vid periodens början 157 782 501 332 143 228 478 882
Kursdifferens i likvida medel 363 –7 295 –408 –6 290

sUMMa LIKVIDa MEDEL 18 164 342 157 782 141 683 143 228

*  I föregående årsbelopp ingår del av periodiserad upfront-betalning.
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Noter
not 1   redovisningsprinciper

koncernen
Diamyd Medical upprättar koncernredovisningen i enlighet med 
IFRS, International Financial Reporting Standards, sådana de 
antagits av EU. Koncernen följer förutom nämnda IFRS regler 
även Rådet för Finansiell Rapporterings (RFR) rekommendatio-
ner RFR  1 (Kompletterande redovisningsregler för koncerner), 
uttalanden från RFR och årsredovisningslagen. Diamyd Medical 
använder kostnadsslagsindelad resultaträkning, vilket innebär att 
rörelsens kostnader fördelas på externa forsknings- och utveck-
lingskostnader, övriga externa kostnader, personalkostnader samt 
avskrivningar och nedskrivningar. De viktigaste redovisningsprin-
ciperna som tillämpats när denna koncernredovisning upprättats 
anges nedan. Detta är samma principer som tillämpats i årsredo-
visningen 2010/2011 och har tillämpats konsekvent för samtliga 
presenterade år, om inte annat anges.

moderbolaget
Diamyd Medical AB med säte i Stockholm använder i sin redovis-
ning, liksom tidigare, de principer som gäller för juridiska personer 
som upprättar en koncernredovisning och är noterade på en reg-
lerad marknad. Det innebär i korthet fortsatt tillämpning av uttalan-
den från Rådet för Finansiell Rapportering (RFR), i den mån de är 
tillämpliga för ett moderbolag. Diamyd Medical AB följer därmed 
RFR 2 ”Redovisning för juridiska personer”. Moderbolagets princi-
per överensstämmer med koncernens om inte annat anges nedan. 
Moderbolaget ska enligt RFR 2 utforma sina rapporter i enlighet 
med samtliga tillämpliga IFRS/IAS-regler, om inte rekommenda-
tionen anger ett undantag från tillämpning.

koncernredovisning 
Koncernen består av moderbolaget Diamyd Medical AB, de hel-
ägda svenska dotterbolagen Diamyd Therapeutics AB och Diamyd 
Diagnostics AB samt det amerikanska dotterbolaget Diamyd, Inc. 

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med anskaff-
ningsvärdemetoden, utom vad beträffar omvärderingar av finan-
siella instrument som kan säljas, vilka värderas till verkligt värde. 

Dotterbolag är alla de bolag där koncernen har rätten att utforma 
finansiella och operativa strategier på ett sätt som vanligen följer med 
ett aktieinnehav uppgående till mer än hälften av rösträtterna. Före-
komsten och effekten av potentiella rösträtter som för närvarande 
är möjliga att utnyttja eller konvertera, beaktas vid bedömningen av 
huruvida koncernen utövar bestämmande inflytande över ett annat 
bolag. Dotterbolag inkluderas i koncernredovisningen från och med 
den dag då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. 
De exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då 

det bestämmande inflytandet upphör. Förvärvsmetoden används 
för redovisning av koncernens rörelseförvärv. Köpeskillingen för 
förvärvet av ett dotterföretag utgörs av verkligt värde på överlåtna 
tillgångar, skulder och de aktier som emitterats av koncernen. I 
köpeskillingen ingår även verkligt värde på alla tillgångar eller 
skulder som är en följd av en överenskommelse om villkorad 
köpeskilling. Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs när de 
uppstår. Identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder 
i ett rörelseförvärv värderas inledningsvis till verkliga värden på 
förvärvsdagen. För varje förvärv avgör koncernen om alla innehav 
utan bestämmande inflytande i det förvärvade företaget redovisas 
till verkligt värde eller till innehavets proportionella andel av det 
förvärvade företagets nettotillgångar. 

Det belopp varmed köpeskilling, eventuellt innehav utan 
bestämmande inflytande samt verkligt värde på förvärvsdagen 
på tidigare aktieinnehav överstiger verkligt värde på koncernens 
andel av identifierbara förvärvade nettotillgångar, redovisas som 
goodwill. Om beloppet understiger verkligt värde för det förvär-
vade dotterföretagets tillgångar redovisas mellanskillnaden direkt i 
rapporten över totalresultat.

omräkning av utländsk valuta
Funktionell valuta och rapportvaluta
Diamyd Medical har ett utländskt dotterbolag; Diamyd, Inc. Poster 
som ingår i den finansiella rapporten för denna enhet inom koncer-
nen är värderade till USD då detta är dotterbolagets funktionella 
valuta. I koncernredovisningen används SEK, som är moderbola-
gets funktionella valuta och rapportvaluta.

Transaktioner och balansposter
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella 
valutan enligt de valutakurser som gäller på transaktionsdagen. 
Valutakursvinster och förluster som uppkommer vid betalning av 
sådana transaktioner och vid omräkning av monetära tillgångar 
och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i 
resultaträkningen. Vinster och förluster på fordringar och skulder 
av rörelsekaraktär nettoredovisas bland övriga rörelseintäkter alter-
nativt övriga rörelsekostnader.

Koncernföretag
Resultat och finansiell ställning för alla koncernföretag som har en 
annan funktionell valuta än rapportvalutan, omräknas till koncer-
nens rapportvaluta. 

Omräkning sker enligt följande: tillgångar och skulder för var 
och en av balansräkningarna omräknas till balansdagskurs och 
intäkter och kostnader för var och en av resultaträkningarna omräk-
nas till genomsnittlig valutakurs. Om genomsnittskursen inte är en 
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rimlig uppskattning av årets totala kurseffekter från varje transak-
tionsdag, omräknas istället intäkter och kostnader per transaktions-
dagen, och alla valutakursdifferenser som uppstår vid omräkningen 
under perioden redovisas i övrigt totalresultat och ackumuleras i en 
separat del av eget kapital benämnd Reserver.

finansiella instrument, redovisning,  
upplysningar och klassificering
Diamyd Medical bedömer per varje kvartals balansdag om det 
finns objektiva bevis för att nedskrivningsbehov föreligger för en 
finansiell tillgång eller en grupp av finansiella tillgångar. Köp och 
försäljning av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen – det 
datum då koncernen förbinder sig att köpa eller sälja tillgången. Fi-
nansiella instrument redovisas första gången till verkligt värde plus 
transaktionskostnader. Finansiella tillgångar tas bort från balansräk-
ningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt 
ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker 
och förmåner som är förknippade med äganderätten.

Diamyd Medical har finansiella instrument av väsentlig karaktär 
i form av aktier och andelar i onoterade bolag vilka värderas över 
resultaträkningen enligt den värderingskategori i IAS 39 kallad 
Nivå 3, vilket innebär att data för tillgången inte baseras på obser-
verbara marknadsdata.

Finansiella tillgångar som kan säljas
Finansiella tillgångar som kan säljas är tillgångar som inte är derivat 
och där tillgångarna identifierats som att de kan säljas eller inte klas-
sificerats i någon av övriga kategorier. De ingår i anläggningstillgångar 
om ledningen inte har för avsikt att avyttra tillgången inom 12 måna-
der efter balansdagen. Investeringar i bolag med undantag av de inves-
teringar som klassas som intressebolag redovisas till marknadsvärde 
via övrigt totalresultat och värdeförändringarna ackumulerat redovisas 
som en komponent av eget kapital. Utdelning på aktieinstrument som 
kan säljas redovisas i resultaträkningen som en utdelning från övriga 
värdepapper när koncernens rätt att erhålla betalning har fastställts. 

Om marknaden för en finansiell tillgång inte är aktiv samt 
för onoterade värdepapper, fastställer Diamyd Medical verkligt 
värde genom att tillämpa värderingstekniker såsom användning av 
information avseende nyligen gjorda transaktioner på armlängds 
avstånd, hänvisning till verkligt värde för ett annat instrument som 
i allt väsentligt är likvärdigt, analys av diskonterade kassaflöden och 
optionsvärderingsmodeller. Härvid används i så stor utsträckning 
som möjligt marknadsinformation och företagsspecifik informa-
tion används i så liten utsträckning som möjligt. 

När värdepapper, som klassificerats som finansiella tillgångar 
som kan säljas, säljs eller skrivs ner, förs ackumulerade justeringar 
av verkligt värde från eget kapital till resultaträkningen som vinster 
och förluster från finansiella instrument. 

När det gäller aktier som klassificerats som tillgångar som kan 
säljas, beaktas en betydande eller utdragen nedgång i verkligt värde 
för en aktie till en nivå som ligger under dess anskaffningsvärde, 
som en indikation på att nedskrivningsbehov föreligger. Om sådant 
bevis föreligger för finansiella tillgångar som kan säljas, tas den 
ackumulerade förlusten – beräknad som skillnaden mellan anskaff-
ningsvärdet och aktuellt verkligt värde, med avdrag för eventuella 

tidigare nedskrivningar som redovisats i resultaträkningen – bort 
från eget kapital och redovisas i resultaträkningen. Nedskrivningar 
av egetkapitalinstrument, vilka redovisats i resultaträkningen, 
återförs inte över resultaträkningen. 

Kortfristiga placeringar i balansräkningen klassificeras som 
finansiella tillgångar som kan säljas, och justering av verkligt värde 
redovisas via övrigt totalresultat och värdeförändringarna ackumu-
lerat redovisas som en komponent av eget kapital. 

Kortfristiga placeringar utgörs av räntebärande placeringar 
med en ursprunglig löptid från tre upp till sex månader.

Lånefordringar och kundfordringar
Kundfordringar är icke-derivata finansiella tillgångar med fastställda 
eller fastställbara betalningar som inte är noterade på en aktiv mark-
nad. Utmärkande är att de uppstår när Diamyd Medical tillhanda-
håller pengar, varor eller tjänster direkt till en kund utan avsikt att 
handla med uppkommen fordran. De ingår i omsättningstillgångar, 
med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter 
balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Kund-
fordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till 
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivränteme-
toden, minskat med eventuell avsättning för värdeminskning. En 
avsättning för värdeminskning av kundfordringar görs när det finns 
objektiva bevis för att koncernen inte kommer att kunna erhålla alla 
belopp som är förfallna enligt fordringarnas ursprungliga villkor. Av-
sättningens storlek utgörs av skillnaden mellan tillgångens redovisade 
värde och nuvärdet av bedömda framtida kassaflöden, diskonterade 
med ursprunglig effektiv ränta. Det avsatta beloppet redovisas i 
resultaträkningen. I lånefordringar och kundfordringar ingår likvida 
medel. Likvida medel utgörs av 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.

Övriga fordringar, och i tillämpliga fall interima fordringar, 
redovisas enligt samma principer som kundfordringar.

