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Perioden 1 september 2012 – 30 november 2012 

� Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0,2) MSEK 

� Resultat efter finansnetto uppgick till -1,8 (-3,5) MSEK  

� Resultat per aktie var efter utspädning -0,2 (-0,3) SEK  

� Likvida medel och kortfristiga placeringar per den 30 november 2012 uppgick till  
373 (414) MSEK 

 

Väsentliga händelser under perioden 
� Avtal tecknades om avyttring av amerikanskt genterapibolag och en extra bolagsstämma  

i Diamyd Medical AB godkände avyttringen 

� Diamyd Medical begränsade satsningen på diabetesvaccinet Diamyd® 

 

Väsentliga händelser efter periodens slut 
� Nya styrelseledamöter i Diamyd Medical AB 

� Styrelsens förslag till inlösen av aktier och fondemission samt alternativt förslag från 
aktieägare presenterades 

� Rekombinant vaccin från Protein Sciences fick godkänt av FDA 
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VD HAR ORDET 
 
Så kom det positiva beskedet att Protein Sciences fått godkänt att börja marknadsföra och sälja sitt 
influensavaccin Flublok på den amerikanska marknaden. Det har tagit lång tid och de har övervunnit 
många hinder på vägen, men det är ett inspirerande exempel på att trägen vinner och godkännandet 
har väckt en hel del uppmärksamhet i USA. Protein Sciences planerar en begränsad lansering av 
produkten redan i februari 2013 och full lansering inför influensasäsongen 2013/14. Diamyd Medical 
äger cirka 8 procent av aktierna i Protein Sciences. 

Flublok är det första vaccinet mot säsongsinfluensa tillverkat med modern DNA-teknik som når 
amerikanska marknaden. Fördelarna jämfört med traditionellt tillverkade vacciner är att det går 
snabbare att få fram en produkt från det att man identifierat årets influensastammar, att vaccinerna 
inte produceras i hönsägg och därför inte innehåller spår av ägg, samt att tillverkningen inte kräver 
användning av vare sig levande influensavirus, kvicksilverföreningen tiomersal eller antibiotika.  
Protein Sciences utvecklar även ett liknande vaccin mot pandemisk influensa i samarbete med den 
amerikanska myndigheten the Biomedical Advanced Research and Development Authority. 

Vi möter ett fortsatt stort intresse från forskare för vårt eget diabetesvaccin Diamyd®. Vår plan är att 
uppmuntra prövarinitierade studier där Diamyd® testas i kombination med andra läkemedel i 
begränsade, mindre kostsamma kliniska pilotstudier med nyinsjuknade typ 1-diabetespatienter. 
Genom att angripa sjukdomen från flera håll med kombinationsbehandling är tanken att diabetes-
vaccinet ges större chans att påverka den autoimmuna sjukdomsprocessen som ligger bakom typ 1-
diabetes. Vi vill även få igång fler prövarinitierade studier där man testar diabetesvaccinet i personer 
som ännu inte insjuknat, men som man vet har en förhöjd risk att utveckla typ 1-diabetes. Det pågår 
redan en sådan pilotstudie i Sverige där resultat väntas 2015. Genom att arbeta med externt 
finansierade forskargrupper kan vi testa fler behandlingsparadigm än om vi skulle drivit och finansierat 
alla studier själva. 

Den 31 januari har vi extrastämma i Stockholm. Stämman ska ta ställning till att skifta ut 118 miljoner 
kronor eller en knapp tredjedel av kassan till aktieägarna genom ett inlösenprogram. Om beslut fattas 
om inlösen kommer aktieägarna att få detaljerad information om inlösenförfarandet. 

 

Stockholm den 23 januari 2013 

Peter Zerhouni 
VD och koncernchef Diamyd Medical AB 

 

PS. Notera att historiska jämförelsetal i rapporten nu ges exklusive Diamyd Inc. och NTDDS-
verksamheten som avyttrades under hösten 2012. DS. 
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 
1 SEPTEMBER 2012 – 30 NOVEMBER 2012 
 
Avtal tecknades om avyttring av amerikanskt genterapibolag och extra bolagsstämma i Diamyd 
Medical AB godkände avyttringen. Diamyd Medical AB tecknade 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 var 
villkorat av beslut vid extra bolagsstämma i Diamyd Medical. Med anledning av avyttringen senarelade 
Diamyd Medical sin bokslutskommuniké till den 31 oktober 2012. Vid en extra bolagsstämma i Diamyd 
Medical AB den 30 oktober 2012 beslutades i enlighet med styrelsens förslag att godkänna överlåtelse 
av samtliga aktier i dotterbolaget Diamyd, Inc., till Periphagen Holdings, Inc. 
 
