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 1 september 2022 – 30 november 2022  
• Periodens resultat: -33,0 (-37,8) MSEK.  

• Resultat per aktie: -0,4 (-0,5) SEK. 

• Kassaflöde från den löpande verksamheten: -27,1 (0) MSEK.  

• Likvida medel och kortfristiga placeringar per 30 november 2022: 130,9 (240,7) MSEK.  

 

 

Väsentliga händelser under första kvartalet, 1 september–30 november 2022 
• DIAGNODE-3-studien som pågår i Europa godkändes av FDA att starta även i USA 

 
 
 

Övriga händelser under rapportperioden 
• Samtliga patienter i booster-studien DIAGNODE-B hade fått sin extra injektion med Diamyd® 
• Uppdaterade resultat från en klinisk studie med Diamyd® i LADA-patienter presenterades på en 

diabeteskonferens 
 
 

Övriga händelser efter rapportperiodens slut 
• En precisionsmedicinsk preventionsstudie för typ 1-diabetes med Diamyd®, ”DiaPrecise”, 

godkändes att starta av Läkemedelsverket 
• Ett genbaserat precisionsmedicinskt patent för förebyggande och behandling av autoimmun 

diabetes beviljades i Eurasien 
 

   
” Vår pipeline för autoimmun diabetes är banbrytande. Den fokuserar på säkra och specifika 
terapier som ska kunna förverkliga det verkliga värdet av förebyggande behandling. Med 
Diamyd® i spetsen, en antigenspecifik immunoterapi för individer som bär på en gemensam 
riskgen (HLA DR3-DQ2), har vi möjlighet att adressera upp till 40 % av de miljontals individer 
i världen som är i riskzonen för eller har diagnostiserats med autoimmun diabetes.” 

 Ulf Hannelius, vd 
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Kommentar av VD Ulf Hannelius 
 
 
Vår pipeline för autoimmun diabetes är banbrytande. Den fokuserar på säkra och specifika terapier som ska 
kunna förverkliga det verkliga värdet av förebyggande behandling. Med Diamyd® i spetsen, en antigenspecifik 
immunoterapi för individer som bär på en gemensam riskgen (HLA DR3-DQ2), har vi möjligheten att adressera 
upp till 40 % av de miljontals individer i världen som är i riskzonen för eller har diagnostiserats med autoimmun 
diabetes. 

Förebyggande medicin syftar till att exakt förutsäga uppkomst och progression av sjukdom och att kunna sätta in 
behandling så tidigt som möjligt för att förhindra symtom och komplikationer. Detta koncept kommer i hög grad 
påverka hur autoimmun diabetes behandlas. Vi vet idag att genom att specifikt och säkert ta itu med den 
bakomliggande orsaken till sjukdomen och bevara kvarvarande insulinproducerande celler, finns det en stor 
möjlighet att förbättra livet för individer - både för de som lever med kliniskt diagnostiserad typ 1-diabetes (så 
kallad Steg 3 typ 1-diabetes) samt för de som visar tecken på autoimmunitet men fortfarande inte är 
insulinberoende (så kallad Steg 1 och 2 typ 1-diabetes). Genom att ingripa tidigt i sjukdomsförloppet kan 
komplikationerna av autoimmun diabetes, vilket inbegriper hjärt-kärlsjukdom, retinopati, neuropati och nefropati, 
minskas avsevärt. Här har Diamyd Medical ett brett fokus på förebyggande medicin genom den 
registreringsgrundande precisions-medicinska fas 3-studien DIAGNODE-3 samt den kommande studien 
DiaPrecise. 

I november nådde vi en viktig milstolpe när kunde meddela att FDA hävt pausen i USA av DIAGNODE-3, fas 
III-studien med vår antigenspecifika immunoterapi Diamyd®. DIAGNODE-3 är den första precisionsmedicinska 
studien någonsin inom typ 1-diabetes baserat på en upptäckt att HLA-genetik terapeutiskt kan styra behandling 
med antigenspecifika terapier såsom Diamyd®. Vi är mycket glada över att kunna utöka studien till USA. De 
amerikanska klinikerna adderas till de cirka 50 kliniker som aktiveras i de åtta europeiska länder där studien nu 
pågår. 