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

personaloptionsprogram
Omfattning
Diamyd Medical har per bokslutsdagen två utestående perso-
naloptionsprogram. Om konvertering/lösen sker, ökar likvida 
medel med lösen-/konverteringskursen och aktiekapitalet ökar 
med nominellt 0,5 SEK per aktie, och det resterande inbetalda 
beloppet ökar övrigt tillskjutet kapital. För närmare beskrivning 
av de olika effekterna för programmen och antalet utestående 
optioner, se not 27–29.

Redovisningsprinciper för personaloptionsprogram
Diamyd Medical redovisar sina personaloptionsprogram i enlig-
het med IFRS 2. Rekommendationen innebär att Diamyd Medical 
värderar de aktuella programmen 2009/2012 och 2011/2015 vid 
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utställandetidpunkten till verkligt värde och sedan periodiserar 
värdet under intjänandeperioden som en personalkostnad. Vad 
gäller program 2011/2015 avser värderingen optioner som tilldelats 
anställda i USA vilka erhållit optionerna vederlagsfritt. Denna ersätt-
ning till personalen innebär att Diamyd Medical emitterar egna kapi-
talinstrument (teckningsoptioner som personalen har rätt till genom 
avtalen i programmen) och därigenom, för varje periods kostnad, får 
motsvarande minskning av ansamlade förluster (övrigt fritt kapital 
i moderbolaget). Emitteringen av eget kapitalinstrument anses här 
vara ett aktieägartillskott till dotterbolaget från moderbolaget varför 
detta redovisas som investering i dotterbolag. Investeringen bedöms 
sedan, i likhet med andra tillskott, för nedskrivningsbehov. Om ned-
skrivningsbehov föreligger för aktier i dotterbolag blir effekten att en 
finansiell kostnad redovisas i moderbolagets resultaträkning.

sociala avgifter på personaloptioner
För det utestående programmet 2009/2012 gör Diamyd Medical en 
avsättning för sociala kostnader vid varje bokslutstillfälle. Avsättning-
en för sociala kostnader beräknas enligt UFR 7, IFRS 2 och Sociala 
avgifter för noterade företag, med tillämpning av samma värderings-
modell som använts när optionerna ställdes ut. Avsättningen om-
värderas vid varje rapporttillfälle utifrån en beräkning av de avgifter 
som kan komma att erläggas när instrumenten löses. Värderingen 
görs enligt Black & Scholes-modellen där hänsyn bland annat tas till 
aktiekursen, kvarvarande tid till lösen, volatilitet och riskfri ränta. 
Utbetalningar av sociala avgifter i samband med anställdas lösen av 
optioner avräknas mot den avsättning som är gjord enligt ovan. 

För att täcka de sociala avgifterna i personaloptionsprogrammet 
förfogar Diamyd Medical över ett antal optioner som är avsedda att 
konverteras till aktier och därefter säljas för att finansiera betalningen 
av de sociala kostnaderna. Eftersom ett förmånsvärde uppstår (skill-
naden mellan lösen/teckningskurs och marknadsvärdet på aktien) 
när personaloptionerna utnyttjas kan Diamyd Medical täcka de 
sociala kostnaderna på förmånsvärdet genom att konvertera en del av 
de innehavda optionerna till aktier och sedan sälja dessa. Personal-
kostnaden som uppstår i resultaträkningen, och som avsätts löpande 
enligt UFR 7, kommer dock inte att mötas av en kostnadsminskning 
(intäkt) utan effekten uppstår endast kassaflödesmässigt.

Teckningsoptioner
De teckningsoptioner som utställts medför inte några personal-
kostnader enligt IFRS2 eller någon avsättning för sociala avgifter 
eftersom optionerna förvärvats till marknadsmässiga villkor. Erhåll-
na premier har i moderbolagets redovisning tillförts överkursfon-
den i eget kapital. I koncernredovisningen redovisas detta i övrigt 
tillskjutet kapital.

immateriella anläggningstillgÅngar
Immateriella tillgångar avser licensrättigheter, förvärvade direkt 
eller via rörelseförvärv. Utgifter för anskaffning av patentlicenser 
redovisas som en tillgång om licenserna ligger till grund för en kon-
trollerbar tillgång som bedöms kunna komma att kommersialiseras. 
Detta gäller också om licensrättigheten bedöms kunna överlåtas 
till minst det redovisade värdet. Licenserna skrivs av linjärt under 
nyttjandeperioden fr.o.m. den tidpunkt licenserna kan användas. 

Egenutvecklade patenträtter, teknologirättigheter, varumärken och 
andra liknande tillgångar upptas ej till något värde. Inga kostnader 
för utveckling i enlighet med kriterierna i IAS 38 Immateriella 
tillgångar, anses vara aktiverbara. Således kostnadsförs samtliga 
kostnader för forskning och utveckling när de uppkommer. 

För förvärvade forsknings- och utvecklingsprojekt som inte 
löpande skrivs av görs nedskrivningsprövning årligen varvid 
diskontering sker av framtida kassaflöden genererade av tillgången. 
Kassaflöden som används i nedskrivningstestet justeras för en 
bedömd sannolikhet för att projekten når en kommersiell fas och 
därigenom genererar ett kassaflöde.

materiella anläggningstillgÅngar
avskrivningar
Principen om anskaffningsvärderedovisning med linjär avskrivning 
över bedömd nyttjandeperiod tillämpas. Avskrivningar enligt plan 
har, enligt IAS 16 för materiella anläggningstillgångar och IAS 38 
för immateriella anläggningstillgångar, beräknats på ursprungliga 
anskaffningsvärden med avskrivningssatser grundade på upp-
skattningar 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.

nedskrivningar
Prövning av nedskrivningsbehov görs på materiella och immateriel-
la anläggningstillgångar när interna eller externa indikationer om 
eventuella nedskrivningsbehov påträffats i enlighet med IAS 36. 

För tillgångar med obegränsad livslängd inklusive goodwill, samt 
tillgångar som ännu ej börjat skrivas av görs denna värdering årligen 
oavsett om det finns någon indikation på en värdenedgång. Värdering 
utförs genom att värdera ett eventuellt försäljningsvärde. Återvin-
ningsvärdet är det högsta av tillgångens värde när den används och 
verkligt värde minskat med försäljningskostnaderna. Om återvin-
ningsvärdet är lägre än redovisat värde, ska en nedskrivning ske.

intäkter
Intäkter innefattar det verkliga värdet av vad som erhållits eller kom-
mer att erhållas för intäkter från forskningssamarbetsavtal, försälj-
ning av varor, övriga tjänster i koncernens löpande verksamhet och 
ränteintäkter. Intäkter redovisas exklusive mervärdesskatt, returer 
och rabatter samt efter eliminering av koncernintern försäljning. 
Diamyd Medical redovisar en intäkt när dess belopp kan mätas på ett 
tillförlitligt sätt, att det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar 
kommer att tillfalla bolaget samt att särskilda villkor har uppfyllts för 
var och en av koncernens verksamheter såsom beskrivs nedan.

Intäkter från forskningssamarbetsavtal
Upfront-betalningar
Upfront-betalningar erhålls vid ingående av samarbetsavtal och är 
inte återbetalningspliktiga. 

Enligt Diamyd Medicals tolkning av IAS 18 är en upfront-
betalning där det finns kvarstående åtaganden att utföra tjänster 
från bolagets sida att betrakta som en förskottsbetalning. Bolaget 
har då inte slutfört sin intjäning av intäkten förrän bedömd eller 
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fastställd samarbetsperiod löper ut. Beloppet periodiseras vid 
avtalets ingående enligt bedömd eller fastställd samarbetsperiod. 

Om inga förbehåll eller andra hinder finns för att erhålla 
ersättningen och denna inte är relaterad till framtida prestationer 
från Diamyd Medicals sida intäktsredovisas initial ersättning från 
motparten vid avtalets ingående.

Milstolpeersättningar
Avtalade milstolpeersättningar från en motpart redovisas när kri-
terier definierade i utlicensieringsavtal har uppfyllts och avstämts 
med motparten. Sådana kriterier kan utgöras av studieresultat, 
registrering av läkemedel eller uppnådda försäljningsmål.

Forskningstjänster
Forskningstjänster, som utförs av Diamyd Medical enligt ingångna 
samarbetsavtal och som genererar ersättningar från samarbetspartner, 
intäktsförs löpande i takt med att Diamyd Medical utför tjänsterna.

Intäkter vid försäljning av varor
Intäkter redovisas när de väsentliga riskerna och fördelarna som 
förknippas med äganderätten till varorna har övergått på köparen 
och när intäktsbeloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Intäkter från övriga tjänster
Intäkter från övriga tjänster utgörs framförallt av forskningsanslag 
som i huvudsak erhålls i dotterbolaget Diamyd, Inc. Dessa redo-
visas som övriga rörelseintäkter i resultaträkningen över samma 
period som de kostnader anslagen är tänkta att kompensera.

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

Utdelning
Utdelningsintäkter redovisas när rätten att erhålla betalning har 
fastställts.

rörelsesegment
IFRS 8 kräver att segmentinformation presenteras utifrån ledningens 
perspektiv, vilket innebär att informationen presenteras på det sätt 
som den används i den interna rapporteringen. Utgångspunkten för 
identifiering av rapporterbara rörelsesegment är den interna rap-
porteringen såsom den rapporteras till och följs upp av den högste 
verkställande beslutsfattaren. Som högste verkställande beslutsfattare 
i dessa sammanhang har koncernen identifierat verkställande direk-
tören. Koncernen har identifierat vilka segment som följs upp genom 
bolagets interna rapportering, vilket inneburit att bolaget presenterar 
segmenten på basis av landsindelning. Det resultatmått som följs upp 
är rörelseresultatet, det vill säga resultat före finansiella poster, se not 2.

pensionsskuld och pensionskostnader
Diamyd Medical tillämpar IAS 19. Bolagets anställda omfattas av 
individuella pensionsplaner, som är avgiftsbaserade och där bolaget 
har avtal med försäkringsbolag för hantering av framtida pensions-

regleringar med den anställde. För avgiftsbestämda pensionsplaner 
betalar koncernen avgifter till offentligt eller privat administrerade 
pensionsförsäkringsplaner på obligatorisk, avtalsenlig eller frivillig 
basis. Koncernen har inga ytterligare betalningsförpliktelser när 
avgifterna väl är betalda. Avgifterna redovisas som personalkost-
nader när de förfaller till betalning. Förutbetalda avgifter redovisas 
som en tillgång i den utsträckning som kontant återbetalning eller 
minskning av framtida betalningar kan komma koncernen tillgodo.

inkomstskatter
Uppskjuten skatt redovisas i sin helhet, enligt balansräknings metoden, 
på alla temporära skillnader som uppkommer mellan det skattemäs-
siga värdet på tillgångar och skulder och deras redovisade värden i 
koncernredovisningen. Den uppskjutna skatten redovisas emellertid 
inte om den uppstår till följd av en transaktion som utgör den första 
redovisningen av en tillgång eller skuld som inte är ett rörelseförvärv 
och som, vid tidpunkten för transaktionen, varken påverkar redovisat 
eller skattemässigt resultat. Uppskjuten inkomstskatt beräknas med 
tillämpning av skattesatser och lagar som har beslutats eller aviserats 
per balansdagen och som förväntas gälla när den berörda uppskjutna 
skattefordran realiseras eller den uppskjutna skatteskulden regleras. 

Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader som upp-
kommer på andelar i dotterföretag och intresseföretag, förutom där 
tidpunkten för återföring av den temporära skillnaden kan styras av 
koncernen och det är sannolikt att den temporära skillnaden inte 
kommer att återföras inom överskådlig framtid. 

Uppskjuten skattefordran ska enligt IAS 12 redovisas endast 
i den utsträckning det är troligt att avdraget kommer att utnytt-
jas. I not 10 redovisas bland annat de beräknade skattemässiga 
underskott som finns upparbetade i koncernen. De skattemässiga 
underskotten i koncernen har inga förfallodatum. Hanteringen 
av eventuell uppskjuten skatt på temporära skillnader redovisas 
och förklaras i not 10. Vidare förklaras de olika poster som ingår i 
koncernens totala skatt.

väsentliga bedömningar och  
uppskattningar
När styrelse och verkställande direktör upprättar rapporter enligt 
god redovisningssed måste vissa bedömningar och antaganden göras 
som påverkar i bokslutet redovisade värden. Dessa bedömningar 
och antaganden utgör grund för redovisade värden på tillgångar, 
skulder, intäkter och kostnader i de fall dessa inte utan vidare kan 
fastställas genom information från andra källor. De områden som 
innefattar en hög grad av bedömning som är komplex eller sådana 
områden där antaganden och uppskattningar är av väsentlig bety-
delse omfattar framförallt koncernens anläggningstillgångar vilka 
inte är föremål för handel. Det mest väsentliga för bedömningen av 
nedanstående tillgångar är utvecklingen i respektive forskningspro-
jekt. Så länge projekten framskrider så byggs ett värde i projektet 
och inget nedskrivningsbehov anses föreligga.

avvecklade verksamheter
En extra bolagsstämma i Diamyd Medical den 30 oktober 2012 god-
kände avtal om avyttring av dotterbolaget Diamyd, Inc. Ledningens 
bedömning är att IFRS 5 (Anläggningstillgångar som innehas för 
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försäljning och avvecklade verksamheter) inte ger upphov till särre-
dovisning av tillgångar, skulder och resultat hänförligt till Diamyd, 
Inc. per balansdagen 31 augusti 2012 eftersom försäljningen då inte 
uppfyllde standardens krav på att vara mycket sannolik. Upplys-
ningar om transaktionen finns i not 2 och not 5.

Immateriella anläggningstillgångar
Diamyd Medical meddelade i juli 2012 resultat av fas II-studie i can-
cersmärta med NP2 Enkephalin. Resultaten visade att fas II-studien 
inte uppnådde det primära syftet att visa smärtlindring i patienter 
med allvarlig och svårbehandlad cancersmärta. Nedskrivningspröv-
ning av bolagets NTDDS-baserade utvecklingsprojekt har lett till 
nedskrivning av hela det bokförda värdet, vilket belastar koncernens 
resultat i det fjärde kvartalet med 16,6 MSEK. Se vidare not 12.

Finansiella anläggningstillgångar
Innehav i andra bolag än intressebolag skrivs ned om en bestående 
värdenedgång kan konstateras. Dessa tillgångar värderas löpande 
utifrån tillgänglig information, se not 13.

Nedskrivningsprövning av moderbolagets fordran på Diamyd, 
Inc. har lett till en nedskrivning av hela det bokförda värdet vilket 
belastar moderbolagets resultat i det fjärde kvartalet med 9,5 
MSEK. Se vidare not 26.

Intäktsredovisning
Diamyd Medicals tolkning av IAS 18 är att den betalning som er-
hålls vid ett licensavtals ingående, (så kallad upfront-betalning), där 
det finns kvarstående åtaganden att utföra tjänster från licensgiva-
rens sida, är att betrakta som en förskottsbetalning, se not 3.

kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen har upprättats enligt IAS 7 och redovisas 
genom tillämpning av den indirekta metoden. Det redovisade 
kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller 
utbetalningar. I enlighet med IAS 7 redovisas likvida medel som 
kassa- och banktillgodohavanden samt kortfristiga placeringar 
såsom företagscertifikat med en löptid om högst 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.

leasing
Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna med 
ägandet behålls av leasegivaren klassificeras som operationell 
leasing. Betalningar som görs under leasingtiden kostnadsförs i 
resultaträkningen linjärt över leasingperioden. Koncernen har 
inga finansiella leasingavtal.

varulager
Varulager värderas till det lägsta av anskaffnings- och nettoförsälj-
ningsvärdet. Kliniska prövningsläkemedel har ej lagerförts.

avsättningar
Avsättningar redovisas när koncernen har en legal eller informell 
förpliktelse till följd av tidigare händelser, där det är sannolikt att ett 

utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera åtagandet och 
beloppet har beräknats på ett tillförlitligt sätt. I de fall en tillförlitlig 
bedömning inte kunnat göras eller osäkerheter kring åtagandet 
föreligger lämnas upplysningar om åtagandet/förhållandet som en 
ansvarsförbindelse.

händelser efter balansdagen
Händelser efter balansdagen som bekräftar förhållanden på balans-
dagen har beaktats vid upprättandet av årsredovisningen.

nya och ändrade standarder som ännu 
eJ trätt i kraft och som inte tillämpats i 
förtid av diamyd medical
IFRS 9 Finansiella instrument – gäller för räkenskapsår som 
börjar 1 januari 2013 eller senare. IFRS 9 behandlar värdering och 
klassificering av finansiella instrument. Standarden innehåller två 
primära värderingskategorier: upplupet anskaffningsvärde och 
verkligt värde. Klassificeringen sker utifrån bolagets affärsmodell 
samt karaktäristiska egenskaper i de avtalsenliga kassaflödena. Om 
bolagets affärsmodell är att inneha den finansiella tillgången i syfte 
att erhålla de avtalsenliga kassaflödena samt att de avtalsenliga 
kassa flödena utgör enbart kapitalbehov och ränta, ska värdering ske 
till upplupet anskaffningsvärde. Alla andra finansiella tillgångar ska 
värderas till verkligt värde. Standarden kommer att kompletteras 
med ytterligare delar. När standarden är komplett kommer bolaget 
att utvärdera dess inverkan på koncernens finansiella rapport. 

I övrigt bedöms inga av övriga uppdaterade standarder få nå-
gon inverkan på koncernens redovisning, varför någon upplysning 
om övriga standarder ej lämnas.

IFRS 13 Fair value measurement – syftar till att värderingar 
till verkligt värde ska bli mer konsekventa och mindre komplexa 
genom att standarden tillhandahåller en exakt definition och en 
gemensam källa i IFRS till verkligt värdevärderingar och tillhöran-
de upplysningar. Kraven utökar inte tillämpningsområdet för när 
verkligt värde ska tillämpas men tillhandahåller vägledning kring 
hur det ska tillämpas där IFRS redan kräver eller tillåter värdering 
till verkligt värde. Standarden har ännu inte antagits av EU.

IFRS 10 Consolidated financial statements – bygger på redan 
existerande principer då den identifierar kontroll som den avgörande 
faktorn för att fastställa om ett företag ska inkluderas i koncernredo-
visningen. Standarden ger ytterligare vägledning för att bistå vid fast-
ställandet av kontroll när detta är svårt att bedöma. Koncernen avser 
att tillämpa IFRS 10 för det räkenskapsår som börjar den 31 augusti 
2013 och har ännu inte utvärderat den fulla effekten på de finansiella 
rapporterna. Standarden har ännu inte antagits av EU.

IFRS 12 Disclosures of interests in other entities – omfattar 
upplysningskrav för dotterföretag, joint arrangements, intresseföre-
tag och ej konsoliderade ”structured entities”. Koncernen har ännu 
att utvärdera den fulla inverkan av IFRS 12 på de finansiella rappor-
terna. Koncernen avser att tillämpa IFRS 12 för det räkenskapsår 
som börjar den 31 augusti 2013 och har ännu inte utvärderat den 
fulla effekten på de finansiella rapporterna. Standarden har ännu 
inte antagits av EU.

Inga andra av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som ännu inte 
har trätt i kraft, väntas ha någon väsentlig inverkan på koncernen.
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segmentresultat för räkenskapsåret

 2011/12 2010/11
KSEK Sverige uSA Koncernen Sverige uSA Koncernen

Segmentets totala nettoomsättning 767 24 952 25 719 330 905 17 039 347 944
Försäljning mellan segmenten – –24 641 –24 641 –50 255 –16 937 –67 192

Summa nettoomsättning 767 311 1 078 280 650 102 280 752

Rörelseresultat –63 757 332 –63 425 113 149 –1 810 111 339

 KONCERNEN mODERBOLAgET 

KSEK 2011/12 2010/11 2011/12 2010/11

Intäkter från forskningssamarbetsavtal* – 229 806 – 229 806
Forskningstjänster – 50 304 – 50 304
Övriga tjänster 1 078 642 – –

Total 1 078 280 752 – 280 110

Försäljning mellan segmenten sker på marknadsmässiga villkor. De 
belopp som rapporteras till ledningen avseende summa tillgångar 
värderas på samma sätt som i årsredovisningen. Dessa tillgångar 
fördelas baserat på segmentets verksamhet och tillgångens fysiska 
placering. Intäkter från externa intressenter härrör från bland an-
nat intäkter från forskningssamarbetsavtal , forskningsanslag och 
forskningstjänster, se not 3.

Efter räkenskapsårets utgång har en extra bolagsstämma i 
Diamyd Medical godkänt ett avtal om avyttring av dotterbolaget 
Diamyd, Inc. till Periphagen Holdings, Inc. Avyttringen innebär 
bland annat att Periphagen Holdings, Inc. övertar rättigheterna till 
NTDDS-plattformen samt verksamhetens alla intäkter och kostna-
der från och med den 1 september 2012. Koncernen kommer efter 
avyttringen att redovisas i ett segment, Sverige.

not 2   segmentsredovisning – koncernen

Rörelse segmenten erhåller sina intäkter främst från forskningssamarbetsavtal, forskningsanslag och forskningstjänster.  
Resultatmåttet som följs upp är rörelseresultatet.

