
 
 
Pressmeddelande den 20 november 2020 
 
Diamyd Medical kommer att teckna fullt ut sin andel i företrädesemission i NextCell 
Pharma 
 
Medical kommer att investera sin pro rata-andel motsvarande cirka 19,3 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 11,7 MSEK till cirka 30,9 MSEK. 
 
Diamyd Medical är en av huvudägarna i NextCell Pharma med en ägarandel om cirka 12,8%. Styrelsen i NextCell 
Pharma har annonserat sin avsikt att besluta om en fullt garanterad företrädesemission som vid full teckning tillför 
NextCell Pharma cirka 150 MSEK före emissionskostnader.  

-NextCell har gjort imponerande framsteg både som bolag och i sin utveckling av det stamcellsbaserade 
prövningsläkemedlet ProTrans, säger Ulf Hannelius, vd för Diamyd Medical. Genom vår utökade investering i 
NextCell tillsammans med utvecklingen av våra egna prövningsläkemedel arbetar vi målmedvetet för att kunna 
bota typ 1-diabetes. 
 
Om NextCell Pharma 
NextCell är ett cellterapibolag i fas II med läkemedelskandidaten ProTrans för behandling av typ-1 diabetes. Fokus 
är att ta ProTrans till ett marknadsgodkännande via en fas III-studie. Vidare driver NextCell Cellaviva, 
Skandinaviens största stamcellsbank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod och 
navelsträngsvävnad med tillstånd från IVO. 
 
 
Om Diamyd Medical 
Diamyd Medical utvecklar läkemedel mot typ 1-diabetes. Diabetesvaccinet Diamyd® är en antigenspecifik 
immunoterapi för bevarande av kroppens insulinproduktion. En större metastudie samt bolagets europeiska fas 
IIb-studie DIAGNODE-2, där diabetesvaccinet administrerats direkt i lymfkörtel i barn och unga vuxna med 
nydiagnostiserad typ 1-diabetes har visat statistisk signifikant effekt i en genetiskt fördefinierad patientgrupp i att 
bevara egen insulinproduktion vid 15 månader. En ny anläggning för vaccintillverkning inrättas nu i Umeå 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 samt som ett läkemedel för att förebygga kraftigt sänkt blodsocker. 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.  

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. 

 
För ytterligare information, kontakta: 
Ulf Hannelius, vd 
Tel: +46 736 35 42 41 
E-post: ulf.hannelius@diamyd.com 

Diamyd Medical AB (publ) 
Kungsgatan 29, SE-111 56 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26, Fax: +46 8 661 63 68 
E-post: info@diamyd.com Org. nr: 556242–3797 Hemsida: https://www.diamyd.com 

 
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 november 2020 
kl 08:45 CET. 
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