Vi nådde en ytterligare viktig milstolpe i december när vi fick grönt ljus från Läkemedelsverket att starta 
DiaPrecise-studien. Det här är en central studie där Diamyd®-terapi utvärderas hos barn och ungdomar med hög 
risk för typ 1-diabetes (steg 1 och steg 2) som bär HLA DR3-DQ2-haplotypen, vilket ytterligare breddar vårt fokus 
på förebyggande medicin. Det är också tillfredsställande att det precisionsmedicinska patent som specifikt 
adresserar den HLA-styrda behandlingen av autoimmun diabetes med Diamyd® som tidigare godkänts i Europa nu 
också har godkänts i Eurasien.  

När vi fortsätter att utveckla vår pipeline mot marknad bygger vi parallellt det kommersiella caset för Diamyd®, 
något som allt oftare tas upp i våra diskussioner med potentiella partners. Vi vet att den årliga kostnaden i USA för 
sjukdomsmodifierande behandlingar för andra autoimmuna sjukdomar per behandling varierar från 65 000 USD 
till långt över 100 000 USD. Det ligger i linje med en uppdaterad hälsoekonomisk analys av Diamyd® med fokus 
på den amerikanska marknaden som visar betydande möjligheter i samhälleliga kostnadsbesparingar, vilket i sin tur 
innebär en potentiell prissättning av terapin som väsentligt överstiger våra tidigare uppskattningar. 

När vi nu fortsätter framåt gör vi det i vetskap om de utmaningar den nuvarande världssituationen och 
finansmarknaderna innebär för bioteknikindustrin. Nedgången till trots har våra möten i januari under JP Morgan 
Healthcare-veckan i San Francisco med potentiella partners och internationella investerare varit uppmuntrande 
och det finns en stark tro på branschen, vårt tillvägagångssätt och våra data. Genom att utnyttja dess djupa 
fundament har ett motståndskraftigt företag förmågan att komma ut ännu starkare i utmanade tider. Med stöd av 
starka data, en solid vetenskaplig rational och kapacitet som sträcker sig från kliniska studier till dataanalys och 
tillverkning, är Diamyd Medical väl rustat på resan i att i grunden förändra hur autoimmun diabetes ska behandlas. 

Tack för ditt fortsatta stöd till Diamyd Medical. 

Stockholm den 25 januari 2023  

Ulf Hannelius, vd 
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Väsentliga händelser under första kvartalet 
1 september 2022 – 30 november 2022 
 

FDA hävde paus av fas III-studie med Diamyd® i USA 

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA hävde pausen i USA av den bekräftande fas III-studien 
DIAGNODE-3 som utvärderar den precisionsmedicinska och antigenspecifika immunoterapin Diamyd® hos 
individer som nyligen diagnostiserats med typ 1-diabetes. Efter beslutet från FDA är DIAGNODE-3 godkänd att 
starta i USA. 
 

Övriga händelser under första kvartalet 
 
Samtliga patienter i DIAGNODE-B fick sin extra (booster) -injektion med Diamyd® 
Den sista patienten i den prövarinititerade kliniska studien DIAGNODE-B fick sin extra injektion (”booster”) av 
den antigenspecifik immunoterapin Diamyd®. Studien omfattar totalt 6 patienter med typ 1-diabetes som tidigare 
deltagit i DIAGNODE-1 eller DIAGNODE-2 och bär gentypen HLA DR3-DQ2. DIAGNODE-B (B för 
”booster”) utvärderar säkerheten, påverkan på immunsystemet och den kliniska effekten av en ytterligare 
intralymfatisk injektion med Diamyd®. Patienterna följs i 12 månader efter den extra injektionen och topline-
resultat väntas presenteras fjärde kvartalet 2023. 
 
 
Uppdaterade resultat från klinisk studie med Diamyd® presenterades på diabeteskonferens 
Uppdaterade 12-månadersresultat från den öppna prövarinititerade kliniska fas II-studien GADinLADA, som 
utvärderade tre intralymfatiska injektioner av Diamyd® hos patienter med diagnosen LADA (Latent Autoimmune 
Diabetes in Adults), presenterades på konferensen European Association for the Study of Diabetes (EASD) i 
Stockholm. De uppdaterade resultaten ger ytterligare stöd till de tidigare rapporterade huvudresultaten som visade 
ett positivt immunologiskt och metaboliskt svar på Diamyd®-behandling hos LADA-patienter som bär på gentypen 
HLA DR3-DQ2. 
 
