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DAGORDNING 

för extra bolagsstämma med aktieägarna i 

DIAMYD MEDICAL AB (publ) 

 

Förslag till dagordning 

1. Stämmans öppnande. 

2. Val av ordförande vid stämman. 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

4. Val av minst en justeringsman. 

5. Godkännande av dagordning. 

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 

7. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen. 

8. Styrelsens beslut om nyemissioner. 

a) Beslut om emission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för 
aktieägarna, 

b) Beslut om emission av aktier och teckningsoptioner utan företrädesrätt för 
aktieägarna avseende en s k övertilldelningsoption, 

c) Beslut om emission av aktier och teckningsoptioner utan företrädesrätt för 
aktieägarna avseende ersättning till emissionsgaranter.  

9. Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier och 
emission av teckningsoptioner. 

10. Inval av styrelseledamot och beslut om styrelsearvode. 

11. Stämmans avslutande. 

 

 

 

 

 

 



  

Styrelsens beslut och förslag till beslut att framläggas på extra 

bolagsstämma i Diamyd Medical AB (publ) 

onsdagen den 19 april 2017 

 

Dagordningen punkt 7  

Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen 

Enligt Diamyd Medical ABs bolagsordning i nuvarande lydelse ska aktiekapitalet uppgå till lägst 

1 000 000 SEK och högst 4 000 000 SEK; antalet aktier ska vara lägst 9 000 000 och högst 36 000 000. 

A-aktier och B-aktier ska kunna ges ut till ett antal motsvarande fulla antalet möjliga aktier enligt 

bolagsordningen, d v s 36 000 000. 

Styrelsens förslag innebär att aktiekapitalet ska uppgå till lägst 2 900 000 SEK och högst 11 600 000 SEK 

och att antalet aktier ska vara lägst 26 100 000 och högst 104 400 000. Liksom förut föreslås A-aktier 

respektive B-aktier kunna ges ut till ett antal motsvarande fulla antalet möjliga aktier enligt 

bolagsordningen, d v s 104 400 000. 

 

Dagordningen punkt 8 

8 a) Beslut om emission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för aktieägarna 

Styrelsens beslut den 16 mars 2017 

Det beslutades, villkorat av bolagsstämmas godkännande, om nyemission av aktier. 

Följande villkor skall gälla för nyemissionen: 

1. Aktiekapitalet skall ökas med högst (avrundat) 1 994 146,3801 SEK genom nyemission av högst 

19 661 707 aktier, varav högst 852 074 A-aktier och högst 18 809 633 B-aktier. (Aktiens 

kvotvärde är cirka 0,1014 SEK). 

2. Bolagets aktieägare skall äga företrädesrätt att teckna de nyemitterade aktierna varvid varje tretal 

(3) A-aktier berättigar till teckning av två (2) nya A-aktier och varje tretal (3) B-aktier berättigar till 

teckning av två (2) nya B-aktier. 

3. Teckningskursen skall vara 3,50 SEK per aktie oavsett aktieslag. 

4. Avstämningsdag för bestämmande av företrädesrätten att teckna aktier skall vara den 5 maj 

2017.  

5. Aktieteckning med utövande av företrädesrätt med stöd av teckningsrätter skall ske genom 

kontant betalning under perioden 10 - 24 maj 2017. Teckning utan företrädesrätt skall kunna ske 

under samma period. Styrelsen skall äga rätt att besluta om förlängning av teckningstiden. 

6. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt, skall styrelsen i enlighet med 

bolagsordningen och inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier 

till annan som tecknat aktier utan företrädesrätt. Tilldelning skall därvid i första hand ske till 

personer som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, skall tilldelning 

ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som sådana personer utnyttjat för teckning 

av aktier och, i den mån det ej kan ske, genom lottning. Återstående aktier skall i andra hand 

tilldelas personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, skall 

tilldelning ske pro rata i förhållande till sådana personers anmälda intresse och, i den mån det ej 

kan ske, genom lottning. De eventuella återstående aktier som inte har kunnat fördelas enligt 



  

ovan skall, i förekommande fall tilldelas emissionsgaranter inom ramen för ingångna garantiavtal, 

med fördelning i förhållande till storleken på de ställda emissionsgarantierna och, i den mån det 

ej kan ske, genom lottning. 

7. Betalning för aktier som tecknats och tilldelats utan företrädesrätt skall erläggas senast tre 

bankdagar efter att tecknaren erhållit en avräkningsnota från bolaget.  

