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EPISURF MEDICAL I KORTHET
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma
ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf
Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska
borrmallar Epiguide® utvecklas för behandling av lokala broskskador i leder. Med hjälp av Episurf Medicals μiFidelity®-system ska
implantaten kostnadseffektivt kunna anpassas till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp.
Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien
(EPIS B) är listad på NASDAQ OMX First North med Pareto Öhman
som Certified Adviser.
Året i korthet 2012
» Resultatet efter finansiella poster uppgick till -15,8 MSEK (-9,6)
» Resultat per aktie uppgick till -2,5 SEK (-2,1)

Kommande finansiell information
Delårsrapport januari-mars 2013: 3 maj 2013
Delårsrapport januari-juni 2013: 22 augusti 2013
Delårsrapport januari-september 2013: 6 november 2013
Bokslutskommuniké för 2013: 21 februari 2014
Årsstämma
Årsstämma för verksamhetsåret 2012 kommer att hållas i Stockholm, måndagen den 3 juni 2013. Valberedningen har följande
sammansättning:
» Ashkan Pouya, ordförande i valberedningen
» Mikael Rosenlew
» Mikael Lönn
» Saeid Esmaeilzadeh, styrelseordförande i Episurf Medical AB

» Eget kapital per aktie uppgick till 3,8 SEK (6,3)
» Kassa och likvida medel vid årets slut var 23,1 MSEK (39,6)
» Soliditeten uppgick till 87,4% (95,2%)
Väsentliga händelser 2012
»	
Bolaget erhöll besked om att CE-märkning av Episealer® Knee
väntas erhållas ett år tidigare än aviserat, varför marknadsintroduktionen tidigareläggs väsentligt.
» 	En framgångsrik operation genomfördes med bolagets implatat
Episealer® Knee efter att Episurf Medical sökt och erhållit
godkännande från Läkemedelsverket för att starta klinisk
prövning.
» Utvecklingen av orderhanteringssystemet μiFidelity® slutfördes.
» 	Två europeiska patent godkändes och tre nya PCT-ansökningar
lämnades in.
»	
Organisationen förstärktes med en försäljningschef och en
utvecklingsansvarig för mjukvara.
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VD HAR ORDET
Episurf Medicals produkter adresserar ett stort och växande problemområde. Vi har en unik teknologi. Våra individanpassade implantat har nyligen opererats i patienter med
önskat resultat. Vi närmar oss nu snabbt lansering av vår
första produkt.
Den 14 december 2012 var ett historiskt datum för Episurf Medical.
För första gången opererades Episealer® Knee Condyle in i en patient. Operationen rapporterades som framgångsrik ur kirurgisk synvinkel. Den utfördes i Stockholm av Dr. Nicolas Martinez Carranza
under överinseende av Dr. Leif Ryd som sitter i styrelsen för Episurf
Medical. Sedan dess har operationen i skrivande stund följts av tre
till, alla med önskat resultat.
De lyckade operationerna är ett kvitto på att vår teknologi fungerar.
Vårt mål är att erbjuda säker behandling för personer med ledskador i ett tidigt skede. Vi bedömer att antalet människor som drabbas av knäskador kommer att öka kraftigt de närmaste decennierna. Vår vision är att vi ska kunna behandla broskskador i knä innan
de utvecklas fullt ut. Det kommer att ge människor möjlighet till bibehållen livskvalitet utan att begränsa möjligheterna för en protesoperation senare i livet. Förhoppningsvis kan vi med vår teknologi
även minska behovet av en framtida operation.
Ett händelserikt år
I oktober kunde vi offentliggöra det glädjande beskedet att tidplanen för CE-märkning av Episealer® Femoral Condyle tidigarelades
till våren 2013. Det är ungefär ett år tidigare än vad som ursprungligen planerades. Från att ha varit ett renodlat forsknings- och utvecklingsbolag flyttar vi nu vårt fokus till produktion och marknadsföring. Därför har två nya rekryteringar genomförts för att förstärka
vår kapacitet inom försäljning och marknadsförig såväl som design
för produktion samt mjukvaruutveckling.
I augusti fick Episurf Medical Läkemedelsverkets godkännande för
att inleda en klinisk studie. Studien, som pågår för närvarande, gäller Episealer® Knee och utförs i samarbete med två ortopediska
kliniker i Sverige.
Vi expanderar våra kanaler för marknadsföring och breddar vårt
kliniska nätverk bland annat genom att involvera flera erfarna kirurger från andra länder i Norden och övriga Europa. Under året be-
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drevs ett nära samarbete med ortopediska kliniker och specialister
genom våra ”Epiconference”-konferenser som lockade många
deltagare och gav mycket positiv återkoppling. Syftet med konferenserna är just att inhämta återkoppling och skapa förutsättningar
för framtida samarbete under den kontrollerade produktlanseringen av Episealer® Knee. De ger oss ett gott utgångsläge när vi nu
tidigarelägger lanseringen av Episealer® Knee Condyle.
Bland andra viktiga händelser under året fick vi två viktiga patent
godkända; ett för ett medicinskt implantat och det andra gällande
skydd av bolagets design-teknologi. Vi har också anpassat vår
teknologi för att kunna erbjuda patientanpassade implantat för
behandling av små, lokala broskskador i ytterligare leder förutom
knät.
Episurf Medical på väg mot kommersialisering
Genom om att nå klinisk fas har Episurf Medical lämnat den inledande utvecklingsfasen bakom sig och förbereder nu lanseringen
av sin första produkt, Episealer® Knee Condyle. Efter bara drygt
fyra års utvecklingsarbete har de första patientanpassade implantaten opererats in i människa. Studien fortsätter och vi planerar nya
operationer under våren 2013 med den sista patienten rekryterad
under hösten 2013. Vi kommer sedan att göra uppföljningsstudier
av utveckling, funktion och säkerhet.
Vi ligger nästan ett år före våra planer, trots att vi har lyckats hålla