 
 

Övriga händelser efter periodens utgång 
Preventionsstudie för typ 1-diabetes med Diamyd® godkändes att starta 

Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten godkände starten av DiaPrecise, en öppen preventionsstudie 
med den antigenspecifika immunoterapin Diamyd®. Studien kommer att utvärdera säkerheten, genomförbarheten 
och immunsvaret av intralymfatiska injektioner av Diamyd® hos barn med risk att få typ 1-diabetes, som också bär 
på gentypen HLA DR3-DQ2. DiaPrecise är en del av ASSET-programmet (AI for the Sustainable Prevention of 
Autoimmunity in Society), koordinerat av Diamyd Medical och finansierat av Sveriges innovationsmyndighet 
VINNOVA. 
 
 
Diamyd Medicals precisionsmedicinska patent för förebyggande och behandling av autoimmun diabetes beviljades 
i Eurasien 
Patentet som beviljats av det Eurasiska Patentverket är giltigt till 2035. Det skyddar i första hand användningen av 
ett GAD-autoantigen för att behandla eller förebygga autoimmun diabetes hos individer som bär på HLA DR3-
DQ2-genen. GAD är den aktiva komponenten i den antigenspecifika immunoterapin Diamyd® som utvärderas i 
den bekräftande fas III-studien DIAGNODE-3. 
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Två prövningsläkemedel i klinisk fas 
  

 

 

 

Diamyd® är en antigen-specifik immunoterapi med precisionsmedicinsk inriktning för behandling av autoimmun 
diabetes (typ 1-diabetes och LADA, Latent Autoimmune Diabetes in Adults). 

Kliniska data indikerar Diamyd®s potential att bromsa in eller stoppa den autoimmuna förstörelsen av 
insulinproducerande betaceller hos individer som bär HLA DR3-DQ2-genotypen. Effekten uppnås genom 
antigenspecifik omprogrammering av immunceller med hjälp av administrering av låga doser av Diamyd® i ytliga 
lymfkörtlar. Genom att bevara den egna insulinproduktionen har Diamyd® potentialen att göra avsevärd skillnad i 
patienters dagliga liv och minska komplikationerna av typ 1-diabetes. Huvudresultat från fas IIb-studien 
DIAGNODE-2 har visat en signifikant behandlingseffekt av Diamyd® i en genetiskt fördefinierad patientgrupp. En 
bekräftande fas III-studie, DIAGNODE-3, pågår. 
 
Remygen® är en oral regenerativ och immunmodulerande terapi för behandling av autoimmun- och typ 2-diabetes. 
Genom att stimulera tillväxt av insulinproducerande celler har Remygen® potentialen att vända sjukdomsförloppet i 
autoimmun- och typ 2-diabetes. Baserat på kliniska data har Remygen®   också potentialen att förbättra det 
hormonella svaret på hypoglykemi. Remygen® prövas nu i klinisk fas I/II-studie (ReGenerate-1), där den kliniska 
effekten utvärderas med syfte att optimera behandlingen inför registreringsgrundande studier.  

 

 

  

Diamyd® och Remygen® är prövningsläkemedel som riktar in sig på de 
bakomliggande sjukdomsmekanismerna vid diabetes; dysfunktion och 
förlust av de insulinproducerande betacellerna i bukspottkörteln. 
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Kliniska studier 
Typ 1-diabetes är en förödande sjukdom som kräver daglig behandling med insulin för överlevnad. Betydelsen av 
att finna ett läkemedel som förbättrar utsikterna för diabetespatienter är av yttersta vikt. Effekten av intralymfatisk 
administrering av Diamyd®, en antigenspecifik immunoterapi med precisionsmedicinsk inriktning som syftar till att 
stoppa immunsystemets angrepp på de insulinproducerande betacellerna vid autoimmun diabetes, utvärderas i fas 
III-studien DIAGNODE-3 och i fas I/II-studien DIAGNODE-B. 

Remygen®, som syftar till att stimulera tillväxten av betaceller hos diabetespatienter, utvärderas i patienter i fas I/II-
studien ReGenerate-1.  
 

