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UNIQUE

Episurf Medicals patientunika implantat Episealer® utvecklas i tre versioner:
Episealer® Femoral Condyle, Episealer® Trochlea och Episealer® Twin.

EPISURF MEDICAL

– EN UNIK LÖSNING FÖR VARJE PATIENT
Episurf Medical är ett medicintekniskt bolag som är först i världen med att erbjuda skräddarsydda patientunika implantat samt kirurgiska
instrument för behandling av smärtsamma ledskador. Genom att kombinera expertis inom implantatutveckling med patenterad teknologi för
individanpassad design och produktion kan Episurf Medical tillverka perfekt anpassade implantat utifrån varje enskild patients unika anatomi
och skada i syfte att ge människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv.
Episurf Medicals produktportfölj består initialt av det individanpassade implantatet Episealer® och de kirurgiska borrmallarna Epiguide®.
Med hjälp av Episurf Medicals μiFidelity®-system kan implantaten kostnadseffektivt individanpassas för optimal passform och mini-invasivt
ingrepp. Tekniken kan enkelt appliceras på människans samtliga leder. I ett första steg är bolagets huvudfokus på broskskador i knäleden.
Episurf Medical AB har huvudkontor i Stockholm, Sverige och aktien är sedan 2011 listad på Nasdaq OMX First North.
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I ett första steg utvecklar och kommersialiserar
Episurf Medical en komplett behandlingslösning
för att reparera broskskador i knäleden.
Bolagets långsiktiga strategi för tillväxt omfattar
behandlingslösningar för broskskador även i andra
leder och att applicera bolagets teknologi och
komponenter på helt nya applikationsområden.

2013 I KORTHET

Q1
Q2
Q3
Q4
Efter årets slut
(t.o.m. mars 2014)

»	Tre operationer genomfördes med önskat resultat avseende operationsförfarande i Episurf Medicals
pågående kliniska studie
»	Uppföljningskontroller av två patienter i den pågående kliniska studien visade att patienterna upplevde
en smärtlindring i linje med förväntningarna
» Två riktade nyemissioner genomfördes och tillförde bolaget cirka 55 MSEK före emissionskostnader
» Två distributionsavtal tecknades avseende den polska och den schweiziska marknaden
» Bolaget beviljades VINNOVA-finansiering om 4,2 MSEK
» Planer om att ansöka om notering på Nasdaq OMX Stockholms huvudlista meddelades
»	En nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare genomfördes och tillförde bolaget cirka
20 MSEK före emissionskostnader
» CE märkning av den första kommersiella produkten, Episealer® Femoral Condyle
»	Uppstart av bolagets första kontrollerade produktlansering (CPL) tillsammans med utvalda kirurger
från fem kliniker i norra Europa
» Ansökan om CE-märkning för den andra kommersiella produkten, Episealer® Trochlea skickades in
»	Distributionsavtal tecknades med Elaf Medical Supplies Co. omfattande Jordanien, Saudiarabien,
Kuwait och Kroatien
» Ytterligare kliniker blev klara för medverkan i den pågående kontrollerade produktlanseringen (CPL)
»	Den första operationen i Polen genomfördes inom ramen för den kontrollerade produktlansering och
uppföljningskontroll visade att patienten upplevde smärtfrihet och ökad rörlighet efter operationen
»	Episurf Medical utökade bolagets ledning och förstärkte kapaciteten inom bland annat ekonomi,
forskning och utveckling, försäljning och marknadsföring samt kvalité och regulatoriska frågor
» Robert Charpentier valdes in som ny styrelseledamot vid en extra bolagsstämma
» Ansökan om notering på Nasdaq OMX Stockholm lämnades in
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UNIK FÖR VARJE PATIENT

Varje implantat är
perfekt anpassad
till det skadade
området
Återskapar
omedelbart en jämn,
viktbärande ledyta
under operation

Designad och
framtagen utifrån
varje patients
unika anatomi

Implantaten är
försedda med en
bioaktiv coating
för en omedelbar
långsiktig fixering

En generisk och skalbar
it-plattform för utveckling,
konstruktion och tillverkning
av patientanpassade
implantat och kirurgiska
instrument

Design
optimerad för
högskalig
produktion
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FÖRDELAR FÖR PATIENTER MED LEDBESVÄR
Lindrar smärta
Återskapar den ursprungliga ledytan i syfte att
möjliggöra full rörlighet
Ersätter enbart det skadade området och bevarar
därmed den naturliga ledytan

Möjliggör snabb återgång till aktivitet genom kort
rehabiliteringstid
Ett behandlingsalternativ som inte exkluderar/försvårar
eventuella framtida operationer som t.ex. knäprotes
Kort konvalescenstid, patienten kan lämna kliniken
samma dag

FÖRDELAR FÖR ORTOPEDISKA KIRURGER
Möjliggör behandling när andra alternativ inte är tillämpbara
Enkelt och reproducerbart kirurgiskt ingrepp
Förplanerat och guidat kirurgiskt ingrepp som möjliggör hög precision
Patientspecifika implantat ger perfekt passform till patientens unika anatomi
Kort inlärningskurva

FÖRDELAR FÖR KLINIKER
ENKEL OCH KOSTNADSEFFEKTIV BEHANDLING
Patientanpassade kirurgiska instrument för ett enkelt, snabbt och korrekt kirurgiskt ingrepp

KIRURGISKT KIT
Engångs-kit
Få instrument behövs för kirurgi
Tillåter 200 mikrometers precision
Kirurgiska instrument som passar i en logisk ordning
Uppskattad operationstid på 20-30 min
Ingen lagerhållning av implantat eller kirurgiska
instrument behövs
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VD HAR ORDET
2013 var ett betydelsefullt år för Episurf Medical. Vi fick vårt första
marknadsgodkännande och inledde vår första kontrollerade
produktlansering (CPL). Vi har därmed tagit viktiga steg mot
att bli ett kommersiellt bolag.

Första produktlanseringen präglade året

Ökad rekryteringstakt i klinisk studie

Det gångna året präglades av intensivt arbete med uppstarten av vår
kontrollerade produktlansering (CPL) av bolagets första kommersiella
produkt, Episealer® Femoral Condyle. Prelanseringen genomförs
tillsammans med ett antal framstående ortopediska kirurger, så kallade
Key Opinion Leaders (KOL), på utvalda kliniker i Europa. Hittills medverkar
tolv kliniker och flera operationer har redan genomförts. Vi har fått positiv
återkoppling från kirurgerna, gällande både användarvänlighet och
behandlingsresultat. Det finns en tydlig efterfrågan på nya behandlingsformer som riktar sig till aktiva personer med ledskador och förstadier till artros.
Mycket arbete har lagts på att identifiera lämpliga kliniker och kirurger,
genomföra utbildningar och att medverka vid operationer. Parallellt har vi
också arbetat med att kontraktera distributörer på viktiga marknader liksom
att presentera vår behandlingsmetod i vetenskapliga sammanhang.
Genom att först introducera våra produkter till ledande kirurger kan vi
på ett kostnadseffektivt sätt bygga upp efterfrågan och förbereda
marknaden inför en bredare lansering. Samtidigt utvärderas också
produkterna under kommersiella men kontrollerade former. Pre-lanseringsfasen (CPL) beräknas pågå under cirka ett år innan en bredare
lansering inleds. Under tiden skalas även produktionen upp. Lanseringsmetoden är tänkt att kunna stå modell för Episurfs kommande produkter.

Hittills har sju patienter med broskskador i ett tidigt skede, pre-artrosfas,
opererats i Episurfs kliniska studie. Vi har fått önskat resultat gällande
operationsförfarandet och i den inledande patientuppföljningen. Under
2014 avser vi att inkludera ytterligare kliniker i syfte att öka rekryteringstakten. Målsättningen är att få in cirka 25 patienter för att kunna använda
data från studien i vetenskapliga publikationer. Studiedata kan också
utgöra grund för en amerikansk säkerhets- och effektstudie, vilket är
nödvändigt för att i ett senare skede kunna erhålla marknadsgodkännande i USA.

Breddar produktportföljen
Under slutet av 2013 skickade vi in ansökan om CE-märkning för vår
andra kommersiella produkt, Episealer® Trochlea. Godkännande väntas i
början av andra kvartalet, därefter ska en kontrollerad produktlansering
inledas. Episealer® Trochlea innebär en kompletterande behandlingsmöjlighet vid skador i knäskålsleden, ett svårbehandlat område med få
effektiva behandlingsmetoder. Under 2014 räknar vi också med att kunna
ansöka om CE-märkning för vår tredje knäledsprodukt, Episealer® Twin.
Den syftar till behandling av större broskskador som är svåra att komma
åt med Episealer® Femoral Condyle. Samma kirurgiska borrmallar
Epiguide® och webbaserade ordersystem μiFidelity® kan användas för
samtliga tre produkter. Målgruppen för alla produkterna är också
densamma vilket innebär att lanseringstiden kortas ner avsevärt då vi
redan har tillgång till ledande kliniker och kirurger samt avtal med
distributörer.
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Marknadsfokus
Vi ska nu fortsätta arbetet med att etablera Episurf på de internationella
marknaderna. Vi ska lansera ytterligare produkter inom Episealer®-portföljen, knyta till oss fler framstående kirurger som kan utgöra ambassadörer
för våra produkter och fortsätta bygga upp ett nätverk av distributörer och
samarbetspartners. Vi arbetar kontinuerligt för att bredda vår produktportfölj gentemot nya applikationsområden där vi ser möjlighet att applicera
vår expertis inom individanpassad behandlingsteknologi.
I syfte att stärka upp bolaget inför marknadssatsningen och den
kommande noteringen på Nasdaq OMX Stockholm har bolaget utökat
ledningsgruppen och styrelsen har tillförts ytterligare spetskompetens.
Tre nya dotterbolag har startats och inför noteringen övergår vi även till att
rapportera i enlighet med IFRS. Flera nyanställningar har också gjorts och
en marknads- och försäljningsorganisation är under uppbyggnad.
Kapitaltillskottet från de genomförda nyemissionerna innebär att Episurf är
finansiellt väl rustat för expansion.
Stockholm den 1 april 2014

Nina Bake
Vd, Episurf Medical AB

”Det finns en tydlig efterfrågan
på nya behandlingsformer
som riktar
sig till aktiva personer
med ledskador
och förstadier till artros.”
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»	Episurf Medicals verksamhet startades som ett internt projekt inom Diamorph AB
med syfte att utveckla implantat med tillhörande operationsinstrument för att möjliggöra reparation av broskskador i människors knäleder
» Första patentansökan lämnades in
»	Prekliniska pilotstudier genomfördes på får med syfte att utvärdera funktionalitet och
infästning av implantatet
» Diamorph Medtech AB bildades som dotterbolag till Diamorph AB
»	Diamorph Medtech AB bytte namn till Episurf Medical AB som knoppades av från
Diamorph AB samt listades på Aktietorget
» Genomförd nyemission tillförde bolaget 9 MSEK
» Underleverantörer och utvecklingspartners identifierades och kontrakterades
» Preklinisk verifieringsstudie (1-årsstudie) på får startades
»	Positiva resultat, som förstärkte och bekräftade tidigare indikationer, presenterades
från genomförd preklinisk 1-årsstudie
»	Utvecklingen av μiFidelity® inleddes. μiFidelity® möjliggör orderhantering, design och
tillverkning av individanpassade implantat samt kirurgiska verktyg
» Genomförd nyemission tillförde bolaget cirka 49 MSEK
» Episurf Medical AB listades på Nasdaq OMX First North
»	Bolagets första kliniska prövning startades med syftet att utvärdera säkerhet och
prestanda för det individanpassade implantatet Episealer® Femoral Condyle för
behandling av broskskador i knäleden
» Första operation i människa genomfördes inom ramen för den kliniska prövningen
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INDIVIDANPASSADE IMPLANTAT
– EN NATURLIG UTVECKLING INOM ORTOPEDIN
Möjligheterna till förplanerad kirurgi baserad
på tredimensionella röntgenbilder har
utvecklats i takt med digitaliseringen av
röntgendata och utvecklingen av kraftfulla
CAD-system. Första användningsområdet
var inom dentalkirurgin där metoden
användes för att placera dentala implantat
enligt en datorstödd förplanerad modell. För
att säkerställa den exakta placeringen av
implantaten utvecklades också kirurgiska
guider som hjälpmedel för kirurgen.
Implantat för behandling av leder har
traditionellt sett varit produkter av sortimentkaraktär som funnits tillgängliga i ett
begränsat antal varianter. Vid operation har
kirurgen fått kompromissa genom att
anpassa patientens anatomi till implantatens
utformning. Det finns flera olika leverantörer
som erbjuder implantatprodukter, alla med
sin specifika profil. I kombination med att de
kirurgiska instrumenten är leverantörsspecifika har det lett till en situation där klinikerna
tvingas lagerhålla flera olika typer av
implantatprodukter och ett oöverskådligt
antal kirurgiska instrument för att kunna

tillhandahålla en så patientspecifik lösning
som möjligt. Denna utveckling är speciellt
tydlig inom ortopediska implantat där
patientvariationen på en anatomisk nivå är i
det närmaste oändlig.
Tack vare digitaliseringen och den
kraftiga utbyggnaden av bredbandsnäten i
större delen av världen kan stora datamängder idag skickas utan geografisk begränsning. Tillsammans med utvecklingen av
snabba CAM-system (Computer Aided
Manufacturing) finns nu de tekniska
förutsättningarna på plats för en industriell
individpassning av implantat. Möjligheten att
kunna anpassa implantaten till individen,
istället för tvärt om, kommer att helt
revolutionera implantatkirurgin. Individanpassade implantat som tillverkas på beställning
är inte bara en uppenbar fördel för
patienten, utan även för klinikerna som får
förenklad logistik och minskat behov av
lagerhållning. Denna teknologi har varit
tillgänglig inom dentalkirurgin i tio års tid, nu
är det dags att sätta en ny standard även
för den ortopediska implantatindustrin.

Jeppe Magnusson
Styrelseledamot i Episurf Medical
Jeppe Magnusson har lång erfarenhet av
utveckling av medicintekniska produkter, bland
annat från Nobel Biocare där han ansvarat för
forskning och utveckling, teknik och innovation,
samt marknadsintroduktion av nya produkter.

EN NY BEHANDLINGSMETOD SOM VUXIT
FRAM UR ETT MARKNADSBEHOV
Episurf Medical grundades utifrån frågeställningen; går det att ta fram en ny lösning för att
behandla ledskador i ett förstadium till artros
med syftet att lindra smärta samt återskapa
funktion?
Målet var att hitta en lösning som passar
den yngre, aktivare generationen utan att
förstöra möjligheten för ytterligare behandling
senare i livet. Mot denna bakgrund startade
Episurf Medicals resa 2008 som ett internt
projekt inom Diamorph AB. Det så kallade
”implantatsprojektet” startade med fokus på att
ta fram en lösning för att behandla smärtsamma broskskador i människors leder i ett
tidigt skede, med så kort rehabiliteringstid som
möjligt. Ett antal patientkritiska krav identifierades under de första pilotförsöken som
genomfördes tillsammans med forskare på
Karolinska universitetssjukhuset, KTH samt
SLU. Här testades olika implantatsdesigns,

olika implantatsmaterial samt flera olika
kirurgiska tekniker.
Snart stod det klart för Episurf Medicals
team att för att kunna lyckas med att sätta in
implantat med syftet att återskapa en
viktbärande perfekt ledyta så som den en gång
i tiden sett ut, krävs en patientunik design samt
en mycket hög kirurgisk precision. Nya
designkriterier utarbetades där fokus skiftade
från att utveckla nya implantatsmaterial till att
kostnadseffektivt designa och tillverka
individanpassade implantat samt kirurgiska
precisionsinstrument. Detta i syfte för att uppnå
lång implantatsöverlevnad, säkerställa
reparation av enbart det skadade området
samt för att kunna bevara den naturliga leden.
Sedan 2010 har Episurf Medical arbetat
med utveckling av en IT-plattform kallad
uiFidelity®. Plattformen möjliggör design och
tillverkning av implantat som är unikt anpas-

sade efter varje individ, vilket är en ny era inom
ortopedi som idag präglas av ”one size fits
all”-proteser. Koncept och kunskap har bland
annat inhämtats från den dentala industrin där
individanpassade dentala kronor idag är
branschstandard. Episurf Medical ämnar
revolutionera ortopedin genom att erbjuda
patientunika implantat.
Episurf Medicals första produkt, Episealer®
Femoral Condyle erhöll CE-märkning under
2013. Det är det första individanpassade
implantatet i världen för behandling av
broskskador i knäleden. Nästkommande
produkt, Episealer® Trochlea, bygger på
samma plattform och är även det, det enda
patientunika implantatet i sin klass. Detta är
bara början till vad Episurf Medical kan göra
med sin teknologi.
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AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGI
Episurf Medical är ett svenskt medicintekniskt bolag som är först i världen med att kombinera expertkunskap inom
implantatutveckling med patenterad teknologi för individanpassning av design och produktion i syfte att behandla
smärtsamma leder. Implantat och kirurgiska instrument skräddarsys utifrån varje enskild patients unika anatomi och
levereras som ett kit för ett precist kirurgiskt ingrepp. Målet är att erbjuda människor en säker och helt skräddarsydd
behandling som möjliggör ett aktivare och friskare liv.

AFFÄRSIDÉ

Episurf Medicals affärsidé är att kombinera expertis inom implantatutveckling med patenterad teknologi för patientunik design och produktion i
syfte att utveckla, tillverka och kommersialisera individanpassade
lösningar för människor med smärtsamma leder. Genom att erbjuda
individanpassade behandlingsalternativ är bolagets ambition att bli en
naturlig kompetens- och samarbetsresurs som tillför kliniker och dess
patienter ett högt mervärde.

VISION

Episurf Medicals vision är att införa individunika behandlingsmetoder som
den nya standarden för vård av patienter med ledskador. Genom att vara
en konstant föregångare i utvecklingen- och tillhandahållandet av effektiva
samt lättanvända individuellt anpassade behandlingar är visionen att
ständigt vara en förebildsorganisation för individanpassad implantat
teknologi.

MAKING THE
IMPLANT AS UNIQUE
AS THE PATIENT
Varje patient är unik; därför tillverkar Episurf Medical individuellt anpassade implantat – perfekt anpassade till varje patient. På så vis optimeras
utfallet för varje enskild patient.
8
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MÅLSÄTTNING

Episurf Medicals målsättning är att införa individunika behandlingsmetoder
som en ny standard inom ortopedin. Ambitionen är att bli förstahandsvalet för kliniker och kirurger som vill kunna erbjuda sina patienter skräddarsydda lösningar för behandling av ledbesvär. Tack vare bolagets
patenterade implantatteknologi och breda kunskap inom ledskador
orsakade av brosk- och ytliga benförändringar kan Episurf Medical
erbjuda en väl utredd patientanpassad diagnostisk bedömning, en väl
förplanerad kirurgisk patientanpassad lösning, design av patientunika
implantat samt leverans av ett komplett kirurgiskt kit till kirurger för ett
enkelt och precist kirurgiskt förfarande.

Bolagets mål för 2014 är att nå följande milstolpar:
» Ansökan om notering på Nasdaq OMX Stockholms huvudlista
» CE märkning av Episealer® Trochlea
» CPL start (kontrollerad produktlansering) för Episealer® Trochlea
» CE-märkning av ytterligare en produkt
» Ingå ytterligare distributionsavtal med tyngdpunkt Europa
» Utökning av bolagets marknads- och försäljningsorganisation
» Avslut av patientrekrytering till CPL för Episealer® Femoral Condyle

STRATEGI

Episurf Medicals strategi är att utveckla och kommersialisera skräddarsydda lösningar för att behandla ledskador och därmed ge människor med
smärtsamma leder ett friskare och mer aktivt liv. Strategin vilar på fem hörnstenar.

