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Perioden 1 december 2012 – 28 februari 2013 
Koncernen inklusive verksamheter under avveckling 

� Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0,6) MSEK 

� Resultat efter finansnetto uppgick till -6,2 (-4,2) MSEK  

� Likvida medel och kortfristiga placeringar per den 28 feb 2013 uppgick till 367 (408) MSEK 
 

Första halvåret 1 september 2012 – 28 februari 2013 
Koncernen inklusive verksamheter under avveckling 

� Koncernens nettoomsättning uppgick till 0,1 (0,6) MSEK 

� Resultat efter finansnetto uppgick till -8,0 (-7,7) MSEK  

 

Väsentliga händelser under perioden 1 december 2012 – 28 februari 2013 
� Nya styrelseledamöter i Diamyd Medical AB 

� Rekombinant influensavaccin från Protein Sciences fick godkänt av FDA 

� Diamyd Medical meddelade att en ny klinisk studie planeras med diabetesvaccinet Diamyd® 

� Vid en extra bolagsstämma uppnådde varken styrelsens förslag till inlösen av aktier och 
fondemission, eller alternativt förslag från aktieägare, erforderlig majoritet  

� Diamyd Medicals större aktieägare nådde överenskommelse och en begärd extra 
bolagsstämma, som avsåg att behandla ett förslag att Diamyd Medical skulle gå i omedelbar 
likvidation, ställdes in 
 

Väsentliga händelser efter periodens slut 
� Diamyd Medical kallade till extra bolagsstämma för att bland annat besluta om 

omstrukturering av Diamyd-koncernen, utdelning av dotterbolag och minskning av 
aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna 

� Diamyd Medical observationsnoterades 
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VD HAR ORDET 
 

De senaste månaderna har varit mycket händelserika för Diamyd Medical och dess ägare. Den 
tidigare inkomna begäran om extra bolagsstämma för att behandla en föreslagen likvidation av 
Diamyd Medical AB drogs tillbaka efter att de största ägarna kommit överens om en lösning som 
tillgodoser begäran att merparten av kassan ska skiftas ut till aktieägarna samtidigt som utvecklingen 
av diabetesvaccinet Diamyd® kan fortsätta. Som en följd av överenskommelsen kallade styrelsen i 
förra veckan till ännu en extra bolagsstämma i Diamyd Medical för att ta flera avgörande beslut 
rörande bolagets likväl som diabetesverksamhetens framtid. 

Det helägda dotterbolaget Diamyd Therapeutics AB ska delas ut till aktieägarna och överta 
moderbolagets namn Diamyd Medical AB. Detta bolag ska behålla en kassa om cirka 50 miljoner 
kronor och äga den befintliga diabetesverksamheten, inklusive alla rättigheter till diabetesvaccinet 
Diamyd®, samt innehavet i det amerikanska genterapibolaget Periphagen. Aktierna i detta bolag ska 
listas för handel och ha aktier av serie A och B på samma sätt som Diamyd Medical AB har i dag. 

Efter utdelningen av dotterbolaget till aktieägarna föreslås det kvarvarande bolaget, alltså nuvarande 
moderbolaget Diamyd Medical, byta namn till Mertiva AB. Mertivas tillgångar kommer utgöras av en 
kassa om drygt 300 miljoner kronor och innehaven i det amerikanska vaccinbolaget Protein Sciences 
Corporation och det svenska diagnostikbolaget Mercodia AB. Samtliga A-aktier i bolaget ska 
omvandlas till B-aktier och huvudelen av kassan ska så snart som möjligt skiftas ut till aktieägarna. I 
ett första steg skiftas knappt 120 miljoner kronor ut till aktieägarna genom ett inlösenförfarande där var 
femte aktie löses in mot 20 kronor. 