Pågående kliniska studier 
Studie med Diamyd® i lymfkörtel 

• DIAGNODE-3 – DIAMYD® GIVET I LYMFKÖRTEL MED TILLÄGG AV D-VITAMIN 
Den placebokontrollerade fas III-studien DIAGNODE-3 kommer att omfatta cirka 330 individer i åldrarna 
12 till 28 år vilka nyligen diagnostiserats med typ 1-diabetes och som bär den genetiskt definierade haplotypen 
HLA DR3-DQ2. Studien kommer att genomföras på cirka 50 kliniker där närmare hälften av alla individer 
med typ 1-diabetes beräknas bära den aktuella haplotypen. Efter en inledande månad där samtliga 
studiedeltagare får D-vitamin, kommer individerna att randomiseras 2:1, dvs två av tre studiedeltagare 
kommer att få tre intralymfatiska injektioner av Diamyd® och en av tre kommer att få motsvarande placebo 
med en månads mellanrum, med en primär avläsning 24 månader efter studiestart. Designen ger, baserat på 
effektdata från tidigare studier på den HLA-begränsade patientpopulationen, stor sannolikhet att nå de 
primära effektmåtten; bevarande av stimulerad C-peptid och lägre HbA1c. Huvudprövare för studien är 
professor Johnny Ludvigsson vid Linköpings universitet. Sponsor för studien är Diamyd Medical. 

 
• DIAGNODE-B – YTTERLIGARE INJEKTION AV DIAMYD® GIVET I LYMFKÖRTEL  

Målet med studien är att utvärdera säkerheten av en booster (fjärde/femte) injektion med Diamyd® samt 
påverkan på immunsystemet och den egna förmågan att bilda insulin En öppen prövarinitierad klinisk studie 
som planerar att ta in typ 1-diabetespatienter som bär den genetiskt definierade haplotypen HLA DR3-DQ2,  
som tidigare behandlats med intralymfatiska injektioner av Diamyd® i DIAGNODE-1, som då kommer att få 
en 5:e intralymfatisk injektion av Diamyd® eller patienter som deltog i DIAGNODE-2, som kommer att få en 
4:e intralymfatisk injektion av Diamyd® cirka 4 år efter den senaste injektionen. Patienterna kommer att följas 
i 12 månader efter injektionen. Studien genomförs på Kliniska Forskningsenheten vid Universitetssjukhuset i 
Linköping. Sponsor för studien är Linköpings universitet med professor Johnny Ludvigsson som sponsors 
representant.  
 

Studie med Remygen® (GABA) 
• REGENERATE-1 – REMYGEN® /ALPRAZOLAM 

En öppen, prövarinitierad klinisk studie med Remygen®. Studien omfattar totalt cirka 36 patienter i åldern 
18–50 år som haft typ 1-diabetes i mer än fem år med låg till icke kvarvarande insulinproduktion.  Säkerhets- 
samt initiala effektresultat från den inledande doseskaleringsdelen av studien har banat väg för att inleda 
huvudstudien och har också visat en potentiell effekt av Remygen® i att förbättra det hormonella svaret på 
hypoglykemi. Huvudstudien utvärderar om de insulinproducerande cellerna kan återbilda och om det 
hormonella svaret på hypoglykemi kan förbättras med Remygen® och kombinationen av Remygen® och 
Alprazolam. Studien leds av professor Per-Ola Carlsson vid Uppsala universitet, sponsor för studien. 
Resultat förväntas kunna presenteras under första kvartalet 2023. 
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Tillverkning av GAD65 i Umeå 
 
En ny anläggning för tillverkning av biologiska produkter inrättas i Umeå för tillverkning av rekombinant GAD65, 
den aktiva läkemedelsingrediensen i den antigenspecifika immunoterapin Diamyd® som för närvarande är i klinisk 
utveckling i sent stadium. Den 2 000 kvadratmeter stora lokalen består av renrum, laboratorier, lager- och 
kontorslokaler, underlättar full kontroll, förutsägbarhet och skalbarhet för tillverkningstekniken för den aktiva 
ingrediensen.  Diamyd Medical har valt Cytivas konfigurerbara FlexFactory ”single-use” plattform för processen 
som baseras på baculovirus-insektcellsystem. Småskalig experimentell produktion av GAD65 är etablerad vid 
tillverkningsanläggningen. Storskalig produktion sätts upp med målet att biotillverkningsanläggningen ska vara i 
drift under 2023. Fastigheten där tillverkningen etableras ägs av Diamyd Medical. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anläggningen i Umeå har högt kvalificierade medarbetare. Här ser vi produktionsspecialister. 