Diamyd Medical begränsade satsningen på diabetesvaccinet. Diamyd Medical AB beslutade att 
avsätta högst 30 miljoner SEK över tre år till utvecklingen av diabetesvaccinet Diamyd®. Utvecklings-
verksamheten koncentreras till dotterbolaget Diamyd Therapeutics.  

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT 
 
Nya styrelseledamöter i Diamyd Medical AB. Vid Diamyd Medicals ordinarie årsstämma den 6 
december 2012 valdes Erik Nerpin och Jonas Jendi in som nya styrelseledamöter. Anders Essen-
Möller omvaldes till styrelseordförande och Maria-Teresa Essen-Möller till styrelseledamot. De tidigare 
styrelseledamöterna Lars Jonsson, Joseph Janes och Christer Lindberg hade avböjt omval. 
 
Styrelsens förslag till inlösen av aktier och fondemission samt alternativt förslag från 
aktieägare presenterades. Diamyd Medical AB offentliggjorde styrelsens fullständiga förslag till 
inlösen av aktier och fondemission, inklusive styrelsens och revisorernas yttranden och redogörelser 
enligt aktiebolagslagen, som ska behandlas vid en extra bolagsstämma den 31 januari 2013. Vidare 
offentliggjordes ett alternativt förslag avseende strukturen av inlösenförfarandet som framställts av 
aktieägaren Bertil Lindkvist. 
 
Rekombinant vaccin från Protein Sciences fick godkänt av FDA. Amerikanska läkemedels-
myndigheten FDA godkände Protein Sciences Corporations vaccin Flublok mot säsongsinfluensa för 
behandling av vuxna mellan 18 och 49 år. Diamyd Medical äger cirka 8 procent av aktierna i Protein 
Sciences Corporation. 
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BOLAGSÖVERSIKT 

 
Diamyd Medical är ett svenskt börsnoterat bolag verksamt inom läkemedelsutveckling. Sedan Diamyd 
Medical grundades 1996 har bolaget, till en förhållandevis låg kostnad i jämförelse med bransch-
standard, drivit utvecklingsprojekt i egen regi från preklinisk utvecklingsfas till globala kliniska fas III-
studier samt slutit betydande samarbetsavtal med världsledande läkemedelsbolag.  

Bolaget drivs enligt en kostnadseffektiv outsourcing-modell där delar av den operativa verksamheten 
kontrakteras ut till kvalificerade samarbetspartners med expertkompetens. En mindre grupp 
medarbetare styr, leder och genomför projekt inom områden som klinisk och preklinisk utveckling, 
regulatoriska frågor, produktion och affärsutveckling. Därigenom har Diamyd Medical haft möjlighet att 
genomföra prekliniska och kliniska studier, hantera tillverkning och regulatoriska processer för 
bolagets läkemedelskandidater samt driva utlicensieringsprocesser. Modellen har också bidragit till 
hög flexibilitet där resurserna vid behov snabbt kunnat omfördelas mellan olika projekt. 

Koncernen består av moderbolaget Diamyd Medical AB (publ) samt de helägda dotterbolagen Diamyd 
Therapeutics AB och Diamyd Diagnostics AB. Därutöver har Diamyd Medical även innehav i 
genterapibolaget Periphagen Holdings, Inc. (USA), vaccinbolaget Protein Sciences Corporation (USA) 
och diagnostikbolaget Mercodia AB (Sverige). Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige. 
Aktien är noterad på Nasdaq OMX Small Cap-lista i Stockholm (ticker: DIAM B) samt på OTCQX-
listan i USA (ticker: DMYDY). 

 

Läkemedelsutveckling  

Diamyd Medicals verksamhet inom läkemedelsutveckling utgörs av utvecklingsprojekt som utgår från 
GAD-molekylen. GAD, eller GAD65 (glutaminsyradekarboxylas isoform 65kDa), är ett naturligt enzym i 
människokroppen och spelar en viktig roll i sjukdomsprocessen vid de autoimmuna formerna av 
diabetes; typ 1-diabetes och LADA. GAD är också den aktiva substansen i bolagets antigenbaserade 
diabetesvaccin Diamyd® som utvecklas för prevention och behandling av de autoimmuna formerna av 
diabetes.  