8. De nyemitterade aktierna medför rätt till vinstutdelning från den avstämningsdag för 

vinstutdelning som infaller närmast efter det att emissionen registrerats. 

Styrelsen bemyndigas att vidtaga sådana smärre justeringar i emissionsbeslutet som krävs för 

registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. 

 

Det beslutades, villkorat av bolagsstämmas godkännande, om emission av teckningsoptioner. 

Följande villkor skall gälla för emissionen: 

1. Emissionen skall avse högst 19 661 707 teckningsoptioner, varav högst 852 074 

teckningsoptioner skall ge rätt att teckna A-aktier och högst 18 809 633 teckningsoptioner skall 

ge rätt att teckna B-aktier. 

2. Bolagets aktieägare skall äga företrädesrätt att teckna teckningsoptionerna varvid varje tretal (3) 

A-aktier berättigar till teckning av två (2) teckningsoptioner som ger rätt att teckna A-aktier och 

varje tretal B-aktier ger rätt att teckna två (2) teckningsoptioner som ger rätt att teckna B-aktier. 

3. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt (som en del av en unit med en aktie och en 

teckningsoption).  

4. Avstämningsdag för bestämmande av företrädesrätten att teckna teckningsoptioner skall vara 

den 5 maj 2017. 

5. Teckning med utövande av företrädesrätt med stöd av teckningsrätter skall ske under perioden 

10 – 24 maj 2017. Teckning utan företrädesrätt skall kunna ske under samma period. Styrelsen 

skall äga rätt att besluta om förlängning av teckningstiden. 

6. För det fall inte samtliga nya teckningsoptioner tecknas med företrädesrätt, skall styrelsen inom 

ramen för emissionens högsta antal teckningsoptioner, besluta om tilldelningen. Tilldelning skall 

därvid i första hand ske till personer som tecknat teckningsoptioner (units) med stöd av 

teckningsrätter och, vid överteckning, skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal 

teckningsrätter som sådana personer utnyttjat för teckning och, i den mån det ej kan ske, genom 

lottning. Återstående teckningsoptioner skall i andra hand tilldelas personer som tecknat utan 

stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, skall tilldelning ske pro rata i förhållande till sådana 

personers anmälda intresse och, i den mån det ej kan ske, genom lottning. De eventuella 

återstående teckningsoptioner som inte har kunnat fördelas enligt ovan skall, i förekommande fall 

tilldelas emissionsgaranter inom ramen för ingångna garantiavtal med fördelning i förhållande till 

storleken på de ställda emissionsgarantierna och, i den mån det ej kan ske, genom lottning. 

7. För teckning av en ny A-aktie erfordras två (2) teckningsoptioner som ger rätt att teckna A-aktier.  

För teckning av en ny B-aktie erfordras två (2) teckningsoptioner som ger rätt att teckna B-aktier. 

Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner skall (oavsett aktieslag) ske under perioden 1 

– 30 november 2018. 

8. Vid full teckning av emissionen och utnyttjande av samtliga 19 661 707 teckningsoptioner för 

nyteckning av 9 830 853 aktier (426 037 A-aktier och 9 404 816 B-aktier) ökar aktiekapitalet med 

(avrundat) 997 073,1393 SEK. 

9. För teckningsoptionerna skall i övrigt gälla de villkor som framgår av bilaga 1-2 (A-aktier 

respektive B-aktier).  



  

10. Teckningskursen vid utnyttjande av optionsrätterna liksom antalet aktier som varje optionsrätt ger 

rätt att teckna kan bli föremål för justering enligt vad som framgår av villkoren för optionsrätterna, 

se bilaga 1-2.  

Styrelsen bemyndigas att vidtaga sådana smärre justeringar i emissionsbeslutet som krävs för 

registrering av hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. 

 

8 b) Beslut om emission av aktier och teckningsoptioner utan företrädesrätt för aktieägarna 

avseende en s.k. övertilldelningsoption 

Styrelsens beslut den 16 mars 2017 

Det beslutades, villkorat av godkännande av extra bolagsstämma, om nyemission av aktier. 

Följande villkor skall gälla för nyemissionen: 

1. Aktiekapitalet skall ökas med högst (avrundat) 579 559,1777 SEK genom nyemission av högst 

5 714 286 B-aktier. (Aktiens kvotvärde är cirka 0,1014 SEK). 

2. Teckningsberättigade skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara allmänheten 

med företräde för dem som tecknat men inte tilldelats aktier i den nyemission som framgår av 

punkt 4. 