”Nästan ett år före våra planer
kan vi föra Episurf Medical in i
den första kommersiella fasen”
en hård kostnadskontroll. Under våren 2013 räknar vi med att få
CE-märkning för Episealer® Knee Condyle, vilket blir en viktig milstolpe för bolaget. Från det ögonblicket kommer vi att kunna erbjuda implantatet till ortopediska kliniker i hela EU. Vi är mycket
angelägna om att hålla kvalitet och erbjuda maximal säkerhet för
patienter och kirurger. Därför kommer vi att lansera Episealer®
Knee Condyle stegvis under kontrollerade förhållanden. Vi förbere-
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der nu produktlanseringen med ett fåtal kvalificerade ortopediska
kliniker på olika platser i Europa. Vi kommer att erbjuda produktspecifik utbildning och noga övervaka hur teknologin tillämpas. För
närvarande arbetar vi med urvalet av ortopediska specialister och
kliniker.
Parallellt förs samtal med flera intressenter på den europeiska
marknaden om samarbete kring försäljning och distribution. Under
året planerar vi också att lansera en eller två nya produkter. 2013
är året då vi ska föra Episurf Medical in i den första kommersiella
fasen. Högsta fokus har den pågående kliniska studien, den kommande kontrollerade produktlanseringen, CE-märkning av flera
produkter, förbättringar av produktionsprocessen samt ytterligare
förberedande marknadsaktiviteter inför den fullskaliga marknadslanseringen 2014. Det är en ny spännande fas i vår utveckling som
jag verkligen ser fram emot.
Stockholm i mars 2013