Den unika behandlingsmetoden
Genom att kombinera expertis inom implantatutveckling med patenterad teknologi för
individanpassad design och produktion kan
Episurf Medical erbjuda perfekt anpassade
implantat för varje enskild patients unika
anatomi och skada. Behandlingsmetoden är
främst avsedd för patienter som lider av skador
i tidiga skeden och erbjuder högsta möjliga
livskvalitet med bibehållen handlingsfrihet för
kommande behandlingar senare i patientens
liv. Metoden är utvecklad för att optimera
behandlingsresultatet för patienten och
samtidigt förenkla den kliniska processen för
kirurgen.

Prioriterade tillämpningar
I ett första steg utvecklar och kommersialiserar
Episurf Medical en komplett behandlingslösning för att reparera broskskador i knäleden.
Patientgruppen med denna diagnos är stor och
snabbt växande och har bedömts utgöra en
lämplig första delmarknad. Bolagets långsiktiga

strategi för tillväxt omfattar att utveckla
behandlingslösningar för broskskador även i
andra leder och att applicera bolagets teknologi
och komponenter på helt nya applikationsområden.

Kommersialiseringsstrategin
Episurf Medicals strategi för kommersialisering
innebär att i ett första steg introducera bolagets
marknadsgodkända produkter till utvalda
ledande kliniker och kirurger på den europeiska
marknaden genom en kontrollerad produktlansering (CPL). I takt med att bolagets organisation växer och nya distributionsavtal tecknas
ska produkterna stegvis introduceras till kliniker
och kirurger över hela Europa genom en
utökad marknadslansering. Beroende på
förutsättningar för respektive marknad så kan
en utökad internationell marknadslansering ske
i egen regi eller tillsammans med distributörer.
I ett senare skede avser bolaget att introducera
sina produkter på den amerikanska marknaden,
eventuellt i samarbete med en partner.

Effektivt skydd av immateriella
rättigheter
Episurf Medical bygger systematiskt upp en
stark patentportfölj för att skydda bolagets
teknologi och framtida produkter. Vid utgången
av 2013 hade Episurf Medical totalt sex godkända patent samt cirka 60 patentansökningar
under behandling i Europa och USA.

Skalbar produktion
För att nå kommersiell framgång måste Episurf
Medicals inriktning på individanpassade behandlingslösningar kombineras med möjligheten att
producera individuella implantat och verktyg i
stor skala. Strategin är att hantera all patient
unik design inhouse och anlita, kvalificerade
externa leverantörer för tillverkningen av
bolagets produkter. Bolaget har sedan starten
målmedvetet arbetat för att utveckla och förfina
processer för kvalitetsstyrning och uppföljning
samt val av underleverantörer. Samtliga
leverantörer är kopplade till Episurf Medicals
μiFidelity®-system.

Distributörer
Episurf Medical

Episurf Medical

Produktutveckling

Ansökan
om CEmärkning

Partner

Marknadsgodkännande

Kontrollerad
marknadslansering (CPL)
i Europa

Stegvis utökad
marknadslansering
i Europa

Marknadsgodkännande
och lansering
i USA

Produktions- och processutveckling
Prekliniska och kliniska studier
Immaterialrättsligt skydd

Episurf Medical Episurf Medical har en väl utarbetad modell för att gå från utvecklingsstadiet till en bred internationell marknadslansering som ska kunna stå som modell för
bolagets samtliga kommande produkter. Produktutveckling och marknadsgodkännade driver Episurf Medical till stor del i egen regi. Europeisk marknadsintroduktion sker via
distributörer eller via egen försäljningsorganisation. Lansering i USA kan ske tillsammans med partner.
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EPISURF FYLLER ETT STORT BEHOV
LEDSKADOR OCH ARTROS
Artros är ett växande problem och idag lider över tio
procent av befolkning i västvärlden över 25 år av artros i
någon form. I Sverige anses idag uppemot 800 000
personer ha diagnosen artros enligt siffror från
Reumatikerförbundet. Enligt förbundets beräkningar
uppskattas den årliga samhällskostnaden för
artros-spondylos till 12,5 miljarder kronor, indirekta

kostnader inräknat. Andelen och antalet drabbade antas
öka, bland annat på grund av en allt åldrande
befolkning, särskilt i västvärlden. Som jämförelse kan
nämnas beräkningar som anger att cirka 67 miljoner
amerikaner över 18 år beräknas ha diagnosen artros år
2030.

FRÅN TIDIG BROSKSKADA TILL ARTROS
När en skada uppstår i brosket har en vuxen människoropp
mycket begränsad förmåga att läka skadan eftersom
broskvävnad saknar blodkärl och innehåller förhållandevis få
celler. Om skadan inte behandlas inleder brosket en
självförstörande process genom att bilda enzymer som
sprids lokalt genom ledvätskan. Enzymerna bryter ner den
omgivande, friska broskvävnaden vilket leder till en
ostoppbar nedbrytningsprocess. När detta förlopp av
broskförsämring når en viss omfattning går patienten in i ett
tillstånd som kan benämnas pre-artros. Behandlas inte
skadan vid detta skede kommer sjukdomsförloppet gradvis
att övergå i artros

Tidig broskskada - kan behandlas
med Episurfs teknologi

Broskskadan har spridit sig
och övergått till mild artros

TILLGÄNGLIGA BEHANDLINGAR FÖR OLIKA MÅLGRUPPER
ÅLDER

20-35

BIOLOGISKA
BEHANDLINGAR

Biologiska behandlingar, så kallade läkningsfrämjande kirurgi, syftar till att stimulera broskläkning.
Exempel på biologiska behandlingsmetoder är mikrofrakturering, mosaikplastik och
broskcellstransplantation. Gemensamt för biologiska behandlingsmetoder är att slutresultatet är
osäkert, att de har lång rehabiliteringstid och att de blir mindre effektiva ju äldre patienten blir.
Därför anses dessa metoder ej lämpliga för patienter över 30-35 år. Flera av de biologiska
lösningarna är också mycket kostsamma.

ÅLDER

35-65

BEHOV AV NYA
BEHANDLINGAR

ÅLDER

65+

KNÄPROTESOPERATION

10

Episurf Medicals implantat gör det möjligt att behandla patienter som ej anses lämpliga för
biologiska behandlingsmetoder utan att påverka möjligheten för eventuella framtida ingrepp.
Genom att laga lokala brosk- och benvävnadsdefekter i ett tidigt skede minskar risken för
utbredningen eller uppkomsten av degenerativa ledsjukdomar som artros.
Den vanligast förekommande kirurgiska behandlingen för medelålders och äldre patienter
är en protesoperation (utbyte av leden, så kallad ledplastik). De flesta patienter upplever
reducerad smärta och ökad rörligheten efter dessa operationer, men är ändå begränsade
jämfört med personer med friska leder.
Normalt kan patienten inte idrotta hårt eller lägga stor belastning på den nya leden.
Knäprotesoperationer fordrar i regel 6-12 månaders rehabilitering och protesen har en
begränsad livslängd på 15-20 år. Knäprotesoperation erbjuds vanligtvis därför inte till
patienter under 60-65 år för att undvika ett ytterligare stort ingrepp för att byta ut
protesen mot en ny.
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EPISURFS IMPLANTAT - FYLLER ETT VÄXANDE BEHOV
Episurf Medicals behandlingsmetod vänder sig till patienter
med fokala broskskador av traumatiskt eller degenerativt
ursprung (pre-artros), typiskt sett i åldersintervallet 30-65 år,
men behandlingen kan även erbjudas även yngre samt äldre
personer. Detta är är en betydande grupp patienter med
broskskador där tidiga konventionella metoder misslyckats
och patienterna fortsätter att uppleva kronisk smärta och

nedsatt rörelseförmåga. Denna patientgrupp tenderar att
bestå av fysiskt aktiva patienter som söker en
behandlingsmetod som kan hjälpa dem att behålla sin aktiva
livsstil. Patientgruppen anses av ortopeder att vara för gamla
för biologiska behandlingsmetoder, men samtidigt för unga
och med för begränsade skador för ett så pass invasivt
behandlingsalternativ som en knäprotesoperation.

KIRURGER EFTERFRÅGAR NYA BEHANDLINGSALTERNATIV
Informationen och siffrorna nedan är hämtade från en
rapport som bygger på svar från en enkät som skickades till
fler än 16 000 ortopediska kirurger.

70%

70% av kirurgerna upplever att det finns ett
behandlingsgap och saknar ett ingrepp som:
– ger smärtlindring
– utgör ett alternativ till vinkelosteotomi/UKA/TKA
– tillåter signifikant reduktion av smärtstillande medicin

80%

80% av kirurgerna är villiga att testa nya
behandlingsalternativ på patienter under 60 år om
behandlingen ej sätter stopp för framtida operationer
och om återhämtningstiden är minimal

SLUTSATS
Undersökningen visar att kirurger anser att effektiva behandlingar för
patienter inom behandlingsgapet skulle få betydande positiva sociala
och ekonomiska effekter. Detta är en tydlig indikation för behovet av
fortsatt innovation och forskning inom detta område för att minska
rådande behandlingsgap.

Ortopederna efterfrågar ett alternativ till invasiv kirurgi med
efterföljande lång rehabilitering som tillåter kortare tid till att kunna
återgå till arbete samt möjlighet till att motionera och vara aktiv.

MARKNADEN FÖR EPISURFS BEHANDLINGSTEKNOLOGI
Episurf Medicals primära marknad består av patienter med
broskskador av traumatisk eller degenerativt ursprung där
skadan ej spridit sig. I Europa och USA genomförs varje år
cirka 4,9 miljoner artroskopier, varav cirka 2,9 miljoner
påvisar broskskador. Av dessa är cirka 1,5 miljoner
broskskador av grad III- och IV-karaktär och bedöms vara
potentiellt behandlingsbara med Episurf Medicals
individanpassade implantat Episealer®. Bolaget bedömer att
nära en halv miljon procedurer årligen utförs i USA för att
reparera mindre fragment av brosk i en knäled. Det skapar
en marknadspotential för en ny metod att reparera
begränsade broskskador som ger markant bättre

behandlingsresultat än befintliga alternativ, som exempelvis
mikrofrakturering. Mikrofrakturering är idag den vanligast
förekommande kirurgiska behandlingsmetoden för mindre
broskskador i knäleden och bedöms ha en
marknadspotential nära en miljard USD enbart i USA. Studier
visar dock att mikrofrakturering i många fall har betydande
brister, särskilt vid större skador eller för patienter över 40 år.
Den totala broskregenereringsmarknaden uppskattas vara
värd cirka 1,6 miljarder USD och fler än 400 000 ingrepp
genomförs varje år i USA och i Europa.
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MARKNAD & FÖRSÄLJNING
Artros är den vanligaste knärelaterade sjukdomen som bryter ner brosk i människors leder. Utbredningen ökar i takt
med åldrande befolkning och ökad medelvikt. Nuvarande behandlingsalternativ är främst riktade mot yngre patienter
eller äldre patienter med fullt utvecklad artros. En betydande patientgrupp med fokala broskskador av traumatiskt eller
degenerativt ursprung (pre-artros) saknar idag adekvata behandlingsalternativ och det finns ett stort behov av nya
effektiva behandlingsmetoder

Marknaden för ledskador och artros

Behandlingsalternativ vid ledskador och artros

Marknaden gällande behandlingar av ledbesvär är i dag störst för
behandlingar av sen artros. Det hänger samman med att sjukdomsbilden
då är så pass allvarlig att den måste behandlas, samtidigt som de
behandlingsformer som står till buds är jämförelsevis omfattande och
därmed kostsamma.
Sett till de tio största marknaderna för knäprotesoperationer
genomförs årligen 1,5 miljoner operationer. Bara i USA genomfördes
2013 cirka 800 000 protesoperationer, vilket är mer än en fördubbling på
endast tio år. Fem procent av den amerikanska befolkningen över 50 år
lever med knäledsprotes, enligt färska studier. Under det senaste
decenniet har antalet knäledsprotesoperationer på patienter under 65 år
ökat dramatiskt. Undersökningar i USA visar också att medelåldern för
dem som drabbats av artros har gått ner från 72 till 56 år mellan 1990
och 2010, 16 år på två decennier. I Sverige genomfördes över 13 000
knäprotesoperationer under förra året, jämfört med 6 066 operationer år
2000 och 1182 operationer år 1980.
Den globala marknaden för knäprotesoperationer bedömdes 2012
vara värd cirka 6,5 miljarder USD, räknat på de 10 största marknaderna:
USA, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Storbritannien, Japan,
Brasilien, Kina och Indien. Den enskilt största marknaden var USA som
svarade för cirka 63 procent (4,1 miljarder USD). De 5 största europeiska
marknaderna svarade tillsammans för cirka 19 procent (1,2 miljarder
USD), varav Tyskland stod för 6,6 procent (432 miljoner USD). Den
globala marknaden för knäprotesoperationer växer med cirka 1,9 procent
per år och bedöms uppgå till cirka 7,5 miljarder USD 2019.
Episurf Medicals primära marknad är behandling av broskskador av
traumatisk eller degenerativt ursprung (pre-artros) som i obehandlat
tillstånd leder till fullskalig artros. I Europa och USA genomförs varje år
cirka 4,9 miljoner artroskopier, varav cirka 2,9 miljoner påvisar broskskador. Av dessa är cirka 1,5 miljoner broskskador av grad III- och IV-karaktär
och bedöms vara potentiellt behandlingsbara med Episurf Medicals
individanpassade implantat Episealer®.

Idag finns både icke-kirurgiska och kirurgiska behandlingsformer mot
artros och ledskador som föregår artros. Det finns dock ingen universell
effektiv metod som kan bota artros, men symtomen kan lindras. Alla
nuvarande behandlingsformerna lider av en eller flera betydande
nackdelar vad avser såväl själva behandlingen som livskvalitet, säkerhet
och varaktighet efter behandlingen.
Bland de kirurgiska behandlingsmetoderna återfinns vinkelosteotomi
och ledprotesoperationer samt biologiska lösningar, så kallad läkningsfrämjande kirurgi som stimulerar broskläkning, exempelvis mikrofrakturering, mosaikplastik och broskcellstransplantation. Gemensamt för biologiska behandlingsmetoder är att slutresultatet är osäkert, att de har lång
rehabiliteringstid och att de blir mindre effektiva desto äldre patienten blir.
Den vanligast förekommande kirurgiska behandlingen för medelålders
och äldre patienter är utbyte av leden genom protesoperation. Resultaten
är för de flesta patienter tillfredsställande när det gäller att lindra smärtan
och rörligheten ökar i många fall, men är ändå begränsad jämfört med en
person med en frisk led. Operationen fordrar i regel 6-12 månaders
rehabilitering och protesen har en begränsad livslängd på 15-20 år.
Knäprotesoperation erbjuds vanligtvis därför inte till patienter under 65 år.

Marknadens drivkrafter
Marknaden för behandling av fokala brosk- och benvävnadsskador i leder
drivs av en åldrande befolkning, ökande medelvikt och tekniska framsteg vid
design och tillverkning av implantatkonstruktioner vilket möjliggör utökade
behandlingsmöjligheter. Sedan 1990 har den förväntade livslängden på
global basis ökat med 6 år, från 62 till 68 år. Studier visar också att risken för
att utveckla artros fördubblas redan vid sju kilos övervikt. Världshälsoorganisationen, WHO, har uppskattat att 1,5 miljarder vuxna över 20 år var
överviktiga 2008 varav mer än 200 miljoner män och 300 miljoner kvinnor
var gravt överviktiga. Motsvarande siffra för 2015 uppskattas till 2,3 miljarder
överviktiga och fler än 700 miljoner gravt överviktiga.
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Behandlingsgap
De existerande behandlingsformer som reparerar broskskador ges främst
till yngre patienter vilket innebär att patienter över 30-35 år är hänvisade
till icke kirurgiska behandlingsalternativ eller, i senare skeden av sjukdomen, utbyte av leden genom protesoperation. Vid en protesoperation har
protesen en förväntad livslängd på 15-20 år och de flesta ortopediska
kirurger rekommenderar därför idag patienter att vänta tills de fyllt 65 år
innan de genomför en protesoperation. En 35-årig patient med svåra
smärtor och stela leder på grund av broskskador kan dras med kronisk
ledvärk och begränsade aktivitetsmöjligheter i flera decennier innan en
knäprotesoperation kan bli aktuell. För denna patientgrupp är befintliga
behandlingsmetoder inte tillräckliga och det finns ett stort behov av att
effektivt kunna behandla dessa skador vid skadans uppkomst.

Episurf Medicals målgrupp
Episurf Medicals behandlingsmetod vänder sig till patienter med fokala
broskskador av traumatiskt eller degenerativt ursprung i pre-artrosfas,
typiskt sett i åldersintervallet 30-65 år. Detta är en betydande och ständigt
ökande patientmålgrupp där konventionella metoder är applicerbara eller
har misslyckats och patienterna fortsätter att uppleva kronisk smärta och
nedsatt rörelseförmåga.

Försäljning och marknadsföring
Episurf Medicals intäkter ska inledningsvis huvudsakligen generas från
försäljning av bolagets skräddarsydda implantatlösningar för behandling
av fokala brosks- och benvävnadskador i knäleden. Bolagets kunder

utgörs av privata och offentliga kliniker samt sjukhus som bedriver
ortopedisk verksamhet. Försäljningen kan ske via egen säljstyrka,
distributörer eller andra samarbetspartners.
Arbetet med att kontraktera distributörer för viktiga europeiska
marknader görs parallellt med den kontrollerade produktlanseringen.
Genom att använda sig av distributörer specialiserade inom ortopedi,
inledningsvis med inriktning mot knäled, får Episurf Medical direkt tillgång
till etablerade marknadsförings- och försäljningskanaler i respektive
länder. Synergier finns ofta med distributörernas övriga produktportföljer
och Episurf Medicals produkter kan därigenom effektivt nå ut till en bred
målgrupp.
Under 2013 tecknade Episurf Medical exklusiva distributionsavtal
med distributörer i Polen och Schweiz. Därutöver tecknades också ett
avtal med en jordansk distributör avseende Jordanien, Saudiarabien,
Kuwait och Kroatien. I bolagets plan ingår att ingå ytterligare distributionsavtal för att möjliggöra en bred marknadslansering i fler europiska länder,
framförallt i Nord- och Centraleuropa. Beroende på marknad och
förutsättningar kan även andra typer av samarbetsavtal komma ifråga.
På vissa utvalda marknader, bland annat i Norden, avser bolaget att
driva marknadsförings- och försäljningsarbetet helt i egen regi. Utöver de
nordiska länderna kommer Episurf Medical även att etablera försäljning i
andra europeiska marknader genom bolagets egna försäljningsorganisation. Det finns flera fördelar med att kunna behålla vissa marknader i egen
regi, bland annat högre vinstmarginal och att värdefulla relationer med
kirurgerna byggs upp.
På de marknader som Episurf Medical avser att behålla i egen regi
finns det stort värde i att utöka produktportföljen med kompletterande
produkter riktade till samma målgrupp. Med fler produkter i portföljen ökar
chanserna att få träffa kunderna och bolaget får fler tillfällen att nå ut med
sitt budskap. Därutöver skapas fler intäktsmöjligheter och försäljnings
organisationen får ökad beläggningsgrad. Produktportföljen kan utökas
genom egen produktutveckling, via förvärv, inlicensiering eller distributionsavtal.