Uppdelning av bolagen skapar en tydligare investeringsprofil där Mertiva AB efter utskiftning av 
kassan blir ett förvaltande bolag med en ägarandel om cirka 8 procent i privatägda Protein Sciences 
Corporation som viktigaste tillgång. Mertiva-aktien blir ett av få noterade värdepapper i världen som 
erbjuder en exponering mot Protein Sciences. Vaccinbolaget är i en spännande fas och fick i början av 
året sitt rekombinant tillverkade vaccin mot säsongsinfluensa, Flublok, godkänt av den amerikanska 
läkemedelsmyndigheten FDA. Hittills har endast en begränsad marknadslansering skett, men en full 
marknadslansering planeras inför influensasäsongen 2013/14. 

Det ”nya” Diamyd Medical AB ska vara ett rent diabetesbolag och kommer initialt ha fokus på den 
fortsatta utvecklingen av det GAD-baserade diabetesvaccinet Diamyd®. Vi kommer dock vara öppna 
för nya affärsmöjligheter inom diabetesområdet. Bolaget har gedigen erfarenhet av läkemedels-
utveckling och tillgång till internationell medicinsk expertis inom diabetes. Därutöver ingick vi 2010 ett 
av Sveriges genom tiderna största samarbetsavtal inom läkemedelsutveckling med det ledande 
globala läkemedelsbolaget Johnson & Johnson. I kombination med den entreprenörsanda som alltid 
präglat bolaget, har vi potential att kunna uppfylla visionen - att kunna behandla eller förhindra 
autoimmun diabetes genom vaccination med Diamyd® och den aktiva substansen GAD. 
 

Stockholm den 27 mars 2013 

Peter Zerhouni 
VD och koncernchef Diamyd Medical AB 
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 
1 SEPTEMBER 2012 – 28 FEBRUARI 2013 
 
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. 
 
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. 
 
Diamyd Medical meddelade att en ny klinisk studie planeras med diabetesvaccinet Diamyd®. I 
studien kommer Diamyd® att testas i en unik kombination med andra läkemedel i syfte att förstärka 
diabetesvaccinets effekt. Diamyd Medical har tecknat avtal med Linköpings universitet om att genom-
föra den forskarinitierade studien och studien har godkänts av Läkemedelsverket.  
 
Vid en extra bolagsstämma uppnådde varken styrelsens förslag till inlösen av aktier och 
fondemission, eller alternativt förslag från aktieägare, erforderlig majoritet. På den extra 
bolagsstämman den 31 januari 2013 behandlades styrelsens fullständiga förslag till inlösen av aktier 
och fondemission, inklusive styrelsens och revisorernas yttranden och redogörelser enligt 
aktiebolagslagen, samt det alternativa förslaget avseende strukturen av inlösenförfarandet som 
framställts av aktieägaren Bertil Lindkvist. Inget av de framlagda förslagen om minskning av aktie-
kapitalet för återbetalning till aktieägarna uppnådde erforderlig majoritet enligt aktiebolagslagen. 
Därmed förföll även förslaget till fondemission. 
 

Diamyd Medicals större aktieägare nådde överenskommelse och den begärda extra 
bolagsstämman, som avsåg att behandla ett förslag att Diamyd Medical skulle gå i omedelbar 
likvidation, ställdes in. Den 8 februari 2013 inkom en grupp aktieägare, som uppgav sig företräda  
8 883 351 B-aktier i Diamyd Medical, med en begäran om extra bolagsstämma för att bland annat 
behandla ett förslag att Diamyd Medical skulle gå i omedelbar likvidation. Den 18 februari 2013 
offentliggjordes i pressmeddelande att en grupp aktieägare i Diamyd Medical AB, som representerar 
en majoritet av rösterna i bolaget, nått en överenskommelse om att skifta ut överskottet i 
moderbolagets kassa till aktieägarna samt att stämpla om alla aktier till B-aktier med lika rösträtt. De 
enades också om att aktierna i dotterbolaget Diamyd Therapeutics AB ska delas ut till aktieägarna 
samt att samma bolag kapitaliseras med cirka 50 miljoner kronor. Bolaget ska ha A-aktier och B-aktier 
på samma sätt som Diamyd Medical AB har idag. Som en följd av överenskommelsen ställdes den 
begärda extra bolagsstämman in.  
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT 

 
Diamyd Medical kallade till extra bolagsstämma för att bland annat besluta om omstrukturering 
av Diamyd-koncernen, utdelning av dotterbolag och minskning av aktiekapitalet för 
återbetalning till aktieägarna. De förslag till beslut som stämman ska behandla baseras på den 
överenskommelse som träffats mellan en grupp större aktieägare och som offentliggjordes via 
pressmeddelande den 18 februari 2013. 
 