 
 
Nyckeltal för koncernen 

 3 mån 
sep-nov 

2022/23 

3 mån 
sep-nov 
2021/22 

12 mån 
sep-aug 
2021/22 

Forsknings- och utvecklingskostnader, MSEK -21,7 -31.3 -75,6 
Likvida medel och kortfr. placeringar, MSEK 130,9 240.7 159,7 
Soliditet, % 90 88 91 

Resultat per aktie, före och efter utspädning, SEK -0,4 -0,5 -1,4 
Likvida medel och kortfr. placeringar per aktie, SEK 1,7 3,3 2,1 
Eget kapital per aktie, SEK 2,4 3,8 2,8 

Kassaflöde per aktie, SEK 0,1 1.1 -0,4 
Börskurs per balansdagen, SEK 15,9 11.6 14,6 
Antal aktier per balansdagen 76 926 939 76 926 939 76 926 939 
Genomsnittligt antal aktier  76 926 939 72 105 510 76 530 657 
Genomsnittligt antal anställda 20 19 18 
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Resultaträkning för koncernen 
 
KSEK   Not 

3 mån 
sep-nov 
2022/23 

3 mån 
sep-nov 
2021/22 

12 mån 
sep-aug 
2021/22 

RÖRELSENS INTÄKTER     

Nettoomsättning    211 31 454 

Övriga rörelseintäkter    757 103 2 131 

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER  968 134 2 584 

       

RÖRELSENS KOSTNADER     

Externa forsknings- och utvecklingskostnader  -21 704 -31 265 -75 567 

Externa patent- och licenskostnader  -685 -724 -4 403 

Personalkostnader  -5 934 -4 373 -20 259 

Övriga externa kostnader 2 -3 366 -2 363 -11 669 

Övriga rörelsekostnader  -468 -170 -1 240 
Avskrivningar och nedskrivningar materiella och 
immateriella tillgångar  -1 221 -450 -4 383 

Resultat ifrån andelar i intressebolag  -1 067 - -3 239 

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER  -34 445 -39 345 -120 760  

RÖRELSERESULTAT  -33 477 -39 211 -118 176 

     
Resultat vid försäljning av finansiell 
anläggningstillgång  - - 6 653 

Ränteintäkter och liknande resultatposter  524 1 516 8 259 

Räntekostnader och liknande resultatposter                       -2 -71 -253 

RESULTAT EFTER FINANSNETTO  -32 956 -37 768 -14 659 

       

PERIODENS RESULTAT FÖRE SKATT  -32 956 -37 768 -103 517 

Inkomstskatt  - - - 

RESULTAT FÖR PERIODEN  -32 956 -37 768 -103 517 
 
 
 
     
Koncernen bildades den 31 oktober 2021 i samband med Diamyd Medical AB:s förvärv av Diamyd Properties 
AB.   
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Balansräkning för koncernen 
 

KSEK   Not                  30 nov 
2022 

30 nov  
2021 

31 aug 
2022 

TILLGÅNGAR 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
Immateriella anläggningstillgångar 

 
   

    Patent  - 30 - 
Materiella anläggningstillgångar 3    
    Byggnader och mark  22 780 24 429 22 609 
    Maskiner och inventarier  23 781 23 676 23 139 
Finansiella anläggningstillgångar 4    
   Uppskjuten skatt  1 629 1 857 1 679 
   Andelar i intressebolag  14 396 32 220 15 463 
   Övriga långfristiga fordringar  626 626 626 
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  63 212 82 838 63 513 
 
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR     

Kundfordringar  172 24 251 
Övriga kortfristiga fordringar  2 444 4 187 2 194 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  5 053 4 459 10 897 
Kortfristiga placeringar  - 20 004 39 907 
Likvida medel  130 921 220 654 119 761 
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR  138 590 249 328 173 011 
SUMMA TILLGÅNGAR        201 802 332 166 236 524 
     