Kontrollerad produktlansering (CPL)
Genom att först introducera Episurf Medicals marknadsgodkända
produkter till ett begränsat antal framstående kirurger, så kallade Key
Opinion Leaders (KOL), till ett fåtal kvalificerade ortopediska kliniker, kan
bolaget på ett kostnadseffektivt sätt bygga upp efterfrågan och förbereda
marknaden inför en bredare lansering. Samtidigt utvärderas produkterna
under kommersiella former. Medverkande kirurger genomgår produktutbildning och träning i den kirurgiska tekniken.
Bolaget bedömer att en kontrollerad produktlansering har flera
fördelar. Särskilt viktigt är att modellen säkerställer högsta möjliga kvalité i
användningen och maximal säkerhet för patienterna. Modellen möjliggör
också att bolaget kan optimera erbjudandet avseende exempelvis
logistik, produktion, orderhantering, operationsteknik och prissättning,

innan produkterna lanseras i större skala. Patienter som opererats inom
ramen för en kontrollerad produktlansering följs upp under två år vilket ger
Episurf Medical tillgång till värdefull effekt- och säkerhetsdata som kan
användas i marknadsföringssyfte eller som komplement till kliniska studier.
Episurf Medical inledde under andra halvåret 2013 en kontrollerad
produktlansering av bolagets första kommersiella produkt, Episealer®
Femoral Condyle. Totalt ska 15-20 ledande ortopediska kliniker ingå den
kontrollerade produktlanseringen som beräknas fortgå till och med hösten
2014, när en bredare marknadslansering i Europa ska initieras.

Prissättning och ersättning
Prissättning och ersättning för medicintekniska produkter är inte
harmoniserade i Europa utan styrs av nationella myndigheter. Följaktligen
varierar ersättningsmekanismer för privat och offentlig vård från land till
land. I de offentliga sjukförsäkringssystemen bestäms ersättningsnivåer av
riktlinjer som fastställts av lagstiftaren eller behörig nationell myndighet.
Generellt bestäms ersättningen till sjukhusen för en viss produkt baserat
på produktens prestanda och effektivitet, medicinska behov hos
patientgruppen samt de ekonomiska fördelarna för sjukvården i allmänhet.
Episurf Medicals implantatlösning kostar kunderna cirka
40 000–50 000 SEK per behandling inräknat operationsförfarande
inför, under och efter. Den andra delen av kostnaden är klinikens
kostnad för personal, lokaler, material och administrationskostnader.

Konkurrenter
Konkurrenssituationen för behandling av broskskador i knän varierar
beroende på behandlingstyp. Episurf Medical har identifierat bland annat
följande bolag som delvis riktar sig mot samma patientgrupp och som
därför är potentiella konkurrenter:

»	Arthrosurface. Amerikanskt bolag som utvecklar och tillverkar icke

individanpassade implantat för broskdefekter och skador på stora
leder. Bolaget utvecklar produkter för knän, höfter, tår och axlar och
fokuserar, i likhet med Episurf Medical, på minimalt invasiv kirurgi.
Bolaget hade 2011 sålt fler än 45 000 implantat.

»	TiGenix. Belgiskt bolag som fokuserar på biologiska icke individanpas-

sade behandlingsmetoder (cellbaserade terapier). Bolagets produkt
ChondroCelect, som använder patientens egna celler som grund för
ett läkemedel för broskförnyelse, erhöll erhöll CE-märkning under 2009
och kommersialiserades 2010. Regelförändringar i Europa och USA
har medfört ökade krav på klinisk dokumentation för godkännande av
cellbaserade terapier. Detta är i enlighet med principerna om ”evidensbaserad medicin”, vilket bland annat innebär att kliniska fas III-studier
behöver genomföras innan regulatoriskt godkännande kan erhållas.

»	Zimmer Inc. och Genzyme Corporation. Utvecklar produkter som

bygger på försök att regenerera brosk, till exempel genom att erbjuda
odlingar av broskceller.
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PATIENTUNIKA IMPLANTAT ON DEMAND
μiFIDELITY ® FRÅN
RÖNTGENBILD TILL IMPLANTAT
Episurf Medicals μiFidelity®-system omfattar hela processen
från uppladdning av CT- och/eller MR-undersökning till
genomförd operation. Utifrån bilderna lokaliseras skadan
och Episurf Medicals medicinska experter kan göra en
bedömning om bästa behandlingsalternativ för patienten.
Nästa steg i processen är att designa ett implantat som är
skräddarsytt efter patientens specifika anatomi och skadans
position.
För att säkerställa bästa resultat designas även kirurgiska
guideinstrument helt anpassade till patientens anatomi.
Guideinstrumenten syftar till att orientera kirurgen under hela
operationsförfarandet och vid placeringen av implantatet.
De patientunika designritningarna av implantat och
guideinstrument skickas digitalt för tillverkning. Genom att
tillverkning endast sker på beställning elimineras även
behovet av produktlager.

2

μiFIDELITY ® SYSTEMET
UPPLADDNING - DESIGN TILLVERKNING

2.1

ONLINESYSTEM FÖR ORTOPEDER

μiClinic är Episurf Medicals specialutvecklade
beställningssystem som ger vårdpersonal möjlighet
att lägga order på Episealer®-implantat

EN PROCESS - FLERA
APPLIKATIONSOMRÅDEN

Episurf Medical arbetar aktivt med att utveckla och bredda
produktportföljen gentemot nya applikationsområden där det
kan finnas möjlighet att applicera bolagets teknologi och
expertis inom individanpassad behandlingsteknologi.

1

KLINIKER

2.2

UPPLADDNING AV MR-BILDER

Ortopeder kan enkelt ladda upp patientens
MR-bilder

1.1

PATIENTEN GENOMGÅR MAGNETRÖNTGEN

2.3

Processen inleds genom att låta patienten genomgå en
MR-undersökning

SKADEBEDÖMNING

1.2
BILDERNA VISAR BROSKFÖRÄNDRINGAR

Ortopeden går igenom röntgenbilderna för att se om det
finns indikationer på tidiga brosk- eller benvävnadsdefekter

14
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Epiurf Medicals radiologer och kirurger går igenom
patientens bilder för att utläsa om defekten kan
behandlas med ett Episealer®-implantat

3
2.4

DESIGN AV IMPLANTAT

Episurf Medical designar ett Episealer®-implantat
anpassad till patientens unika skada och anatomi
för att återskapa en jämn kontinuerlig viktbärande
yta

2.5

KIRURGISKT GUIDEVERKTYG

För bästa operationsutkomst designar Episurf
Medical skräddarsydda guider som är
anpassade efter patientens anatomi och
säkerställer en korrekt och precis operation

2.6

TILLVERKNING

När Episurf Medical designat implantat och
kirurgiska instrument skickas dessa ritningar
digitalt för tillverkning

OPERATION

3.1

KOMPLETT KIRURGISKT KIT

Ortopediska kirurgen mottar ett komplett kirurgiskt kit
innehållande alla instrument samt implantat och guide för
genomförande av operation

3.2

FÖRPLANERAD KIRURGI

Kirurgen åtgärdar det skadade området genom att operera
in ett Episealer®-implantat med hjälp av guiden och de
kirurgiska instrumenten

3.3

ÅTERSKAPAD LEDYTA

En jämn, viktbärande ledyta återskapas omedelbart under
operation. Patienten kan gå hem samma dag
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BEHANDLINGSMETOD &
PRODUKTPORTFÖLJ
Varje patient är unik. Därför designar Episurf Medical patientspecifika implantat och kirurgiska instrument som
tillverkas på beställning för varje operation. Episurf Medicals unika metod gör det möjligt att reparera fokala
brosk- och benvävnadsdefekter i pre-artrosfas och överbrygga klyftan mellan konservativa behandlingsmetoder,
tidiga kirurgiska ingrepp och protesoperationer.

Behandlingsmetod för patienter med ledbesvär
Episurf Medical designar individanpassade implantat samt kirurgiska
borrmallar för behandling av smärtsamma leder. Bolagets behandlingsmetod vänder sig främst till patienter med fokala brosk- och benvävnadsdefekter av traumatiskt eller degenerativt ursprung (pre-artros) och syftar
till att överbrygga klyftan mellan konservativa behandlingsmetoder, tidiga
kirurgiska ingrepp och protesoperationer.
Behandlingsmetoden bygger på att implantat och kirurgiska
instrument är patientunika och designas samt tillverkas på basis av en
patientspecifik databeställning för varje operation. Kirurger erbjuds en
paketlösning med komponenter, kallad Epikit, som skräddarsys utifrån
varje patients ledanatomi och skadans position samt omfattning.
Individuellt anpassade verktyg ökar precisionen vid operationen och
medger en optimal placering av implantatet.

»	Episealer® Trochlea, för behandling av brosk- och benvävnadsskador i

området bakom knäskålen. Ansökan om CE-märkning har skickats in
under slutet av 2013. Marknadsgodkännade väntas under andra
kvartalet 2014, därefter ska produkten introduceras på den europeiska
marknaden via en kontrollerad produktlansering (CPL).
»	Episealer® Twin, för behandling av större, avlånga broskskador som
inte är centrerade och som sitter svårare till. Ansökan om CE-märkning
beräknas att kunna skickas in under 2014.

Koboltkrom
Patientunik design

Skräddarsydd behandlingslösning
Episurf Medical produktportfölj utgörs av en skräddarsydd behandlingslösning bestående av individanpassade implantat, Episealer®, kirurgiska
borrmallar, Epiguide®, och det egenutvecklade programvarustödet
μiFidelity®.

Episealer® - individanpassade implantat

Episurf Medicals implantat gör det möjligt att reparera fokala brosk- och
benvävnadsdefekter i ett tidigt skede och minska utbredningen eller
uppkomsten av degenerativa ledsjukdomar som artros. Implantaten är
små, tunna och anpassas för varje individs unika anatomi och skada. De
kan enkelt sättas in, medför minimal trauma på kringliggande vävnad
samt fordrar mindre komplicerad rehabilitering. Tack vare att friskt brosk
och ben bevaras hos patienten begränsas inte heller möjligheten att i
framtiden genomföra en protesoperation.
Episurf Medicals metod bygger på att implantatet anpassas efter
patienten istället för tvärt om, som man traditionellt gör vid proteskirurgi.
Implantatet utformas med utgångspunkten att alla patienter har unika
anatomier. Små variationer i storlek och placering av ett implantat kan ha
en betydande inverkan på det kortsiktiga och långsiktiga resultatet av en
operation.

Episurf fokuserar för närvarande primärt på tre implantatprodukter:
»	Episealer® Femoral Condyle, för behandling av brosk- och benvävnadsskador i knäleden. Bolagets första kommersiella produkt.
Marknadsgodkännande erhölls under 2013 i form av CE-märkning.
Marknadsintroduktion pågår via en kontrollerad produktlansering (CPL)
i utvalda europeiska länder.
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Underbeläggning
av titan
Yttre beläggning
av hydroxiapatit

Episurf Medicals patientunika implantat är tillverkade av en
koboltkromlegering med en central peg för primärfixering.
Koboltkrom är ett material som har använts i knäproteser i över
två decennier och har visat sig ge en säker, effektiv och viktbärande ledyta. Den del som förankras i underliggande ben har
en bioaktiv beläggning som stimulerar ben att växa ihop med
implantatets yta vilket ger en stabil och långsiktig fixering i benet.

Epiguide® - kirurgiska borrguider

För att säkerställa en enkel och snabb kirurgi och att implantatet sätts in
med hög precision utvecklar Episurf Medical operationsinstrument i form
av individanpassade kirurgiska borrguider kallade Epiguide®. Dessa tas,
liksom implantaten, fram individuellt för varje patient och operation. De
utformas efter patientspecifika data på samma sätt som Episealer® och
levereras till kliniken tillsammans med implantaten.
Guiderna utformas så att de får en unik passform och kan därmed
enkelt placeras in i leden över det skadade området. De är i princip en
avspegling av patientens ledyta kring det skadade området. Guiden är
designad så att borr- och fräsvinklar samt djup är förutbestämt, vilket
innebär att detta inte blir en bedömningsfråga för kirurgen. Epiguide®
vägleder kirurgen genom hela operationen, förenklar genomförandet och
ökar precisionen i ingreppet. Epiguide® kan användas tillsammans med
alla bolagets implantatprodukter.

μiFidelity® - egenutvecklat programvarustöd

Episurf Medficals μiFidelity®-system omfattar hela processen från CToch/eller MR-undersökning till genomförd operation. Med hjälp av
programvaran lokaliseras och utreds den faktiska skadan i leden, utifrån
vilken implantat sedan designas för att passa den specifika patientens
anatomi. En plan för den optimala placeringen av implantat skapas i 2D
och 3D, samtidigt som hänsyn tas till kliniska överväganden.

Programvaran används, förutom till konstruktionen av implantaten, även till
att designa operationsinstrument i form av en kirurgisk borrguide som
stöd för kirurgen i orientering, vinklar, djup och exakt fräsning under
operationen. De patientunika ritningarna av implantat och borrguide
överförs digitalt till Episurf Medicals underleverantörer för omedelbar
tillverkning. Genom att tillverkning endast sker på beställning elimineras
även behovet av produktlager.

Andra användningsområden
Episurf Medical arbetar aktivt med att utveckla och bredda produktportföljen gentemot nya applikationsområden där det kan finnas möjlighet att
applicera bolagets teknologi och expertis inom individanpassad
behandlingsteknologi.
Bolagets teknologi kan appliceras på olika leder utöver knän, såsom
axlar, tår och eventuellt även höftled, och kan på så sätt ge upphov till
andra produkter för specifika användningsområden. Implantatet
Episealer® säljs tillsvidare uteslutande tillsammans med borrguiden
Epiguide® för att säkerställa bästa möjliga kliniska resultat. Bolaget
bedömer att det finns goda förutsättningar för att anpassa Epiguide® för
fristående kirurgiska ingrepp som inte involverar Episealer®, däribland
mosaikplastikoperationer.
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ORGANISATION & MEDARBETARE
Episurf Medical-koncernen består av moderbolaget Episurf Medical AB
(publ) samt de helägda dotterbolagen Episurf IP-Management AB,
Episurf Operations AB och Episurf Europe AB.

Genomsnittligt antal anställda i koncernen under året har varit sju, varav
två kvinnor och fem män. Vid utgången av 2013 uppgick antalet anställda
till nio inklusive vd.
Trots begränsad storlek sett till antalet anställda har Episurf Medicals
organisation betydande kompetens inom de flesta för bolaget relevanta
områden. Lång erfarenhet finns bland annat inom klinisk verksamhet,
internationell försäljning av ortopediska implantat liksom design och
utveckling av individanpassade implantat.
I syfte att få tillgång till ytterligare expertkompetens samt för att
minimera kostnader och upprätthålla önskad flexibilitet använder sig
Episurf Medical i viss utsträckning av externa konsulter. Vidare har bolaget
ett antal samarbeten med experter inom olika områden. Denna struktur

möjliggör att resurser kan allokeras efter behov samt att rätt expertis kan
tas in vid rätt tillfälle. I takt med att bolaget utvecklas och fler produkter går
in i lanseringsfas förlägger bolaget fler funktioner inom den egna
organisationen.
Under 2013 har flera nyanställningar gjorts för att stärka bolaget inför
den pågående marknadssatsningen, bland annat inom produktutveckling,
kvalité, kliniska prövningar, teknisk support och bildanalys. Under
inledningen av 2014 har bolaget utökat ledningsgruppen med fyra
personer och därigenom förstärkt ledningens kapacitet inom ekonomi,
forskning och utveckling, försäljning och marknadsföring samt kvalité och
regulatoriska frågor. Episurf Medical avser att under 2014 rekrytera
ytterligare personer, framförallt inom marknad och försäljning,

Styrelse
Ledningsgrupp

VD

CFO
Ekonomi

Forskning &
utveckling
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studier
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Episurf Medicals komponentlösning till kirurger, Epikit, består av endast sju komponenter för engångsbruk,
varav tre är patientspecifikt anpassade - implantatet Episealer®, borrguiden Epiguide samt borrverktyget.
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AKTIEN OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Aktien och aktiekapital

Aktiens utveckling och omsättning

Episurf Medicals aktier är utgivna i två serier, serie A och serie B. Aktie av
serie B handlas sedan 15 augusti 2011 på Nasdaq OMX First North
under symbolen EPIS B och med Wildeco Ekonomisk Information AB
som Certified Adviser. Varje aktie av serie A berättigar till tre röster på
bolagsstämma och varje aktie av serie B berättigar till en röst på
bolagsstämma. Aktier av serie A kan fritt konverteras till aktie av serie B.
Vid årets början var det totala antalet aktier i bolaget 6 400 000, varav
3 108 208 A-aktier och 3 291 792 B-aktier. Vid årets slut var det totala
antalet aktier 7 953 986, varav 2 643 883 A-aktier och 5 310 103
B-aktier.
Aktiekapitalet vid årets slut uppgick till 2 386 196 SEK med ett
kvotvärde på 0,30 SEK per aktie. Enligt bolagsordningen ska aktiekapitalet
vara lägst 1 920 000 SEK och högst 7 680 000 SEK fördelat på lägst
6 400 000 aktier och högst 25 600 000 aktier.
Efter räkenskapsårets utgång har bolaget lämnat in ansökan om
notering av bolagets B-aktie på Nasdaq OMX Stockholms huvudlista
med planerad notering under andra kvartalet 2014.

Episurf Medicals börskurs vid årets slut var 65,5 (24,0) SEK, vilket ger ett
börsvärde, räknat på totalt antal aktier om 521,0 MSEK (153,6) MSEK.
Under räkenskapsåret har aktiekursen förändrats med +172,9% (+7,1).
Högst betalda kurs under året var 82,0 (30,0) SEK och lägst betalda kurs
var 23,5 (19,0) SEK. Under året omsattes 3 049 479 (424 208) stycken
B-aktier till ett värde om totalt 162,7 MSEK (9,7).

Nyemissioner och aktiekonverteringar
Tre nyemissioner har genomförts under året och vid flera tillfällen har
A-aktier konverterats till B-aktier.
» I april 2013 genomfördes en riktad nyemission om 144 928 aktier av
serie B till teckningskursen 34,50 SEK. Nyemissionen ökade aktiekapitalet med 43 478,40 SEK och tillförde bolaget 5,0 MSEK.

Ägarförhållanden
Antalet aktieägare uppgick vid årets slut till 1 223 (786). De tio innehavs
mässigt största ägarna i Episurf Medical innehade aktier motsvarande
53,4% av kapitalet och 69,5% av rösterna. Den största ägaren,
Serendipity Ixora Fund AB, innehade aktier motsvarande 23,5% av
kapitalet och 42,3% av rösterna.
»

Kortnamn: EPIS B

»

ISIN-kod AK A: SE0003523869

»

ISIN-kod AK B: SE0003491562

»

OrderBookID: 78419

»

Antal utestående aktier: 7 953 986

»

Kvotvärde: 0,30 SEK

»

Handelspost: 1 aktie

»

Aktiekapital: 2 386 196 SEK

» I juni 2013 genomfördes en riktad nyemission om 1 000 000 aktier av
serie B till teckningskursen 50 SEK. Nyemissionen ökade aktiekapitalet med
300 000 SEK och tillförde bolaget 50 MSEK före emissionskostnader.
» I juli 2013 genomfördes en företrädesemission om 409 058 aktier av
serie B till teckningskursen 50 SEK. Företrädesemissionen ökade
aktiekapitalet med 122 717,40 SEK och tillförde bolaget cirka 20 MSEK
före emissionskostnader.