Diamyd Medical observationsnoterades. Diamyd Medical AB offentliggjorde den 21 mars 2013 
kallelse till extra stämma med information om förslag om omstrukturering av Diamyd Medical och 
utdelning av dotterbolag. Enligt gällande regelverk blir ett bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm 
observationsnoterat om bolaget planerar att genomgå en så genomgripande förändring av 
verksamheten eller organisationen så att bolaget framstår som ett nytt bolag. NASDAQ OMX 
Stockholm AB beslutade därför att observationsnotera aktierna i Diamyd Medical AB. 
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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.��

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 utgörs främst av utvecklingsarbete med det GAD-baserade diabetes-
vaccinet Diamyd® för�prevention och behandling av de autoimmuna formerna av diabetes. 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 Diamyd®.   

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.  

Ytterligare en svensk forskarinitierad fas II-studie, DIABGAD-1, med Diamyd® pågår. I studien testas 
Diamyd® i en unik kombination med andra läkemedel i syfte att förstärka diabetesvaccinets effekt. 
Studien ska inkludera 60 barn och ungdomar som nyligen diagnostiserats med typ 1-diabetes och 
kommer att pågå i totalt 30 månader med en första utvärdering redan efter 6 månader med fokus på 
immunologiska markörer. 

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.  
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FINANSIELL INFORMATION 
 

Koncernen inklusive verksamheter under avveckling 

 
Intäkter – Koncernens nettoomsättning under andra kvartalet uppgick till 0 (0,6) MSEK. Koncernens 
nettoomsättning under första halvåret uppgick till 0,1 (0,6) MSEK. 
 
Kostnader – Koncernens kostnader för andra kvartalet uppgick till -7,3 (-6,2) MSEK. Koncernens 
kostnader för första halvåret uppgick till -11,1 (-17,6) MSEK. I kostnaderna för andra kvartalet och 
halvårets siffror ingår justeringar för avyttrade verksamheter om -3,1 MSEK. 
 
Resultat – Koncernens resultat efter finansnetto för andra kvartalet uppgick till -6,2 (-4,2) MSEK. 
Koncernens resultat efter finansnetto för första halvåret uppgick till -8,0 (-7,7) MSEK. I resultatet efter 
finansnetto för andra kvartalet och halvårets siffror ingår justeringar för avyttrade verksamheter om -
3,1 MSEK. 
 
Finansiell ställning och likviditet – Koncernens likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick per 
den 28 februari 2013, till 367 (408) MSEK.  
 
Investeringar – Andra kvartalets investeringar i materiella anläggningstillgångar var 0 (0) MSEK. 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar för första halvåret uppgick till 0 (0) MSEK. 
 
Eget kapital – Eget kapital för koncernen per den 28 februari 2013 uppgick till 395 (439) MSEK, vilket 
ger en soliditet om 98 (94) procent. 
 
Organisation – Under första halvåret uppgick genomsnittligt antal anställda till 7 (12). Vid periodens 
slut uppgick antalet anställda till 7 (8). Antalet anställda i jämförelseperioderna är exklusive avvecklad 
verksamhet. 
 
Moderbolaget – Första halvårets investeringar uppgick till 0 (0) MSEK. Resultatet för det andra 
kvartalet uppgick till -1,0 (-9,9) MSEK. Resultatet för det första halvåret uppgick till -0,9 (-8,9) MSEK. 
 

