Pressmeddelande den 22 juni 2010

Diamyd Medical tecknar avtal om diabetesvaccin
Diamyd Medical AB har tecknat avtal med Ortho-McNeil-Janssen Pharmaceuticals, Inc. (OMJPI), ett
företag inom Johnson & Johnson, om att utveckla och kommersialisera diabetesvaccinet Diamyd®.
Avtalet täcker utveckling och världsomspännande kommersialisering av det GAD65-baserade
diabetesvaccinet Diamyd® för behandling och prevention av typ 1-diabetes och relaterade sjukdomar.
Diamyd erhåller en upfront-betalning om 45 miljoner dollar och enligt avtalet har Diamyd möjlighet att
erhålla ytterligare upp till 580 miljoner dollar i utvecklings- och försäljningsmilstolpsbetalningar, samt
dessutom stegvis ökande royalty-satser på framtida försäljning. Parterna kommer att dela
utvecklingskostnaderna lika fram till den pågående europeiska fas III-studiens resultat, som väntas under
första halvåret 2011. OMJPI äger rätt att ta över ansvaret för utvecklingsprogrammet i samband med
utvärdering av resultaten.
I enlighet med bolagets strategi har Diamyd säkrat exklusiva rättigheter i de nordiska länderna. Diamyd
behåller även rättigheterna till terapeutisk användning av GAD65-genen samt för derivat, fragment och
varianter av GAD65-proteinet.
- OMJPI är en idealisk partner till Diamyd med mycket stora globala resurser och ett starkt engagemang för
diabetes, säger Elisabeth Lindner, vd och koncernchef för Diamyd Medical. Avtalet ger Diamyd möjlighet
att expandera och bygga ett ledande specialty pharma-bolag i Norden, men viktigast av allt är att avtalet
kan göra vår banbrytande betacellsbevarande behandling tillgänglig för patienter över hela världen.
Avtalet träder i kraft efter godkännande i enlighet med amerikansk konkurrenslagstiftning, den s.k. HartScott-Rodino Anti-Trust Improvements Act, vilket förväntas ske under tredje kvartalet 2010.
Destum Partners Inc. i North Carolina, USA, assisterade Diamyd Medical i sökandet av partner och
agerade som rådgivare under due diligence-processen.
Diamyd håller presskonferens idag, den 22 juni klockan 14:00 i Stockholm. För vidare information se
www.diamyd.com.
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Om Diamyd®
Syftet med det GAD65-baserade diabetesvaccinet Diamyd® är att förhindra, fördröja eller stoppa den
autoimmuna attacken på betacellerna vid typ 1-diabetes och andra former av autoimmun diabetes och
därmed bevara kroppens egen förmåga till blodsockerkontroll. Detta minskar signifikant risken för både
akuta och långsiktiga diabeteskomplikationer.
En fas II-studie med 70 barn och ungdomar med typ 1-diabetes publicerad 2008 i New England Journal of
Medicine visar att Diamyd®-vaccinet signifikant bromsar sjukdomsförloppet hos nydiagnostiserade typ 1diabetespatienter. Andra fas II-resultat visar att Diamyd®, fortfarande efter 5 år, signifikant minskar risken
för att personer med LADA behöver insulinbehandling. LADA är en långsammare form av autoimmun
diabetes som drabbar vuxna.
Diamyd® är en enkel behandling och har inte kopplats till några allvarliga biverkningar. Diamyd® testas för
närvarande i två parallella fas III-studier i Europa och USA. Den europeiska studien är fullrekryterad och
resultat väntas under våren 2011. Den amerikanska studien, DiaPrevent, rekryterar nyligen insjuknade typ
1-diabetespatienter. Flera externt finansierade och prövarinitierade studier med diabetesvaccinet Diamyd®
pågår också, bland annat en fas II-studie med syfte att förhindra typ 1-diabetes i barn med hög risk att
utveckla sjukdomen.
Om Diamyd Medical
Diamyd Medical är ett svenskt noterat bolag med fokus på utveckling av läkemedel för behandling av
autoimmun diabetes och dess komplikationer. Bolagets projektportfölj innehåller produkter i klinisk fas
från två patentskyddade tekniska plattformar; diabetesvaccinet Diamyd® i fas III och NP2 för kronisk
smärta i fas I. Bolaget har utlicensierat användningen av GAD65-genen för behandling av Parkinsons
sjukdom till Neurologix Inc. i New Jersey, USA. Diamyd Medicals målsättning är att bygga ett nordiskt
specialty pharma-bolag inom diabetes. Bolagets vision är att i framtiden kunna förebygga och bota
autoimmun diabetes.
Diamyd Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige och ett dotterbolag i Pittsburgh, Pennsylvania,
USA. Aktien är noterad på Nasdaq OMX small cap-lista i Stockholm (ticker: DIAM B) samt på OTCQXlistan i USA (ticker: DMYDY).
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