
  

 
 
 
 
 
Pressmeddelande den 28 februari 2011 
 
Offentliggörande av förändring av det totala antalet aktier och röster i Diamyd Medical AB 
 
Per den 28 februari 2011 uppgår aktiekapitalet i Diamyd Medical AB (publ.) till 14 764 706,50 kronor. Det totala 
antalet röster uppgår till 4 247 029 och det totala antalet aktier till 29 529 413, varav 1 437 876 aktier av serie A med 
en (1) röst vardera och 28 091 537 aktier av serie B med en tiondels (1/10) röst vardera. 
 
Anledningen till förändringen är lösen av tilldelade personaloptioner i programmet 2008/2011 beslutade av ordinarie 
bolagstämma 2008.  
 
 
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 läkemedelsbolag med inriktning på utveckling av läkemedel inom autoimmun 
diabetes och smärta. Affärsområde Diabetes utgörs av den antigenbaserade läkemedelskandidaten Diamyd® för 
behandling och prevention av autoimmun diabetes, för vilken fas III-studier pågår i Europa och USA. Bolaget har 
under 2010 tecknat avtal med Ortho-McNeil-Janssen Pharmaceuticals, Inc. avseende utveckling och 
kommersialisering av Diamyd®. Affärsområde Smärta utgörs av utvecklingsprojekt som använder bolagets 
patenterade NTDDS-plattform (Nerve Targeting Drug Delivery System) för administration av läkemedel direkt till 
nervsystemet för behandling av kronisk smärta. En fas II-studie med läkemedelskandidaten NP2 Enkefalin inom 
cancersmärta pågår i USA. 
 
Diamyd Medical har kontor i Sverige och i USA. Aktien är noterad på Nasdaq OMX mid 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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