3. Teckningskursen skall vara 3,50 SEK per aktie. 

4. Teckning skall ske senast den 24 maj 2017.  

5. Betalning för tecknade aktier skall erläggas kontant senast tre bankdagar efter att tecknaren 

erhållit en avräkningsnota från bolaget.   

6. Styrelsen beslutar om tilldelning för det fall överteckningen i nyemissionen med företrädesrätt 

överstiger det högsta antalet aktier i förevarande emission.  

7. De nyemitterade aktierna medför rätt till vinstutdelning från den avstämningsdag för 

vinstutdelning som infaller närmast efter det att emissionen registrerats. 

Styrelsen bemyndigas att vidtaga sådana smärre justeringar i emissionsbeslutet som krävs för 

registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. 

 

Det beslutades, villkorat av godkännande av extra bolagsstämma, om emission av teckningsoptioner. 

1. Emissionen skall avse högst 5 714 286 teckningsoptioner.  

2. Teckningsberättigade skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara allmänheten 

med företräde för dem som tecknat men inte tilldelats teckningsoptioner i den nyemission som 

framgår av punkt 4. 

3. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt (som en del av en unit med en aktie och en 

teckningsoption). 

4. Teckning skall ske senast den 24 maj 2017. 

5. Styrelsen beslutar om tilldelning för det fall överteckningen i emissionen med företrädesrätt 

överstiger det högsta antalet teckningsoptioner i förevarande emission.  

6. Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en ny B-aktie. Nyteckning av aktier med stöd av 

teckningsoptioner skall ske under perioden 1 – 30 november 2018. 

7. Vid full teckning av emissionen och utnyttjande av samtliga 5 714 286 teckningsoptioner för 

nyteckning av 2 857 143 B-aktier ökar aktiekapitalet med (avrundat) 289 779,5889 SEK. 



  

8. För teckningsoptionerna skall i övrigt gälla de villkor som framgår av bilaga 2 (B-aktier).   

9. Teckningskursen vid utnyttjande av optionsrätterna liksom antalet aktier som varje optionsrätt ger 

rätt att teckna kan bli föremål för justering enligt vad som framgår av villkoren för optionsrätterna, 

se bilaga 2.  

Styrelsen bemyndigas att vidtaga sådana smärre justeringar i emissionsbeslutet som krävs för 

registrering av hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. 

 

8 c) Beslut om emission av aktier och teckningsoptioner utan företrädesrätt för aktieägarna 

avseende ersättning till emissionsgaranter 

Styrelsens beslut den 16 mars 2017 

Det beslutades, villkorat av godkännande av extra bolagsstämma, om nyemission av aktier. 

Följande villkor skall gälla för nyemissionen: 

1. Aktiekapitalet skall ökas med högst (avrundat) 119 642,7563 SEK genom nyemission av högst 

1 179 643 B-aktier. (Aktiens kvotvärde är cirka 0,1014 SEK). 

2. Teckningsberättigade skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara de personer som 

ingått emissionsgarantiavtal med bolaget avseende den nyemission av aktier och 

teckningsoptioner som beslutats i punkt 4. 

3. Teckningskursen skall vara 3,50 SEK per aktie. 

4. Teckning skall ske senast den 31 maj 2017.  

5. Betalning för tecknade aktier skall erläggas kontant eller genom kvittning med fordringar 

avseende garantiersättning mot bolaget. Betalning skall ske senast tre bankdagar efter att 

tecknaren erhållit en avräkningsnota från bolaget.   

6. De nyemitterade aktierna medför rätt till vinstutdelning från den avstämningsdag för 

vinstutdelning som infaller närmast efter det att emissionen registrerats. 

Styrelsen bemyndigas att vidtaga sådana smärre justeringar i emissionsbeslutet som krävs för 

registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. 

 

Det beslutades, villkorat av godkännande av extra bolagsstämma, om emission av teckningsoptioner. 

Följande villkor skall gälla för emissionen: 

1. Emissionen skall avse högst 1 179 643 teckningsoptioner 

2. Teckningsberättigade skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara de personer som 

ingått emissionsgarantiavtal med bolaget avseende den nyemission av aktier och 

teckningsoptioner som beslutats i punkt 4. 

3. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt (som en del av en unit med en aktie och en 

teckningsoption). 

4. Teckning skall ske senast den 31 maj 2017. 

5. Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en ny B-aktie. Nyteckning av aktier med stöd av 

teckningsoptioner skall ske under perioden 1 – 30 november 2018. 