 

� �
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 
   
  3 mån 3 mån 6 mån 6 mån 12 mån
    dec-feb dec-feb sep-feb sep-feb sep-aug
KSEK   Not 2012/2013 2011/2012 2012/2013 2011/2012 2011/2012
   
RÖRELSENS INTÄKTER        
Nettoomsättning    56 43 117 43 253
Övriga rörelseintäkter    - 76 3 1 157 1 228
Summa   56 119 120 1 200 1 481
     
RÖRELSENS KOSTNADER   
Externa forsknings- och 
utvecklingskostnader  - - - - -
Externa patent- och 
licenskostnader  - -466 -452 64 -1 154
Övriga externa kostnader 1 -2 030 -2 146 -3 611 -4 086 -6 739
Övriga rörelsekostnader  -27 -914 -75 -1 491 -1 430
Avskrivningar och 
nedskrivningar materiella och 
immateriella tillgångar  - - - - -16 627
Summa rörelsens kostnader  -2 057 -3 526 -4 138 -5 513  -25 950
    
RÖRELSERESULTAT  -2 001 -3 407 -4 018 -4 313 -24 469
   
Finansnetto 2 1 107 1 388 2 860 6 926 11 411
   
Resultat efter finansnetto  -894 -2 019 -1 158 2 613 -13 058
     
Inkomstskatt    - - - - -
     
Periodens resultat från 
kvarvarande verksamheter*  -894 -2 019 -1 158 2 613 -13 058
    
Avyttrade verksamheter/ 
verksamheter under 
avveckling*   
Periodens resultat från 
avyttrade verksamheter           3 - -9 429 -4 000 -13 647 -24 484
Periodens resultat från 
verksamheter under avveckling   4 -5 264 -2 184 -6 800 -10 290 -14 133
PERIODENS RESULTAT  -6 158 -13 632 -11 958 -21 324 -51 675
   
Övrigt totalresultat för 
perioden   
Omräkningsdifferenser  - 151 -181 -50 -85
Övrigt totalresultat för 
perioden, netto efter skatt  - 151 -181 -50 -85
SUMMA TOTALRESULTAT 
FÖR PERIODEN  -6 158 -13 481 -12 139 -21 374 -51 760
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  3 mån 3 mån 6 mån 6 mån 12 mån
    dec-feb dec-feb sep-feb sep-feb sep-aug
KSEK   Not 2012/2013 2011/2012 2012/2013 2011/2012 2011/2012
   
Resultat per aktie före utspädning, 
SEK -0,2 -0,5 -0,4 -0,7 -1,7 
Resultat per aktie efter utspädning, 
SEK -0,2 -0,5 -0,4 -0,7 -1,7
Antal aktier per balansdagen  29 579 133 29 579 133 29 579 133 29 579 133 29 579 133
Genomsnitt antal aktier före 
utspädning 29 579 133 29 579 133 29 579 133 29 579 133 29 579 133
Genomsnitt antal aktier efter 
utspädning   29 579 133 29 579 133 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 3. Avvecklingen av Diamyd Therapeutics har redovisats som  
 verksamheter under avveckling. Omräkning har gjorts av jämförelseperiodernas siffror. För vidare information se not 4.
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING 

   
  28-feb 29-feb 31-aug
KSEK  Not 2013 2012 2012
   
TILLGÅNGAR     
       
Anläggningstillgångar    
Immateriella anläggningstillgångar  - 16 627 -
Materiella anläggningstillgångar  - 2 011 1 816
Finansiella anläggningstillgångar  29 241 29 835 29 871
Summa anläggningstillgångar    29 241 48 473 31 687
    
Omsättningstillgångar     
Varulager   - 5 5
Kundfordringar  1 700 37 3 175
Övriga fordringar  925 3 860 2 042
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    1 204 5 450 4 634
Kortfristiga placeringar  85 721 231 941 215 851
Likvida medel  266 447 176 529 164 342
Summa omsättningstillgångar    355 997 417 822 390 049
   