Tillgångar och skulder för segmenten 

 2011/12 2010/11
KSEK Sverige uSA Koncernen Sverige uSA Koncernen

Tillgångar 409 506 12 230 421 736 512 246 7 356 519 602
Skulder 7 212 4 948 12 160 58 491 137 58 628
Investeringar – 93 93 281 1 647 1 928

not 3   försälJningsintäkter – koncernen

*  Diamyd Medical erhöll i juli 2010 en upfront-betalning om 327,3 MSEK i samband med tecknandet av forskningssamarbetsavtal, varav 229,8 MSEK 
intäktsfördes under räkenskapsåret 2010/2011 och 97,5 MSEK intäktsfördes 2009/2010. Avtalet mellan parterna sades upp i maj 2011. 

not 4    personalkostnader samt ersättning till styrelsen,  
ledande befattningshavare och anställda – koncernen

Medelantal anställda

  varav varav  varav varav 
 2011/12 kvinnor män 2010/11 kvinnor män

Sverige 10 7 3 19 13 6
USA 8 4 4 10 6 4

Total 18 11 7 29 19 10

Könsfördelning i styrelse och koncernledning

 31 aug 2012 31 aug 2011
 Kvinnor män Kvinnor män

Styrelse 1 4 1 6
Koncernledning 2 4 3 3
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*  Av koncernens totala pensionskostnader avser 614 (526) KSEK VD, 538 (787) KSEK andra ledande befattningshavare och resterande  
281 (2 027) KSEK övrig personal.

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 

 2011/12 2010/11
 Löner och  Sociala pensions- Löner och  Sociala pensions- 
KSEK ersättningar kostnader kostnader ersättningar kostnader kostnader

Moderbolag 500 – – 839 106 –
Dotterbolag 14 524 2 884 1 433* 20 403 8 861 3 640 *

Koncernen totalt 15 024 2 884 1 433* 21 242 8 967 3 640 *

Löner och andra ersättningar fördelade per land och mellan  
styrelse och VD, ledande befattningshavare samt övrig personal 

 2011/12 2010/11 
  Andra ledande   Andra ledande  
 Styrelse befattningshavare  Styrelse befattningshavare  
KSEK och vD samt övrig personal och vD samt övrig personal

Moderbolag    
Sverige 500 – 839 –

Totalt 500 – 839 –

Dotterbolag    
Sverige 2 671 5 004 3 205 11 632
USA – 6 849 – 5 566

Totalt 2 671 11 853 3 205 17 198

Koncernen totalt 3 171 11 853 4 044 17 198

ersättningar och pensioner under  
räkenskapsÅret
styrelsen
Till styrelsens ordförande och årsstämmovalda ledamöter 
utgår arvode i enlighet med årsstämmans beslut. För arbetande 
styrelseordförande utgår fast lön. Inga övriga förmåner utgår för 
styrelsen. Under räkenskapsåret utgick 500 (716) KSEK i arvode 
till styrelsen. Som arbetande styrelseordförande har till Anders 
Essen-Möller utbetalats 1 226 (1 483) KSEK i fast lön. 

Ledande befattningshavare – VD
Bolagets VD, Peter Zerhouni, har erhållit lön och ersättningar till 
ett belopp om 1 442 (552) KSEK och förmåner om 4 (4) KSEK. 
Bolaget betalar i tjänstepensionsförsäkring 35 % av årslönen till 
VD, dock till ett maximalt belopp om tio basbelopp per år. Under 
året utgick pensionsutbetalningar till VD om 614 KSEK, varav 
178 KSEK avser föregående räkenskapsår. Pensionsförmånen ba-
seras på en pensionsålder om 65 år. Mellan bolaget och VD gäller 
en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. VD:s anställnings-
avtal innehåller ingen klausul om avgångsvederlag. VD innehar 
25 000 personaloptioner och 76 000 teckningsoptioner. Tidigare 
VD Elisabeth Lindner har i sin befattning som VD erhållit lön och 
ersättningar om 1 158 KSEK, förmåner om 8 KSEK och pensions-
förmåner om 461 KSEK under räkenskapsåret 2010/2011.

andra ledande befattningshavare
Med andra ledande befattningshavare avses, förutom VD, de fem 
personer som tillsammans med VD utgör ledningsgruppen. Till 
andra ledande befattningshavare har utgått löner och ersättningar 
om 4 916 (4 647) KSEK och förmåner om 2 (20) KSEK. Bolaget 
betalar i tjänstepensionsförsäkring 20 % av årslönen till andra 
ledande befattningshavare i Sverige. Totala pensionskostnader för 
ledande befattningshavare under året uppgick till 538 (787) KSEK. 
Pensionsförmånen baseras på en pensionsålder om 65 år. Gruppen 
innehar 283 000 personaloptioner och 108 000 teckningsoptio-
ner. Mellan bolaget och andra ledande befattningshavare gäller en 
ömsesidig uppsägningstid om tre månader. Avtalen innehåller inga 
klausuler om avgångsvederlag för den svenskanställda ledningen. 
Den amerikanska ledningens avtal innehåller avgångsvederlag 
motsvarande tre månaders ersättning. För information om riktlinjer 
för ersättning till ledande befattningshavare se sidan 15. 

För mer information om styrelse och ledande befattningsha-
vare, se sidorna 24-25 eller företagets webbsida www.diamyd.com.

Övrig personal
Till övrig personal har utgått löner och andra ersättningar till ett 
belopp om 6 934 (12 485) KSEK och förmåner om 4 (46) KSEK. 
Bolaget betalar i tjänstepensionsförsäkring 20 % av årslönen till bola-
gets tillsvidareanställda och 5 % till projektanställda, vilket under året
totalt uppgick till 281 (2 027) KSEK. I årets belopp ingår en återfö-
ring om 262 KSEK av reserverade pensionskostnader för bolagets  
tidigare VD. Gruppen innehar 195 500 personaloptioner och 68 000 
teckningsoptioner.
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Löner och ersättningar styrelse, VD och andra ledande befattningshavare      

2011/12  pensions- Övriga Aktierelaterade 
KSEK Lön/arvode kostnader förmåner ersättningar * Summa

Anders Essen-Möller, styrelseordförande 1 226 – – – 1 226
Lars Jonsson, styrelseledamot 125 – – – 125
Maria-Teresa Essen-Möller, styrelseledamot 125 – – – 125
Christer Lindberg, styrelseledamot 125 – – – 125
Joseph Janes, styrelseledamot 125 – – – 125
Peter Zerhouni, VD 1 442 614 ** 4 151 2 211

Summa styrelse och vD 3 167 614 4 151 3 936
       
Andra ledande befattningshavare 4 916 538 2 753 6 058

Summa 8 084 1 152 6 904 9 994

* Aktierelaterade ersättningar avser de kostnader som påverkat resultatet för året i enlighet med IFRS2.
** I beloppet avser 178 KSEK föregående räkenskapsår.

2010/11  pensions- Övriga Aktierelaterade 
KSEK Lön/arvode kostnader förmåner ersättningar * Summa

Anders Essen-Möller, styrelseordförande 1 483 300 – 31 1 814
Lars Jonsson, styrelseledamot 125 – – – 125
Sam Lindgren, styrelseledamot 125 – – – 125
Henrik Bonde, styrelseledamot 125 – – – 125
Maria-Teresa Essen-Möller, styrelseledamot 125 – – – 125
Göran Pettersson, styrelseledamot 125 – – – 125
Joseph Janes, styrelseledamot 214 ** – – – 214
Elisabeth Lindner, VD 1 158 461 8 799 2 426
Peter Zerhouni, VD 552 65 4 56 677

Summa styrelse och vD 4 032 826 12 886 5 756
       
Andra ledande befattningshavare 4 647 787 20 1 785 7 239

Summa 8 679 1 613 32 2 671 12 995

* Aktierelaterade ersättningar avser de kostnader som påverkat resultatet för året i enlighet med IFRS2.
** Av beloppet utgör 123 KSEK arvode för konsulttjänster.

KSEK 2011/12 2010/11

Köp av koncerninterna tjänster* 24 386 67 192
Löner 850 1 011
Aktierelaterade ersättningar** 247 639
Konsultarvode 826 1 422

* Avser transaktioner mellan dotterbolag.
** För mer information se not 4.

not 5   transaktioner med närstÅende

Under året har företag företrädda av närstående till styrelseordfö-
rande anlitats på konsultbasis. Totala arvoden under året uppgår 
till 826 (1 422) KSEK exklusive moms och avser IT-tjänster. 
Prissättningen har skett med armlängdsprincipen. Löner till 
närstående till styrelseordförande har totalt under året uppgått 
till 850 (1 011) 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 året. Bolaget har inte heller 
lämnat lån, ställt garantier eller ingått borgensförbindelser till 
eller till förmån för någon av styrelseledamöterna, ledande befatt-
ningshavare eller revisorerna i bolaget.

avyttring av dotterbolaget Diamyd, Inc.
Den 30 oktober 2012 godkände en extra bolagsstämma i Diamyd 
Medical avtal om avyttring av dotterbolaget Diamyd, Inc. Se vidare 
förvaltningsberättelsen, ”Väsentliga händelser efter räkenskapsårets 
utgång”, sidan 13, samt not 2.
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not 6   kostnaden för revision och revisionskonsultationer

 KONCERNEN mODERBOLAgET

KSEK 2011/12 2010/11 2011/12 2010/11

Öhrlings pricewaterhouseCoopers AB
Revisionsuppdrag 397 305 322 290
Revisionverksamhet utöver revisionsuppdraget 2 107 2 197
Skatterådgivning 301 27 99 27
Övriga tjänster 34 60 34 60

Total 734 499 457 574
    
Lally & Co
Revisionsuppdrag 73 47 – –
Övriga tjänster 21 68 – –

Total 94 114 – –

Diamyd Medicals hyreskontrakt är uppsagt och löper till och med 
den 31 december 2012. Inget nytt kontrakt har undertecknats per 
bokslutsdatum. Hyreskontraktet för Diamyd, Inc. löper fram till 
och med den 31 maj 2016. Koncernen har under räkenskapsåret 

2011/2012 erlagt hyra om 1 426 (1 329) KSEK inklusive Diamyd, 
Inc. För kommande räkenskapsår 2012/2013 uppgår hyran för 
Diamyd, Inc. enligt kontrakt till 541 KSEK.

not 7   hyresavtal

Avskrivningstiden är fem år för inventarier och tre år för datorer.  