6. Vid full teckning av emissionen och utnyttjande av samtliga 1 179 643 teckningsoptioner för 

nyteckning av 589 821 B-aktier ökar aktiekapitalet med (avrundat) 59 821,3274 SEK.  



  

7. För teckningsoptionerna skall i övrigt gälla de villkor som framgår av bilaga 2 (B-aktier).  

8. Teckningskursen vid utnyttjande av optionsrätterna liksom antalet aktier som varje optionsrätt ger 

rätt att teckna kan bli föremål för justering enligt vad som framgår av villkoren för optionsrätterna, 

se bilaga 2.  

Styrelsen bemyndigas att vidtaga sådana smärre justeringar i emissionsbeslutet som krävs för 

registrering av hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. 

 

Dagordningen punkt 9 

Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier och emission av 
teckningsoptioner 

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman fattar följande beslut om bemyndigande: 

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före kommande årsstämma besluta 

om emission av aktier och teckningsoptioner i form av units på samma villkor som i samtidigt beslutad 

företrädesemission och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med 

bemyndigandet och skälet till att avvikelse från företrädesrätten ska kunna ske är att bolaget ska kunna 

betala arvode (genom kvittning) till bolagets finansiella rådgivare i nyemissionerna till den del detta ska 

utgå i form av units. Därutöver ska bemyndigandet kunna användas som en reserv och användas till 

emission av units till följd av t ex ökat emissionsgarantibelopp och avrundningseffekter. 

 

Dagordningen punkt 10 

Inval av styrelseledamot och beslut om styrelsearvode 

Diamyd Medicals valberedning föreslår att professor Torbjörn Bäckström väljs in i styrelsen. Torbjörn 

Bäckström har sedan i januari innevarande år varit adjungerad till styrelsen. 

Torbjörn Bäckström, överläkare inom gynekologi och obstrektik, är grundare och vd för Umecrine AB, 

chef för Neurosteroid-forskningscentret i Umeå och professor på institutionen för klinisk vetenskap, 

obstetrik och gynekologi vid Umeå universitet. Professor Bäckströms huvudområde är GABA-receptorer 

och hormonrelaterade mekanismer i hjärnan samt tillstånd orsakade av dessa. Torbjörn Bäckström 

innehar flera patent och är författare till mer än 400 vetenskapliga artiklar. Umecrine AB grundades år 

2000 med fokus på läkemedelsutveckling mot fysiska och psykiska tillstånd som beror på naturligt 

förekommande stress- och könshormoner som påverkar GABA-A-receptoraktiviteten i det centrala 

nervsystemet. Två dotterbolag till Umecrine bildades 2006, Umecrine Cognition och Asarina Pharma 

(ursprungligen Umecrine Mood), med inrikting mot leverencefalopati (leverkoma), respektive 

premenstruell dysforisk störning. 

Vid årsstämman 2016 beslutades om ett årligt arvode till styrelsen om sammantaget 970 000 SEK. 

Valberedningen föreslår att styrelsens arvode genom utökningen av antalet ledamöter höjs till ett årligt 

arvode om 1 070 000 SEK.  

 

 

 

 

 



  

   Bilaga 

Bolagsordning för Diamyd Medical Aktiebolag (publ) 

Organisationsnummer: 55 62 42 – 3797 
 

Antagen vid extra bolagsstämma den 19 april 2017 

 
 

§ 1 

 

 

Firma 

Bolagets firma är Diamyd Medical Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 

§ 2 

 

 

 

 

Verksamhet  

Bolaget ska, direkt eller indirekt, bedriva utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning av 

produkter avsedda för diagnos och behandling av sjukdomstillstånd samt därmed förenlig verksamhet. 

Bolaget ska även äga, förvalta och sälja egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.  

 

§ 3 

 

 

Styrelsens säte 

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm. 

§ 4 Avstämningsförbehåll 

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om 

värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. 

 

§ 5 

 

 

Aktiekapital  

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 2 900 000 kronor och högst 11 600 000 kronor. 

 

§ 6 Aktien 

Aktier kan utges i två serier, serie A och serie B. Sammanlagt lägsta antal aktier ska vara 26 100 000 st 

och sammanlagt högsta antal aktier skall vara 104 400 000 st. Aktier av serie A kan utges till ett antal 

av högst 104 400 000 st och aktier av serie B till ett antal av högst 104 400 000.  

 

Vid röstning på bolagsstämma berättigar aktie av serie A till en röst och aktie av serie B till en tiondels 

röst. I övrigt medför aktie av serie A och aktie av serie B samma rätt till andel i bolagets tillgångar och 

vinst. 

