
  

 
 
 
 
 
Pressmeddelande den 10 september 2010 
 
Offentliggörande av förändring av det totala antalet aktier och röster i Diamyd 
Medical AB 
 
I samband med lösen av personaloptioner i programmet 2007/2010 har, med stöd av underliggande 
teckningsoptioner som säkerställer bolagets åtaganden enligt optionsprogrammet, 100 000 nya B-aktier 
emitterats. Aktierna har placerats till institutionell investerare. 
 
Efter registrering av kapitalökningen kommer aktiekapitalet i Diamyd Medical AB (publ.) uppgå till 
14 580 138,5 kronor. Det totala antalet röster kommer uppgå till 4 210 116 och det totala antalet aktier till 
29 160 277, varav 1 437 876 aktier av serie A med en (1) röst vardera och 27 722 401 aktier av serie B med 
en tiondels (1/10) röst vardera. 
 
 
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. Bolaget har 
under 2010 tecknat avtal med Ortho-McNeil-Janssen Pharmaceuticals, Inc., ett företag inom Johnson & 
Johnson, avseende utveckling och kommersialisering av Diamyd®. 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. 
 
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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