Pressmeddelande den 31 mars 2010

Fond investerar 35 miljoner kronor i Diamyd
Diamyd Medical har accepterat ett erbjudande från en fond som förvaltas av ett svensk-amerikanskt team i
New York att emittera 291 667 nya B-aktier till priset 120 SEK per aktie i en riktad emission.
Emissionskursen motsvarar de 30 senaste handelsdagarnas genomsnittliga marknadspris. Totalt tillförs
Diamyd 35 MSEK.
– Vi välkomnar ytterligare en långsiktig investerare bland våra större ägare, säger Elisabeth Lindner, vd
och koncernchef för Diamyd Medical. Det nya kapitalet ger oss möjlighet skapa aktieägarvärde på områden
utanför vårt fas III-program i linje med vår ambition att bygga ett ”Small Pharma Company” inom diabetes.
Bolagets nuvarande kassa är öronmärkt för att finansiera det pågående fas III-programmet med
diabetesvaccinet Diamyd® där resultat väntas under våren 2011. Bolaget utvärderar regelbundet nya externa
och interna projekt som skulle kunna komplettera projektportföljen eller utvidga användningsområdet för
existerande projekt. Med kapitaltillskottet kan bolaget agera snabbt när en attraktiv möjlighet uppstår.
Efter registrering av emissionen kommer antalet aktier i Diamyd att uppgå till 29 000 105 uppdelat på
1 437 876 A-aktier (1 röst) och 27 562 229 B-aktier (1/10 röst). De nya aktierna utgör 1,0 % av kapitalet
och 0,7 % av rösterna. Diamyds styrelse tog beslut om nyemissionen med stöd av det bemyndigande som
erhölls på årsstämman den 11 december 2009.
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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.
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