Pressmeddelande den 15 maj 2020

Diamyd Medical kommer att teckna fullt ut sin andel i företrädesemission i NextCell
Pharma
Diamyd Medical kommer att investera sin pro-rata andel motsvarande cirka 3,2 MSEK i en företrädesemission i
intressebolaget NextCell Pharma AB, vilket innebär att Diamyd Medicals bokförda värde på innehavet i NextCell
Pharma efter investeringen ökar från cirka 8,5 MSEK till cirka 11,7 MSEK.
Diamyd Medical är en av huvudägarna i NextCell Pharma med en ägarandel om 12,8%. NextCell Pharma
genomför nu en företrädesemission som vid full teckning tillför NextCell Pharma cirka 25 MSEK före
emissionskostnader.

Om NextCell Pharma

Stamceller förväntas förändra hur många idag livshotande sjukdomar behandlas. NextCell Pharma AB utvecklar
ProTrans, en läkemedelskandidat bestående av stamceller för i första hand behandling av autoimmuna och
inflammatoriska sjukdomar liksom för användning vid njurtransplantationer. ProTrans består av stamceller
framtagna ur navelsträngsvävnad med NextCells patentansökta selektionsalgoritm. Parallellt med forskningen
driver NextCell biobanken Cellaviva, Skandinaviens största stamcellsbank för familjesparande av stamceller från
navelsträngsblod och navelsträngsvävnad.
Om Diamyd Medical
Diamyd Medical utvecklar läkemedel mot typ 1-diabetes. Diabetesvaccinet Diamyd® är en antigenspecifik
immunoterapi för bevarande av kroppens insulinproduktion. Diamyd® har visat på god säkerhet i studier med fler
än 1 000 patienter samt signifikant effekt i vissa prespecificerade subgrupper. Resultat från Bolagets europeiska
fas IIb-studie DIAGNODE-2, där diabetesvaccinet administreras direkt i lymfkörtel i barn och unga vuxna med
nydiagnostiserad typ 1-diabetes, förväntas kunna presenteras under det tredje kvartalet 2020. En ny anläggning för
vaccintillverkning inrättas nu i Umeå, med första prioritering att ta emot processteknologin för tillverkning av
rekombinant GAD65, den aktiva ingrediensen i det terapeutiska diabetesvaccinet Diamyd®. Diamyd Medical
utvecklar även det GABA-baserade prövningsläkemedlet Remygen® för att återskapa kroppens insulinproduktion.
En prövarinitierad Remygen®-studie med patienter som haft typ 1-diabetes i minst fem år pågår vid Uppsala
Akademiska Sjukhus. Diamyd Medical är en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB samt har
ägarandelar i det medicintekniska bolaget Companion Medical, Inc., San Diego, USA.
Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet DMYD B. FNCA
Sweden AB är Bolagets Certified Adviser; tel: +46 8-528 00 399, e-mail: info@fnca.se.
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