En svensk forskarinitierad fas II-studie, DiAPREV-IT, pågår för att utvärdera om behandling med 
diabetesvaccinet Diamyd® kan förebygga eller fördröja typ 1-diabetes hos barn som har hög risk att 
utveckla sjukdomen. Resultat från studien beräknas kunna presenteras under 2015. 

Sedan rättigheterna till GAD inlicensierades i mitten av 90-talet har bolaget, i egen regi, bedrivit ett 
flertal prekliniska och kliniska studier med diabetesvaccinet Diamyd®, däribland ett globalt fas III-
program där fler än 660 barn och ungdomar som nyligen insjuknat i typ 1-diabetes deltog. Utöver 
bolagets egna kliniska studier har även ett antal externa studier med Diamyd® genomförts av 
fristående forskare och forskningsorganisationer, så kallade prövarinitierade eller forskarinitierade 
studier.  

Diamyd Medical har beslutat att avsätta högst 30 miljoner SEK till vidare utveckling av Diamyd® fram 
till och med 2015. Ambitionen är att då ha nya forskningsresultat som ger möjlighet till partnerskap 
med större läkemedelsbolag eller annan finansiering. Utvecklingsverksamheten är koncentrerad till 
dotterbolaget Diamyd Therapeutics. 
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FINANSIELL INFORMATION 
 
Intäkter – Koncernens nettoomsättning under första kvartalet uppgick till 0 (0,2) MSEK.  
 
Kostnader – Koncernens kostnader för första kvartalet uppgick till 3,7 (9,6) MSEK.  
 
Resultat – Koncernens resultat efter finansnetto för första kvartalet uppgick till -1,8 (-3,5) MSEK.  
 
Finansiell ställning och likviditet – Koncernens likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick per 
den 30 november 2012 till 373 (414) MSEK.  
 
Investeringar – Första kvartalets investeringar i materiella anläggningstillgångar var 0 (0) MSEK.  
 
Eget kapital – Eget kapital för koncernen per den 30 november 2012 uppgick till 402 (454) MSEK, 
vilket ger en soliditet om 95 (94) procent. 
 
Organisation – Under första kvartalet uppgick genomsnittligt antal anställda till 7 (13). Vid periodens 
slut uppgick antalet anställda till 7 (12). Antalet anställda i jämförelseperioderna är exklusive avvecklad 
verksamhet. 
 
Moderbolaget – Periodens investeringar uppgick till 0 (0) MSEK. Resultatet för det första kvartalet 
uppgick till 0,1 (1,1) MSEK. 
 
Aktier – Det totala antalet aktier i Diamyd Medical per den 30 november 2012 var 29 579 133. 

  



Delårsrapport 1, 1 september 2012 – 30 november 2012
 
 

 

 
 

6 

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 
      
  3 mån 3 mån 12 mån 
    sep-nov sep-nov sep-aug 
KSEK   Not 2012/2013 2011/2012 2011/2012 
     
RÖRELSENS INTÄKTER       
Nettoomsättning    61 - 767 
Övriga rörelseintäkter    4 218 10 
Summa   65 218 777 
       
RÖRELSENS KOSTNADER     

Externa forsknings- och utvecklingskostnader 1 585 -4 301 -3 089 
Externa patent- och licenskostnader  -633 264 -2 022 
Personalkostnader 2 -1 742 -2 887 -8 332 
Övriga externa kostnader 2 -1 814 -2 599 -8 387 
Övriga rörelsekostnader  -70 - -1 252 
Avskrivningar och nedskrivningar materiella och 
immateriella tillgångar  -39 -54 -16 812 
Summa rörelsens kostnader  -3 713 -9 577 -39 894 
      
RÖRELSERESULTAT  -3 648 -9 359 -39 117 
     
Finansnetto 3 1 848 5 886 11 926 
     
Resultat efter finansnetto  -1 800 -3 473 -27 191 
       
Inkomstskatt    - - - 
       
Periodens resultat från kvarvarande verksamheter*  -1 800 -3 473 -27 191 
      
Avyttrande verksamheter     
Periodens resultat från avyttrade verksamheter              -4 000 -4 219 -24 484 

