Pressmeddelande den 9 december 2010

Kommuniké från bolagsstämma: Ett av de mest betydelsefulla åren i Diamyds historia
Vid Diamyd Medicals ordinarie bolagsstämma den 9 december meddelade vd Elisabeth Lindner att det gångna året
har varit ett av de mest betydelsefulla åren i bolagets historia och att grunden nu lagts till uppbyggnaden av ett nytt
svenskt läkemedelsbolag.
– Det känns mycket bra att vi fortsatt leverera helt enligt plan under det gångna året, säger Elisabeth Lindner, vd och
koncernchef för Diamyd Medical. Efter ett händelserikt år fortsätter vi nu att utveckla Diamyd till ett nytt svenskt
läkemedelsbolag.
Förutom tecknandet av samarbetsavtalet med Ortho-McNeil-Janssen Pharmaceuticals, Inc., avseende de globala
utvecklings- och marknadsrättigheterna för den antigenbaserade läkemedelskandidaten Diamyd®, har flera viktiga
milstolpar uppnåtts. Bland annat har Diamyd® erhållit särläkemedelstatus i USA och läkemedelskandidaten NP2
Enkefalin visat både lovande säkerhetsdata och lindring av cancersmärta i en fas I-studie. Nyligen har också den sista
patienten rekryterats i bolagets amerikanska fas III-studie och fått sin första spruta med Diamyd® eller placebo, vilket
innebär att resultat kan rapporteras sommaren 2012. Resultat från den europeiska fas III-studien med Diamyd®
planeras att rapporteras under våren 2011.

På stämman avhandlades följande:
Diamyd Medicals vd och koncernchef Elisabeth Lindner gav en återblick på året som gått och sammanfattade de
viktigaste händelserna under verksamhetsåret samt efter verksamhetsårets utgång.
Bolagets resultaträkning och balansräkning fastställdes och styrelsen och vd beviljades ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2009/2010. Årsstämman godkände styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret
2009/2010.
Till styrelseordförande valdes Anders Essen-Möller (omval) och till styrelseledamöter Lars Jonsson (omval), Sam
Lindgren (omval), Henrik Bonde (omval), Maria-Teresa Essen-Möller (omval), Göran Petterson (omval) samt
Joseph Janes (nyval). Joseph Janes, född 1965, är jurist (B.A. Juris Doctor) med hemvist i USA. Janes är väl
förtrogen med bolagets verksamhet sedan sin tid som styrelsemedlem i Diamyd Medical 2005-2007, varav
styrelseordförande 2006-2007.
Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och anställningsvillkor för vd och ledande
befattningshavare. Vidare godkände stämman valberedningens förslag till arvode för styrelseledamöter och
styrelseordförande.
Årsstämman bemyndigade styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om utgivande av
sammantaget högst 10 procent av antalet aktier samt att därvid kunna avvika från aktieägares företrädesrätt. Vidare
bemyndigade stämman styrelsen att under perioden fram till nästa årsstämma besluta om återköp av B-aktier i
Diamyd Medical. Det högsta antalet återköpta aktier skall vara sådant att bolagets innehav av egna aktier inte vid
något tillfälle överstiger fem procent av samtliga aktier i bolaget.

Årsstämman antog styrelsens förslag att justera villkoren för utestående personaloptionsprogram på så vis att
optionerna, sedan de intjänats, löpande ska kunna utnyttjas för förvärv av aktier fram tills förfallodagen och således
inte endast under en viss period.
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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 I-studie med läkemedelskandidaten NP2 Enkefalin inom
cancersmärta pågår och bolaget planerar att starta en fas II-studie.
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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