
INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 
DIAMYD MEDICAL AB (PUBL)

”Med klart ledarskap inom Antigen-Baserad Terapi 
tillsammans med investeringar inom 

stamceller och medicinsk teknik satsar vi allt på 
att bota typ 1-diabetes.”

Denna folder har upprättats såsom information till Diamyd Medicals aktieägare i samband med företrädesemissionen. 

Informationsmaterialet är inget prospekt enligt lag eller tillämpligt regelverk härom. För mer information om Diamyd Medicals 

verksamhet och de risker som är förknippade med Diamyd Medical, se årsredovisning 2014/2015 publicerad den 5 november 

TECKNINGSPERIOD 8 FEBRUARI - 22 FEBRUARI 2016

Anders Essen-Möller
vd Diamyd Medical AB
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Inbjudan till teckning av aktier i Diamyd Medical AB (publ)

Anders Essen-Möller
vd Diamyd Medical AB

BÄSTA AKTIEÄGARE I DIAMYD MEDICAL
För att bota typ 1-diabetes krävs att immunförsvaret 

insulinproducerande cellerna samt att de redan förstörda 
cellerna ersätts med nya så att insulin kan bildas.

Diamyd Medical är världsledande när det gäller utveck-

så att immunsystemet lär sig att tolerera dessa. Vi har med 
vårt GAD-baserade diabetesvaccin Diamyd® genomfört 
studier på mer än 1000 personer med typ 1-diabetes. Vi 

-
grupper av patienter. I sex pågående kliniska studier prövas 
bland annat om kombinationer med andra substanser kan 

-

Många substanser som utvecklas runt om i världen och 
som påverkar immunsystemet generellt bör kunna kombi-

+ Diamyd®

ett 8-procentigt ägande, är föremål för intresse från större 
-

behandling. Vi har marknadsföringsrätten för de nordiska 
länderna.

anses att en ung stamcell från t ex navelsträng har bättre 
egenskaper än en äldre som t ex från benmärg. Lovande 

stamceller som behandling av bland annat typ 1-diabetes. 
Vi bedömer att stamceller från navelsträng blir en viktig 
källa för behandling av autoimmuna sjukdomar och en 
mängd andra sjukdomstillstånd och skador – inte bara för 
den aktuella bebisen utan även för nära släktingar såsom 
syskon. Därför har vi investerat i ett 39-procentigt ägande i 

Denna nyemission förstärker vår förhandlings-
position vid diskussioner med olika läkemedelsföretag. 
Vidare planeras en ny GABA/GAD-studie i Sverige samt 
prekliniska studier i Prag. En utökning av den pågående 
DIAGNODE-studien förbereds. Ett dialyssteg kan komma 
att läggas in i produktionsprocessen för att öka GAD-

karaktär. Vi tar också höjd för ytterligare investeringar i 
stamcellsbolaget Cellaviva.

Vi bedömer att detta erbjudande är fördelaktigt och 
kommer att bli våra aktieägare till gagn. Ingen garanti – 
detta är biotech – men vi har en hel del positivt på gång 
och är glada att kunna erbjuda våra aktieägare att delta i 

VD HAR ORDET

liksom satsningar på stamceller och medicinsk 
teknik, är alla synnerligen relevanta för att föra 
oss mot visionen – att bota typ 1-diabetes. 
Välkommen att utnyttja ditt företräde till att delta 



Inbjudan till teckning av aktier i Diamyd Medical AB (publ)

FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING 

Den som på avstämningsdagen den 3 februari 2016 är registrerad 

som aktieägare i Diamyd Medical äger företrädesrätt att teckna nya 

aktier i Företrädesemissionen i relation till tidigare innehav. Inne-

i Diamyd Medical till kurs 3,00 kronor per aktie. 

ANTAL AKTIER

Företrädesemissionen omfattar högst 319 528 A-aktier och högst 

TECKNINGSRÄTTER 

 

TECKNINGSKURS 

AVSTÄMNINGSDAG 

för rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 3 februari 

deltagande i Företrädesemissionen är den 1 februari 2016. Första 

Företrädesemissionen är den 2 februari 2016. 

TECKNINGSTID 

 

tiden från och med den 8 februari 2016 till och med den 22  

februari 2016. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade 

teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Outnyttjade 

utan särskild avisering från Euroclear. 

HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER 

18 februari 2016. Aktieägare skall vända sig direkt till sin bank eller  

annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp 

under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, 

samma rätt att teckna nya aktier som de teckningsrätter aktieägare 

Erhållna teckningsrätter måste antingen användas för teckning 

senast den 22 februari 2016 eller säljas senast den 18 februari 

2016 för att inte förfalla värdelösa. 

EMISSIONSREDOVISNING OCH ANMÄLNINGSSEDLAR  

Direktregistrerade aktieägare 

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämnings-

dagen den 3 februari 2016 är registrerade i den av Euroclear för 

redovisning med vidhängande inbetalningsavi, särskild anmälnings-

sedel, fullständiga villkor i sammandrag samt anmälningssedel för 

-

upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning 

-

TECKNING MED STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT 

betalning skall göras antingen med den förtryckta inbetalningsavi 

som bifogas emissionsredovisningen, eller med den inbetalningsavi 

som är fogad till den särskilda anmälningssedeln enligt följande två 

alternativ: 

1) Emissionsredovisning – förtryckt inbetalningsavi 

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter 

utnyttjas för teckning skall endast den förtryckta inbetalningsavin 

användas som underlag för teckning genom kontant betalning. 