PERIODENS RESULTAT  -5 800 -7 692 -51 675 
     
Övrigt totalresultat för perioden     
Omräkningsdifferenser  -181 -201 -85 

Summa totalresultat för perioden, netto efter skatt            4  -181 -201 -85 
Summa totalresultat för perioden -5 981 -7 893 -51 760 
 
 
Resultat per aktie före utspädning, SEK -0,2 -0,3 -1,7  
Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,2 -0,3 -1,7 
Antal aktier per balansdagen  29 579 133 29 579 133 29 579 133 
Genomsnitt antal aktier före utspädning 29 579 133 29 579 133 29 579 133 
Genomsnitt antal aktier efter utspädning   29 579 133 29 579 133 29 579 133 

 

*Avyttringen av det amerikanska dotterbolaget Diamyd, Inc. har redovisats som avyttrade verksamheter. Omräkning har gjorts 
av jämförelseperiodernas siffror. För vidare information se not 4.  
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING 

     
  30-nov 30-nov 31-aug 
KSEK  Not 2012 2011 2012 
     
TILLGÅNGAR       
         
Anläggningstillgångar      
Immateriella anläggningstillgångar  - 16 627 - 
Materiella anläggningstillgångar  201 2 244 1 816 
Finansiella anläggningstillgångar  29 874 29 241 29 871 
Summa anläggningstillgångar    30 075 48 112 31 687 
      
Omsättningstillgångar       
Varulager   - 6 5 
Kundfordringar  243 84 3 175 
Övriga fordringar  1 622 15 574 2 042 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    3 362 5 308 4 634 
Kortfristiga placeringar  276 136 257 876 215 851 
Likvida medel  96 870 155 872 164 342 
Summa omsättningstillgångar    378 233 434 720 390 049 
      
SUMMA TILLGÅNGAR  408 308 482 832 421 736 
      
EGET KAPITAL OCH SKULDER     
      
Eget kapital       
Aktiekapital  14 790 14 790 14 790 
Övrigt tillskjutet kapital  725 025 724 737 725 025 
Andra reserver  - 65 181 
Ansamlade förluster inklusive periodens resultat  -338 291 -285 595 -330 420 
Summa eget kapital    401 524 453 997 409 576 
      
Långfristiga skulder     
Övriga skulder  786 - 783 
Summa långfristiga skulder  786 - 783 
     
Kortfristiga skulder     
Leverantörsskulder  1 781 8 842 5 396 
Övriga kortfristiga skulder  662 1 826 1 196 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  3 555 18 167 4 785 
Summa kortfristiga skulder    5 998 28 835 11 377 
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER                                       5 408 308 482 832 421 736 
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KASSAFLÖDESANALYS 

      
     3 mån 3 mån 12 mån 
   sep-nov sep-nov sep-aug 
KSEK Not  2012/2013 2011/2012 2011/2012 
      
Den löpande verksamheten      
Rörelseresultat    -3 648 -13 258 -63 424 
Erhållna räntor och kursdifferenser   2 669 4 552 12 684 
Erlagda räntor och kursdifferenser   -3 -14 -31 
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet      

Avskrivningar och nedskrivningar   39 134 17 141 
Övriga poster som ej ingår i kassaflödet                   224 -13 324 -192 

Kassaflöde före förändringar av rörelsekapitalet   -719 -21 910 -33 822 
Ökning (-) minskning (+) varulager   - - 0 
Ökning (-) minskning (+) fordringar   -1 723 14 201 25 219 
Ökning (+) minskning (-) skulder   -3 370  -16 583 -47 384 
Summa kassaflöde från den löpande 
verksamheten   -5 812 -24 292 -55 987 
       
Investeringsverksamheten      
Investeringar i kortfristiga placeringar, netto   -60 286 19 983 61 972 
Investeringar i materiella tillgångar   - - -93 
Sålda materiella tillgångar   - - 17 
Försäljning av dotterbolag, netto likvidpåverkan   -1 515 - - 
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -61 801 19 983 61 896 
       
Finansieringsverksamheten      
Nyemission efter emissionskostnader   - - 288 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   - - 288 