KSEK 2011/12 2010/11

Anskaffningsvärde vid årets ingång 3 638 1 710
Investeringar under året 93 1 928
Sålda innehav –339 –

Anskaffningsvärde vid årets utgång 3 392 3 638

Ackumulerade avskrivningar vid årets ingång –1 414 –855
Sålda inventarier –339 –
Årets avskrivningar –253 –428
Omräkningsdifferens 91 –131

Ackumulerade avskrivningar vid årets utgång –1 915 –1 414

Bokfört värde 31 augusti 1 816 2 224
  

Moderbolaget har inga materiella anläggningstillgångar.

not 8   materiella anläggningstillgÅngar och avskrivningar

not 9   finansiella intäkter och kostnader

 KONCERNEN mODERBOLAgET

KSEK 2011/12 2010/11 2011/12 2010/11

Ränteintäkter, bank 9 513 6 305 9 247 6 238
Ränteintäkter, koncernföretag – – 500 440
Valutakursvinster 2 428 – 2 205 –

Finansiella intäkter 11 941 6 305 11 952 6 678
    
Räntekostnader –31 0 –15 –
Valutakursförluster – –16 211 – –13 900

Finansiella kostnader –31 –16 211 –15 –13 900
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not 10   skatt

Bolaget har inga andra temporära skillnader än underskottsavdrag. 
Uppskjutna skattefordringar redovisas för skattemässiga underskotts-
avdrag i den utsträckning som det är sannolikt att de kan tillgodogö-
ras genom framtida beskattningsbara vinster. Diamyd, Inc. redovisar 
en uppskjuten skattekostnad om 160 KSEK (skatte intäkt 727 KSEK) 
till följd av upplösning av tidigare aktiverade underskottsavdrag. 
Koncernen redovisade inte uppskjutna skattefordringar uppgående 

till 100 532 (83 205) KSEK avseende ackumulerade beräknade skat-
temässiga underskott uppgående till 382 252 (316 368 varav 126 335 
spärrat) KSEK som kan utnyttjas mot framtida vinst. För svenska 
aktiebolag föreligger ingen tidsmässig begränsning för möjligheten 
att kunna utnyttja förlustavdrag. Vägd genomsnittlig skattesats var 
–0,3 (–0,7) % i koncernen.

avstämning mellan faktisk och nominell skatt KONCERNEN mODERBOLAgET

KSEK 2011/12 2010/11 2011/12 2010/11

Redovisat resultat före skatt –51 515 101 842 –44 753 129 146

Skatt enligt gällande skattesats i Sverige 26,3 % 13 548 –26 784 11 770 –33 965
Effekt av utländsk skattesats 15 132 – –
Skatteeffekt ej skattepliktiga intäkter 466 1 115 2 159
Skatteeffekt ej avdragsgilla kostnader –336 –1 950 –2 589 –19 691
Skatteeffekt på avdragsgilla kostnader som ej redovisats tidigare 7 8 160 – –
Nedskrivning av tidigare aktiverade underskott –402 – – –
Skattemässiga förlustavdrag för vilka ingen     
     uppskjuten skattefordran redovisats –13 458 –49 –9 183 –49
Utnyttjande av förlustavdrag som tidigare inte redovisats – 20 103 – –

Skatt på redovisat resultat –160 727 – –53 547

 2011/12 2010/11

Årets resultat, KSEK –51 675 102 570
Genomsnittligt utestående antal aktier: 
     före utspädning 29 579 133 29 449 348
     efter utspädning 29 579 133 29 477 301
Resultat per aktie före utspädning (SEK) –1,7 3,5
Resultat per aktie efter utspädning (SEK) –1,7 3,5

För beräkning av resultat per aktie efter utspädning justeras det vägda 
genomsnittliga antalet utestående aktier för utspädnings effekten 
för potentiella aktier. Bolaget har utestående personaloptioner och 
teckningsoptioner.

not 11   resultat per aktie

not 12   immateriella anläggningstillgÅngar, avskrivningar och nedskrivningar

 KONCERNEN mODERBOLAgET

KSEK 2011/12 2010/11 2011/12 2010/11

Anskaffningsvärde vid årets ingång, patent 10 200 10 200 – –
Anskaffningsvärde vid årets ingång, forskningsprojekt 16 627 16 627 16 627 16 627
Nedskrivning, forskningsprojekt –16 627 – –16 627 –

Anskaffningsvärde vid årets utgång 10 200 26 827 – 16 627

Ackumulerade avskrivningar vid årets ingång, patent –10 200 –10 200 – –

Ackumulerade avskrivningar vid årets utgång –10 200 –10 200 – –

Bokfört värde, 31 augusti – 16 627 – 16 627
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 KONCERNEN mODERBOLAgET

KSEK 2011/12 2010/11 2011/12 2010/11

Skatteeffekt av lämnade koncernbidrag – – – –53 547
Uppskjuten skatt –160 727 – –

Total –160 727 – –53 547



Immateriella tillgångar utgörs delvis av bolagets inlicensierade 
patenträttigheter avseende GAD65 från University of Florida och 
University of California. Dessa nyttjas i forskningen och skrivs av på 
fem år. Anskaffningsvärde uppgår till 10 200 KSEK. Avskrivningen 
har skett under fem år och var per den 31 augusti 2008 helt avskriven.  

Med anledning av utfallet i en klinisk studie har nedskrivnings-
prövning skett av bolagets NTDDS-baserade utvecklingsprojekt. 

Se not 1, Immateriella anläggningstillgångar, sidan 37. Bolagets 
ledning har efter värdering, med reviderade antaganden gällande 
uppskattad kostnad, tidsram och sannolikhet att få en NTDDS-
baserad produkt till marknaden, kommit fram till bedömningen 
att hela det bokförda värdet på tillgången ska skrivas ner. Detta 
motsvarar ett belopp på 16 627 KSEK som belastar årets resultat 
med motsvarande belopp. 

   forts. Not 12

KSEK 2011/12 2010/11

Anskaffningsvärde vid årets ingång 29 241 30 678
Justering ränta konvertibelt skuldebrev 2009/2010 – –643
Ränta på konvertibelt skuldebrev 2010/2011 – 112
Kapitalförsäkring 630 –
Valutakursförändringar – –906

Anskaffningsvärde vid årets utgång 29 871 29 241

Bokfört värde, 31 augusti 29 871 29 241

not 13   finansiella anläggningstillgÅngar – koncernen/moderbolaget

Finansiella tillgångar utgörs av ett innehav av aktier i Mercodia AB, 
organisationsnummer 556157-5100, ett innehav av aktier i Protein 
Sciences Corporation, organisationsnummer 2008700, samt en 
kapitalförsäkring. Diamyd Medical AB äger 1 000 aktier i Mercodia 
AB, vilket motsvarar en ägarandel om 19 %. Det bokförda värdet 
är 800 KSEK. Diamyd Medical AB äger 5 768 548 aktier i Protein 
Sciences Corporation, vilket motsvarar en ägarandel om ca 8 %. 
Det bokförda värdet är 28 441 KSEK. Innehaven i Mercodia AB 

och Protein Sciences Corporation är inte marknadsnoterade varför 
andra data än marknadsnotering används som värderingsgrund för 
innehaven. En bedömning av värdet utgörs av bolagens rapporte-
rade finansiella resultat och ställning och utvecklingen i bolagens 
projektportföljer. Om värderingen resulterar i en väsentlig bedömd 
värdeförändring redovisas värdeförändringen i övrigt totalresultat. 
Bedömningen per den 31 augusti 2012 har resulterat i att ingen 
värdeförändring i innehaven redovisats.

not 15   förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

   
 KONCERNEN mODERBOLAgET

KSEK 2011/12 2010/11 2011/12 2010/11

Förutbetalda patentavgifter 562 533 169 56
Förutbetalda försäkringspremier 297 381 128 99
Upplupna forskningstjänster 1 465 1 719 1 465 1 719
Upplupna ränteintäkter 1 876 2 324 1 816 2 709
Övriga förutbetalda kostnader 434 488 339 336

Total 4 634 5 445 3 917 4 919

Varulagret utgörs av GAD-protein till försäljning. Några avdrag för inkurans har ej skett.

not 14   varulager
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not 16   finansiella risker

Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella ris-
ker. I finansverksamheten är koncernen exponerad framför allt för 
finansieringsrisk, valutarisk, kreditrisk och ränterisk. 

Finanspolicy
Diamyd Medicals finanspolicy anger mål, styrprinciper och an-
svarsfördelning inom finansverksamheten. Finanspolicyn reglerar 
principer för beräkning, kontroll och rapportering av finansiella 
risker. Diamyd Medicals finanspolicy utvärderas och fastställs årligen 
av styrelsen. Den finansiella riskhanteringen sköts av koncernens cen-
trala ekonomi- och finansfunktion enligt finanspolicyns riktlinjer. 

Finansieringsrisk
Finansieringsrisk definieras som risken att bolaget inte skulle ha 
tillräcklig finansiering för att kunna bedriva verksamheten. Diamyd 
Medicals policy är att likvida medel ska finnas tillgängliga för att be-
driva verksamheten minst 12 månader framåt. Diamyd Medical är 
ett utvecklingsbolag och finansieringskällorna utgörs framförallt av 
intäkter från utlicensieringsavtal och nyemittering av aktier. Till viss 
del finansieras de projekt som drivs i det amerikanska dotterbolaget 
Diamyd, Inc. via forskningsanslag. Utvärdering av olika former av 
finansiering görs regelbundet. Koncernen har inga räntebärande 
skulder. Rörelseskulder utgörs av leverantörsskulder med förfall 
upp till maximalt 30 dagar. 

Löptidsanalys leverantörsskulder

 KONCERNEN mODERBOLAgET

KSEK 2011/12 2010/11 2011/12 2010/11

Leverantörsskulder: 
     med förfall under 1 år 5 396 9 182 6 179 1 091
     med förfall över 1 år –  – – –

Summa 5 396 9 182 6 179 1 091

Prognoser och uppföljning av kassaflödet görs månadsvis för att 
bedöma finansieringsbehovet. Likvida medel och kortfristiga place-
ringar uppgick till 380 MSEK per den 31 augusti 2012. 

Valutarisk
Valutarisk definieras som risken att koncernens resultat och kassa-
flöde påverkas av förändringar i valutakurser. Koncernen arbetar 
på en internationell marknad med en förhållandevis hög andel av 
betalningar i utländsk valuta. Koncernen är framförallt exponerad 
mot US-dollar (USD) och Euro (EUR). 

En del av koncernens valutarisk är den valutarisk som uppstår 
vid transaktioner mellan moderbolaget och det amerikanska dot-
terbolaget Diamyd, Inc., såsom köp av forskningstjänster. Därutöver 
uppstår en valutakurseffekt vid omräkning av Diamyd, Inc:s resultat- 
och balansräkningar till SEK vilket påverkar koncernens eget kapital. 
Beloppet uppgick för räkenskapsåret 2011/2012 till 0,2 MSEK.