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

EGET KAPITAL     
Bundet eget kapital 

Aktiekapital  7 802 7 802 7 802  

Reservfond  200 200 200 
Fritt eget kapital  

Överkursfond   390 507 390 507 390 507 

Balanserat resultat  -184 130 -67 095 -80 613 

Periodens resultat  -32 956 -37 767 -103 517 

SUMMA EGET KAPITAL    181 423 293 646 214 379 
     

AVSÄTTNINGAR     

Pensioner och andra förpliktelser  744 2 514 777 

AVSÄTTNINGAR  744 2 514 777 
     

KORTFRISTIGA SKULDER     

Leverantörsskulder  5 100 14 660 9 778 

Övriga kortfristiga skulder  8 867 3 144 6 559 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  5 667 18 202 5 030 

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER  19 634 36 006 21 367 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER    201 802 332 166 236 524 

 
Koncernen bildades den 31 oktober 2021 i samband med Diamyd Medical AB:s förvärv av Diamyd Properties 
AB.   
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Kassaflödesanalys för koncernen 
 

 
 
 
 
 
 

Koncernen bildades den 31 oktober 2021 i samband med Diamyd Medical AB:s förvärv av Diamyd Properties 
AB.  
 
 
 
 

KSEK        Not 

3 mån 
sep-nov 
2022/23 

3 mån 
sep-nov 
2021/22 

12 mån 
sep-aug 
2021/22 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN     
Rörelseresultat  -33 477 -39 232 -118 176 
Erhållna räntor   187 25 67 

Erlagda räntor   -2 -71 -253 
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet      

Avskrivningar       1 221 450 4 383 

Övriga poster som ej ingår i kassaflödet       1 067 -137 3 239 

KASSAFLÖDE FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV  -31 004 -38 966 -110 741 
RÖRELSEKAPITALET     

     
Ökning (-) minskning (+) fordringar  5 673 16 694      10 095  
Ökning (+) minskning (-) skulder  -1 733 22 293 7 426 
SUMMA KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE  
VERKSAMHETEN  -27 064             21 -93 219 
     

 
INVESTERINGSVERKSAMHETEN 
    

  

Investeringar i materiella anläggningstillgångar  -2 034 -42 546 -34 652  

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar  - - - 

Avyttring av finansiella anläggningstillgångar  - -       -8 815 
Vinst vid avyttring av finansiella anläggningstillgångar  - - 6 653 
Förfallna kortfristiga placeringar  39 907 - 89 984 

Investeringar i kortfristiga placeringar  - -20 004 -129 891 

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN  37 873 -62 550 -76 722 

     
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN     
Nyemission  - 150 000 150 000 

Emissionskostnader  - -7 845 -7 845 

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN  - 142 155 142 155 
     

PERIODENS KASSAFLÖDE  10 809 79 626 -27 786 
Summa likvida medel vid periodens början  119 761 139 376 139 376 
Kursdifferens i likvida medel  351 1 653 8 171 

SUMMA LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT     130 921   220 654    119 761 
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Förändring av eget kapital för koncernen 
 
KSEK    Aktiekapital Reservfond 

Överkurs-
fond 

Övrigt fritt  
eget kapital 

Summa  
eget kapital 

ÖPPNINGSBALANS 31 OKTOBER 2021  7 259 200 248 895 -80 613 175 741 

Periodens resultat  - - - -103 517 -103 517 

Nyemission  543 - 149 457 - 150 000 

Emissionskostnader  - - -7 845 - -7 845 

UTGÅENDE BALANS 31 AUGUSTI 2022   7 802 200 390 507 -184 130 214 379 

       

INGÅENDE BALANS 1 SEPTEMBER 2022  7 802 200 390 507 -184 130 214 379 

Periodens resultat  - - - -32 956 -32 956 

UTGÅENDE BALANS 30 NOVEMBER 2022   7 802 200 390 507 -217 086 181 423 
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Resultaträkning för moderbolaget 
KSEK   Not 

3 mån 
sep-nov 
2022/23 

3 mån 
sep-nov 
2021/22 

12 mån 
sep-aug 
2021/22 

RÖRELSENS INTÄKTER     

Nettoomsättning    225 23 506 

Övriga rörelseintäkter    551 33 1 593 

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER  775 56 2 099 

       