Periodens kassaflöde 4  -67 613 -4 309 6 197 
Summa likvida medel vid periodens början   164 342 157 782 157 782 
Kursdifferens i likvida medel   141 2 399 363 

Summa likvida medel vid periodens slut   96 870 155 872 164 342 
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 
      

KSEK   
Aktie-

kapital 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital Reserver 
Ansamlad 

förlust Summa 
      
Perioden 1 sep 2011 – 31 aug 2012      
      
Ingående balans 1 september 2011 14 790 724 737 266 -278 819 460 974 
Totalresultat           
Periodens resultat - - - -51 675 -51 675 
Omräkningsdifferenser - - -85 - -85 
Summa totalresultat - - -85 -51 675 -51 760 
Transaktioner med aktieägare      
Personaloptioner - 288 - 74 362 
Summa transaktioner med aktieägare - 288 - 74 362 
Utgående balans 31 augusti 2012 14 790 725 025 181 -330 420 409 576 
 
 
Perioden 1 sep 2011 – 30 november 2011      
      
Ingående balans 1 september 2011 14 790 724 737 266 -278 819 460 974 
Totalresultat        
Periodens resultat - - - -7 692 -7 692 
Omräkningsdifferenser - - -201 - -201 
Summa totalresultat - - -201 -7 692 -7 893 
Transaktioner med aktieägare      
Personaloptioner - - - 916 916 
Summa transaktioner med aktieägare - - - 916 916 
Utgående balans 30 november 2011 14 790 724 737 65 -285 595 453 997 
 
      
Perioden 1 sep 2012 – 30 november 2012      
      
Ingående balans 1 september 2012 14 790 725 025 181 -330 420 409 576 
Totalresultat      
Periodens resultat - - - -5 800 -5 800 
Omräkningsdifferenser - - -181 - -181 
Summa totalresultat - - -181 -5 800 -5 981 
Transaktioner med aktieägare      
Personaloptioner - - - -2 071 -2 071 
Summa transaktioner med aktieägare - - - -2 071 -2 071 
Utgående balans 30 november 2012 14 790 725 025 - -338 291 401 524 
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING 
 

     3 mån 3 mån 12 mån 
   sep-nov sep-nov sep-aug 
KSEK   2012/2013 2011/2012 2011/2012 
      
RÖRELSENS INTÄKTER      
Övriga rörelseintäkter     2 538 - 
Summa    2 538 - 
      
Rörelsens kostnader      
Övriga externa kostnader   -1 367 -4 221   -30 280  
Övriga rörelsekostnader   -48 - -253 
Avskrivningar materiella och immateriella tillgångar   - - -16 627 
Summa rörelsens kostnader   -1 415 -4 221 -47 160 
      
RÖRELSERESULTAT     -1 413 -3 683 -47 160 
       
Rörelsens finansiella poster      
Nedskrivning av andelar i koncernföretag   -227 -916 -74 
Nedskrivning av fordran i koncernföretag   - - -9 456 

Ränteintäkter och liknande resultatposter     1 748 5 662 11 952 

Räntekostnader och liknande resultatposter   -3 - -15 
Summa rörelsens finansiella poster   1 518 4 746 2 407 
       
Resultat före skatt   105 1 063 -44 753 
       
Skatt på periodens resultat   - - - 
       
PERIODENS RESULTAT   105 1 063 -44 753 
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING 
  30-nov 30-nov 31-aug 
KSEK   2012 2011 2012 
     
TILLGÅNGAR      
       
Anläggningstillgångar      
Immateriella anläggningstillgångar     
Förvärvad forskning och utveckling  - 16 627 - 
Finansiella anläggningstillgångar     
Andelar i koncernföretag  1 200 1 200 1 200 
Fordringar i koncernföretag  - 46 643 - 
Andra långfristiga värdepappersinnehav  29 241 29 241 29 241 
Summa anläggningstillgångar    30 441 93 711 30 441 
      
Omsättningstillgångar       
Kundfordringar  200 - 301 
Övriga fordringar  229 12 923 - 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    2 868 4 742 3 917 
Summa kortfristiga fodringar  3 297 17 665 4 218 
     
Kortfristiga placeringar  276 137 257 876 215 851 
Likvida medel   77 025 143 068 141 683 
Summa korfristiga placeringar och likvida medel  353 162 400 944 357 534 
     