Koncernens kostnader exklusive avskrivningar under verksam-
hetsåret uppgick till 57 MSEK varav cirka 60 % utgjordes av kostnader 
i utländsk valuta, huvudsakligen USD och EUR. Valutakursrörelser 
påverkar bolagets resultat både positivt och negativt. Koncernens 
policy är att flöden i utländsk valuta som är kända till en hög grad av 
sannolikhet ska säkras till 75 %. Säkring har skett genom att bolaget 
hållit viss likviditet i USD och EUR. En 10 % högre USD/SEK kurs 
genomsnittligt under verksamhetsåret skulle ha ökat kostnaderna 
med cirka 3,6 MSEK. Motsvarande högre EUR/SEK kurs skulle ha 
ökat kostnaderna med cirka 0,2 MSEK.

Kreditrisk
Kreditrisk definieras som risken att en motpart inte kan uppfylla sina 
finansiella åtaganden gentemot Diamyd Medical. Kreditrisk uppstår 
i likviditetsförvaltningen vid placering av överskottslikviditet. Kredit-
risken hanteras genom att placeringar enbart sker i motparter med 
hög kreditvärdighet med beloppsramar definierade i finanspolicyn. 
Maximal tillåten löptid på placeringar är sex månader. 

Kapitalrisk
Diamyd Medicals mål avseende kapitalstruktur är att säkerställa 
förmågan till fortsatt verksamhet för att i förlängningen kunna 
generera avkastning till aktieägarna och nytta för andra intressenter. 
Diamyd Medical definierar kapital som eget kapital. Kapitalstruk-
turen kan upprätthållas eller justeras med utfärdande av nya aktier 
eller återköp av tidigare utgivna aktier.

Ränterisk 
Ränterisk definieras som risken att koncernens resultat påverkas på 
grund av förändringar i ränteläget.

Diamyd Medical har inga räntebärande skulder. I Diamyd 
Medicals finansverksamhet uppstår ränterisken i samband med pla-
cering av likviditet och att avkastningen på placeringar kan variera 
mot allmänna ränteläget beroende på vald löptid. Placeringar läggs 
med en jämn förfallostruktur för att så långt det är möjligt matcha 
placeringsförfall med förbrukningstakten av medel i verksamheten. 

not 17   kortfristiga placeringar 
   
Kortfristiga placeringar utgörs av räntebärande placeringar med löptid från tre upp till sex månader.

 KONCERNEN mODERBOLAgET

KSEK 2011/12 2010/11 2011/12 2010/11

Kortfristiga placeringar 215 851 277 859 215 851 277 859

Summa kortfristiga placeringar 215 851 277 859 215 851 277 859
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I kassa och bank ingår, förutom tillgodohavanden på bankkonton, 
även räntebärande placeringar med en ursprunglig löptid kortare 
än tre månader räknat från anskaffningsdagen. De utgörs av likvida 

placeringar som lätt kan omvandlas till ett känt belopp och som är 
utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer.

not 18   likvida medel

 KONCERNEN mODERBOLAgET

KSEK 2011/12 2010/11 2011/12 2010/11

Kassa och bank 164 342 157 782 141 683 143 228

Summa likvida medel  164 342 157 782 141 683 143 228

not 19   finansiella instrument per kategori

Kopplingen mellan Ias 39 kategorier och Diamyd Medicals balansposter i balansräkningen

 Kundfordringar och Finansiella skulder Finansiella 
 övriga kortfristiga till upplupet  tillgångar som 
KSEK fordringar anskaffningsvärde kan säljas * Totalt

Finansiella tillgångar som kan säljas – – 29 871 29 871
Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar 5 222 – – 5 222
Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader 4 634 – – 4 634
Kortfristiga placeringar 215 851 – – 215 851
Likvida medel 164 342 – – 164 342
Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder – 11 377 – 11 377

Total per den 31 augusti 2012 390 049 11 377 29 871 431 297

* Värdering baseras på nivå 3. Inga andra värderingsnivåer används. 

 Kundfordringar och Finansiella skulder Finansiella 
 övriga kortfristiga till upplupet  tillgångar som 
KSEK fordringar anskaffningsvärde kan säljas * Totalt

Finansiella tillgångar som kan säljas – – 29 241 29 241
Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar 16 857 – – 16 857
Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader 5 445 – – 5 445
Kortfristiga placeringar 277 859 – – 277 859
Likvida medel 157 782 – – 157 782
Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder – 11 243 – 11 243

Total per den 31 augusti 2011 457 943 11 243 29 241 498 427

* Värdering baseras på nivå 3. Inga andra värderingsnivåer används.
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Bolagets samtliga skulder är icke räntebärande.

not 20   skulder

 KONCERNEN mODERBOLAgET

KSEK 2011/12 2010/11 2011/12 2010/11

Upplupna semesterlöner 648 1 910 – –
Upplupna löner – 2 318 – –
Upplupna sociala avgifter 308 924 – –
Upplupna sociala avgifter på personaloptioner – 566 – –
Upplupna forskningskostnader 3 060 15 571 – –
Upplupna patent- och licenskostnader – 12 834 – –
Upplupna övriga kostnader 768 – 693 –

Total 4 785 34 123 693 –

not 21   upplupna kostnader och förutbetalda intäkter



Årets nedskrivning av andelar i koncernföretag avser nedskrivning 
av andelar som motsvaras av under året tillfört aktieägartillskott. 

Tillskotten för räkenskapsåret uppgick till 74 (74 234) KSEK  
till Diamyd Therapeutics.

not 22    resultat frÅn andelar i  
koncernföretag

not 23    moderbolagets skulder till  
dotterbolag

KSEK 2011/12 2010/11

Skuld till Diamyd Therapeutics AB 145 742 224 543
Skuld till Diamyd, Inc. – 391

Total 145 742 224 934

not 24   aktier i dotterbolag

 Organisations-   Resultat  Antal  Bokfört  
Dotterbolag nummer Säte  (KSEK)  Ägarandel aktier  värde (SEK)

Diamyd Therapeutics AB 556242-3797 Stockholm –16 242 100% 1 000 000 1 100 000
Diamyd Diagnostics AB 556552-2280 Stockholm 133 100% 1 000 100 000
Diamyd, Inc. 3695413 Pittsburgh, PA, USA –343 100% 1 000 –

KSEK 2011/12 2010/11

Ingående bokfört värde 1 200 1 200
Lämnade aktieägartillskott 74 74 234
Nedskrivning av bokfört värde –74 –74 234

Bokfört värde, 31 aug 1 200 1 200

Specifikation över förändringar i eget kapital återfinns i samman-
ställningen ”Förändring av eget kapital–Koncernen” (sidan 28). Per 
den 31 augusti 2012 fördelades Diamyd Medicals tillgångar på 28 
141 257 aktier av serie B (1/10 röst) samt 1 437 876 aktier av serie 
A (1 röst). Aktiekapitalet i Diamyd Medical uppgick vid räken-
skapsårets utgång till SEK 14 789 567 (14 789 567). Kvotvärdet är 
0,5 (0,5) SEK. Alla emitterade aktier är till fullo betalda.

not 25   aktiekapital

KSEK 2011/12 2010/11

Fordran på Diamyd Diagnostics AB – 155
Fordran på Diamyd, Inc.* – 8 531

Total – 8 687
 
*  Bolagets ledning har, efter värdering av en koncernintern fordran på dotterbolaget 

Diamyd, Inc., valt att skriva ner hela det bokförda värdet. Nedskrivningen belastar 
resultatet i moderbolaget Diamyd Medical med 9,5 MSEK. Se sidan 37, Väsentliga 
bedömningar och uppskattningar, Finansiella anläggningstillgångar.

not 26    moderbolagets fordringar pÅ 
dotterbolag

Årsstämman i Diamyd Medical fattade den 11 december 2008 
beslut om ett optionsprogram om 220 000 personaloptioner. Teck-
ningskursen vid nyteckning av aktie med stöd av optionsrätt, som 
tilldelades vederlagsfritt, sattes till 66 SEK per aktie. En tredjedel 
av programmet kunde utnyttjas tidigast från och med 15 november 
2009, ytterligare en tredjedel den 15 november 2010 och den sista 
tredjedelen kunde utnyttjas från och med den 15 november 2011 
till och med den 31 december 2011. För att täcka sociala kostnader 
för personaloptionsprogrammet emitterades teckningsoptioner till 

ett helägt dotterbolag. Värdering av programmet har gjorts i enlig-
het med IFRS2 Aktierelaterade ersättningar.

Effekt på räkenskaper
Kostnaden som belastat resultatet under 2011/2012 uppgår till 24 
(906) KSEK och motsvarande belopp har tillförts eget kapital. Belop-
pet som resultatförts avseende sociala avgifter utgör en intäkt om 117 
(2 046) KSEK. Programmet avslutades i december 2011. Redovis-
ningsprinciper för personaloptionsprogram beskrivs på sidorna 34-35.

not 27   personaloptionsprogram 2008/2011
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Årsstämman i Diamyd Medical fattade den 11 december 2009 beslut 
om ett optionsprogram om 580 000 personaloptioner. Teckningskur-
sen vid nyteckning av aktie med stöd av optionsrätt, som tilldelades 
vederlagsfritt, sattes till 124 SEK per aktie. En tredjedel av program-
met kunde utnyttjas tidigast den 15 november 2010, ytterligare 
en tredjedel den 15 november 2011 och den sista tredjedelen kan 
utnyttjas från den 15 november 2012 till och med den 31 december 
2012. Utöver de 353 200 optionerna som tilldelats personal och före-
tagsledning och de 80 800 som ej ännu är tilldelade har dotterföretag i 
koncernen tecknat 146 000 optioner vilka är avsedda att användas för 
att täcka kostnaden för de sociala avgifterna som kan komma att utgå 
då tilldelade optioner nyttjas av innehavaren. Värdering av program-
met har gjorts enligt Black & Scholes-modellen och de viktigaste 
parametrarna har varit volatilitet 51 % och teckningskurs 124 SEK per 
aktie. Ränta motsvarande 1-årig statsskuldväxel samt 2-årig respektive 
3-årig statsobligation har använts vid beräkningen av kostnaden. Vid 
fullt utnyttjande av samtliga optioner ökar antalet aktier med ca 2 %.

Effekt på räkenskaper
Beloppet som resultatförts under 2011/2012 uppgår till en intäkt om 
96 (kostnad 4 812) KSEK och motsvarande belopp har tillförts eget 

kapital. Beloppet som resultatförts avseende sociala avgifter utgör en 
intäkt om 449 (309) KSEK. Att intäktsföring har skett beror på att 
optioner har återlämnats. Framtida utnyttjande av personaloptioner 
kommer att ha en positiv effekt på bolagets finansiella ställning, 
eftersom innehavarna av personaloptioner kommer att erlägga likvid 
till bolaget i enlighet med lösenpriset för att utnyttja personalop-
tionerna. Ytterligare utbetalningar som uppkommer hänförliga till 
programmet, vilka huvudsakligen utgörs av arbetsgivaravgifter som 
utgår vid optionsutnyttjandet, täcks genom utnyttjande av de ytter-
ligare teckningsoptioner som innehas för att täcka dessa kostnader. 
Programmet medför ingen negativ inverkan på bolagets finansiella 
ställning, förutsatt att nivån på arbetsgivaravgifter inte förändras 
väsentligt under återstoden av utnyttjandeperioden. Redovisnings-
principer för personaloptionsprogram beskrivs på sidorna 34-35.