Aktieutveckling 2013
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De innehavsmässigt tio största ägarna i Episurf Medical AB (2013-12-30)1
Aktier
serie A

Aktier
serie B

Kapitalandel
(%)

Röster
(%)

Serendipity Ixora Fund AB

1 868 943

–

23,5

42,34

Arion Banki Hf(Arion Bank)

–

334 223

4,20

2,52

SEB London - Luxemburg, (Sicav Fond)

–

304 428

3,83

2,30

168 500

134 899

3,81

4,84

–

265 112

3,33

2,00

Namn

Gile Medicinkonsult AB
AMF Aktiefond Småbolag
Kjell Beijers 80-Årsstiftelse
Lönn, Mikael
Bp2s Paris/Efg Bank Ag
Mikaros AB
Lmk Stiftelsen
Totalt
1

–

252 000

3,17

1,90

200 000

47 874

3,12

4,89

16 667

215 105

2,91

2,00

221 361

–

2,78

5,02

–

219 000

2,75

1,65

2 475 471

1 772 641

53,41

69,47

Baserat på fullständig ägarförteckning omfattande direktregistrerade och förvaltarregistrerade aktieägare

Aktiekapitalets förändring
Kvotvärde

Ökning av
antalet aktier

Ökning av
aktiekapitalet

Totalt antal
aktier

Totalt
aktiekapital

Bolagsbildning

0,01

10 000 000

100 000

10 000 000

100 000

Nyemission

0,01

800 000

8 000

10 800 000

108 000

2010

Fondemission

0,05

–

432 000

10 800 000

540 000

2010

Nyemission

0,05

2 000 000

100 000

12 800 000

640 000

2011

Nyemission

0,05

25 600 000

1 280 000

38 400 000

1 920 000

2011

Sammanslagning

0,30

1:6

–

6 400 000

1 920 000

2013

Nyemission

0,30

1 553 986

446 196

7 953 986

2 366 196

År

Händelse

2008
2010
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STYRELSE
Saeid Esmaeilzadeh, Styrelseordförande
Född: 1974. Styrelseordförande sedan 2008. Saeid är adjungerad professor i materialkemi vid Stockholms Universitet.

Han disputerade vid samma universitet år 2000 och år 2002 utsågs Saeid till Sveriges yngste docent. Han har mottagit
ett stort antal priser och utmärkelser för sin forskning och sina insatser som entreprenör. Vd för Serendipity Innovations
AB och tidigare vd för Diamorph AB. Saeid är serieentreprenör och har medverkat i uppbyggnaden av flera forskningsbaserade företag.
Övriga uppdrag: Inga.
Innehav per 31 december 2013: 1 868 943 A-aktier (via bolag).

Robert Charpentier, Styrelseledamot
Född: 1965. Styrelseledamot sedan 2014. Robert har en magisterexamen från Hanken i Helsingfors. Han har lång
erfarenhet av styrelsearbete och av ledande befattningar från svenska och internationella börsbolag. Robert har tidigare
arbetat som vd för Kaupthing Bank Sverige, vice vd i Swedbank-koncernen och direktör för Goldman Sachs International,
London.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Marginalen AB, Marginalen Bank AB, OrganoWood AB, Snellman Properties AB,
Vator Securities AB och Alltele AB.
Innehav per 31 december 2013: 0.

Jeppe Magnusson, Styrelseledamot
Född: 1952. Styrelseledamot sedan 2012. Jeppe har en doktorsexamen i kemisk reaktionsteknik från Chalmers i

Göteborg och är sedan 2009 partner i ISEA, Industry Senior Advisors. Jeppe har mer än trettio års industriell erfarenhet
från ledande positioner i internationella organisationer så som Nobel Industries, Union Carbide, Mölnlycke, SCA
Hygiene Products och Nobel Biocare, där han ansvarat för forskning och utveckling, teknik och innovation, IP, klinisk
forskning samt marknadsintroduktion av nya produkter.
Övriga uppdrag: Partner i ISEA KB, styrelseledamot i Elos AB, Premune AB och Swecure AB.
Innehav per 31 december 2013: 8 825 B-aktier.

Thomas Nortoft, Styrelseledamot
Född: 1950. Styrelseledamot sedan 2010. Civilekonom från Göteborg. Thomas var tidigare vd på Älvsborg Roro AB

och har tidigare erfarenhet från över tio år i ledningsgruppen på Nobel Biocare med olika ansvarsområden: Europa och
Asien, affärsområde dentala implantat, affärsutveckling, vd USA och Canada. Dessförinnan arbetade Thomas som
managementkonsult för Indevo, tio år på Mölnlycke AB (SCA) inom ekonomi och finans.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Elof Hansson Bygg-Gross AB och Brånemark Integration AB.
Innehav per 31 december 2013: 3 021 B-aktier.

Leif Ryd, Styrelseledamot
Född: 1949. Styrelseledamot sedan 2008. Leif är ortopedisk kirurg och har en lång karriär som klinisk forskare kring

ledförslitning (artros) och tidigare professor vid Karolinska Institutet. Leifs viktigaste kliniska expertis omfattar degenerativa ledsjukdomar i höft och knä samt traumatiska skador i knä. Leif är verksam på konsultbasis i Episurf Medical såsom
Senior Medical Advisor med fokus på medicinsk/vetenskaplig utveckling och marknadsföring av Episurf Medicals
produkter mot den medicinska professionen.
Övriga uppdrag: Inga.
Innehav per 31 december 2013: 168 500 A-aktier (via bolag) och 134 899 B-aktier (via bolag) samt 223 A-aktier och
2 000 B-aktier.

Förändringar i styrelsen under året och efter årets slut

Under året avgick Ashkan Pouya som styrelsesuppleant. Vid en extra bolagsstämma i februari 2014 valdes Robert
Charpentier in som ordinarie styrelseledamot.
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LEDNING

Nina Bake,

Jacob Dumky,

Lena Lones,

VD
Född: 1982. Nina har en examen i industriell

Quality Assurance/Regulatory Affairs
Född: 1982. It-tekniker med kurser i produktut-

CFO
Född: 1954. Lena är civilekonom från

Per Möller,

Leif Ryd,

Jeanette Spångberg,

Sales & Marketing
Född: 1965. Per är Civilekonom från Lunds

Senior Medical Advisor
Född:1949. Leif är ortopedisk kirurg och har en

COO
Född: 1973. Jeanette är högskoleingenjör inom

ekonomi, med fokus på biovetenskap och
entreprenörskap från Chalmers School of
Entrepreneurship. Nina anställdes som
affärsutvecklare våren 2008 för att driva Episurf
Medical (dåvarande Diamorph Medtech AB).
Vid bolagisering 2009 tillträdde hon som vd för
Episurf Medical AB. Hon har en bakgrund som
projektledare från innovationsprojekt såsom,
SPR Biosensor och Euroweb. Vidare har hon
under flera år seglat match racing på elitnivå
med mycket goda internationella framgångar,
där hennes team har varit rankad etta i världen
under flera perioder.
Innehav per 31 december 2013: 24 991 B-aktier.

Universitet med närmare 25 års erfarenhet från
life science-sektorn. Per har varit engagerad i
Episurf Medical sedan 2011 och har erfarenhet
av produktlanseringar för internationella och
nationella företag såsom AstraZeneca,
Johnson & Johnson och Pfizer. Per har varit
aktiv på den växande asiatiska marknaden
under de senaste 15 åren och har bland annat
ansvarat för lansering av det svenska
bioteknikföretaget BioGaias produkter på nio
marknader i Asien. Per har bott och varit
verksam i Hong Kong under åren 2004-2007.
Innehav per 31 december 2013: 0.

veckling. Anställd sedan 2014. Jakobs expertis
ligger inom kvalitetssäkring, utveckling och
efterlevnad av medicintekniska produkter. 2003
började han sin karriär som quality manager på
Medical Care Systems och 2008 blev han
rekryterad av Symbioteq för att arbeta som
konsult inom kvalitetsledningssystem och
produktutvecklingsprocesser för tillverkare av
medicintekniska produkter. Jakob har föreläst i
medicinteknisk riskhantering, användbarhet och
produktutveckling på SIS, Swedish Standards
Institute och Intertek Academy.
Innehav per 31 december 2013: 0.

lång karriär som klinisk forskare kring ledförslitning (artros) och tidigare professor vid
Karolinska Institutet. Leifs viktigaste kliniska
expertis omfattar degenerativa ledsjukdomar i
höft och knä samt traumatiska skador i knä.
Leif är styrelseledamot i Episurf Medical och
verksam i bolaget på konsultbasis med fokus
på medicinsk/vetenskaplig utveckling och
marknadsföring av Episurf Medicals produkter
mot den medicinska professionen.
Innehav per 31 december 2013: 168 500
A-aktier (via bolag) och 134 899 B-aktier (via
bolag) samt 223 A-aktier och 2 000 B-aktier.

Stockholms Universitet och har lång erfarenhet
av arbetet som ekonomichef och CFO från
mindre ägarledda svenska bolag till svenska
och internationella börsbolag. Lena började sitt
yrkesliv som revisor på Öhrlings revisionsbyrå
(PWC) och har tidigare arbetat bland annat för
Medvik (Kinnevikskoncernen), Cap Gemini
Finans, Saatchi & Saatchi Advertising, MCA/
Universal. Lena innehar även en deltidstjänst
som Financial Manager för LightLab Sweden
AB (publ) på konsultbasis sedan 2010.
Verksam som konsult i Episurf Medical sedan
2010 och anställd sedan 2014.
Innehav per 31 december 2013: 0.

byggteknik, IT och miljö. Anställd sedan 2011.
År 1999-2008 arbetade hon som produktionschef på Nobel Biocare Procera AB och
2008-2011 arbetade hon som teknisk chef på
Nobel Biocare AB. Under sin tid där har hon
bland annat arbetat med att bygga upp
kvalitetssystem för ISO 9001-certifiering.
Innehav per 31 december 2013: 0.

Förändringar i ledningen under året och efter årets slut

Revisorer

I januari 2014 utökades ledningsgruppen med tre personer, Leif Ryd
(Medical Expert Scientific Affairs), Per Möller (Sales and Marketing)
och Jacob Dumky (Quality Assurance/Regulatory Affairs). I mars 2014
utsågs Lena Lones som CFO.

Ernst & Young Aktiebolag, med adress Box 7850, 103 99 Stockholm, är
bolagets revisor med Beata Lihammar som huvudansvarig revisor. Beata
Lihammar, född 1965, är auktoriserad revisor sedan 2003 och medlem i
FAR samt huvudansvarig revisor i Episurf Medical sedan 2011.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och verkställande direktören för Episurf Medical AB (publ), med organisationsnummer 556767-0541,
avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2013 till och med 31 december 2013.

Koncernstruktur
Koncernen har från och med 1 mars 2013 bestått av moderbolaget
Episurf Medical AB (publ) samt de tre helägda dotterbolagen Episurf
IP-Management AB, Episurf Operations AB och Episurf Europe AB.
Moderföretagets resultat har inräknats i koncernens resultat från och
med 1 januari 2013.

Allmänt om verksamheten
Episurf Medical är ett medicintekniskt bolag som är först i världen med att
erbjuda skräddarsydda patientunika implantat samt kirurgiska verktyg för
behandling av smärtsamma ledskador. Genom att kombinera expertis
inom implantatutveckling med patenterad teknologi för individanpassad
design och produktion kan Episurf Medical tillverka perfekt avpassade
implantat utifrån varje enskild patients unika anatomi och skada i syfte att
ge människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv.
Episurf Medical AB har huvudkontor i Stockholm, Sverige och aktien
är sedan 15 augusti 2011 listad på Nasdaq OMX First North.

Produktportfölj

Episurf Medical utvecklar små individanpassade implantat samt kirurgiska
borrmallar för behandling av fokala broskskador i människors leder.
Bolagets behandlingsmetod vänder sig främst till patienter med fokala
brosk- och benvävnadsdefekter av traumatiskt eller degenerativt ursprung
(pre-artros) och överbrygger klyftan mellan konservativa behandlingsmetoder, tidiga kirurgiska ingrepp och protesoperationer.
Produktportföljen består hittills av det individanpassade implantatet
Episealer® och den kirurgiska borrmallen Epiguide®. Det patientunika
implantatet Episealer® utvecklas för närvarande i tre versioner: Episealer®
Femoral Condyle, Episealer® Trochlea och Episealer® Twin. Med hjälp av
Episurf Medicals μiFidelity®-system kan implantaten kostnadseffektivt
individanpassas för optimal passform och minimalt ingrepp. Portföljen kan
enkelt appliceras på människans samtliga leder. För närvarande är
bolagets huvudfokus på broskskador i knäleden.

Forskning och utveckling

Episurf Medicals produktutveckling sker efter en beprövad modell som
testats och bevisats genom den första kommersiella produkten. Ledande
ortopeder och forskare engageras i ett tidigt utvecklingsskede för att
identifiera kliniska behov och patientnytta. Under hela utvecklingsprocessen
förs en tät dialog med involverade kliniker och ortopeder vilket möjliggör
snabb återkoppling och produktanpassning. Vidare har Episurf Medical
valt att använda certifierade material i sina produkter vilket signifikant
minskar utvecklingsrisken samt reducerar utvecklingstiden.
Sedan hösten 2012 driver Episurf Medical en klinisk prövning i syfte
att utvärdera det individanpassade implantatet Episealer® Femoral
Condyle vid behandling av lokala broskskador i knäleden. Studien
genomförs i samarbete med två ortopediska kliniker i Sverige, Capio Artro
Clinic AB i Stockholm och Lunds universitetssjukhus. De huvudsakliga
undersökningsparametrarna är smärta och funktion. Vid årsskiftet
2013/2014 hade sju patienter rekryterats och opererats i studien. Under
2014 avser Episurf Medical lägga till ytterligare ortopediska kliniker i syfte
att höja rekryteringstakten.
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Produktion

Episurf Medicals produktionsstrategi innebär att kontraktstillverkare
används för all produktion. Externa kontraktstillverkare ger skalbarhet och
fullgod kontroll över tillverkningsprocessen samtidigt som risken för att
tillväxtmöjligheterna skall begränsas av bristande produktionskapacitet
minskar. All patientunik design görs dock inhouse. Utvecklingen av en
fungerande tillverkningsprocess tar lång tid och löper parallellt med
produktutvecklingen och den initiala marknadslanseringen av en produkt.

Marknadsintroduktion

När Episurf Medicals produkter erhållit europeiskt marknadsgodkännande, i
form av CE-märkning, ska de i ett första steg introduceras till utvalda
ledande kliniker och kirurger i huvudsakligen Nord- och Centraleuropa,
genom en kontrollerad produktlansering (CPL). Denna så kallade
prelanseringsfas beräknas pågå under cirka ett år. Därefter ska produkterna introduceras till kliniker och kirurger över hela Europa genom en
stegvis utökad marknadslansering. Beroende på förutsättningar för
respektive marknad så kan en bredare internationell marknadslansering
ske i egen regi eller tillsammans med distributörer. I ett senare skede
avser bolaget att introducera sina produkter på den amerikanska
marknaden, eventuellt i samarbete med en partner.
Episurf Medical har under 2013 erhållit marknadsgodkännande för
sin första kommersiella produkt, Episealer® Femoral Condyle, och en
kontrollerad produktlansering har under året påbörjats i ett begränsat antal
europeiska länder. Under slutet av 2013 lämnades ansökan om
CE-märkning in för bolagets andra produkt, Episealer® Trochlea. Vid
erhållet marknadsgodkännande avser bolaget initiera en kontrollerad
produktlansering under 2014. Under 2014 avser bolaget även ansöka
om CE-märkning för bolagets tredje produkt, Episealer® Twin.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
»D
 en andra gruppen kirurger från fem kliniker i fyra europeiska länder blev
klara för att medverka i Episurf Medicals pågående kontrollerade
produktlansering (CPL).
»E
 pisurf Medical tecknade distributionsavtal med den jordanska
distributören Elaf Medical Supplies Co. avseende marknadsföring och
försäljning av Episurf Medicals produkter i Jordanien, Saudiarabien,
Kuwait och Kroatien.
»E
 pisurf Medical ansökte om CE-märkning för Episealer® Trochlea, den
andra kommersiella produkten baserad på bolagets individanpassade
implantat.
»K
 ickoff-möte genomfördes med utvalda kirurger från fem kliniker i norra
Europa vilket inledde den kontrollerade produktlanseringen av det
individanpassade implantatet, Episealer® Femoral Condyle.
»E
 pisurf Medical fick ytterligare patent godkända för registrering i Europa
av European Patent Office, EPO, gällande viktiga funktioner för bolagets
individanpassade implantat Episealer®.
»C
 E-märkning erhölls för Episealer® Femoral Condyle, vilket möjliggjorde
kommersiell försäljning av produkten i Europa.
»T
 re nyemissioner genomfördes och tillförde bolaget totalt cirka
75 MSEK före emissionskostnader. En med företrädesrätt för befintliga

aktieägare om cirka 20 MSEK samt två riktade, en till huvudsakligen
institutionella investerare om 50 MSEK och en till Rhenman & Partners
Fund (Rhenman Healthcare Equity L/S) om 5 MSEK.
»E
 pisurf Medical meddelade att förberedelser inletts för att notera
bolagets B-aktie på Nasdaq OMX Stockholms huvudlista.
»E
 pisurf Medical beviljades VINNOVA-finansiering om 4,2 MSEK för att
finansiera ett forsknings- och utvecklingsprojekt kring bolagets
knäimplantat, i samarbete med partners i Europa.
» Distributionsavtal tecknades med Biocare Therapeutics Sp.zo avseende
den polska marknaden, och med Swiss OrthoGenix GmbH avseende
den schweiziska marknaden.
»S
 ju operationer genomfördes i Episurf Medicals pågående kliniska
studie, samtliga med önskat resultat.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
»U
 ppföljningskontroll av den första patienten som opererats i Polen, inom
ramen för bolagets kontrollerade produktlansering (CPL), visade att
patienten upplevde smärtfrihet och ökad rörlighet.
»E
 pisurf Medical lämnade in ansökan om notering av bolagets B-aktie på
Nasdaq OMX Stockholms huvudlista med planerad notering under
andra kvartalet 2014.
»V
 id en extra bolagsstämma beslutades det i enlighet med valberedningens förslag att utöka styrelsen med en ny ledamot, Robert Charpentier,
som ett led i att ytterligare tillföra bolaget viktig spetskompetens inför
den planerade noteringen på Nasdaq OMX Stockholms huvudlista och
det fortsatta arbetet med etablering och tillväxt på internationella
marknader.
»E
 pisurf Medicals ledningsgrupp utökades med fyra personer, Lena Lones,
Leif Ryd, Per Möller och Jacob Dumky. Därmed förstärktes ledningens
kapacitet inom ekonomi, forskning och utveckling, försäljning och
marknadsföring samt kvalité och regulatoriska frågor.
»D
 en första operationen i Polen genomfördes inom ramen för Episurf
Medicals kontrollerade produktlansering (CPL). Operationen utfördes
med önskat resultat av den framstående kirurgen Professor Deszczyński
och fick stort medialt intresse i Polen.