Summa omsättningstillgångar    356 459 418 609 361 752 
      
SUMMA TILLGÅNGAR  386 900 512 320 392 193 
      
EGET KAPITAL OCH SKULDER     
      
Eget kapital       
Bundet eget kapital     
Aktiekapital  14 790 14 790 14 790 
Reservfond  96 609 96 609 96 609 
Fritt eget kapital     
Överkursfond   219 491 374 741 375 029 
Balanserad förlust  -91 042 -201 212 -202 053 
Periodens resultat  105 1 063 -44 753 
Summa eget kapital    239 953 285 991 239 622 
      
Långfristiga skulder till koncernföretag  145 742 225 490 145 742 
      
Kortfristiga skulder       
Leverantörsskulder  1 149 725 6 179 
Övriga kortfristiga skulder  -445 114 -43 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  501 - 693 
Summa kortfristiga skulder    1 205 839 6 829 
       
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  386 900 512 320 392 193 
       
Ställda säkerheter  - - - 
Ansvarsförbindelser  - - - 
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Noter 

 
Redovisningsprinciper 

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. För en närmare 
beskrivning av koncernens tillämpade redovisningsprinciper hänvisas till senast lämnade 
årsredovisning.  

 

Not 1 – Externa forsknings- och utvecklingskostnader  

Externa forsknings- och utvecklingskostnader har under första kvartalet påverkats positivt med  
2 MSEK hänförligt till mottagna kreditfakturor avseende bolagets avslutade fas III-studier. 

 

Not 2 – Transaktioner med närstående  

Under första kvartalet har företag företrädda av närstående till styrelseordföranden anlitats på 
konsultbasis. Totala arvoden under perioden uppgår till 175 (223) KSEK exklusive moms och avser 
IT-tjänster. Prissättningen har skett med armlängdsprincipen. Löner till närstående till styrelse-
ordföranden har totalt under perioden uppgått till 182 (196) KSEK. Inga övriga styrelseledamöter, 
ledande befattningshavare eller närstående till dessa, har eller har haft någon direkt eller indirekt 
delaktighet i några affärstransaktioner med bolaget som är eller var ovanlig till sin karaktär eller sina 
avtalsvillkor och som inträffat under perioden. Bolaget har inte heller lämnat lån, ställt garantier eller 
ingått borgensförbindelser till eller till förmån för någon av styrelseledamöterna, ledande befattnings-
havarna eller revisorerna i bolaget.  
 

 sep-nov  sep-nov 
KSEK 2012/2013  2011/2012 
Löner till närstående 182  196 

Aktierelaterade ersättningar till närstående 45  94 

Konsultarvode till närstående 175  223 

 
 
Not 3 – Finansnetto 

Finansnetto för första kvartalet uppgår till 1,8 MSEK. Beloppet utgörs av ränteintäkter på likvida medel 
och kortfristiga placeringar om 1,6 MSEK samt en positiv valutakursdifferens om 0,2 MSEK.  
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Not 4 – Avyttrade verksamheter 

Under oktober 2012 meddelade Diamyd Medical att avtal tecknats om avyttring av det amerikanska 
dotterbolaget Diamyd, Inc. och en extra bolagsstämma i Diamyd Medical AB den 30 oktober 2012 
godkände avyttringen. Överlåtelsen innebar att köparen, Periphagen Holdings, Inc., utöver aktierna i 
Diamyd, Inc., övertog 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. Köpeskillingen utgjordes av en ägarandel om 10 procent i Periphagen Holdings, Inc. samt en 
kontant del som uppgick till en (1) USD. Därutöver kan Diamyd Medical komma att erhålla upp till  
10 MUSD i främst milstolpsbetalningar, samt 10 procent av upfront-betalningar och andra betalningar 
som Periphagen Holdings, Inc kan komma att få från framtida partners, liksom royalty på försäljnings-
intäkter av NTDDS-baserade läkemedel. Resultatrelaterade jämförelsesiffror har med anledning av 
avyttringen omräknats. 