RÖRELSENS KOSTNADER     

Externa forsknings- och utvecklingskostnader  -21 704 -31 265 -75 567 

Externa patent- och licenskostnader  -685 -724 -4 403 

Personalkostnader  -5 934 -4 373 -20 259 

Övriga externa kostnader 2 -3 491 -2 305 -11 587 

Övriga rörelsekostnader  -468 -170 -1 240 
Avskrivningar och nedskrivningar materiella och 
immateriella tillgångar  -810 -450 -2 503 

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER  -33 092 -39 288 -115 559  

RÖRELSERESULTAT  -32 316 -39 232 -113 460 

     

Nedskrivning av andelar i intresseföretag  -       - -3 818 
Resultat vid försäljning av finansiell 
anläggningstillgång  -     - 6 653 

Ränteintäkter och liknande resultatposter  595 1 472 8 497 

Räntekostnader och liknande resultatposter  -2 -4 -253 

RESULTAT EFTER FINANSNETTO  -31 724 -37 764 -102 381 

       

Inkomstskatt    - - - 

PERIODENS RESULTAT  -31 724 -37 764 -102 381 
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Balansräkning för moderbolaget 
 

KSEK   Not                  30 nov 
2022 

30 nov  
2021 

31 aug 
2022 

TILLGÅNGAR 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
Immateriella anläggningstillgångar 

 
- - - 

    Patent  - 30 - 
Materiella anläggningstillgångar     
     Maskiner och inventarier  23 517 23 676 22 868 
Finansiella anläggningstillgångar     
     Aktier i dotterbolag  15 900 14 900 14 900 
     Långfristig fordran på dotterbolag  9 325 9 325 9 325 
     Andelar i intresseföretag 4 28 403 32 220 28 403 
     Andra långfristiga fordringar  626 626 626 
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  7776 80 777 76 120 
 
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR     

Kundfordringar  96 24 251 
Fordringar hos koncernföretag  625 - - 
Övriga kortfristiga fordringar  2 167 4 141       2 351 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  5 184 4 476 11 203 
Kortfristiga placeringar  - 20 004 39 907 
Likvida medel  130 546 220 438 119 238 
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR  138 618 249 082 172 950 
SUMMA TILLGÅNGAR        216 388 329 859 249 070 
     

     

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

EGET KAPITAL     
Bundet eget kapital 

Aktiekapital  7 802 7 802 7 802  

Reservfond  200 200 200 
Fritt eget kapital  

Överkursfond   390 507 390 507 390 507 

Balanserat resultat  -169 476 -67 095 -67 095 

Periodens resultat  -31 724 -37 764 -102 381 

SUMMA EGET KAPITAL    197 309 293 650 229 033 
     

AVSÄTTNINGAR     

Pensioner och andra förpliktelser  744 2 514 777 

AVSÄTTNINGAR  744 2 514 777 
     

KORTFRISTIGA SKULDER     

Leverantörsskulder  4 573 14 365  9 584 

Övriga kortfristiga skulder  7 094 3 178 4 722 

Skulder till koncernföretag  1 000 - - 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  5 667 16 152 4 953 

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER  18 334 33 695 19 260 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER    216 388 329 859 249 070 
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Noter 
Not 1 – Generell information och redovisningsprinciper 
Denna delårsrapport omfattar moderbolaget Diamyd Medical AB (publ), organisationsnummer 556242–3797 och 
dotterbolaget Diamyd Properties AB, organisationsnummer 559041–0931. Om inte annat särskilt anges, redovisas 
alla belopp i tusentals kronor (KSEK).  

Delårsrapporter och årsredovisning upprättas med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).  