 

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och 

serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma 

aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte 

tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas som aktier av serie B till samtliga aktieägare till 

teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte så erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med 

subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut 

äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 

 

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller 

serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt 

att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, 

genom lottning.  

 

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller 

konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de 

aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna 

konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot. 

 



  

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om 

kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 

 

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i 

förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av 

visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag.  

 

Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter 

erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag. 

 

§ 7 Omvandlingsförbehåll 

Innehavare av aktie i serie A ska ha rätt att konvertera denna till aktie i serie B  

 

§ 8 Styrelse och revisorer 

Styrelsen ska bestå av tre (3) till åtta (8) ledamöter med noll (0) till tre (3) suppleanter.  

 

Bolaget skall ha en (1) till två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor kan även 

registrerat revisionsbolag utses.  

 

§ 9 Räkenskapsår 

Bolagets räkenskapsår är 0901 - 0831. 

 

§ 10 Kallelse till bolagsstämma  

Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer 

att behandlas ska utfärdas tidigast sex (6) och senast fyra (4) veckor före stämman.  

 

Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) och senast två (2) veckor innan 

stämman.  

 

Kallelse till stämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets 

webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska 

Dagbladet. 

 

§ 11 Bolagsstämma 

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling: 

 

 1. Val av ordförande vid stämman. 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

3. Godkännande av dagordning. 

4. Val av en eller två protokolljusterare. 

5. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad. 

6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och 

koncernrevisionsberättelse. 

7. Beslut: 

a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och 

koncernbalansräkning. 

b. om dispositioner beträffande årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 

c. om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör. 

8. Fastställande av arvoden för styrelsen och revisorer. 

9. Fastställande av antal styrelseledamöter. 

10. Val av styrelse, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter. 

11. I förekommande fall, val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter. 

12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551). 

13. Övriga frågor. 



  

 

Aktieägare, som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift eller 

annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem (5) vardagar före bolagsstämman, 

dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får 

inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte 

infalla tidigare än femte vardagen före stämman. 

 

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort 

anmälan härom enligt föregående stycke.  

 

§ 12 Bolagsstämmans ordförande 

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett öppnar bolagsstämma och leder förhandlingarna 

till dess ordförande valts. 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Bilaga 

 

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen (2005:551) 

Styrelsen för Diamyd Medical AB (publ), org nr 556242-3797, får härmed avge följande redogörelse enligt 

13 kap 6 § aktiebolagslagen (2005:551) i anledning av att styrelsen, villkorat av bolagsstämmas 

godkännande, ska besluta om nyemission av aktier och teckningsoptioner.  

Efter avgivande av årsredovisningen för räkenskapsåret 2015/16 har det, utöver vad som angetts i 

kvartalsrapporten för första kvartalet under räkenskapsåret 2016/17 (avseende perioden 1 september – 

30 november 2016), som publicerades den 25 januari 2017, och Diamyd Medical AB:s därefter utgivna 

pressmeddelanden (med nedan angivna rubriker), inte inträffat någon händelse av väsentlig betydelse för 

Diamyd Medical AB:s ställning. 

2017-03-31  
Vaccinering mot svininfluensa kan ha påverkat behandling i fas III-studie med diabetesvaccinet Diamyd®  
 

 

2017-03-27  
30-måndersresultat från DIABGAD ger stöd för effekt efter remissionsfas  
 

 

2017-03-16  
Kallelse till extra bolagsstämma i Diamyd Medical AB  
 

 

2017-03-16  
Diamyd Medical tar avgörande steg mot marknad och genomför nyemission med företrädesrätt för befintliga 
aktieägare  
 

 

2017-03-09  
Diamyd Medical investerar 1,5 MSEK i NextCell Pharma för utveckling av stamcellsbehandlingar  
 

 

2017-02-16  
Diamyd Medical lämnar förtydliganden angående artikel i Läkemedelsvärlden  
 

 

2017-02-16  
Tidigare meddelade preliminära delresultat från intralymfatisk studie med Diamyd® publicerade i New 
England Journal of Medicine  
 

 

Diamyd Medical AB:s delårsrapporter och pressmeddelanden finns tillgängliga på bolagets hemsida 
www.diamyd.com. 

 

 

Stockholm den 3 april 2017 

 

DIAMYD MEDICAL AB (publ) 

 
 

 

Erik Nerpin            Anders Essen-Möller  Maria Teresa Essen-Möller 
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