 Tillgångar, verksamheter under avveckling  18 086 - -
   
SUMMA TILLGÅNGAR  403 324 466 295 421 736
    
EGET KAPITAL OCH SKULDER   
    
Eget kapital     
Aktiekapital  14 790 14 790 14 790
Övrigt tillskjutet kapital  725 025 724 737 725 025
Andra reserver  - 216 181
Ansamlade förluster inklusive periodens resultat  -344 374 -300 504 -330 420
Summa eget kapital    395 441 439 239 409 576
    
Långfristiga skulder   
Övriga skulder  - 738 783
Summa långfristiga skulder  - 738 783
   
Kortfristiga skulder   
Leverantörsskulder  872 8 353 5 396
Övriga kortfristiga skulder  - 1 322 1 196
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  227 16 643 4 785
Summa kortfristiga skulder    1 099 26 318 11 377
    
Skulder, verksamheter under avveckling  6 784 - -
   
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER                        5 403 324 466 295 421 736
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KASSAFLÖDESANALYS 
 
    3 mån 3 mån 6 mån 6 mån 12 mån
  dec-feb dec-feb sep-feb sep-feb sep-aug
KSEK Not 2012/2013 2011/2012 2012/2013 2011/2012 2011/2012
   
Den löpande verksamheten      
Rörelseresultat   -7 285 -15 190  -14 933 -28 449 -63 424
Erhållna räntor och 
kursdifferenser  1 819 3 257 4 488 7 810 12 684
Erlagda räntor och 
kursdifferenser  -127 -28 -130 -42 -31
Justering för poster som inte 
ingår i kassaflödet      

Avskrivningar och 
nedskrivningar  39 127 78 261 17 141
Övriga poster som ej ingår i 
kassaflödet                  93 191 4 317 -299 -192

Kassaflöde före förändringar 
av rörelsekapitalet  -5 461 -11 643 -6 180 -20 719 -33 822
      
Ökning (-) minskning (+) 
fordringar  -986 11 412 -2 709 25 614 25 219
Ökning (+) minskning (-) 
skulder  814 -3 284 -2 557 -32 701 -47 384
Summa kassaflöde från den 
löpande verksamheten  -5 633 -3 515 -11 446 -27 806 -55 987
       
Investeringsverksamheten      
Investeringar i kortfristiga 
placeringar, netto  190 417 25 935 130 130 45 918 61 972
Investeringar i materiella 
tillgångar  - -41 - -42 -93
Sålda materiella tillgångar  - 16 - 16 17
Försäljning av dotterbolag, 
netto likvidpåverkan  - - -1 515 - -
Kassaflöde från 
investeringsverksamheten  190 417 25 910 128 615 45 892 61 896
       
Finansieringsverksamheten      
Nyemission efter 
emissionskostnader  - - - - 288
Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten  - - - - 288
      
Periodens kassaflöde* 3, 4 184 783 22 395 117 169 18 086 6 197
Summa likvida medel vid 
periodens början  96 869 155 872 164 342 157 782 157 782
Kursdifferens i likvida medel  -256 -1 738 -115 661 363
Summa likvida medel vid 
periodens slut  281 396 176 529 281 396 176 529 164 342

 
*Inkluderar kassaflöde från verksamheter under avveckling med -6 973 KSEK för perioden september-februari, 2012/2013. För  
 vidare information se not 4.  
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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 – 29 feb 2012  
  
Ingående balans 1 september 2011 14 790 724 737 266 -278 819 460 974
Totalresultat       
Periodens resultat - - - -21 324 -21 324
Omräkningsdifferenser - - -50 - -50
Summa totalresultat - - -50 -21 324 -21 374
Transaktioner med aktieägare  
Personaloptioner - - - -361 -361
Summa transaktioner med aktieägare - - - -361 -361
Utgående balans 29 februari 2012 14 790 724 737 216 -300 504 439 239
 