Nina Bake
Vd, Episurf Medical AB
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DETTA ÄR
EPISURF MEDICAL AB
Bakgrund
Episurf Medical bolagiserades i januari 2009 från att tidigare ha
varit ett dotterbolag till Diamorph AB. Sedan augusti 2011 är
Episurf Medical listat på NASDAQ OMX First North. Episurf Medical
har sedan projektstart fokuserat på att utveckla implantat med tillhörande operationsinstrument för att möjliggöra lagning av broskskador i knäleden.
Den vanligaste knärelaterade sjukdomen som bryter ner brosk i
människors leder är artros. Artros är ett växande problem och uppskattningsvis lider 10 procent av befolkning i västvärlden över 25
års ålder av artros i någon form vilket gör förekomsten av sjukdomen mer vanlig än diabetes.
Episurf Medicals behandlingsmetod består av det individanpassade
implantatet Episealer® och de kirurgiska borrmallarna Epiguide®.
Med hjälp av Episurf Medicals μiFidelity®-system ska implantaten
kostnadseffektivt kunna individanpassas för optimal passform och
minimalt ingrepp.
Vision
Episurf Medicals vision är att vara pionjär med att ständigt utveckla
och tillhandahålla effektiva samt lättanvända individuellt anpassade
behandlingar för att kunna reducera smärta och återskapa funktion
hos människor med smärta i sina leder.
Mission
Varje patient är unik; därför tillverkar Episurf Medical individuellt anpassade implantat – perfekt anpassade till varje patient. Därmed
kan utfallet förbättras för patienten.
Affärsidé
Episurfs affärsidé är att utveckla, tillverka och kommersialisera lösningar för reparation av lokala broskskador i människors leder.
Strategi
Episurfs strategi är att utveckla och kommersialisera kostnadseffektiva lösningar för att reparera lokala broskskador. Strategin tar
sikte på behandling av patienter som lider av broskskador i tidiga
skeden, för att erbjuda högsta möjliga livskvalitet för patienten
samtidigt med bibehållen handlingsfrihet för kommande behandlingar senare i patientens liv.
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Episurf Medicals metod
Varje patient är unik. Därför designar Episurf Medical patientspecifika implantat och kirurgiska instrument som tillverkas på beställning för varje operation. Kirurger erbjuds en paketlösning med
komponenter som skräddarsys utifrån varje patients ledanatomi
och skadans position och omfattning.
Individuellt anpassade verktyg ökar precisionen vid operationen
och medger en optimal placering av implantatet. Implantaten och
de kirurgiska verktygen designas infor operationen pa basis av patientspecifika data.
Tre huvudsakliga komponenter
Episurf Medicals metod består av tre huvudsakliga komponenter:
» Episealer®, det individanpassade implantatet
» Epiguide®, Episurf Medicals individanpassade borrguide
» 	μiFidelity®-processen, ett webbaserat system som hanterar hela
processen från avbildning av leden till leverans av individuellt
anpassade implantat och instrument
Kontraktstillverkare används för all produktion vilket ger skalbarhet
och fullgod kontroll över tillverkningsprocessen.
Produktutveckling från idé till lansering
Episurf Medicals fortsatta produktutveckling sker efter en beprövad
modell som testats och bevisats genom den första kommersiella
produkten. Produktutvecklingsprocessen har följande faser:
» Produktdesign och utveckling
» Prekliniska studier
» Ansökan om att påbörja kliniska studier
» K
 liniska studier/alternativt framtagande av dokumentation för
ansökan om marknadsgodkännande
» Ansökan om marknadsgodkännande
» Marknadsgodkännande (CE-märkning)
» 	Kontrollerad lansering hos utvalda ortopediska kirurger och
kliniker
» Fullskalig kommersiell lansering
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BEHANDLINGSMETOD
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Episealer® – individanpassade implantat
Episurf Medicals metod bygger på att implantatet anpassas efter
patienten istället för tvärt om, som man traditionellt gör vid proteskirurgi. Episealer® individanpassade implantat utformas med utgångspunkten att 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.
Episurfs implantat är små och utformas från patientspecifika data.
Implantatets höjd och topografi anpassas efter varje patients anatomi, storlek och djup på skada för att återskapa en jämn kontinuerlig ledyta. Implantaten designas för att enbart ersätta den skadade ytan.
Implantaten är tillverkade av en koboltkromlegering med en central
peg för primärfixering. Koboltkrom är ett material som har använts
i knäproteser i över två decennier. Detta material har visat sig ge en
säker, effektiv och viktbärande ledyta. Den sida som förankras i
underliggande ben är en bioaktiv beläggning som stimulerar ben
att växa ihop med implantatets yta. Att implantaten växer fast ger
en stabil och långsiktig fixering i benet.
Episurf Medicals teknik kan appliceras på olika leder och kommer
på så sätt att ge upphov till produkter för specifika användningsområden. Bolagets första produkt är Episealer® Knee som är färdig för lansering under 2013.
Epiguide® – kirurgiska borrguider
För att säkerställa en enkel och snabb kirurgi och att implantatet
sätts in med hög precision utvecklar Episurf 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.
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Guiderna utformas så att de får en unik passform och därmed lätt
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.
μiFidelity® – egenutvecklat programvarustöd
Med hjälp av programvaran μiFidelity® lokaliseras den faktiska skadan i leden utifrån vilken implantat designas som passar 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 operations-instrument 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 guide överförs digitalt till Episurf Medicals
underleverantörer för omedelbar produktion.
μiFidelity® möjliggör:
»	
En patientunik design av implantat och kirurgiska instrument
»	
En planerad kirurgi (mjukvaran bestämmer optimal positionering
av implantat och används för design av den kirurgiska borr
guiden)
»	
En snabb kirurgi då kirurgen erhåller ett komplett patientunikt
operationspaket
»	
Tillverkning sker på beställning vilket eliminerar behovet av produktlager.
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Episurf Medicals position
Episurf Medicals implantat överbrygger klyftan mellan konservativa
behandlingsmetoder, tidiga kirurgiska ingrepp och protesoperationer.