Personal

tillgängliggöra effektiva, minimalt invasiva skräddarsydda behandlings
alternativ.
Episurf Medical verkar i en bransch där etiska och regulatoriska
aspekter är av stor vikt för verksamhetens utformning. Därför arbetar vi
kontinuerligt med dessa frågor med målsättningen att alltid uppfylla
kraven som ställs med god marginal. Som ett led i detta arbete jobbar
Episurf Medical idag med att implementera ett ledningssystem för kvalitet.
ISO 13485, som detta ledningssystem heter, är ett direktiv avsett för
medicintekniska produkter och beskriver hur dessa ska tillverkas, ges ut
och hanteras för bruk inom sjukvården.
Episurf Medicals miljöpolicy är att miljöhänsyn skall ingå som en
naturlig komponent i bolagets verksamhet. Episurf Medical har inte någon
egen tillverkning vilket innebär att verksamheten har en mycket begränsad
påverkan på miljö och omvärld. När det gäller produktionen av Episurf
Medicals produkter kommer bolaget att arbeta med leverantörer vars
produktionsanläggningar är certifierade och uppfyller kraven på såväl
etiska frågor som miljö- och arbetsmiljöfrågor.
Att vara transparent och ge ägare och intressenter full insyn har
högsta prioritet för Episurf Medical. Aktuell och relevant information
kommer således alltid att finnas tillgängligt på bolagets hemsida under
fliken IR. Här kan intressenter och ägare ta del av tydlig, fullständig och
tillförlitlig information som motsvarar behoven hos alla aktieägare, oavsett
nivå av expertis.
Kommunikationen med aktieägare och intressenter sker via
hemsidan, nyhetsbrev och pressreleaser.
Episurf Medical skall genom strukturerat styrelsearbete säkerställa att
Corporate Responsibility-frågor behandlas och finns på ledningens
agenda.

Koncernens investeringar
Årets investeringar uppgick till 3 642 023 SEK.

Moderföretagets investeringar
Årets investeringar uppgick till 3 642 023 SEK (1 493 125).

Koncernens intäkter och kostnader
Nettoomsättning

Koncernens nettoomsättning för perioden 1 januari 2013 till 31 december
2013 uppgick till 37 916 SEK.

Koncernen hade per den 31 december 2013 9 anställda, varav anställda
i moderföretaget Episurf Medical AB uppgick till 9 (6). Personalkostnaderna i koncernen uppgick till 6 917 036 SEK och i moderbolaget uppgick
de till 6 905 953 SEK (4 162 287). För ytterligare information om medelantal
anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter, se not 9.

Kostnader

Miljö, etik och ansvar

Koncernens rörelseresultat för perioden 1 januari 2013 till 31 december
2013 uppgick till –23 279 677 SEK. Resultatet efter finansiella poster
uppgick till –22 856 694 SEK. Resultatet utgörs främst av kostnader i
moderbolaget för utveckling och marknadsaktiviteter relaterade till
bolagets kontrollerade produktlansering. Bolaget har beviljats ett bidrag
från Vinnova om 4 200 000 SEK, varav 1 664 193 SEK har intäktsförts,
vilket motsvarar upparbetade kostnader.

Episurf Medical tar aktivt ställning i frågor som berör företagsansvar och
hållbarhet. Dessa frågor omfattar områden som främst syftar på etiska
frågor, miljö- och arbetsmiljöfrågor, frågor av social samhällskaraktär och
transparens gentemot ägarna.
Episurf Medicals bidrag till samhället är att erbjuda människor med
smärtsamma ledskador ett längre, aktivare samt friskare liv genom att

Koncernens kostnader för perioden 1 januari 2013 till 31 december 2013
uppgick till 24 975 628 SEK.

Resultat
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Finansiell ställning och likviditet

Koncernens kassa och likvida medel vid årets slut uppgick till
68 868 627 SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten före
förändring i rörelsekapitalet uppgick till -21 672 050 SEK. Egna kapitalet
vid årets slut uppgick till 71 613 865 SEK och soliditeten uppgick till
93,7% (93,9% i moderföretaget).

Moderföretaget – Episurf Medical AB (publ)

en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. Till verkställande
direktören har under året utgått lön och ersättningar med 1 231 040 SEK
(732 960) samt pensionskostnader med 111 351 SEK (124 334).

Incitamentsprogram
Vid Episurf Medicals årsstämma 2010 beslutades att emittera 300 000
teckningsoptioner i tre olika serier till bolagets vd, varav:

Nettoomsättningen i moderföretaget under räkenskapsåret 1 januari 2013
till 31 december 2013 uppgick till 569 594 SEK (-). Rörelsens kostnader
uppgick till 25 493 752 SEK (16 302 635). Kostnadsökningen jämfört
med föregående år beror främst på ökad utvecklingstakt och uppstart av
klinisk prövningar. Rörelseresultatet uppgick till -23 264 564 SEK
(-16 302 635) och resultat efter finansiella poster uppgick till
-22 842 835 SEK (-15 769 779). Resultatet per aktie (vägt genomsnitt)
uppgick till –2,91 SEK (–2,46). Eget kapital per aktie uppgick till
9,01 (3,81) och moderföretagets kassa och likvida medel vid årets slut
uppgick till 68 684 673 SEK (23 075 008).

»1
 00 000 teckningsoptioner av serie A, vilka envar berättigade till
teckning av en aktie av serie B i bolaget till en teckningskurs om
10 SEK under tiden 16 juni 2011–30 juni 2011;

Förslag till vinstdisposition

Bolagets vd har förvärvat 100 000 teckningsoptioner av vardera serie
A, B och C. Teckningsoptionerna har förvärvats för 0,025 SEK för varje
teckningsoption av serie A, 0,007 SEK för varje teckningsoption av serie
B och 0,002 SEK för varje teckningsoption av serie C. Förvärvspriset för
respektive teckningsoption motsvarar marknadsvärdet enligt Black &
Scholes värderingsmodell.
Per den 31 december 2013 har inga teckningsoptioner av serie
A, B eller C nyttjats.

Styrelsen föreslår att följande vinstmedel står till förfogande:
SEK
Överkursfond

123 210 878

Balanserat resultat

-31 126 515

Årets resultat

-22 842 835

Summa

69 241 528

»1
 00 000 teckningsoptioner av serie B, vilka envar berättigade till
teckning av en aktie av serie B i bolaget till en teckningskurs om
20 SEK under tiden 16 juni 2012–30 juni 2012; och
»1
 00 000 teckningsoptioner av serie C, vilka envar berättar till teckning
av en aktie av serie B i bolaget till en teckningskurs om 40 SEK under
tiden 16 juni 2013–30 juni 2013.

Närståendetransaktioner
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs
69 241 528 SEK. Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i
övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser med tilläggsupplysningar.

Utdelning
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas
för räkenskapsåret 1 januari 2013 till 31 december 2013.

Koncernens framtida utveckling
Episurf Medical fick under 2013 marknadsgodkännande i form av
CE-märkning för sin första kommersiella produkt, Episealer® Femoral
Condyle och inledde en kontrollerad produktlansering i vissa utvalda
europeiska länder. Den kontrollerade produktlanseringen planeras att
fortgå under 2014. Därutöver är bolagets målsättning att erhålla marknadsgodkännande för ytterligare två produkter under 2014 och inleda en
kontrollerad produktlansering för åtminstone en av dem. Detta kan
innebära att bolaget erhåller vissa försäljningsintäkter under 2014, men
det kan också innebära att bolagets kostnader för försäljning och
marknadsföring ökar. Bolagets kostnader för forskning och utveckling kan
också öka i takt med att fler patienter rekryteras till pågående klinisk
studie med Episealer® Femoral Condyle.
Episurf Medicals kassa och likvida medel uppgick vid årets slut till cirka
69 MSEK. Med nuvarande verksamhet, utvecklingstakt och personalstyrka
är styrelsens och verkställande direktörens bedömning att befintliga medel
täcker bolagets kapitalbehov under de kommande 12 månaderna.

Ersättningsprinciper för ledande befattningshavare
Styrelsen har inte inrättat något ersättningsutskott och beslutar om anställningsvillkor och ersättning till verkställande direktör. Ersättning till övriga
ledande befattningshavare beslutas av vd. Inga anställda har rätt till avgångsvederlag, inga övriga avtal finns heller mellan bolaget och vd eller ledande
befattningshavare om förmåner efter det att uppdraget avslutats.
Anställningsavtalet för bolagets verkställande direktör Nina Bake är ett
tillsvidareavtal från den 1 juli 2009. Nina Bake uppbär en fast månatlig
lön, samt sedvanliga pensionsavsättningar. Anställningsavtalet löper med
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Till aktieägare och styrelseledamoten Leif Ryd har konsultarvode utgått
med 421 000 SEK (96 000) och till aktieägare och styrelseledamoten
Jeppe Magnusson har konsultarvode utgått med 25 000 SEK (24 149).
Till styrelseordförande samt till styrelsens ledamöter är uppbokat
styrelsearvode om 100 000 SEK till vardera, totalt 400 000 SEK
(400 000).

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Kliniska prövningar

Sedan 2012 driver Episurf Medical en klinisk prövning i människa. Om
studien skulle resultera i oförutsedda eller negativa resultat kan detta ha
en negativ inverkan på bolaget. Denna studie kretsar kring genom
förandet av tester på människor för Episealer® Femoral Condyle, där de
huvudsakliga undersökningsparametrarna är smärta och funktion. Om
studien skulle resultera i oförutsedda eller negativa resultat kan detta ha
en negativ inverkan på Episurf Medical.

Myndighetsgodkännanden

För att kunna marknadsföra och sälja medicintekniska produkter måste
tillstånd/godkännanden erhållas och registrering ske hos berörda
myndigheter på respektive marknad. Episurf Medical kan inte garantera
att sådana tillstånd/godkännanden erhålls i den omfattning som krävs för
att kunna uppnå lönsamhet eller uppfylla målsättningar för framtiden.

Marknadsacceptans

Marknadsacceptansen för Episurf Medicals produkter beror på flera
faktorer. Episurf Medicals produkter omfattar ny teknologi som tidigare
inte har använts och måste konkurrera med mera etablerade behandlingar som för närvarande är accepterade som standard. Bolagets
produkter kan kräva förändringar av etablerad praxis inom läkarkåren,
vilket tar tid att ändra. Bolaget kan inte garantera utfallet av någon studie.
Rapporter om utebliven effekt eller misslyckade resultat vid användning av
bolagets produkter kan påverka försäljningen av Episurf Medicals
produkter negativt eller medföra att försäljningen blir lägre än förväntat
eller helt uteblir.

IPR

IP-skydd är i den medicintekniska branschen viktigt för att försäkra sig om
att Episurf Medicals produkter inte kopieras samt för att försvara sig mot
eventuella intrång på sitt produktområde. Episurf Medical har i dagsläget
ett antal inlämnade patentansökningar som befinner sig i olika faser.
Bolaget kan inte garantera att samtliga av dessa resulterar i godkända
patent. Totalt har Episurf Medical cirka 60 patentärenden under
behandling i Europa och USA.

Samarbetspartners

Episurf Medical har en liten organisation och bolaget samarbetar därför
med ett flertal olika partners för att kunna bibehålla en hög flexibilitet samt
tillgång till rätt expertis och kompetens. Episurf Medical är beroende av
fortsatt nära samarbete med nuvarande samt framtida partners såsom
forskare, teknikkonsulter, distributörer, kliniska prövningsledare och
underleverantörer vad gäller produktion. Det finns inga garantier för att
nuvarande och framtida samarbetspartners på ett framgångsrikt sätt
kommer uppfylla sina åtaganden eller att partners med rätt expertis och
kompetens finns att tillgå, vilket kan försena eller försvåra utvecklingen av
produkterna.

Nyckelpersoner

Episurf Medical är i hög grad beroende av nyckelpersoner. Det finns en
risk att bolagets verksamhet kan påverkas negativt om dessa personer
lämnar bolaget eller av någon annan anledning inte kan fullgöra sina
arbetsuppgifter. Det finns vidare en risk att styrelse, ledning eller nyckelpersoner genom fel beslut kan påverka bolaget negativt.

Aktieinformation
Episurf Medicals aktier är utgivna i två serier, serie A och serie B. Aktie av
serie B handlas från och med 15 augusti 2011 på Nasdaq OMX First
North, med symbolen EPIS B. Efter räkenskapsårets utgång har bolaget
lämnat in ansökan om notering av bolagets B-aktie på Nasdaq OMX
Stockholms huvudlista med planerad notering under andra kvartalet
2014.
Varje aktie av serie A medför tre röster samt berättigar till tre röster på
bolagsstämma och varje aktie av serie B medför en röst samt berättigar
till en röst på bolagsstämma. Aktier av serie A kan omvandlas till aktie av
serie B. Det totala antalet aktier i bolaget var vid periodens slut
7 953 986, varav 2 643 883 av serie A och 5 310 103 av serie B.
Aktiekapitalet vid årets slut uppgick till 2 386 196 SEK med ett
kvotvärde på 0,30 SEK per aktie. Enligt bolagsordningen skall aktiekapitalet vara lägst 1 920 000 SEK och högst 7 680 000 SEK fördelat på lägst
6 400 000 aktier och högst 25 600 000 aktier.

Ägarförhållanden och ägarstruktur
Per den 31 december 2013 uppgick antalet aktieägare till 1 223 stycken.
De tio största ägarna i Episurf Medical AB innehade aktier motsvarande
53,4% av kapitalet och 69,5% av rösterna. Den aktieägare som har mer
än 10% av röstandelen är Serendipity Ixora AB med 42,3% av rösterna.

Certified Adviser
Episurf Medicals Certified Adviser på Nasdaq OMX First North är Wildeco
Ekonomisk Information AB.

Bolagsstyrning
Episurf Medicals bolagsorgan består av bolagsstämma, styrelse,
verkställande direktör och revisor. Till grund för styrningen ligger bland
annat bolagsordningen, aktiebolagslagen, Nasdaq OMX First Norths
regelverk för emittenter samt andra lagar och regler. Episurf tillämpade
inte Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) under 2013 eftersom
bolaget inte var noterat på en reglerad marknadsplats. Bolaget avser att
börja tillämpa Koden från den planerade noteringen på NASDAQ OMX
Stockholmsbörsens huvudlista under första halvåret 2014. Årsredovisningen innehåller information om bolagets styrning, men bolagsstyrnings-

rapporten för 2013 är upprättat som en separat skrift. I den första
bolagsstyrningsrapporten behöver bolaget inte redovisa och förklara
avvikelser som beror på att regeln i fråga ännu inte aktualiserats. Koden
ska tillämpas fullt ut i samband med den första årsstämma som hålls året
efter börsnoteringen.

Bolagsstämma

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och ska enligt
bolagsordningen hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskaps
årets utgång. Samtliga aktieägare som dels är upptagna i aktieboken fem
vardagar före stämman har rätt att delta. Anmälan ska göras till bolaget
senast den dag som anges i kallelse till stämman. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och
genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har
skett skall samtidigt annonseras i Dagens Industri.
Årsstämma för räkenskapsåret 2012 hölls den 2 maj 2013. På årsstämman fattades följande beslut:
»D
 et beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen samt att
disponera resultatet enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.
»D
 et beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande
direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.
»D
 et beslutades att arvode till styrelsen ska utgå med 100 000 SEK till
envar av styrelseledamöterna samt att ersättning till revisorn ska utgå
enligt räkning.
»T
 ill styrelseledamöter intill nästa årsstämma omvaldes Saeid Esmaiel
Zadeh (ordförande), Thomas Nortoft och Leif Ryd och Jeppe
Magnusson. Ashkan Pouya avgick som styrelsesuppleant.
»T
 ill revisor valdes Ernst & Young Aktiebolag med Beata Lihammar som
huvudansvariga revisor.
»D
 et beslutades att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande
bolagsordning, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta
om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare.
»D
 et beslutades om principerna för val av valberedning inför årsstämman
2014 och därpå följande årsstämmor

Valberedning

På årsstämman 2013 beslutades det om principerna för Episurf Medicals
valberedning, som ska gälla tills de ändras av en framtida bolagsstämma,
enligt följande:
Valberedningen ska ha fyra ledamöter. De tre röstmässigt största
aktieägarna/ägargrupperna (”Största Ägarna”) i bolaget per den 31
augusti året före det år årsstämma hålles, enligt ägaruppgifterna i den av
Euroclear Sweden AB upprättade aktieboken över bolagets aktieägare/
ägargrupper eller som på annat sätt vid denna tidpunkt visar sig tillhöra
de största ägarna, äger utse en ledamot var. Därutöver ska styrelsens
ordförande utses att ingå i valberedningen.
Styrelsens ordförande ska senast den 15 oktober sammankalla de
Största Ägarna i bolaget. Om någon av dessa avstår sin rätt att utse
ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare/ägargrupp i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen.
Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska
inte vara ledamot av valberedningen. Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Till ordförande i
valberedningen ska inte styrelsens ordförande utses. Valberedningens
mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.
Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader
före årsstämman.
Om det blir känt att någon av de aktieägare som utsett ledamot till
valberedningen till följd av förändringar i ägarens aktieinnehav eller till följd
av förändringar i andra ägares aktieinnehav inte längre tillhör de Största
Ägarna, ska den ledamot som aktieägaren utsett, om valberedningen så
beslutar, avgå och ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare
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som vid tidpunkten är den största registrerade aktieägaren som ej redan
har utsett ledamot i valberedningen.
Om de registrerade ägarförhållandena annars väsentligen ändras
innan valberedningens uppdrag slutförts ska, om valberedningen så
beslutar, ändring ske i sammansättningen av valberedningen enligt ovan
angivna principer.
I enlighet med ovanstående principer har valberedningen inför årsstämman
2014 följande sammansättning:
» Saeid Esmaeilzadeh, styrelseordförande i Episurf Medical AB.
»A
 shkan Pouya, styrelseordförande i Serendipity Ixora Fund AB (publ)
och styrelsesuppleant i Episurf Medical AB.
»M
 ikael Rosenlew, tidigare verkställande direktör för det europeiska
riskkapitalbolaget Industri Kapital AB. Michael är idag engagerad i ett
flertal bolagsstyrelser, däribland YIT Corporation och Karolinska
Development AB.
»M
 ikael Lönn, styrelseordförande i PRIMA Barn- och Vuxenpsykiatri
Stockholm AB och H.F. Oral Care AB.
Till valberedningens ordförande har Ashkan Pouya utsetts.
Valberedningens ledamöter har utsetts av aktieägare som tillsammans
representerar 52,25% av det totala röstetalet.

Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verk
ställande direktörens förvaltning ska enligt bolagsordningen, en eller två
revisorer med eller utan suppleanter utses eller ett registrerat revisions

bolag. Bolagsstämman utser bolagets revisor. På årsstämman 2013
omvaldes Ernst & Young Aktiebolag till bolagets revisor med
Beata Lihammar som huvudansvariga revisor.

Styrelse

Styrelsen skall enligt bolagsordningen bestå av lägst tre och högst åtta
ledamöter med högst två suppleanter. Styrelseledamöterna väljs genom
val på årsstämma i bolaget och deras respektive förordnanden löper ut,
i enlighet med vad som stadgas i lag, vid utgången av nästkommande
årsstämma i bolaget. Styrelsen tillsätter verkställande direktören.
Styrelsen skall årligen hålla konstituerande sammanträde efter
årsstämma. Därutöver skall styrelsen sammanträda vid behov. Vid det
konstituerande styrelsemötet skall bland annat styrelsens ordförande
utses, bolagets firmatecknare fastställas samt styrelsens arbetsordning
gås igenom och fastställas.
På bolagets styrelsemöten behandlas normalt bolagets finansiella
situation samt frågor av större ekonomisk eller principiell betydelse eller
annan större betydelse för bolaget. Verkställande direktör redogör
löpande för affärsplaner och strategiska frågeställningar. Styrelsen är
enligt styrelsens arbetsordning beslutför när minst tre ledamöter är
närvarande.
Episurf Medicals direktör ansvarar för bolagets löpande förvaltning i
enlighet med reglerna i aktiebolagslagen (2005:551). I enlighet med
aktiebolagslagen har Episurf Medicals styrelse fastställt en skriftlig
arbetsordning för sitt arbete. Den nu gällande arbetsordningen och
vd-instruktionen antogs vid styrelsens sammanträde nr 8 den 28 maj
2013. Arbetsordningen reglerar bland annat hur styrelsens arbete skall
bedrivas och vilka ärenden som skall behandlas av styrelsen.