  
Perioden 1 sep 2012 – 28 februari 2013  
  
Ingående balans 1 september 2012 14 790 725 025 181 -330 420 409 576
Totalresultat  
Periodens resultat - - - -11 958 -11 958
Omräkningsdifferenser - - -181 - 181
Summa totalresultat - - -181 -11 958 -12 139
Transaktioner med aktieägare  
Personaloptioner - - - -1 996 -1 996
Summa transaktioner med aktieägare - - - -1 996 -1 996
Utgående balans 28 februari 2013 14 790 725 025 - -344 374 395 441
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING 

    3 mån 3 mån 6 mån 6 mån 12 mån
  dec-feb dec-feb sep-feb sep-feb sep-aug
KSEK  2012/2013 2011/2012 2012/2013 2011/2012 2011/2012
   
RÖRELSENS INTÄKTER   
Övriga rörelseintäkter    - 42 1 1 156 1 227
Summa   - 42 1 1 156 1 227
   
   
Rörelsens kostnader   
Övriga externa kostnader  -2 025 -12 030 -3 392 -16 251 -30 280
Övriga rörelsekostnader  -26 -744 -73 -1 319 -1 480
Avskrivningar materiella och 
immateriella tillgångar  - - - - -16 627
Summa rörelsens kostnader  -2 051 -12 774 -3 465 -17 570 -48 387
   
RÖRELSERESULTAT    -2 051 -12 731 -3 464 -16 414 -47 160
    
Rörelsens finansiella poster   
Nedskrivning av andelar i 
koncernföretag  -76 1 227 -303 361 -74
Nedskrivning av fordran i 
koncernföretag  - - - - -9 456
Ränteintäkter och liknande 
resultatposter    1 171 1 539 2 918 7 201 11 952
Räntekostnader och liknande 
resultatposter  -55 -15 -58 -15 -15
Summa rörelsens finansiella 
poster  1 040 2 802 2 557 7 547 2 407
    
Resultat före skatt  -1 011 -9 929 -907 -8 867 -44 753
    
Skatt på periodens resultat  - - - - -
    
PERIODENS RESULTAT  -1 011 -9 929 -907 -8 867 -44 753
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING 

  28-feb 29-feb 31-aug
KSEK   2013 2012 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  - 8 807 -
Andra långfristiga värdepappersinnehav  29 241 29 241 29 241
Summa anläggningstillgångar    30 441 55 875 30 441
    
Omsättningstillgångar     
Kundfordringar  1 700 - 301
Övriga fordringar  855 1 331 -
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    1 204 4 597 3 917
Summa kortfristiga fodringar  3 759 5 928 4 218
   
Kortfristiga placeringar  85 721 231 941 215 851
Likvida medel   265 863 152 695 141 683
Summa korfristiga placeringar och likvida medel  351 584 384 636 357 534
   
Summa omsättningstillgångar    355 343 390 564 361 752
    
SUMMA TILLGÅNGAR  385 784 446 439 392 193
    
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   375 029 374 741 375 029
Balanserad förlust  -246 503 -202 488 -202 053
Periodens resultat  -907 -8 867 -44 753
Summa eget kapital    239 018 274 785 239 622
    
Långfristiga skulder till koncernföretag  145 667 162 720 145 742
    
Kortfristiga skulder     
Leverantörsskulder  871 5 325 6 179
Övriga kortfristiga skulder  - 3 271 -43
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  228 338 693
Summa kortfristiga skulder    1 099 8 934 6 829
     
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  385 784 446 439 392 193
      
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 – Transaktioner med närstående  

Under första halvåret har företag företrädda av närstående till styrelseordföranden anlitats på 
konsultbasis. Totala arvoden under perioden uppgår till 426 (456) KSEK exklusive moms och avser 
IT-tjänster. Under första halvåret har även styrelseledamoten Jonas Jendi fakturerat bolaget med 93 
KSEK (0) avseende arbete inom strategisk utveckling. Prissättningen har skett med 
armlängdsprincipen. 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-feb sep-feb sep-aug 
KSEK 2012/2013 2011/2012 2011/2012 
Konsultarvode till närstående 426 456 826 
Konsultarvode till styrelseledamöter 93 - - 

