Pressmeddelande den 8 oktober 2012

Diamyd Medical avyttrar amerikanskt genterapibolag
Diamyd Medical AB har tecknat ett avtal om avyttring av det amerikanska dotterbolaget Diamyd, Inc., som
bedriver läkemedelsutveckling, främst avseende den så kallade NTDDS-plattformen med tillämpningar inom
bland annat smärta och neuropati. Köparen, Periphagen Holdings, Inc., ägs av personer i ledningen för
dotterbolaget Diamyd, Inc. Avtalet är villkorat av beslut vid extra bolagsstämma i Diamyd Medical. Med
anledning av avyttringen kommer Diamyd Medical att senarelägga sin bokslutskommuniké till den 31 oktober
2012.
Överlåtelsen innebär att Periphagen Holdings, Inc., utöver aktierna i Diamyd, Inc., övertar de immateriella
rättigheterna till den patenterade tekniken Nerve Targeting Drug Delivery System (NTDDS) samt verksamhetens
alla kostnader och intäkter från och med 1 september 2012. Avyttringen förbättrar Diamyd Medicals
rörelseresultat med omkring 18 miljoner SEK under räkenskapsåret 2012/13 jämfört med om bolaget skulle
fortsatt bekosta utvecklingen av NTDDS-plattformen.
Under räkenskapsåret 2011/12 görs på grund av transaktionen nedskrivning av immateriella tillgångar avseende
NTDDS-plattformen om cirka 17 miljoner SEK, vilket påverkar resultatet. Kassaflödet påverkas ej. Andra
direkta redovisningsmässiga effekter och transaktionskostnader till följd av överlåtelsen uppskattas belasta
resultatet 2012/13 med cirka 3 miljoner SEK. Kassaflödet påverkas marginellt.
Köpeskillingen uppgår till en dollar samt aktier i det köpande bolaget Periphagen Holdings, Inc., vilket ger
Diamyd Medical en ägarandel på 10 procent. Därutöver kan Diamyd Medical komma att erhålla upp till 10
miljoner USD i främst milstolpsbetalningar, samt 10 procent av upfrontbetalningar och andra betalningar som
Periphagen Holdings, Inc kan komma att få från framtida partners, liksom royalty på försäljningsintäkter av
NTDDS-baserade läkemedel.
Avyttringen sänker direkt Diamyd Medicals kostnader kraftigt, samtidigt som vi behåller möjligheten att ta del
av framtida framgångar för NTDDS-plattformen. Utvecklingsprojekten i sin tur får fullt fokus från sina
dedikerade nya ägare, vilket gör det till en mycket bra lösning för båda parterna liksom för NTDDS-plattformen,
säger Peter Zerhouni, vd och koncernchef för Diamyd Medical.
Vi brinner för NTDDS-tekniken och har varit med sedan forskningen kring nervspecifik genleverans startade
vid University of Pittsburgh på 90-talet. För oss är det en dröm att få fokusera på och driva verksamheten i egen
regi, säger Darren Wolfe, vd för Diamyd, Inc. och Periphagen Holdings, Inc.
Försäljningen sker genom ett så kallat Management Buyout, där det köpande bolaget ägs av personer i ledningen
för Diamyd, Inc. Konsult- och revisionsfirman Grant Thornton har upprättat en så kallad fairness-opinion
avseende transaktionen och bedömer att villkoren är skäliga för aktieägarna i Diamyd Medical ur ett finansiellt
perspektiv. Avtalet förutsätter godkännande från Diamyd Medicals aktieägare vid en extra bolagsstämma den 30
oktober.
Styrelsen har beslutat att senarelägga Diamyd Medicals bokslutskommuniké avseende räkenskapsåret 2011/12
till efter att den extra bolagsstämman behandlat överlåtelsen då stämmans beslut kommer ha betydelse för
informationen i bokslutskommunikén. Ursprungligt datum för bokslutskommunikén var 16 oktober 2012. Nytt
datum för bokslutskommunikén är 31 oktober 2012.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Zerhouni, vd och koncernchef Diamyd Medical AB
Tel: 08-661 00 26. E-post: press@diamyd.com

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical grundades 1996 och är verksamt inom läkemedelsutveckling. Huvudkontoret ligger i
Stockholm, Sverige. Bolagets utvecklingsprojekt inom diabetes utgörs av proteinet GAD65 för behandling och
prevention av autoimmun diabetes. En svensk forskarinitierad fas II-studie pågår för att utvärdera om GAD65
kan förebygga typ 1-diabetes hos barn som har hög risk att utveckla sjukdomen. Bolagets utvecklingsprojekt för
behandling av långvarig smärta och neuropati använder den patenterade NTDDS-plattformen (Nerve Targeting
Drug Delivery System) för att leverera läkemedel direkt till nervsystemet. NTDDS-plattformen är under
avyttring.
Diamyd Medical har även innehav i vaccinbolaget Protein Sciences Corporation (USA) och diagnostikbolaget
Mercodia AB (Sverige).
Diamyd-aktien är noterad på Nasdaq OMX Small Cap-lista i Stockholm (ticker: DIAM B) samt på OTCQXlistan 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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