Antal personaloptioner

Beslutade, 11 dec 2009  580 000

Tilldelade  433 800
Återlämnade  –143 900
Inlösta  –

utestående, 31 aug 2012  289 900

not 28   personaloptionsprogram 2009/2012
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Vid årsstämman i Diamyd Medical den 7 december 2011 be-
slutades om ett optionsprogram om emission av högst 600 000 
teckningsoptioner. Teckningskursen vid nyteckning av aktie med 
stöd av optionsrätt sattes till 20 SEK per aktie. 

Programmet omfattar anställda i, eller medarbetare i nära 
anslutning till, Diamyd-koncernen. Anställda i Sverige har förvärvat 
teckningsoptioner till beräknat marknadsvärde, vilket per 26 
januari 2012 fastställts till 0,94 kr per teckningsoption. Teckning 
av aktier med stöd av teckningsoptioner kan ske under perioden 
15 december 2013 – 15 december 2015. Koncernens anställda i 
USA har tilldelats optioner, vilka är knutna till fortsatt anställning, 
kostnadsfritt. En fjärdedel av dessa optioner kan utnyttjas tidigast 
den 15 december 2012, och ytterligare fjärdedelar den 15 decem-
ber 2013 och den 15 december 2014 samt den sista fjärdedelen den 
15 december 2015. Av sammanlagt 600 000 beslutade optioner 
har 587 000 tecknats eller tilldelats. Värdering av programmet har 

gjorts enligt Black & Scholes-modellen och de viktigaste parametrar-
na har varit volatilitet 40 % och teckningskurs 20 SEK per aktie. Vid 
fullt utnyttjande av samtliga optioner ökar antalet aktier med ca 2 %. 

Effekter på räkenskaper
Beloppet som resultatförts under 2011/2012 uppgår till 147 (0) 
KSEK och motsvarande belopp har tillförts eget kapital.

Teckningsoptioner 

Tilldelade  306 000

personaloptioner  

Tilldelade  281 000
Återlämnade  –
Inlösta  –

utestående, 31 aug 2012  281 000

not 29   personaloptionsprogram 2011/2015

Moderbolaget lämnar årligen kapitaltäckningsgarantier till de 
svenska dotterbolagen som löpande går med underskott. Under 
2011/2012 har moderbolaget uppfyllt sin kapitaltäckningsgaranti 
till de svenska dotterbolagen genom att lämna aktieägartillskott om 
74 (74 234) KSEK.

not 30   underskott i dotterbolag
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Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncern-
redovisningen respektive årsredovisningen har upprättats i enlig-
het med de internationella redovisningsstandarder som avses i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av 
den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisnings-
standarder respektive god redovisningssed och ger en rättvisande 
bild av koncernens och moderbolagets ställning och resultat. 

Förvaltningsberättelsen för koncernen respektive moderbolag 
ger en rättvisande översikt över koncernens och moderbolagets 
verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker 
och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som 
ingår i koncernen står inför. Koncernens resultat- och balansräk-
ningar kommer att föreläggas årsstämman den 6 december 2012 
för fastställelse.

Stockholm den 14 november 2012

Peter Zerhouni
Verkställande direktör

 Anders Essen-Möller Maria-Teresa Essen-Möller Joseph Janes
 Styrelseordförande Styrelseledamot Styrelseledamot

 Lars Jonsson Christer Lindberg
 Styrelseledamot Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den 14 november 2012.
Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Eva Blom
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Vi har reviderat årsredovisningen och koncernredovisningen för Diamyd 
Medical AB för räkenskapsåret 2011-09-01 – 2012-08-31 med undantag 
för bolagsstyrningsrapporten på sidorna 18-23. Bolagets årsredovisning 
och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på 
sidorna 12-48.

styrelsens och verkställande direktörens ansvar för  
årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovis-
ningslagen och en koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt 
internationella redovisningsstandarder, såsom de antagits av EU, och årsre-
dovisningslagen, och för den interna kontroll som styrelsen och verkstäl-
lande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 
och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorernas ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen 
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 årsredovisningen och koncernredovisningen inte 
innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis 
om belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovis-
ningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom 
att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och kon-
cernredovisningen, 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 och koncern-
redovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma gransk-
ningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, 
men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna 
kontroll. En revision 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 och 
koncernredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ända-
målsenliga 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 moderbolagets finansiella ställning per den 31 augusti 2012 och av dess 
finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen, 
och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningsla-
gen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens 
finansiella ställning per den 31 augusti 2012 och av dess resultat och kas-
saflöden enligt internationella redovisningsstandarder, såsom de antagits 
av EU, och årsredovisningslagen. Våra uttalanden omfattar inte bolagsstyr-
ningsrapporten på sidorna 18-23. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker 
därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för 
moderbolaget och koncernen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi 
även reviderat förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller för-
lust, samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Diamyd 
Medical AB för räkenskapsåret 2011-09-01 – 2012-08-31. Vi har även utfört 
en lagstadgad genomgång av bolagsstyrnings-rapporten.

styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträf-
fande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande 
direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen samt 
att bolagsstyrningsrapporten på sidorna 18-23 är upprättad i enlighet med 
årsredovisningslagen.

Revisorernas ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispo-
sitioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på 
grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i 
Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till disposi-
tioner 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 och koncernredovisningen granskat väsentliga 
beslut, 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, årsredovis-
ningslagen eller bolagsordningen.

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

Därutöver har vi läst bolagsstyrningsrapporten och baserat på denna 
läsning och vår kunskap om bolaget och koncernen anser vi att vi har 
tillräcklig grund för våra uttalanden. Detta innebär att vår lagstadgade 
genomgång av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en vä-
sentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som 
en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed 
i Sverige har. 

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

En bolagsstyrningsrapport har upprättats, och dess lagstadgade 
information är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens 
övriga delar.

Stockholm den 14 november 2012 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Eva Blom
Auktoriserad revisor

till Årsstämman i diamyd medical ab, org.nr 556530-1420
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Aktien

aktien och aktiekapital
Antalet aktier i Diamyd Medical, uppgick till 29 579 133 per den 
31 augusti 2012, fördelat på 28 141 257 aktier av serie B (1/10 röst) 
samt 1 437 876 aktier av serie A (en röst), envar aktie av serie A och 
B med ett kvotvärde om 0,5 SEK. Aktien är denominerad i svenska 
kronor (SEK). Aktiekapitalet per den 31 augusti 2012, uppgick till 
14 789 567 SEK.

Aktier av serie B är noterade på Nasdaq OMX Stockholm Small 
Cap lista (tickersymbol DIAM B) samt handlas genom American 
Depository Receipts (ADR) på amerikanska OTCQX-listan via 
Bank of New York Mellon (PAL) (tickersymbol DMYDY).

aktiens utveckling och omsättning
Diamyd Medicals börskurs vid räkenskapsårets utgång den 31 augusti 
2012 var 7,3 (9,0) SEK, vilket ger ett börsvärde, räknat på antal 
utestående B-aktier, om 205 (253) MSEK. Under räkenskapsåret 
2011/2012 har aktiekursen förändrats med –18,9 (–92,6) % att 
jämföra med OMX Stockholm PI (OMXSPI) som under samma 
period förändrades med 6,0 (–7,7) %. Högst betalda kurs på Nas-
daq OMX Stockholm under räkenskapsåret var 13,4 (147,8) SEK 
och lägst betalda kurs var 6,0 (8,3) SEK. Genomsnittlig aktiekurs 
under räkenskapsåret 2011/2012 var 9,0 (91,8) SEK. 

Under räkenskapsåret omsattes via Nasdaq OMX Stockholm 
15 192 554 (68 786 681) stycken B-aktier till ett värde om totalt 
137 (1 852) MSEK. Handel i Diamyd Medicals B-aktie sker även ut-
anför Nasdaq OMX Stockholm via andra marknadsplatser (så kallade 
multilateral trading facilities), till exempel Burgundy. Aktiegrafen 
nedan framställer aktiekursutvecklingen och omsättningen för  
Diamyd Medicals B-aktie på Nasdaq OMX Stockholm under perio-
den 1 september 2011 till 31 augusti 2012 jämfört med OMXSPI.

ägarförhÅllanden och ägarstruktur
Per den 31 augusti 2012 uppgick antalet aktieägare till 7 323 
(8 554) stycken. De tio största ägarna i Diamyd Medical inne-
hade aktier motsvarande 49 (48) % av kapitalet och 65 (64) % 
av rösterna. Den största ägaren, Bertil Lindkvist, innehade aktier 
motsvarande 14,3 % av kapitalet och 9,9 % av rösterna. 

Aktierna av serie B och serie A är fritt överlåtbara. Enligt 
överenskommelse mellan huvudägarna Bertil Lindkvist och Anders 
Essen-Möller har emellertid Anders Essen-Möller, som äger samt-
liga utestående aktier av serie A, förbundit sig att inte överlåta aktier 
av serie A till tredjepart (gäller ej arv), utan att sådan tredjepart 
samtidigt förbinder sig att erbjuda ägare av aktier av serie B att 
avyttra sina aktier av serie B på samma finansiella villkor. 