Namn

Funktion

Invald

Arvode (SEK)

Mötesnärvaro

Oberoende

Saeid Esmaeilzadeh

Ordförande

2008

100 000

16 av 16

Nej*

Leif Ryd

Styrelseledamot

2008

100 000

14 av 16

Nej**

Thomas Nortoft

Styrelseledamot

2010

100 000

15 av 16

Ja

Jeppe Magnusson

Styrelseledamot

2012

100 000

16 av 16

Ja

Ashkan Pouya

Styrelsesuppleant

2011

0 av 16***

Nej*

På en extrastämma i februari 2014 invaldes Robert Charpentier som ordinarie styrelseledamot i Episurf Medical.
Robert Charpentiers arvode uppgår till 100 000 SEK och han bedöms vara oberoende i förhållande till större aktieägare och till bolaget.
*

Saeid Esmaeilzadeh och Ashkan Pouya bedöms inte vara oberoende i förhållande till större aktieägare eftersom de är
större aktieägare i bolaget (via eget innehav eller via bolag).

** Leif Ryd bedöms inte vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen eftersom han är verksam som konsult
i bolaget samt är med i bolagsledningen.
*** Ashkan Pouya avgick på bolagets årsstämma 2013.
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING
SEK

Not

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Jan-dec 2013
37 916

6

Summa rörelsens intäkter

1 658 035
1 695 951

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

8

-16 982 838

Personalkostnader

9

-6 917 036

Av och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar

-1 075 754

Summa rörelsens kostnader

-24 975 628

Rörelseresultat

-23 279 677

Finansiella intäkter

7

425 729

Finansiella kostnader

7

-2 746

Resultat från finansiella poster

422 983

Resultat före skatt
Inkomstskatt
Årets resultat

SEK
Årets resultat

-22 856 694
10

–
-22 856 694

Jan-dec 2013
-22 856 694

Övrigt totalresultat för året:
Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt
Summa totalresultat för året

–
-22 856 694

Årets resultat och totalresultat hänförligt
Moderföretagets aktieägare
Resultat per aktie före och efter utspädning
Genomsnittligt antal aktier

-22 856 694
-2,91
7 856 064
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KONCERNENS BALANSRÄKNING
SEK

Not

31 dec 2013

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Patent

11

Inventarier, verktyg och installationer

12

Summa anläggningstillgångar

4 693 995
519 202
5 213 197

Omsättningstillgångar
Varulager

15

Kundfordringar

14

Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

539 480
15 417
958 948

16

826 968

Likvida medel

68 868 627

Summa omsättningstillgångar

71 209 440

SUMMA TILLGÅNGAR

76 422 637

SEK

Not

31 dec 2013

EGET KAPITAL
Eget kapital som kan hänföras till moderföretagets ägare
Aktiekapital

17

2 386 196

Övrigt tillskjutet kapital

17

124 410 878

Reserver

–

Upparbetat resultat inklusive årets resultat

-55 183 209

Summa eget kapital

71 613 865

SKULDER
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

1 980 645

Aktuella skatteskulder

31 331

Övriga skulder

18

364 665

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

19

2 432 131

Summa kortfristiga skulder
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

4 808 772
76 422 637

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Ställda säkerheter

Inga

Enentualförpliktelser

Inga
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER
FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Hänförligt till moderföretagets aktieägare

SEK
Ingående balans per 1 januari 20131

Not

Reserver

Balanserat
resultat
inkl. årets
resultat

Summa
eget
kapital

54 798 470

–

-32 326 515

24 391 955

-22 856 694

-22 856 694

–

–

–

-22 856 694

-22 856 694

466 196

74 986 721

75 452 917

-5 374 313

-5 374 313

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

1 920 000

Totalresultat
Årets resultat
Summa Totalresultat
Transaktioner med aktieägare
Nyemission
Kostnader för nyemission
Summa Transaktioner med aktieägare
Utgående balans per 31 december 2013
1

466 196

69 612 408

–

–

70 078 604

2 386 196

124 410 878

–

-55 183 212

71 613 865

Ingående eget kapital motsvaras av moderföretagets egna kapital vid ingången av året. Koncernförhållandet uppstod under året.
Moderföretagets resultat har inkluderats i resultaträkningen, förändring eget kapital och kassaflödesanalysen från och med 1 januari 2013.
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KONCERNENS RAPPORT
ÖVER KASSAFLÖDEN
SEK

Not

Jan-dec 2013

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Rörelseresultat

-23 279 677

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
- Återläggning av avskrivningar
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital

1 075 755
534 618
-2 746
–
-21 672 050

Förändringar i rörelsekapital
Förändring varulager och pågående arbete
Förändring kundfordringar
Förändring övriga kortfristiga fordringar
Förändring övriga kortfristiga skulder
Förändring leverantörsskulder
Summa förändringar i rörelsekapital
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-125 431
-15 417
-118 502
923 124
365 314
1 029 088
-20 642 962

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-3 174 135
-467 888
-3 642 023

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Nyemission

70 078 604

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

70 078 604

Periodens kassaflöde

45 793 619

Likvida medel vid periodens början1

23 075 008

Likvida medel vid periodens slut

68 868 627

1

Likvida medel vid årets början motsvaras av moderföretagets likvida medel vid ingången av året.
Koncernförhållandet uppstod under året. Moderföretagets resultat har inkluderats i resultaträkningen,
förändring eget kapital och kassaflödesanalysen från och med 1 januari 2013.
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MODERFÖRETAGETS
RESULTATRÄKNING
SEK

Not

Jan-dec 2013

Jan-dec 2012

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

6

569 594

–

Övriga rörelseintäkter

6

1 659 594

–

2 229 188

–

Summa rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

8

-17 512 044

-11 566 638

Personalkostnader

9

-6 905 953

-4 162 287

-1 075 755

-573 710

Summa rörelsens kostnader

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

-25 493 752

-16 302 635

Rörelseresultat

-23 264 564

-16 302 635

Resultat från andelar i koncernföretag
Ränteintäkter och liknande resultatposter

7

424 475

533 297

Räntekostnader och liknande resultatposter

7

-2 746

-441

421 729

532 856

-22 842 835

-15 769 779

–

–

-22 842 835

-15 769 779

Resultat från finansiella poster
Resultat före skatt
Skatt på årets resultat

10

Årets resultat

MODERFÖRETAGETS RAPPORT
ÖVER ÖVRIGT TOTALRESULTAT
SEK

Jan-dec 2013

Jan-dec 2012

-22 842 835

-15 769 779

Övrigt totalresultat:

_

_

Övrigt totalresultat, netto efter skatt

–

–

-22 842 835

-15 769 779

Årets resultat

Summa totalresultat

Not
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MODERFÖRETAGETS
BALANSRÄKNING
SEK

Not

31 dec 2013

31 dec 2012

1 jan 2012

–

2 526 337

1 627 027

–

2 526 337

1 627 027

519 202

120 592

100 487

519 202

120 592

100 487

150 000

–

–

Långfristiga fordringar hos koncernföretag

5 345 072

–

–

Summa finansiella anläggningstillgångar

5 495 072

–

–

Summa anläggningstillgångar

6 014 274

2 646 929

1 727 514

–

414 049

–

55 995

–

–

685 742

701 858

717 643

814 341

1 074 445

147 066

1 556 078

2 190 352

864 709

Kassa och bank

68 684 673

23 075 008

39 613 305

Summa omsättningstillgångar

70 240 751

25 265 360

40 478 014

SUMMA TILLGÅNGAR

76 255 025

27 912 289

42 205 528

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar
Patent

11

Summa immateriella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

12

Summa materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

13

Omsättningstillgångar
Varulager

15

Förskott till leverantör
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
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MODERFÖRETAGETS
BALANSRÄKNING
SEK

Not

31 dec 2013

31 dec 2012

1 jan 2012

2 386 196

1 920 000

1 920 000

2 386 196

1 920 000

1 920 000

123 210 878

53 598 470

53 598 470

Balanserat resultat

-31 126 515

-15 356 736

-5 720 114

Årets resultat

-22 842 835

-15 769 779

-9 636 622

Summa fritt eget kapital

69 241 528

22 471 955

38 241 734

Summa eget kapital

71 627 724

24 391 955

40 161 734

1 891 600

1 615 331

1 127 974

31 331

–

–

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

17

Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Överkursfond

17

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder

18

284 760

295 533

214 328

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

19

2 419 610

1 609 470

701 492

4 627 301

3 520 334

2 043 794

76 255 025

27 912 289

42 205 528

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Inga

Summa kortfristiga skulder
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR
I MODERFÖRETAGETS
EGET KAPITAL
SEK

Not

Eget kapital per 1 januari 2012

Aktiekapital

Överkursfond

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Summa eget
kapital

1 920 000

53 598 470

-10 898 083

-4 458 653

40 161 734

-15 769 779

-15 769 779

-4 458 653

4 458 653

–

–

–

–

-4 458 653

-11 311 126

-15 769 779

Totalresultat:
Årets resultat
Resultatdisposition enligt beslut vid bolagsstämma
- Resultat balanserat i ny räkning
Övrigt totalresultat
Summa totalresultat
Transaktioner med aktieägare
Inga poster att redovisa
Summa transaktioner med aktieägare

–
–

–

–

–

Eget kapital per 31 december 2012

1 920 000

53 598 470

-15 356 736

-15 769 779

24 391 955

Eget kapital per 1 januari 2013

1 920 000

53 598 470

-15 356 736

-15 769 779

24 391 955

-22 842 835

-22 842 835

15 769 779

–

Totalresultat:
Årets resultat
Resultatdisposition enligt beslut vid bolagsstämma
- Resultat balanserat i ny räkning

-15 769 779

Övrigt totalresultat
Summa totalresultat

–

–

–

-15 769 779

-7 073 056

-22 842 835

Transaktioner med aktieägare
Nyemission

466 196

Kostnader i anslutning till nyemission
Summa transaktioner med aktieägare
Eget kapital per 31 december 2013
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74 986 721

75 452 917

-5 374 313

-5 374 313

466 196

69 612 408

–

2 386 196

123 210 878

-31 126 515

70 078 604
-22 842 835

71 627 724

MODERFÖRETAGETS
KASSAFLÖDESANALYS
SEK

Not

Jan-dec 2013

Jan-dec 2012

-23 264 564

-16 302 635

1 075 755

573 710

533 364

533 297

-2 746

-441

-21 658 191

-15 196 069

Förändring varulager och pågående arbete

358 054

–

Förändring övriga kortfristiga fordringar

167 331

-1 325 643

Förändring övriga kortfristiga skulder

830 698

989 183

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
- Avsättningar, ej kassapåverkande
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital
Förändringar i rörelsekapital

Förändring leverantörsskulder
Summa förändringar i rörelsekapital
Kassaflöde från den löpande verksamheten

276 269

487 357

1 632 352

150 897

-20 025 839

-15 045 172

-150 000

–

-3 174 135

-1 446 067

-467 888

-47 058

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Förvärv av dotterföretag, efter avdrag för förvärvade likvida medel
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Förändring finansiella tillgångar

-651 077

–

-4 443 100

-1 493 125

Nyemission

70 078 604

–

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

70 078 604

–

Periodens kassaflöde

45 609 665

-16 538 297

Likvida medel vid periodens början

23 075 008

39 613 305

Likvida medel vid periodens slut

68 684 673

23 075 008

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
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REDOVISNINGSPRINCIPER
SAMT NOTER
NOT 1
Allmän information
Episurf Medical AB (publ)-koncernen är en svensk medicinteknisk
koncern som syftar till att hjälpa människor med ledvärk att leva mer aktivt
liv genom att ge dem effektiva och individanpassade behandlingar. Den
patientspecifika tekniken är utvecklad tillsammans med ledande
universitet och kliniska centra i Sverige.
Moderföretaget är ett aktiebolag som är registrerat i Sverige och har
sitt säte i Stockholm. Besöksdressen till huvudkontoret är Stora
Skuggans väg 11, Stockholm.
Den 1 april 2014 har denna koncernredovisning och årsredovisning
godkänts av styrelsen för offentliggörande.
Samtliga belopp redovisas i SEK om inte annat anges. Uppgifterna
inom parentes avser moderföretaget föregående år.

NOT 2
Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper
2.1

Grund för rapporternas upprättande

Koncernredovisningen för Episurf Medical AB (publ) AB-koncernen har
upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards
(IFRS) sådana de antagits av EU samt RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner samt Årsredovisningslagen.
Denna finansiella rapport är Episurf Medical AB (publ)s första
finansiella rapport som upprättas i enlighet med IFRS.
Koncernredovisningen har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden
förutom finansiella instrument som värderas till verkligt värde.
De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna
koncernredovisning upprättats anges nedan. Dessa principer har
tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om inte annat anges.
Moderföretagets redovisning är upprättad i enlighet med RFR 2,
Redovisning för juridiska personer och Årsredovisningslagen. I de fall
moderföretaget tillämpar andra redovisningsprinciper än koncernen anges
detta separat i slutet av denna not.
Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver
användning av en del viktiga uppskattningar för redovisningsändamål.
Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av
koncernens redovisningsprinciper. De områden som innefattar en hög
grad av bedömning, som är komplexa eller sådana områden där
antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för koncern
redovisningen anges i not 4 Kritiska bedömningar och uppskattningar.
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Standarder, ändringar och tolkningar av befintliga standarder
som ännu inte har trätt i kraft och som inte har tillämpats i
förtid av Episurf Medical AB (publ)

Vid upprättandet av koncernredovisningen per 31 december 2013 har ett
flertal standarder och tolkningar publicerats vilka ännu inte trätt ikraft och
vilka är tillämpliga för Episurf Medical AB (publ).
Nedan anges nya och ändrade standarder och tolkningar som har
publicerats men som träder i kraft senare än 1 januari 2013.

IFRS 11 ”Samarbetsarrangemang”
IFRS 11 ger en mer realistisk bild av samarbetsarrangemang genom att
fokusera på rättigheter och skyldigheter snarare än på den juridiska
formen av ett arrangemang. Det finns två typer av samarbetsarrangemang:
gemensam verksamhet och joint ventures. En gemensam verksamhet
uppkommer då en part i en gemensam verksamhet har direkt rätt till
tillgångarna och åtagande för skulderna i ett samarbetsarrangemang.
I ett sådant arrangemang ska tillgångar, skulder, intäkter och kostnader
redovisas utifrån innehavarens andel av dessa. Ett joint venture är ett
samarbetsarrangemang genom vilket parterna som har gemensamt
bestämmande inflytande över arrangemanget har rätt till nettotillgångarna i
arrangemanget. I ett sådant arrangemang ska innehavaren redovisa sin
andel enligt kapitalandelsmetoden. Klyvningsmetoden är inte längre
tillåten.
Träder i kraft den 1 januari 2013 enligt IASB men den 1 januari 2014
enligt EU.

IFRS 12 “Upplysningar om andelar i andra företag”
IFRS 12 omfattar upplysningskrav för dotterföretag, samarbetsarrangemang,
intresseföretag och ej konsoliderade strukturerade företag.
Träder i kraft den 1 januari 2013 enligt IASB men den 1 januari 2014
enligt EU.

2.2

Koncernredovisning

Dotterföretag
Dotterföretag är alla de företag där koncernen har rätten att utforma
finansiella och operativa strategier på ett sätt som vanligen följer med ett
aktieinnehav som överstiger 50% av aktiernas eller andelarnas röstvärde
eller där koncernen genom avtal ensam utövar ett bestämmande
inflytande. Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen från och med
den dag då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De
exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då det
bestämmande inflytandet upphör.
Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens förvärv av
dotterföretag. Anskaffningsvärdet för ett förvärv utgörs av verkligt värde på
tillgångar som lämnats som ersättning, emitterade egetkapitalinstrument
och uppkomna eller övertagna skulder per överlåtelsedagen, plus utgifter
som är direkt hänförbara till förvärvet. Identifierbara förvärvade tillgångar
och övertagna skulder och eventualförpliktelser i ett rörelseförvärv
värderas inledningsvis till verkliga värden på förvärvsdagen, oavsett
omfattning på eventuellt minoritetsintresse. Det överskott som utgörs av
skillnaden mellan anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på koncer-

nens andel av identifierbara förvärvade tillgångar, skulder och eventualförpliktelser redovisas som goodwill. Om anskaffningsvärdet understiger
verkligt värde för det förvärvade dotterbolagets tillgångar, skulder och
eventualförpliktelser redovisas mellanskillnaden direkt i resultaträkningen.
Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade
vinster på transaktioner mellan koncernbolag elimineras. Även orealiserade förluster elimineras, men eventuella förluster betraktas som en
indikation på att ett nedskrivningsbehov kan föreligga. Redovisningsprinciperna för dotterföretag har i förekommande fall ändrats för att garantera
en konsekvent tillämpning av Koncernens principer.
I nuläget har koncernen inga dotterföretag med aktieägare utan
bestämmande inflytande. Dotterföretagen som finns i koncernen är
nybildade under 2013 och har begränsad verksamhet.

2.3

Segmentrapportering

Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer med den
interna rapportering som lämnas till den högste verkställande besluts
fattaren. Den högste verkställande beslutsfattaren är den funktion som
ansvarar för tilldelning av resurser och bedömning av rörelsesegmentens
resultat. I koncernen har denna funktion identifierats som styrelsen
tillsammans med vd. I nuläget följs verksamheten upp utifrån koncernen
som helhet, varför upplysningar lämnas för ett segment.

2.4

Omräkning av utländsk valuta

Funktionell valuta och rapportvaluta
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna i
koncernen är värderade i den valuta som används i den ekonomiska miljö
där respektive företag huvudsakligen är verksamt (funktionell valuta). I
koncernredovisningen används svenska kronor (SEK), som är moderföretagets samt dotterföretagets funktionella valuta och rapportvaluta.

Transaktioner och balansposter

Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt
de valutakurser som gäller på transaktionsdagen. Valutakursvinster och
förluster som uppkommer vid betalning av sådana transaktioner och vid
omräkning av monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till
balansdagens kurs, redovisas i resultaträkningen. Valutakursdifferenser på
utlåning och upplåning redovisas i finansnettot, medan övriga valutakursdifferenser ingår i rörelseresultatet. I nuläget har koncernen ingen
upplåning eller utlåning i utländsk valuta, endast rörelserelaterade
balansposter.

2.5

Immateriella tillgångar

Patent
Förvärvade patent redovisas till anskaffningsvärde. Patenten har en
bestämbar nyttjandeperiod och redovisas till anskaffningsvärde minskat
med ackumulerade avskrivningar. Avskrivningar görs linjärt för att fördela
kostnaden för patenten över dess bedömda nyttjandeperiod (5 år).

Balanserade utgifter för utveckling av produkter

Utvecklingskostnader som är direkt hänförliga till utveckling och testning
av identifierbara och unika produkter som kontrolleras av koncernen,
redovisas som immateriella tillgångar när följande kriterier är uppfyllda:
1)	Det är tekniskt möjligt att färdigställa produkten så
att den kan användas
2)	Företagets avsikt är att färdigställa produkten och
att använda eller sälja den
3) Det finns förutsättningar att använda eller sälja produkten
4)	Det kan visas hur produkten genererar troliga framtida
ekonomiska fördelar
5)	Adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser
för att fullfölja utvecklingen och för att använda eller
sälja produkten finns tillgängliga
6)	De utgifter som är hänförliga till produkten under
dess utveckling kan beräknas på ett tillförlitligt sätt
Direkt hänförbara utgifter som balanseras som en del av aktiverade
utvecklingsutgifter innefattar utgifter för anställda och en skälig andel av
indirekta kostnader.
Övriga utvecklingskostnader som inte uppfyller dessa kriterier,
kostnadsförs när de uppstår. Utvecklingskostnader som tidigare
kostnadsförts redovisas inte som tillgång i efterföljande period.
I nuläget aktiveras inte utvecklingsutgifter inom koncernen då vi gjort
bedömningen att samtliga ovan kriterier inte är uppfyllda. Detta omprövas
löpande.