2) Särskild anmälningssedel 

I det fall ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den 

förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, 

t ex genom att teckningsrätter förvärvas eller avyttras, skall den 

särskilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning 

genom kontant betalning. Aktieägaren skall på anmälningssedeln 

uppge det antal teckningsrätter som utnyttjas, antal aktier som 

denne tecknar sig för samt belopp att betala. Om betalning sker 

på annat sätt än med den vidhängande inbetalningsavin skall 

nedanstående telefonnummer. Ifylld anmälningssedel skall i 

samband med betalning skickas eller faxas enligt nedan och vara 

22 februari 2016. Anmälan är bindande. 

Aqurat Fondkommission AB

Ärende: Diamyd Medical 

Box 7461 

103 92 Stockholm 

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIEÄGARE 

Aktieägare vars innehav av aktier i Diamyd Medical är förvaltar-

registrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emis-

istället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. 

TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT 

För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt skall 

styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, 

besluta om tilldelning av aktier som inte tecknats med företrädes-

rätt. 

första hand erbjudas till aktieägare som anmält sig för teckning av 

aktier utan företrädesrätt, sådan tilldelning skall i första hand ske 

till dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som 

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

“Vi har en hel del 
positivt på gång och 

är glada att kunna erbjuda 
våra aktieägare att delta 

i denna, som vi anser 

VILLKOR FÖR FÖRETRÄDES-
EMISSIONEN I SAMMANDRAG

företrädesrätt, dock utan 
garanterad tilldelning

PROCESS OCH TIDPLAN

8 februari – 22 februari  2016

Handel med teckningsrätter 
8 februari – 18 februari 2016

Första dag för handel med 
de nya aktierna omkring den 
18 mars 2016

Huvudägarna Anders Essen-Möller 

sig att teckna aktier i emissionen 
upp till sammanlagt en tredjedel 
av emissionsbeloppet, motsvarande 

ersättning för förbindelserna 
kommer inte att utgå.

Anders Essen-Möller
vd Diamyd Medical AB



teckningsrätter och i andra hand till allmänheten som anmält intresse av att teckna  

praktiska hänsyn får styrelsen vid beslut om tilldelning besluta om att tilldelning enligt 

föregående endast sker av ett visst minsta antal aktier. 

Anmälan om att teckna aktier utan företrädesrätt skall göras på anmälningssedeln 

För förvaltarregistrerade aktieägare skall anmälan om teckning av aktier utan före-

trädesrätt göras till respektive förvaltare och i enlighet med instruktioner från denne, 

bank/förvaltare som för kontot, om förvärv av värdepapper inom ramen för Erbjudandet 

är möjligt. Anmälan skall i så fall göras via den bank/förvaltare som för kontot.

Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avse-

sist erhållna att beaktas, och övriga sådana anmälningssedlar kommer således att lämnas 

klockan 15.00 den 22 februari 2016. Anmälan är bindande. 

TILLDELNING VID TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT 

översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid skall erläggas till 

att understiga priset enligt Erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning 

-

delande lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning. 

AKTIEÄGARE BOSATTA I UTLANDET 

med registrerade adresser i någon av dessa länder. I enlighet därmed riktas inget 

erbjudande att teckna aktier i Diamyd Medical till aktieägare i dessa länder.

BETALDA OCH TECKNADE AKTIER (”BTA”) 

Enligt aktiebolagslagen får under vissa förutsättningar del av Företrädesemissionen 

teckning vilken skett vid sådan tidpunkt att tecknade aktier inte kunnat inkluderas i den 

första delregistreringen och omvandlas till aktier så snart Företrädesemissionen slutgiltigt 

registrerats vilket beräknas ske i mitten av mars 2016. Aktieägare vilka har sitt innehav på 

depå hos bank eller fondkommissionär erhåller information från respektive förvaltare. 

HANDEL I BTA 

LEVERANS AV AKTIER 

TECKNINGSFÖRBINDELSE

sig att teckna aktier i emssionen upp till sammanlagt en tredjedel av emissionsbeloppet, 

motsvarande cirka 7,4 miljoner kronor.

TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING 

RÄTT TILL UTDELNING 

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den första avstämningsda-

AKTIEBOK 

AKTIEÄGARES RÄTTIGHETER 

Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning 

HANDEL I AKTIEN 

UTSPÄDNING 

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I FÖRETRÄDESEMISSIONEN 

ÖVRIG INFORMATION

Diamyd Medicals styrelse förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden samt tiden 

aktier, med eller utan stöd av teckningsrätter, är bindande.  För det fall ett för stort 

överskjutande belopp återbetalas, belopp understigande 100 kr återbetalas ej. 

Företrädesemissionen.

   