 
 
Not 2 – Finansnetto 

Finansnetto för första halvåret uppgår till 2,9 MSEK. Beloppet utgörs av ränteintäkter på likvida medel 
och kortfristiga placeringar. 
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Not 3 – 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-feb
KSEK 2012/2013
Nettoomsättning 2 260

Rörelsens intäkter 2 260
Forskning- och utvecklingskostnader -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-feb
KSEK 2012/2013

Kassaflöde den från löpande verksamheten 1 882

Kassaflöde från investeringsverksamheten -646

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -

Kassaflöde från avyttrade verksamheter 1 236
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Not 4 – Verksamheter under avveckling 

Under februari 2013 meddelade Diamyd Medical att aktieägare i Diamyd Medical AB som represen-
terar en majoritet av rösterna i bolaget bland annat kommit överens om att aktierna i dotterbolaget 
Diamyd Therapeutics AB ska delas ut till aktieägarna samt att samma bolag kapitaliseras med cirka 50 
miljoner kronor. Bolaget ska ha A-aktier och B-aktier på samma sätt som Diamyd Medical AB har idag. 
I denna rapport har Diamyd Therapeutics redovisats som verksamheter under avveckling i enlighet 
med IFRS5.  

 

Periodens resultat från verksamheter 
under avveckling sep-feb
KSEK 2012/2013

Nettoomsättning 9
Rörelsens intäkter 9
Externa forsknings- och utvecklingskostnader -1 695

Externa patent- och licenskostnader -349

Personalkostnader -3 742

Övriga externa kostnader -1 026

Övriga rörelsekostnader -33
Avskrivningar och nedskrivningar materiella  
och immateriella tillgångar -78
Rörelsens kostnader -6 923
Finansiella poster 114

Resultat före skatt -6 800
Skatt -
Resultat från verksamheter under avveckling -6 800
 
 
Kassaflöde från verksamheter under 
avveckling sep-feb
KSEK 2012/2013
Kassaflöde den från löpande verksamheten -6 973

Kassaflöde från investeringsverksamheten -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -

Kassaflöde från verksamheter under avveckling -6 973
 

 

Not 5 – Eget kapital och skulder  

Koncernens samtliga skulder är icke-räntebärande.  
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Nyckeltal 3 mån 3 mån 6 mån 6 mån 12 mån
Koncernen inklusive 
verksamheter under avveckling 

dec-feb dec-feb sep-feb sep-feb sep-aug

2012/2013 2011/2012 2012/2013 2011/2012 2011/2012
 

     

Forsknings- och utvecklingskostnader, 
MSEK -2,3 -0,2 -1,7 -4,5 -3,1
Avkastning på eget kapital, % -1,5 -3,1 -3,0 -4,7 -11,9
Soliditet, % 98 94 98 94 97
Resultat per aktie före utspädning, 
SEK -0,2 -0,5 -0,4 -0,7 -1,7
Resultat per aktie efter utspädning, 
SEK -0,2 -0,5 -0,4 -0,7 -1,7
Likvida medel och kortfristiga 
placeringar per aktie, SEK 11,9 13,8 11,9 13,8 12,9
Eget kapital per aktie före utspädning, 
SEK 13,4 14,8 13,4 14,8 13,8
Eget kapital per aktie efter utspädning, 
SEK 13,4 14,8 13,4 14,8 13,8
Kassaflöde per aktie, SEK 6,2 0,8 4,0 0,6 -0,8
Börskurs per balansdagen, SEK 13,9 11,0 13,9 11,0 7,3
Kurs/eget kapital per aktie, SEK 1,0 0,7 1,0 0,7 0,5

Antal aktier per balansdagen 29 579 133 29 579 133 29 579 133 29 579 133 29 579 133
Genomsnittligt antal aktier före 
utspädning 29 579 133 29 579 133 29 579 133 29 579 133 29 579 133
Genomsnittligt antal aktier efter 
utspädning 29 579 133 29 579 133 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 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 27 mars 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. 
�
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