2.6

Materiella anläggningstillgångar

Alla materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med
avdrag för avskrivningar och eventuella nedskrivingar. I anskaffningsvärdet
ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.
Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde eller
redovisas som en separat tillgång, beroende på vilket som är lämpligt,
endast då det är sannolikt att de framtida ekonomiska förmåner som är
förknippade med tillgången kommer att komma koncernen tillgodo och
tillgångens anskaffningsvärde kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Redovisat
värde för den ersatta delen tas bort från balansräkningen. Alla andra
former av reparationer och underhåll redovisas som kostnader i
resultaträkningen under den period de uppkommer.
Avskrivningar på andra tillgångar, för att fördela deras anskaffningsvärde ner till det beräknade restvärdet över den beräknade nyttjandeperioden, görs linjärt enligt följande:
Inventarier
5 år
Tillgångarnas restvärde och nyttjandeperioder prövas varje balansdag och
justeras vid behov. En tillgångs redovisade värde skrivs omgående ner till
dess återvinningsvärde om tillgångens redovisade värde överstiger dess
bedömda återvinningsvärde.
Vinster och förluster vid avyttring fastställs genom en jämförelse
mellan försäljningsintäkten och det redovisade värdet och redovisas i
Övriga rörelseintäkter respektive Övriga rörelsekostnader i resultat
räkningen.
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2.7	Nedskrivningar av icke-finansiella
anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar och sådana immateriella tillgångar som
skrivs av bedöms med avseende på värdenedgång närhelst händelser
eller förändringar i förhållanden indikerar att det redovisade värdet kanske
inte är återvinningsbart. En nedskrivning görs med det belopp varmed
tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde.
Återvinningsvärdet är det högre av tillgångens verkliga värde minskat med
försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. Vid bedömning av
nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på de lägsta nivåer där det finns
separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). För
materiella och immateriella anläggningstillgångar, som tidigare har skrivits
ner, görs per varje balansdag en prövning av om återföring bör göras.

2.8

Finansiella instrument

Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar och skulder i följande
kategorier: finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via
resultaträkningen, lånefordringar och kundfordringar, finansiella tillgångar
som kan säljas samt övriga finansiella skulder. Klassificeringen är
beroende av för vilket syfte den finansiella tillgången förvärvades.
Ledningen fastställer klassificeringen av de finansiella tillgångarna vid det
första redovisningstillfället och omprövar detta beslut vid varje rapporteringstillfälle. I nuläget finns endast kundfordringar, övriga fordringar, kassa
och bank, leverantörsskulder och övriga skulder.

Lånefordringar och kundfordringar

Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är
derivat, som har fastställda eller fastställbara betalningar och som inte är
noterade på en aktiv marknad. De ingår i omsättningstillgångar med
undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balans
dagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Lånefordringar och
kundfordringar redovisas som kundfordringar, övriga fordringar respektive
andra långfristiga fordringar i balansräkningen. Även likvida medel ingår i
denna kategori. En nedskrivning av kundfordringar redovisas bland övriga
externa kostnader.

Övriga finansiella skulder

I nuläget innehar koncernen endast leverantörsskulder och övriga skulder,
vilka klassificeras som övriga finansiella skulder. Se även beskrivning av
redovisningsprinciper i avsnitt 2.13 nedan.

2.9

Varulager

Varulagret redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och netto
försäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs med användning av först
in, först ut-metoden (FIFU). Anskaffningsvärdet för handelsvaror består av
kostnad för inköp av varorna. Lånekostnader ingår inte. Varulagret består
till största del av kablar och andra verktyg som används till bolagets
tjänster. Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade försäljningspriset i den
löpande verksamheten, med avdrag för tillämpliga rörliga försäljningskostnader. Erforderlig avsättning för inkurans har gjorts efter individuell
bedömning.

2.10

Kundfordringar

Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden,
minskat med eventuell reservering för värdeminskning. En reservering för
värdeminskning av kundfordringar görs när det finns objektiva bevis för att
koncernen inte kommer att kunna erhålla alla belopp som är förfallna
enligt fordringarnas ursprungliga villkor. Väsentliga finansiella svårigheter
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hos gäldenären, sannolikhet för att gäldenären kommer att gå i konkurs
eller genomgå finansiell rekonstruktion och uteblivna eller försenade
betalningar (förfallna sedan mer än 60 dagar) betraktas som indikatorer
på att ett nedskrivningsbehov av en kundfordran kan föreligga. Reserveringens storlek utgörs av skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och
nuvärdet av bedömda framtida kassaflöden, diskonterade med den
ursprungliga effektiva räntan. Såväl förluster avseende kundfordringar
som återvunna tidigare nedskrivna kundfordringar redovisas i posen
försäljningskostnader i resultaträkningen.
Redovisat värde för kundfordringar, efter eventuella nedskrivningar,
förutsätts motsvara dess verkliga värde, eftersom denna post är kortfristig
i sin natur.

2.11

Likvida medel

I likvida medel ingår kassa, banktillgodohavanden, övriga kortfristiga
placeringar med förfallodag inom tre månader från anskaffningstidpunkten.

2.12

Aktiekapital

Stamaktier klassificeras som eget kapital. Transaktionskostnader som
direkt kan hänföras till emission av nya aktier redovisas, netto efter skatt, i
eget kapital bland Övrigt tillskjutet kapital på separat rad som ett avdrag
från emissionslikviden.

2.13

Leverantörsskulder

Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter
till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.
Redovisat värde för leverantörsskulder förutsätts motsvara dess verkliga
värde, eftersom denna post är kortfristig till sin natur.

2.14

Aktuell och uppskjuten skatt

Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de skatteregler som
på balansdagen är beslutade eller i praktiken beslutade i de länder där
moderföretagets dotterföretag är verksamma och genererar skattepliktiga
intäkter. Ledningen utvärderar regelbundet de yrkanden som gjorts i
självdeklarationer avseende situationer där tillämpliga skatteregler är
föremål för tolkning och gör, när så bedöms lämpligt, avsättningar för
belopp som troligen ska betalas till skattemyndigheten.
Uppskjuten skatt redovisas i sin helhet, enligt balansräkningsmetoden,
på alla temporära skillnader som uppkommer mellan det skattemässiga
värdet på tillgångar och skulder och dessas redovisade värden i koncernredovisningen. Den uppskjutna skatten redovisas emellertid inte om den
uppstår till följd av en transaktion som utgör den första redovisningen av en
tillgång eller skuld som inte är ett rörelseförvärv och som, vid tidpunkten för
transaktionen, varken påverkar redovisat eller skattemässigt resultat.
Uppskjuten inkomstskatt beräknas med tillämpning av skattesatser (och
-lagar) som har beslutats eller aviserats per balansdagen och som förväntas
gälla när den berörda uppskjutna skattefordran realiseras eller den
uppskjutna skatteskulden regleras.
Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt
att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas tillgängliga, mot
vilka de temporära skillnaderna kan utnyttjas.
Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader som uppkommer på
andelar i dotterföretag, förutom där tidpunkten för återföring av den
temporära skillnaden kan styras av Koncernen och det är sannolikt att
den temporära skillnaden inte kommer att återföras inom överskådlig
framtid.

2.15

Ersättningar till anställda

Ersättning till anställda i form av lön och pension redovisad som kostnad
under den period när de anställda utfört de tjänster ersättningen avser.

Pensionsförpliktelser

såsom övrig rörelseintäkt, i takt med att kostnader uppkommer som de
statliga stöden är avsedda att täcka.

Ränteintäkter

Ränteintäkter intäktsredovisas fördelat över löptiden med tillämpning av
effektivräntemetoden.

Koncernföretagen har endast avgiftsbestämda pensionsplaner.
För avgiftsbestämda pensionsplaner betalar Episurf Medical AB (publ)
avgifter till offentligt eller privat administrerade pensionsförsäkringsplaner
på obligatorisk, avtalsenlig eller frivillig basis. Koncernen har inga
ytterligare betalningsförpliktelser när avgifterna väl är betalda. Avgifterna
redovisas som personalkostnader när de förfaller till betalning. Förutbetalda avgifter redovisas som en tillgång i den utsträckning som kontant
återbetalning eller minskning av framtida betalningar kan komma
koncernen tillgodo.

2.18

Aktierelaterade förmåner

2.19

För 2013 finns ett utestående program, vilket tilldelats under 2010. Se
upplysningar under not 17 avseende detta personaloptionsprogram.

Ersättningar vid uppsägning

Leasing

Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna med ägande
behålls av leasegivaren klassificeras som operationell leasing. Betalningar
som görs under leasingperioden (efter avdrag för eventuella incitament
från leasegivaren) kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasing
perioden.
I nuläget innehar koncernen begränsat med leasingkontrakt, vilka
samtliga är operationella.

Utdelningar

Utdelning till moderföretagets aktieägare redovisas som skuld i
koncernens finansiella rapporter i den period då utdelningen godkänns
av moderföretagets aktieägare.

Ersättningar vid uppsägning utgår när en anställds anställning sagts upp
av Episurf Medical AB (publ) före normal pensionstidpunkt eller då en
anställd accepterar frivillig avgång i utbyte mot sådana ersättningar.
Episurf Medical AB (publ) redovisar avgångsvederlag när koncernen
bevisligen är förpliktad endera att säga upp anställda enligt en detaljerad
formell plan utan möjlighet till återkallande, eller att lämna ersättningar vid
uppsägning som resultat av ett erbjudande som gjorts för att uppmuntra
till frivillig avgång. Förmåner som förfaller mer än 12 månader efter balansdagen diskonteras till nuvärde.

2.20

2.16

Uppställningsform för resultat- och balansräkning

Avsättningar

Avsättningar redovisas när koncernen har en legal eller informell
förpliktelse till följd av tidigare händelser, det är sannolikt att ett utflöde av
resurser kommer att krävas för att reglera åtagandet, och beloppet har
beräknats på ett tillförlitligt sätt. Inga avsättningar görs för framtida
rörelseförluster.
Avsättningarna värderas till nuvärdet av det belopp som förväntas
krävas för att reglera förpliktelsen. Härvid används en diskonteringsränta
före skatt som återspeglar en aktuell marknadsbedömning av det
tidsberoende värdet av pengar och de risker som är förknippade med
avsättningen. Den ökning av avsättningen som beror på att tid förflyter
redovisas som räntekostnad.
I nuläget redovisar koncernen inte några avsättningar men i takt med
att försäljningen ökar kommer bedömning avseende bl.a. garantiåtaganden att beaktas.

2.17

Intäktsredovisning

Försäljning av varor

Koncernens intäkter genereras från försäljning av produkter. Försäljningen
sker till företag. Produktsortimentet utgörs av egenutvecklade produkter.
Koncernen kommer även att sälja på licens andra externt utvecklade
medicintekniska produkter.
Intäkter innefattar det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer
att erhållas för sålda varor i koncernens löpande verksamhet. Intäkterna
redovisas netto med avdrag för mervärdeskatt, returer och rabatter.
Koncernen redovisar en intäkt när dess belopp kan mätas på ett tillförlitligt
sätt och det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att tillfalla
företaget. Denna tidpunkt sammanfaller med leverans av varan till kund.

Moderföretagets redovisningsprinciper

I samband med övergången till redovisning enligt IFRS i koncernredovisningen, har moderföretaget övergått till att tillämpa RFR 2 Redovisning för
juridiska personer. Övergången har inte medfört några kvantitativa effekter
eller effekter på hur resultat och balansposter presenteras. Däremot har
övergången inneburit utökade tilläggsupplysningskrav.
Moderföretaget tillämpar andra redovisningsprinciper än koncernen i
de fall som anges nedan.

Moderföretaget använder de uppställningsformer som anges i årsredo
visningslagen, vilket bland annat medför att en annan presentation av
eget kapital tillämpas. I övrigt presenteras resultat och balansräkning på
samma sätt som i koncernen. Vissa benämningar i resultaträkningen
avviker mellan koncern och moderföretag, vilket har koppling till de
begrepp som används i årsredovisningslagen respektive i IFRSstandarder. Eventuella avsättningar redovisas i moderföretaget under
separat rubrik.

Aktier i dotterbolag

Aktier i dotterbolag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för
eventuella nedskrivningar. Erhållna utdelningar redovisas som intäkter när
rätten att erhålla betalning har fastställts. Därefter sker en nedskrivningsprövning av andelarna till vilket utdelningen hänförs.
När det finns en indikation på att aktier och andelar i dotterbolag
minskat i värde görs en beräkning av återvinningsvärdet. Är detta lägre än
det redovisade värdet görs en nedskrivning. Nedskrivningar redovisas i
posten Resultat från andelar i koncernbolag.

Koncernbidrag och aktieägartillskott

Lämnade aktieägartillskott redovisas som en ökning av värdet på aktier
och andelar. En bedömning görs därefter av huruvida det föreligger ett
behov av nedskrivning av värdet på aktier och andelar ifråga.
Ett koncernbidrag som moderföretaget erhåller från ett dotterföretag
redovisas enligt samma principer som sedvanliga utdelningar från
dotterföretag, vilket innebär att koncernbidraget redovisas som en
finansiell intäkt. Koncernbidrag lämnade från moderföretag till dotter
företag redovisas som ökning av andelar i koncernföretag.

Statliga stöd

Erhållna statliga stöd för Forsknings- och utvecklingsprojekt intäktsförs
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NOT 3

NOT 4

Finansiell riskhantering

Viktiga uppskattningar och bedömningar

3.1 Finansiella riskfaktorer

Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på
historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive förväntningar på framtida
händelser som anses rimliga under rådande förhållanden.

Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker:
marknadsrisk (viss valutarisk), kreditrisk och likviditetsrisk. Koncernens
övergripande riskhanteringspolicy fokuserar på att minimera potentiella
ogynnsamma effekter på Koncernens finansiella resultat.
De finansiella risker som identifierats är främst en viss valutarisk pga
av handel med utlandet.
Riskhanteringen sköts av Verkställande direktören i samråd med
ekonomiavdelningen, utifrån riktlinjer fastställda av styrelsen. Verkställande
direktören i samråd med ekonomiavdelningen identifierar, utvärderar och
säkrar finansiella risker i nära samarbete med andra ledande befattningshavare inom koncernen.

a) Marknadsrisk
(i) Valutarisk

Koncernen utsätts för valutarisker som uppstår från olika valutaexponeringar, framför allt avseende transaktioner inom EU. Episurf Medical ABs
(publ) redovisning sker i svenska kronor och funktionell valuta i moder
företag samt dotterföretag i koncernen är i svenska kronor. Inga utländska
dotterföretag finns i nuläget varför koncernens valutaexponering utgörs av
transaktionsexponering.

b) Kreditrisk
Kreditrisk hanteras på koncernnivå. Kreditrisk uppstår genom likvida
medel, och tillgodohavanden hos banker och finansinstitut samt
kreditexponeringar gentemot Koncernens kunder, inklusive utestående
fordringar och avtalade transaktioner.
Den maximala kreditriskexponeringen utgörs av det bokförda värdet
på de exponerade tillgångarna. I nuläget bedöms koncernens kreditrisk
vara begränsad då merparten av de finansiella tillgångarna består av
likvida medel hos större svenska kreditinstitut.

c) Likviditetsrisk
Per den 31 december 2013 har koncernen en likviditet om 68 869 KSEK
samt en outnyttjad kreditfacilitet om 0 SEK.
Likviditetsrisken för kommande året bedöms begränsad då koncernen säkrat likviditetsbehovet genom en nyemission under 2013.
Framtida odiskonterade kassaflöden ut motsvaras av de bokförda
värdena på skulderna. Inga räntebärande skulder finns per 31 december
2013.

3.2 Hantering av kapitalrisk
Målet avseende kapitalstrukturen är att trygga koncernens förmåga att
fortsätta sin verksamhet, så att den kan fortsätta att generera avkastning
till aktieägarna och nytta för andra intressenter och att upprätthålla en
optimal kapitalstruktur för att hålla kostnaderna för kapitalet nere.
Koncernen är i sin helhet finansierad genom eget kapital. Soliditeten den
31 december 2013 uppgår till 93,7% (93,9% i moderföretaget).

3.3 Verkligt värde
Koncernen innehar inte några finansiella tillgångar eller skulder som värderas till verkligt värde. Redovisat värde på tillgångar och skulder i balansräkningen, som faller inom ramen för upplysningar i enlighet med IFRS
13, bedöms nära motsvara det verkliga värdet.
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Viktiga uppskattningar och antaganden för
redovisningsändamål
Koncernen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer,
definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under
nästkommande räkenskapsår anges i huvuddrag nedan.

IAS 38 Immateriella tillgångar – aktivering av utvecklings
utgifter
Episurf Medical bedriver omfattande utvecklingsverksamhet, vilken är i
sådant skede att den under slutet av 2013 börjar generera intäkter för en
av produkterna – dock i mycket begränsad omfattning då det fortfarande
handlar om en testfas. Under andra halvan 2013 har en större nyemission genomförts för att säkra företagets fortsatta utveckling samt för att
påbörja försäljning av framtagna produkter. En av produkterna, Episealer®
Femoral Condyle, har erhållit godkännande för försäljning på marknaden
och ett av utvecklingsprojekten, Episealer® Trochlea, är fortfarande
föremål för att erhålla godkännande. Bolagets produktutvecklingsmodell
har flera faser och sannolikheten för framtida ekonomiska fördelar börjar
utkristalliseras först i de senare faserna. Episurf Medical bedriver
utveckling av flera produkter och i dagsläget finns det produkter som
förkastats, lagts på is eller är kvar i början av utvecklingsmodellen. En
immateriell tillgång som uppstår genom utveckling, eller i utvecklingsfasen
av ett internt projekt, ska tas upp som en tillgång i balansräkningen
endast om bolaget kan påvisa att samtliga punkter 1) – 6) i Not 2.5 är
uppfyllda. Det är framför allt två kriterier som analyserats för att bedöma
historiska utgifter och huruvida de uppfyller kriterierna för aktivering. 1)
Sannolikhet för framtida ekonomiska fördelar samt 2) om finanseringen
varit ordnad vid tidpunkten för då utgiften inträffat. För 2013 och tiden
dessförinnan har vi bedömt att dessa två kriterier inte till fullo varit
uppfyllda. Däremot med säkrad emission under sommaren 2013 samt att
en av produkterna nu erhållit godkännande och börjat prövas på
marknaden kan det under 2014 bli aktuellt att börja aktivera utvecklingsutgifter – då vi nu ser att kriterierna för aktivering är nära att infrias.

Värdering av underskottsavdrag
Koncernen undersöker varje år om något nedskrivningsbehov föreligger
för uppskjutna skattefordringar avseende skattemässiga underskotts
avdrag. Dessutom undersöker koncernen möjligheten att aktivera nya
uppskjutna skattefordringar avseende årets skattemässiga underskottsavdrag ifall det är tillämpligt. Uppskjuten skattefordran är endast upptagen i
de fall det är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas
tillgängliga, mot vilka den temporära skillnaden kan utnyttjas.
Redovisade värden för uppskjuten skattefordran för respektive
balansdag framgår av not 10. I not 10 framgår att ej värderade underskottsavdrag per den 31 december 2013 uppgår till 54 590 KSEK (2012:
31 816). Per den 31december 2013 hade koncernen förlustavdrag
uppgående till 54 604 KSEK vilka inte beaktats vid beräkningen av
uppskjuten skattefordran.

