
  

 
 
 
 
 
Pressmeddelande den 29 juli 2010 
 
Diamyd erhåller upfront-betalning om 45 miljoner dollar 
 
Diamyd Medical AB har erhållit upfront-betalningen om 45 miljoner dollar av Ortho-McNeil-Janssen 
Pharmaceuticals, Inc. (OMJPI), ett företag inom Johnson & Johnson. 
 
Upfront-betalningen följer ikraftträdandet av avtalet mellan Diamyd och OMJPI för utveckling och 
världsomspännande kommersialisering av det GAD65-baserade diabetesvaccinet Diamyd® för behandling 
och prevention av typ 1-diabetes och relaterade sjukdomar, vilket meddelades den 16 juli 2010. 
 
- Ett nytt kapitel har inletts för Diamyd, säger Elisabeth Lindner, vd och koncernchef för Diamyd Medical. 
Vi ser fram emot att fortsätta bygga värde för patienter och aktieägare. 
 
Som tidigare meddelats kommer parterna 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. Diamyd har möjlighet att 
erhålla ytterligare upp till 580 miljoner dollar i utvecklings- och försäljningsmilstolpsbetalningar, samt 
dessutom stegvis ökande royalty-satser på framtida försäljning. 
 
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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