Not 2 – Transaktioner med närstående   
Under perioden har företag företrädda av närstående till huvudägaren och styrelseledamoten Anders Essen-Möller 
anlitats på konsultbasis. Totala konsultarvoden och löner till närstående uppgick till 340 (326) KSEK. Som 
arbetande styrelseledamot har Anders Essen-Möller genom ett av Essen-Möller ägt bolag ersatts med 231 (231) 
KSEK. Prissättning har skett med armlängdsprincipen.  

 sep-nov sep-nov 

KSEK 2022/23 2021/22 

Konsultarvoden och löner till närstående 340          326 

Konsultarvoden till styrelseledamöter 231 231 
 
 
 
Not 3 – Materiella anläggningstillgångar  

 
 

30 nov     31 aug   

KSEK 2022/23   2021/22 

Ingående anskaffningsvärde 
 

50 454  5 553 

Inköp maskiner och inventarier 1 459 20 038  

Inköp fastighet 575 24 476  

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 52 488                  50 067  

Periodens avskrivningar -1 221 -4 318  

Utgående ackumulerade avskrivningar -5 926 -6 108  

Utgående redovisat värde 46 562 45 748  

    
 

Not 4 – Finansiella anläggningstillgångar  

    

Koncernen 
Finansiella anläggningstillgångar har reducerats med 17,8 MSEK i koncernens balansräkning på grund av en 
justering för ackumulerade resultat från andelar i intressebolaget NextCell Pharma AB. Effekten för perioden är 
1,1 MSEK. Resultatet redovisas med en tre månaders fördröjning. 
 

Moderbolaget 
Diamyd Medical äger aktier i NextCell Pharma AB (organisationsnummer 556965–8361) som utvecklar 
stamcellsterapier och även driver en stamcellsbank för privat sparande av stamceller. Per den 30 november 2022 
uppgick det bokförda innehavet i moderbolaget till cirka 27,2 MSEK. Kapitalandel tillika rösträttsandel var per 
samma datum cirka 12,5 %. Diamyd Medical äger 20% av aktierna i artificiell intelligensföretaget MainlyAI AB 
(org nr 559258–7358). Per den 30 november 2022 var det bokförda värdet 1.2 MSEK.  
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Risker  
Diamyd Medicals verksamhet är förenad med risker relaterade till bland annat läkemedelsutveckling, 
kommersialisering, finansiering, immateriella rättigheter, samarbeten med partners, myndighetsbeslut, avtal och 
nyckelpersoner. För en beskrivning av Bolagets risker hänvisas till Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 
2021/2022. Sedan årsredovisningen avgavs har inga väsentliga förändringar skett i Bolagets riskbedömning.  
 

Intygande 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets 
verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Bolaget står inför. 
 

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisorer.  
 
Stockholm den 25 januari 2022 

 

Erik Nerpin     Anders Essen-Möller   
styrelseordförande   styrelseledamot  
  
Maria-Teresa Essen-Möller   Torbjörn Bäckström 
styrelseledamot    styrelseledamot  
 
Mark A. Atkinson   Karin Hehenberger 
styrelseledamot    styrelseledamot 
 
Ulf Hannelius 
verkställande direktör 
 

Finansiell kalender 
Delårsrapport 2                 5 april 2023              

Delårsrapport 3                  28 juni 2023                 

Bokslutskommuniké         11 oktober 2023 

Om Diamyd Medical 
Diamyd Medical utvecklar läkemedel med precisionsmedicinsk inriktning mot typ 1-diabetes. Diamyd® är en 
antigenspecifik immunoterapi för bevarande av kroppens insulinproduktion. DIAGNODE-3, en bekräftande fas 
III-studie rekryterar nu aktivt patienter med nydebuterad typ 1-diabetes i åtta europeiska länder. En större 
metastudie samt bolagets europeiska fas IIb-studie DIAGNODE-2, där Diamyd® administrerats direkt i lymfkörtel 
i barn och unga vuxna med nydiagnostiserad typ 1-diabetes har visat statistisk signifikant effekt i en stor genetiskt 
fördefinierad patientgrupp i att bevara egen insulinproduktion vid 15 månader. En anläggning inrättas i Umeå för 
tillverkning av rekombinant GAD65, den aktiva ingrediensen i 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 och i artificiell intelligensföretaget MainlyAI AB. 
 
Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet DMYD B. FNCA 
Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.  
 
Läs mer på https://www.diamyd.com 

https://www.diamyd.com/
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För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Ulf Hannelius, vd, tel: +46 736 35 42 41 
Diamyd Medical AB (publ), Box 7349, SE-103 90 Stockholm, Sverige  
Tel: 08-661 00 26 Fax: 08-661 63 68 E-post: info@diamyd.com Org nr: 556242–3797 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande  
den 25 januari 2023 kl. 08.15.  
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