NOT 5

NOT 8

Segmentinformation

Övriga externa kostnader

Företagsledningen fastställer rörelsesegmenten baserat på den information som behandlas av styrelsen tillsammans med verkställande
direktören och som används för att fatta strategiska beslut. I nuläget följs
verksamheten upp för koncernen respektive moderbolaget som helhet.

NOT 6
Nettoomsättning
Moderföretagets nettoomsättning om 569 594 SEK avser koncernintern
försäljning.

Erhållna statliga bidrag
Valutakursförluster
Summa övriga rörelseintäkter

Moderföretaget
Erhållna statliga bidrag
Valutakursförluster
Summa övriga rörelseintäkter

Ersättningar till revisorerna
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och
bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning,
övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra
samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid
sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.
Allt annat är andra uppdrag.

Koncernen

Jan-dec
2013

E&Y

Övriga rörelseintäkter
Koncernen

Koncernens och moderföretagets övriga externa kostnader är i huvudsak
hänförliga till forskning- och utvecklingsrelaterade kostnader.

Revisionsuppdrag

Jan-dec
2013
1 664 193
-6 158
1 658 035

222 000

Andra revisionsuppdrag

–

Skatterådgivning

–

Övriga rådgivningstjänster

–

Summa

222 000

Moderföretaget

Jan-dec
2013

Jan-dec
2012

Jan-dec
2013

Jan-dec
2012

1 664 193

–

-4 599

–

Revisionsuppdrag

222 000

100 500

–

Andra revisionsuppdrag

–

–

Skatterådgivning

–

–

1 659 594

NOT 7

E&Y

Övriga rådgivningstjänster
Summa

–

–

222 000

100 500

Finansiella intäkter och kostnader
Årets finansiella intäkter och kostnader består av ränteintäkter respektive
räntekostnader.

NOT 9
Personalkostnader samt ersättning till styrelsen, ledande
befattningshavare och anställda
Jan-dec
2013

Jan-dec
2012

Löner och ersättningar

4 933 120

2 973 352

Sociala kostnader

1 526 270

934 217

412 093

314 946

6 871 483

4 222 515

Koncernen och moderföretaget1
Ersättningar

Pensionskostnader
– avgiftsbestämda planer
Summa
1

Jämförelsebelopp 2012 avser enbart moderföretaget
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FORTS NOT 9
Löner och andra ersättningar samt
sociala kostnader
Jan-dec 2013

Koncernen och moderföretaget 1

Löner och
andra
ersättningar

Pensionskostnader

Jan-dec 2012

Antal

Löner och
andra
ersättningar

Pensionskostnader

Antal

Styrelseledamöter, verkställande direktörer och
andra ledande befattningshavare

1 631 040

111 351

5

1 132 960

124 334

5

Övriga anställda

3 302 080

300 742

9

1 840 392

190 612

6

Summa

4 933 120

412 093

14

2 973 352

314 946

11

1

Jämförelsebelopp 2012 avser enbart moderföretaget

Medelantal anställda
Jan-dec 2013

Jan-dec 2012

Medelantal
anställda

Varav
män

Medelantal
anställda

Varav
män

Sverige

7

5

5

2

Totalt

7

5

5

2

Koncernen och moderföretaget 2

2

2012 avser enbart moderföretaget

Könsfördelning för styrelseledamöter och
övriga ledande befattningshavare
Jan-dec 2013

Koncernen och moderföretaget
Styrelseledamöter
Verkställande direktör och övriga
ledande befattningshavare
Koncernen och moderföretaget totalt
3

3

2012 avser enbart moderföretaget
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Jan-dec 2012

Antal på
balansdagen

Varav
män

Antal på
balansdagen

Varav
män

4

4

4

4

1

-

1

-

5

4

5

4

NOT 10
Inkomstskatt
Skillnaderna mellan redovisad skattekostnad och en beräknad skattekostnad baserad på gällande skattesats är följande:
Koncernen
Resultat före skatt
Inkomstskatt beräknad enligt
koncernens gällande skattesats, 22%
Ej skattepliktiga intäkter
Ej avdragsgilla kostnader

Jan-dec
2013

Moderföretaget

Jan-dec
2013

Jan-dec
2012

-22 856 694

Resultat före skatt

-22 842 835

-15 769 779

5 025 424

4 147 452

5 028 473
47
-15 136

Omvärdering uppskjuten skatt p.g.a.
ändrad skattesats Sverige
Årets skattemässiga underskott för vilka ingen
uppskjuten skattefordran redovisats

–
-5 013 384

Inkomstskatt
Per den 31 december 2013 hade koncernen förlustavdrag uppgående
till 54 604 KSEK vilka inte beaktas vid beräkningen av uppskjuten skatt.

–

Inkomstskatt beräknad enligt
gällande skattesats (22%/26,3%)
Ej skattepliktiga intäkter
Ej avdragsgilla kostnader
Effekt av ändrad skattesats Sverige
Årets skattemässiga underskott för vilka
ingen uppskjuten skattefordran
redovisats
Inkomstskatt

47

38

-15 136

-14 083

–

–

-5 010 335

-4 133 407

–

–

Per den 31 december 2013 hade moderföretaget förlustavdrag
uppgående till 54 590 KSEK (31 816) vilka inte beaktas vid
beräkningen av uppskjuten skatt.

NOT 11
Immateriella tillgångar
Patent
Koncernen

31 dec 2013

Ingående anskaffningsvärde

3 472 927

Inköp

3 174 135

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

6 647 062

Ingående avskrivningar

-946 590

Årets avskrivningar

-1 006 477

Utgående ackumulerade avskrivningar

-1 953 067

Utgående redovisat värde

4 693 995

Patent
Moderföretaget
Ingående anskaffningsvärde
Inköp

31 dec 2013

31 dec 2012

1 jan 2012

3 472 067

2 026 860

585 518

3 174 135

1 446 067

1 441 342

-6 647 062

–

–

–

3 472 927

2 026 860

Ingående avskrivningar

-946 590

-399 833

-121 065

Avyttrat inom koncernen

1 953 067

–

–

Avyttrat inom koncernen
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

-1 006 477

-546 757

-278 768

Utgående ackumulerade avskrivningar

Årets avskrivningar

–

-946 590

-399 833

Utgående redovisat värde

–

2 526 337

1 627 027
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NOT 12
Materiella anläggningstillgångar
Koncernen och moderföretaget1

31 dec 2013

31 dec 2012

1 jan 2012

160 339

113 281

21 177

Inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Inköp

467 888

47 058

92 104

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

628 227

160 339

113 281

Ingående avskrivningar

-39 747

-12 794

-4 235

Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-69 278

-26 953

-8 559

-109 025

-39 747

-12 794

519 202

120 592

100 487

31 dec 2013

31 dec 2012

1 jan 2012

–

–

–

Utgående redovisat värde
1

Jämförelsesiffror 2012 avser enbart moderföretaget

NOT 13
Andelar i koncernföretag
Moderföretaget
Ingående anskaffningsvärde
Investering

150 000

–

–

Utgående redovisat värde

150 000

–

–

Kapitalandel

Antal
andelar

Eget
kapital
31 dec 2013

Moderföretaget innehar andelar i följande dotterbolag:
Organisationsnummer

Namn

Säte

Episurf IP-Management AB

556921-7747

Stockholm

100%

10 000

50 066

Episurf Operation AB

556921-7739

Stockholm

100%

10 000

43 555

Episurf Europé AB

556921-7721

Stockholm

100%

10 000

42 519

NOT 14

NOT 15

Kundfordringar

Varulager

Koncernen
Kundfordringar

31 dec 2013
15 417

Minus: reservering för osäkra fordringar
Kundfordringar - netto

0
15 417

Det verkliga värdet på koncernens kundfordringar överensstämmer med
det redovisade värdet. Per balansdagen uppgick fullgoda kundfordringar
till 15 417 SEK (0). Per balansdagen var kundfordringar uppgående till
0 SEK (0) förfallna utan att något nedskrivningsbehov ansågs föreligga.
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Koncernen

31 dec 2013

Anskaffningsvärde varulager
Färdiga varor

539 480

Summa varulager
före nedskrivningar

539 480

Lagret består i sin helhet av handelsvaror. Ingen inkurans föreligger för
varulagret.

NOT 16
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen

31 dec 2013

Förutbetald hyra

72 100

Upplupna ränteintäkter

424 262

Övriga poster

330 606

Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

826 968

Moderföretaget

31 dec 2013

Förutbetald hyra
Upplupna intäkter

31 dec 2012

1 jan 2012

72 100

72 100

71 500

424 262

533 151

0

Övriga poster

317 979

469 194

75 566

Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

814 341

1 074 445

147 066

Antal
aktier

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Summa

Ingående balans per 1 januari 2012

6 400 000

1 920 000

53 598 470

55 518 470

Utgående balans per 31 december 2012

6 400 000

1 920 000

53 598 470

55 518 470

NOT 17
Aktiekapital och övrigt tillskjutet kapital
Specifikation över förändringar i eget kapital återfinns i rapporten Förändringar i eget kapital,
vilken följer närmast efter balansräkningen.

Nyemission

1 554 000

466 196

69 612 408

70 078 604

Utgående balans per 31 december 2013

7 954 000

2 386 196

123 210 878

125 597 074

Aktierna har ett kvotvärde på 0,30 SEK per aktie (0,30). Varje aktie av serie A berättigar till tre röster på bolagsstämma och varje aktie av serie B berättigar
till en röst på bolagsstämma. Alla per balansdagen registrerade aktier är fullt betalda.

Aktieoptioner
Vid Episurf Medicals årsstämma 2010 beslutades att emittera 300 000
teckningsoptioner i tre olika serier till bolagets vd, varav:
»1
 00 000 teckningsoptioner av serie A, vilka envar berättigade till
teckning av en aktie av serie B i bolaget till en teckningskurs om
10 SEK under tiden 16 juni 2011–30 juni 2011;
»1
 00 000 teckningsoptioner av serie B, vilka envar berättigade till
teckning av en aktie av serie B i bolaget till en teckningskurs om
20 SEK under tiden 16 juni 2012–30 juni 2012; och

Bolagets vd har förvärvat 100 000 teckningsoptioner av vardera serie A,
B och C. Teckningsoptionerna har förvärvats för 0,025 SEK för varje
teckningsoption av serie A, 0,007 SEK för varje teckningsoption av serie
B och 0,002 SEK för varje teckningsoption av serie C. Förvärvspriset för
respektive teckningsoption motsvarar marknadsvärdet enligt Black &
Scholes värderingsmodell.
Per den 31 december 2013 har inga teckningsoptioner av serie A, B eller
C nyttjats.

»1
 00 000 teckningsoptioner av serie C, vilka envar berättar till teckning
av en aktie av serie B i bolaget till en teckningskurs om 40 SEK under
tiden 16 juni 2013–30 juni 2013.
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NOT 18
Övriga skulder
Koncernen

31 dec 2013

Personalrelaterade skulder

245 349

Övrigt

119 316

Summa

364 665

Moderföretaget
Personalrelaterade skulder
Övrigt

31 dec 2013

31 dec 2012

1 jan 2012

245 349

186 835

118 295

39 411

108 698

96 033

284 760

295 533

214 328

31 dec 2013

31 dec 2012

1 jan 2012

Upplupna personalrelaterade kostnader

375 871

343 950

124 878

Upplupna styrelsearvoden

400 000

400 000

–

Upplupna konsultarvoden

1 067 414

754 502

–

434 807

–

–

Summa

NOT 19
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen
Upplupna personalrelaterade kostnader

31 dec 2013
375 871

Upplupna styrelsearvoden

400 000

Upplupna konsultarvoden

1 067 414

Förutbetalda intäkter Vinnova

434 807

Övrigt

154 039

Summa
Moderföretaget

Förutbetalda intäkter Vinnova
Övrigt
Summa

2 432 131

141 518

111 018

576 614

2 419 610

1 609 470

701 492

31 dec 2013

31 dec 2012

373 536

373 536

26 555

66 851

NOT 20
Åtaganden
Framtida leasingavgifter för uppsägningsbara operationella leasingavtal förfaller till betalning enligt följande:
Koncernen och moderföretaget
Inom ett år
Senare än ett men inom fem år
Senare än fem år
Summa

Åtaganden avseende operationell leasing

–

–

400 091

440 387

Koncernen leasar en tjänstebil samt lokal och ett fåtal kontorsmaskiner enligt uppsägningsbara operationella leasingavtal. Uppsägningstiden för dessa avtal
varierar mellan 12 månader och 3 år.

48

Episurf Medical AB (publ) | Årsredovisning 2013 | Org.nr 556767-0541

NOT 21
Transaktioner med närstående
Till aktieägare och styrelseledamoten Leif Ryd med betydande inflytande över koncernen, har konsultarvode utgått med 421 000 SEK (96 000)
och till aktieägare och styrelseledamoten Jeppe Magnusson likaledes med betydande inflytande över koncernen, har konsultarvode utgått med
25 000 SEK (24 149)
Till styrelseordförande samt till styrelsens ledamöter är uppbokat styrelsearvode om 100 000 SEK till vardera, totalt 400 000 SEK (400 000).

Löner och ersättningar styrelse och vd
2013

Lön/arvode

Rörlig
ersättning

Övriga
förmåner

Pensionskostnad

Övrig
ersättning

Summa

Saeid Esmaeilzadeh, styrelseordförande

100 000

100 000

Leif Ryd, styrelseledamot

100 000

100 000

Jeppe Magnusson, styrelseledamot

100 000

100 000

Thomas Nortoft, styrelseledamot

100 000

Nina Bake, verkställande direktör

731 040

500 000

111 351

1 342 391

1 131 040

500 000

111 351

1 742 391

Summa

100 000

2012
Saeid Esmaeilzadeh, styrelseordförande

100 000

100 000

Leif Ryd, styrelseledamot

100 000

100 000

Jeppe Magnusson, styrelseledamot

100 000

100 000

Thomas Nortoft, styrelseledamot

100 000

100 000

Nina Bake, verkställande direktör
Summa

732 960

124 334

857 294

1 132 960

124 334

1 257 294

Rörlig ersättning avser för verksamhetsåret 2013 kostnadsförd bonus,
vilken utbetalas under 2013. Koncernen har endast avgiftsbestämda
pensionsplaner, pensionskostnad avser den kostnad som påverkat årets
resultat. Styrelsens ordförande har inte erhållit någon ersättning utöver
styrelsearvode.

Avgångsvederlag
Mellan företaget och verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. Vid uppsägning från företagets sida eller från
verkställande direktörens sida utgår inget avgångsvederlag.

Bonus
För verkställande direktören baseras bonus på individuella mål uppställda av
styrelsen. Under året har endast vd erhållit bonus.

NOT 22
Händelser efter balansdagen
» Episurf Medical lämnade in ansökan om notering av bolagets B-aktie på
Nasdaq OMX Stockholms huvudlista med planerad notering under
andra kvartalet 2014.
» Den första operationen i Polen genomfördes inom ramen för Episurf
Medicals kontrollerade produktlansering (CPL). Operationen utfördes
med önskat resultat av den framstående kirurgen Professor Deszczyński
och fick stort medialt intresse i Polen. Uppföljningskontroll visade att
patienten upplevde smärtfrihet och ökad rörlighet.
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ÅRSREDOVISNINGENS
UNDERTECKNADE
Moderföretagets och koncernens resultat- och balansräkningar kommer
att föreläggas årsstämman 3 juni 2014 för fastställelse.

		

		

Stockholm den 3 april 2014

Saeid Esmaeilzadeh		
Styrelseordförande		

Leif Ryd		
Styrelseledamot		

Nina Bake		
Verkställande direktör		

		
		

Vår revisionsberättelse har lämnats 3 april 2014
Ernst & Young AB

		
		

Beata Lihammar
Auktoriserad revisor
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Jeppe Magnusson
Styrelseledamot

Thomas Nortoft
Styrelseledamot

Robert Charpentier
Styrelseledamot

REVISIONSBERÄTTELSE
Till årsstämman i Episurf Medical AB, org.nr 556767-0541

Rapport om årsredovisningen och koncern-redovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för
Episurf Medical AB för räkenskapsåret
2013-01-01 - 2013 -12 -31. Bolagets årsredovisning och koncern-redovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på
sidorna 24-50.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för
årsredovisningen och koncern¬redovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att
upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovis-ningslagen och koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt
International Financial Reporting Standards, såsom de antagits av EU,
och årsredovisningslagen, och för den interna kontroll som styrelsen och
verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga
fel-aktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa
standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför
revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och
koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis
om belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat
genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen
och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna
kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen och
koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets
interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i
årsredovis-ningen och koncernredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande
bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 2013
och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande

bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december 2013 och
av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt International
Financial Reporting Standards, såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och
balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi
även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning
för Episurf Medical AB för 2013-01-01 - 2013 -12 -31.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande
direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen
på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed
i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är
förenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår
revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är
ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelse-ledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid
med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 3 april 2014
Ernst & Young AB

Beata Lihammar
Auktoriserad revisor

Episurf Medical AB (publ) | Årsredovisning 2013 | Org.nr 556767-0541

51

ÅRSSTÄMMA
Episurf Medical AB (publ) håller tisdagen den 3 juni 2014 kl. 18:00 årsstämma på Hotel
Birger Jarl, konferenslokal Congressen, Birger Jarlsgatan 61 A i Stockholm.
Kallelse till årsstämman sker via bolagets hemsida www.episurf.com och genom
annonsering i Post- och Inrikes Tidningar där tidpunkt och dagordning för årsstämman
framgår. Upplysning om att kallelse har skett sker genom annonsering i Dagens Industri.
Valberedning inför årsstämman utgörs av Saeid Esmaeilzadeh (styrelsens ordförande),
Ashkan Pouya, Michael Rosenlew och Mikael Lönn.

Deltagande och anmälan
Aktieägare som vill delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden
AB förda aktieboken tisdagen den 27 maj 2014, dels anmäla sig till bolaget senast
tisdagen den 27 maj.
Anmälan kan göras per post till Episurf Medical AB, Stora Skuggans Väg 11, 115 42,
Stockholm, eller via e-post till ir@episurf.com. Vid anmälan uppges namn, adress och
telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat antal aktier samt antal
biträden. För aktieägare som företräds genom ombud ska anmälan kompletteras med
fullmakt och övriga behörighetshandlingar.
För att äga rätt att delta i årsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltar
registrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare, begära att tillfälligt
vara införd i aktieboken hos Euroclear tisdagen den 27 maj 2014. Aktieägaren måste
underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag.

KALENDARIUM
»
»
»
»

Delårsrapport januari-mars
Delårsrapport januari-juni
Delårsrapport januari-september
Bokslutskommuniké för 2014

9 maj 2014
22 augusti 2014
7 november 2014
20 februari 2015

Ekonomiska rapporter och lämnade pressmeddelanden finns från och med publiceringstillfället tillgängliga på Episurf Medicals hemsida www.episurf.com. Årsredovisningen tillhandahålles som PDF-dokument på bolagets hemsida, tryckt årsredovisning
skickas till alla som så begär. Beställning skickas till ir@episurf.com, eller per
post till Episurf Medical AB, Stora Skuggans Väg 11, 115 42, Stockholm.

IR-KONTAKT
Nina Bake, vd, Episurf Medical AB
Tel: 073 612 55 63, e-post: nina.bake@episurf.com
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