 

Periodens resultat från avyttrade 
verksamheter  
 sep-nov 
KSEK 2012/2013 

Nettoomsättning 2 260 
Rörelsens intäkter 2 260 

FoU -323 

Personalkostnader -1 054 

Övriga externa kostnader -393 

Avskrivningar inventarier -53 
Rörelsens kostnader -1 824 

Finansiella poster -22 
Resultat före skatt 414 

Resultat från avyttrade verksamheter 414 

Förlust vid försäljning av tillgångar -4 414 
Resultat från avyttrade verksamheter -4 000 
 
 
Kassaflöde från avyttrade verksamheter 
 sep-nov 
KSEK 2012/2013 

Kassaflöde den från löpande verksamheten 1 882 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -646 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten - 
Kassaflöde från avyttrade verksamheter 1 236 

 
 
Not 5 – Eget kapital och skulder  

Koncernens samtliga skulder är icke-räntebärande.  
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3 mån 3 mån 12 mån 
sep-nov sep-nov sep-aug 

Nyckeltal                                                                                                 2012/2013 2011/2012 2011/2012 
 

Forsknings- och utvecklingskostnader, MSEK 0,6 -4,3 -3,1 

Avkastning på eget kapital, % -1,4 -1,7 -11,9 

Soliditet, % 95 94 97 

Resultat per aktie före utspädning, SEK -0,2 -0,3 -1,7 

Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,2 -0,3 -1,7 

Likvida medel och kortfristiga placeringar per aktie, SEK 12,6 14,0 12,9 

Eget kapital per aktie före utspädning, SEK 13,6 15,3 13,8 

Eget kapital per aktie efter utspädning, SEK 13,6 15,3 13,8 

Kassaflöde per aktie, SEK -2,3 -0,1 -0,8 

Börskurs per balansdagen, SEK 9,6 8,1 7,3 

Kurs/eget kapital per aktie, SEK 0,7 0,5 0,5 

Antal aktier per balansdagen 29 579 133 29 579 133 29 579 133 

Genomsnittligt antal aktier före utspädning 29 579 133 29 579 133 29 579 133 

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 29 579 133 29 579 133 29 579 133 

 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

Diamyd Medicals verksamhet är förenad med vissa risker och osäkerhetsfaktorer. Dessa innefattar 
både interna och externa faktorer som väsentligen kan påverka bolagets utveckling och tillväxt och 
därmed en investering i Diamyd Medical-aktien. Utveckling av läkemedel tar oftast mycket lång tid, är 
kapitalkrävande och förenat med stor osäkerhet eftersom det till stor del handlar om oförutsägbara 
och komplexa parametrar avseende biologiska och medicinska förlopp. Diamyd Medicals utvecklings-
projekt befinner sig i en fas där ett antal olika parametrar påverkar sannolikheten för att lyckas. Det 
kan inte garanteras att bolagets utvecklingsprojekt kommer att leda till läkemedel som kommer att 
kunna säljas på marknaden eller att de kommer att innebära en kommersiell framgång.   

Bolagets verksamhet är förenad med risker relaterade till bland annat läkemedelsutveckling, 
kommersialisering, finansiering, immateriella rättigheter, samarbeten med partners, myndighets-
beslut, vissa tillgångar samt nyckelpersoner. För en mer utförlig beskrivning av bolagets risker och 
osäkerhetsfaktorer hänvisas till bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2011/2012. Sedan 
årsredovisningen avgavs har inga väsentliga förändringar avseende risker och osäkerhetsfaktorer 
inträffat.  
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Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutsrapporten ger en rättvisande översikt av 
moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. 
 
 
Stockholm den 23 januari 2013 
 
Anders Essen-Möller, styrelseordförande   Jonas Jendi, styrelseledamot 
 
Maria-Teresa Essen-Möller, styrelseledamot  Erik Nerpin, styrelseledamot 
 
 
  
Peter Zerhouni, verkställande direktör 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Peter Zerhouni, VD och koncernchef Diamyd Medical AB. Tel: 08-661 00 26 
 
Diamyd Medical AB (publ), Karlavägen 108, SE-115 26 Stockholm, Sverige. Tel: 08-661 00 26. 
Fax: 08-661 63 68. E-post: info@diamyd.com. Org nr: 556530-1420. 
 
Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med 
finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.  
 
 
Notera: Detta dokument har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid skillnader mellan de två ska 
den svenska versionen gälla. Dokumentet innehåller vissa uppgifter om omvärld och framtid. Dessa uppgifter ska 
betraktas som enbart återspeglande rådande uppfattning. Inga garantier kan lämnas att dessa uppgifter är 
korrekta. 
 


