
  
 
 

 
 
 
 
 
Pressmeddelande den 20 januari 2010 
 
Diamyd Medical genomför uppdelning av aktier (split) 2:1 
 
Diamyd Medical meddelar att bolaget genomför en uppdelning av aktier (split) som innebär att varje 
nuvarande aktie delas upp på två aktier av samma aktieslag.  
 
Vid Diamyds årsstämma den 11 december 2009 beslutades om en uppdelning av bolagets aktier i 
förhållandet 2:1. Med stöd av årsstämmans bemyndigade har styrelsen fastställt datum för genomförandet 
av uppdelningen enligt följande.  
 
Avstämningsdag för uppdelningen är torsdagen den 28 januari 2010 vilket innebär att sista dag med handel 
i aktien före uppdelning är måndagen 25 januari 2010. Första dag för handel med uppdelade aktier är 
tisdagen 26 januari 2010.  
 
Uppdelningen sker automatiskt via Euroclear och aktieägare behöver inte vidta några åtgärder. Effekten 
blir att antalet aktier i bolaget dubbleras men att aktiekapitalet kvarstår oförändrat. Efter uppdelningen 
uppgår antalet aktier i bolaget till 28 660 988 stycken, varav 1 437 876 A-aktier och 27 223 112 B-aktier. 
 
 
För ytterligare information kontakta: 
Elisabeth Lindner, vd och koncernchef Diamyd Medical AB (publ.) 
Tel: +46 8 661 0026 
 
För bilder och pressmaterial kontakta: 
Andreas Ericsson, Diamyd Medical AB (publ.)  
andreas.ericsson@diamyd.com 
Tel: +46 8 661 0026 
 
 
Om Diamyd Medical  
Diamyd Medical är ett svenskt diabetesbolag med fokus på utveckling av läkemedel för behandling av 
autoimmun diabetes och dess komplikationer. Bolagets längst komna projekt är det GAD-baserade 
läkemedlet Diamyd® mot typ 1-diabetes, för vilket fas III-studier pågår i Europa och USA. Utöver detta har 
företaget startat kliniska studier i USA inom kronisk smärta med sitt Nerve Targeting Drug Delivery 
System (NTDDS) samt utlicensierat användningen av GAD för behandling av Parkinsons sjukdom. Bolaget 
har idag tre produkter i klinisk fas. 
 
Diamyd Medical har kontor i Sverige och i USA. Aktien är noterad på Nasdaq OMX small cap lista i 
Stockholm (ticker: DIAM B) samt på OTCQX-listan i USA (ticker: DMYDY) som administreras av Pink 
OTC Markets och Bank of New York Mellon (PAL). Mer information finns på bolagets hemsida; 
www.diamyd.com. 
 
Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med 
finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. 
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