50

aktiekursutveckling och omsättning 2011/2012

Diamyd Medical-aktien noterades 1997. Aktien handlas på Nasdaq OMX Stockholms lista för småbolag, Small Cap, samt 
på OTCQX-listan i USA. Räknat på sista betalkurs den 31 augusti 2012, som var 7,3 kronor, uppgick det totala börsvärdet 
i Diamyd Medical till 205 MSEK. 
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aktiekapitalets utveckling

   Aktiekapital A-aktier B-aktier Aktiekapital 
År Transaktion villkor (ökning, kr) (ökning, st) (ökning, st) (ackumulerat kr)

1996 Bolaget bildades* – 126 288 150 000 102 575 126 288
1996 Fondemission** – 638 787 – 512 500 765 075
96/97 Företrädesemission – 771 335 785 770 550 1 536 410
97/98 Företrädesemission – 1 536 410 150 785 1 385 625 3 072 820
99/00 Företrädesemission – 768 205 75 390 692 815 3 841 025
01/02 Företrädesemission 1:1, 40,00 kr 762 214 94 240 667 974 4 603 239
02/03 Inlösen optioner 1:1, 22,10 kr 12 232 – 12 232 4 615 471
02/03 Inlösen optioner 1:1, 21,79 kr 13 106 – 13 106 4 628 577
02/03 Inlösen optioner 1:1, 56,00 kr 7 801 – 7 801 4 636 378
02/03 Företrädesemission 2:1, 40,00 kr 2 318 189 – 2 318 189 6 954 567
03/04 Riktad emission 40,00 kr 1 390 913 – 1 390 913 8 345 480
04/05 Inlösen optioner 1:1 18,36 kr 72 563 – 72 563 8 418 043
05/06 Apportemission,   
 Nurel Therapeutics 55,00 kr 317 173 – 317 173 8 735 216
06/07 Warranter – 912 262 90 471 821 791 9 647 478
06/07 Inlösen optioner 1:1 50,00 kr 30 000 – 30 000 9 677 478
06/07 Inlösen optioner 1:1 50,00 kr 25 000 – 25 000 9 702 478
06/07 Riktad emission 145,75 kr 70 000 – 70 000 9 772 478
07/08 Inlösen optioner 1:1 50,00 kr 15 000 – 15 000 9 787 478
07/08 Inlösen optioner 1:1 50,00 kr 45 000 – 45 000 9 832 478
07/08 Inlösen optioner 1:1 50,00 kr 10 000 – 10 000 9 842 478
07/08 Inlösen optioner 1:1 50,00 kr 2 500 – 2 500 9 844 978
07/08 Inlösen optioner 1:1 50,00 kr 15 000 – 15 000 9 859 978
07/08 Inlösen optioner 1:1 50,00 kr 5 000 – 5 000 9 864 978
07/08 Inlösen optioner 1:1 50,00 kr 2 500 – 2 500 9 867 478
07/08 Inlösen optioner 1:1 50,00 kr 13 092 – 13 092 9 880 570
07/08 Inlösen optioner 1:1 50,00 kr 10 000 – 10 000 9 890 570
07/08 Inlösen optioner 1:1 50,00 kr 10 000 – 10 000 9 900 570
07/08 Inlösen optioner 1:1 50,00 kr 10 000 – 10 000 9 910 570
07/08 Riktad emission 73,00 kr 991 000 – 991 000 10 901 570
08/09 Inlösen optioner 1:1 100,00 kr 280 902 – 280 902 11 182 472
09/10 Riktad emission 70,00 kr 3 131 091 157 267 2 973 824 14 313 563
09/10 Inlösen optioner 1:1,13 71,80 kr,  
  54,90 kr, 58,50 kr 16 931 – 16 931 14 330 494
09/10 Split*** 1:2 – 718 938 13 611 556 14 330 494
09/10 Inlösen optioner 1:2,26  54,90 kr,  
  58,50 kr 23 725 – 47 450 14 354 219
09/10 Riktad emission 0,125 145 834 – 291 668 14 500 053
09/10 Inlösen optioner 1:2,26 35,90 kr 7 533 – 15 066 14 507 586
09/10 Inlösen optioner 1:2,26 35,90 kr,  
  27,45 kr 15 021 – 30 042 14 522 607
09/10 Inlösen optioner 1:2,26 35,90 kr 7 532 – 15 063 14 530 139
10/11 Inlösen optioner 1:2,26 35,90 kr,  
  29,25 kr 53 767 – 107 533 14 583 905
10/11 Inlösen optioner 1:2,26 35,90 kr,  
  29,25 kr 41 401 – 82 802 14 625 306
10/11 Inlösen optioner 1:2,26 35,90 kr,  
  29,25 kr 19 382 – 38 764 14 644 688
10/11 Inlösen optioner 1:2,26 35,90 kr,  
  29,25 kr 91 430 – 182 859 14 736 118
10/11 Inlösen optioner 1:2,26 29,25 kr 28 589 – 57 178 14 764 707
10/11 Inlösen optioner 1:2,26 29,25 kr 24 860 – 49 720 14 789 567

SummA   14 789 567 1 437 876 28 141 257 14 789 567

* Aktiens nominella belopp uppgick till 0,50 kr ** Aktiens nominella belopp uppgick till 1 kr *** Aktiens nominella belopp uppgick efter split till 0,50 kr.
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utdelning
Diamyd Medical har hittills inte lämnat någon utdelning. Styrelsen 
föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2011/2012.

sammanfattning 10 största aktieägarna per den 31 augusti 2012

Namn Aktier serie A Aktier serie B Kapitalandel Röstandel

Bertil Lindkvist - 4 220 678 14,27% 9,93%
Avanza Pension - 3 888 220 13,15% 9,14%
Östersjöstiftelsen - 1 504 828 5,09% 3,54%
Anders Essen-Möller 1 437 876 43 225 5,00% 33,92%
Nordnet Pensionförsäkring AB - 1 153 853 3,90% 2,71%
Orab i Skellefteå AB - 540 873 1,83% 1,27%
SIX SIS AG, W8IMY - 517 797 1,75% 1,22%
Ålandsbanken AB, W8IMY - 447 574 1,51% 1,05%
Clearstream Banking S.A., W8IMY - 408 919 1,38% 0,96%
Skandia Life Assurance LTD, Royal - 400 000 1,35% 0,94%

 1 437 876 13 125 967 49,23% 64,68%

Avkastning på eget kapital Årets resultat i förhållande till 
genomsnittligt eget kapital.

Antal aktier efter full utspädning Antal aktier efter årets slut 
med beaktande av utspädningseffekten på utestående tecknings-
optioner.

Börskurs Senaste avslutskurs per den 31 augusti respektive år.

Eget kapital per aktie efter utspädning Eget kapital dividerat 
med antal aktier efter utspädning. om utspädningseffekter ej 
uppstår, dvs om eget kapital per aktie efter utspädning visar på 
ett bättre resultat än före utspädning, blir nyckeltalet att motsvara 
eget kapital per aktie före utspädning.

Eget kapital per aktie Eget kapital dividerat med antal aktier vid 
räkenskapsårets slut.

Genomsnittligt antal aktier Det vägda antalet aktier under året 
med hänsyn tagen till under perioden genomförda nyemissioner.

Kassaflöde per aktie Kassaflöde dividerat med genomsnittligt 
antal aktier.

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

P/E-tal Börskurs i förhållande till vinst per aktie.

Resultat per aktie Årets resultat dividerat med genomsnittligt 
antal aktier.

Resultat per aktie efter utspädning Årets resultat dividerat 
med antal aktier efter utspädning. Befinner sig koncernen i en 
förlustsituation används i beräkningen dock genomsnittligt antal 
aktier eftersom någon förbättring av resultatet per aktie ej är till-
låten enligt IFRS.

Soliditet Eget kapital dividerat med den totala balansomslut-
ningen per balansdagen, uttryckt i %.

Nyckeltalsdefinitioner

aktieägarstrukturen fördelad på olika storleksinnehav per den 31 augusti 2012

 Antal     marknadsvärde 
Innehav aktieägare Aktier serie A Aktier serie B Innehav Röster KSEK

1 – 500 4 147 - 745 192 2,52% 1,75% 5 440
501 – 1 000 1 304 - 1 066 604 3,61% 2,51% 7 786
1 001 – 5000 1 405 - 3 351 084 11,33% 7,88% 24 463
5 001 – 10 000 233 - 1 775 163 6,00% 4,17% 12 959
10 001 – 15 000 67 - 854 803 2,89% 2,01% 6 240
15 001 – 20 000 48 - 853 206 2,88% 2,01% 6 228
20 001 –  119 1 437 876 19 495 205 70,77% 79,67% 142 315

Totalt 7 323 1 437 876 28 141 257 100,00% 100,00% 205 431
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Femårsöversikt

KSEK 2011/12  2010/11  2009/10 2008/09 2007/08

REsULTaTRäKnInG     
Rörelsens intäkter 10 482 288 263 131 358 5 400 2 428
Rörelsens kostnader –73 907 –176 924 –134 321 –89 773 –68 935

RÖRELSERESuLTAT –63 425 111 339 –2 963 –84 373 –66 507
     
Rörelsens finansiella poster 11 910 –9 496 2 687 2 570 3 007

RESuLTAT EFTER FINANSIELLA pOSTER –51 515 101 843 –276 –81 803 –63 945

Skatt –160 727 –56 –142 –22

ÅRETs REsULTaT –51 675 102 570 –332 –81 945 –63 967
     
TILLGÅnGaR     
Immateriella anläggningstillgångar – 16 627 16 627 16 627 16 627
Materiella anläggningstillgångar 1 816 2 224 855 365 390
Finansiella anläggningstillgångar 29 871 29 241 30 678 21 418 21 418
Övriga omsättningstillgångar 9 856 35 869 19 701 13 313 10 412
Kortfristiga placeringar och likvidamedel 380 193 435 641 501 332 37 287 81 890

sUMMa TILLGÅnGaR 421 736 519 602 569 193 89 010 130 737
     
EGET KaPITaL OCH sKULDER     
Eget kapital 409 576 460 974 314 783 70 717 120 776
Långfristiga skulder 783 – – – –
Kortfristiga skulder  11 377 58 628 254 410 18 293 9 961

sUMMa EGET KaPITaL OCH sKULDER 421 736 519 602 569 193 89 010 130 737
     
KassaFLÖDEsanaLys     
Kassaflöde från den löpande verksamheten –55 987 –94 027 225 774 –74 649 –56 104
Kassaflöde från investeringsverksamheten 61 896 –279 787 –700 –138 –6 508
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 287 37 559 238 861 28 090 75 250

ÅRETs KassaFLÖDE 6 196 –336 255 463 935 –46 697 12 638
     
nyCKELTaL      
Genomsnitt antal anställda 18 29 19 14 11
Forsknings- och utvecklingskostnader, MSEK 25,0 96,0 80,8 47,2 41,7
Avkastning på eget kapital, % –11,9 26,4 –0,2 –85,7 –56,6
Soliditet, % 97 89 55 79 92
     
DaTa PER aKTIE     
Resultat per aktie före utspädning, SEK –1,7 3,5 0,0 –3,7 –6,3
Resultat per aktie efter utspädning, SEK –1,7 3,5 0,0 –3,7 –6,3
Likvida medel och kortsiktiga placeringar per aktie, SEK 12,9 14,7 17,3 1,7 7,5
Eget kapital per aktie före utspädning, SEK 13,8 15,7 10,8 3,2 11,1
Eget kapital per aktie efter utspädning, SEK 13,8 15,6 10,8 3,2 11,8
Kassaflöde per aktie, SEK –0,8 –11,4 16,8 –2,1 1,2
Börskurs per balansdagen, SEK 7,3 9,0 119,5 44,3 64,5
Kurs/eget kapital per aktie, SEK 0,5 0,6 10,5 13,8 5,8
P/E-tal, ggr Neg 2,6 Neg Neg Neg
Antal aktier per balansdagen 29 579 133 29 579 133 29 060 277 22 364 944 10 901 570
Genomsnittligt antal aktier före utspädning 29 579 133 29 449 348 27 595 347 22 001 696 10 209 192
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 29 579 133 29 477 301 27 595 347 22 001 696 10 209 192
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