Ålder: 30 år
Vinkelosteotomi
Mikrofrakturering
Mosaikplastik
Autolog broskcellstransplantation ACI

Episurf Medical utvecklar små individanpassade implantat
(Episealer®) samt kirurgiska borrmallar (Epiguide®) för behandling
av lokala broskskador i människors leder. Episurf Medicals
implantat är små, tunna och anpassas för varje individs unika
anatomi och skada. De kan enkelt sättas in, medför minimalt
trauma på kringliggande vävnad samt fordrar mindre komplicerad
rehabilitering.
Episurf Medicals implantat gör det möjligt att reparera
broskdefekter i ett tidigare skede. Konceptet ger också ökade
möjligheter att minska utbredningen eller uppkomsten av
degenerativa ledsjukdomar så som artros.
Fördelar med Episurf Medicals metod
För patienter
• Minimalt kirurgiskt ingrepp som bevarar leden
• När operationen är utförd kan patienten lämna kliniken samma
dag
• Implantaten är perfekt anpassade till det skadade området
• Omedelbart återskapande av ledens yta tillåter full rörlighet
• Stabil, hållbar infästning av implantatet i benet
• Kirurgiskt ingrepp med hög precision
• Kort konvalescens och snabb rehabilitering
• Reducerar smärta
• Utesluter eller försvårar inte protesoperation längre fram i livet

Ålder: 30-60 år
Episealer®

Ålder: >60 år
Protesoperation

Episurf Medicals implantat överbrygger klyftan mellan
konservativa behandlingsmetoder, tidiga kirurgiska ingrepp
och protesoperationer.

För ortopediska kirurger
• Snabb inlärning
• Säkrare och enklare än nuvarande metoder för implantat
• Hög precision
• Hög förutsägbarhet
• Standardiserat kirurgiskt förfarande
• Kostnadseffektivt
• Snabbt
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ARTROS
- EN VÄXANDE FOLKSJUKDOM
Tio procent av befolkningen i västvärlden över 25 år drabbas
av artros i någon form. Detta gör sjukdomen vanligare än
diabetes. De drabbade begränsas i arbete, fritid och vardagliga sysslor. Dagens behandlingsmetoder är otillräckliga,
särskilt när det gäller begränsade skador i tidiga skeden
hos yngre patienter. Det finns ett stort värde i att kunna
stoppa broskskador från att förvärras och utvecklas till
artros.
Ett växande problem
Artros är ett växande problem. Det är redan idag den vanligaste
knärelaterade sjukdomen som bryter ner brosk i människors leder.
Tio procent av befolkning i västvärlden över 25 år lider av artros i
någon form. Allteftersom populationen i västvärlden åldras,
kommer antalet människor med artrosbesvär att öka.
I Sverige anses idag uppemot 300 000 personer ha diagnosen
artros (ref Info LMV 3:2004). Enligt Reumatikerförbundets beräkningar uppgår den årliga samhällskostnaden för artros-spondylos
till 12,5 miljarder kronor, om indirekta kostnader inräknas. Andelen
och antalet drabbade antas öka, särskilt i västvärlden. Som jämförelse kan nämnas beräkningar som anger att cirka 67 miljoner
amerikaner över 18 år beräknas ha diagnosen artros 2030. Även
övervikt är ett stort samhällsproblem som ökar med åren. Studier
visar att sju kilos övervikt fördubblar risken för artrosutveckling.
Sjukdomsförloppet och pre-artros
När en skada uppstår i brosket har en vuxen människokropp
mycket begränsad förmåga att läka skadan, på grund av att
brosket 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 viktupptagande vävnaden (broskmatrix) i
det omgivande, friska brosket vilket sätter igång ytterligare nedbrytning. När detta förlopp av broskförsämring når en viss omfattning blir oåterkalleligt och i det skedet övergår patienten i ett tillstånd som kan benämnas pre-artros. Behandlas inte skadan då
kommer sjukdomsförloppet gradvis att övergå i artros.
Dagens behandlingsmetoder otillräckliga
Idag finns både kirurgiska och icke-kirurgiska behandlingsformer
mot artros och ledskador som föregår artros. Alla behandlingsformerna lider av en eller flera betydande nackdelar vad avser såväl

själva behandlingen som livskvalitet, säkerhet och varaktighet efter
behandlingen. Symtomens svårighetsgrad styr valet av behandlingsmetod.
De få existerande behandlingsformer som reparerar broskskador
ges främst till yngre patienter, vilket innebär att patienter över 35 år
saknar effektiva behandlingsalternativ. För att minska smärta och
öka rörlighet bland broskpatienter ges ofta antiinflammatoriska
läkemedel. Alternativt genomförs ledoperationer för att avlägsna
skadad broskvävnad. Dessa metoder kan minska smärtan, men
effekten är ofta tidsbegränsad eftersom de inte på biologisk väg
förmår återställa eller återskapa broskskiktet.
Behandlingar för personer över 35 år
Den icke kirurgiska behandling som oftast rekommenderas medelålders patienter med broskskador är att anta en hälsosam livsstil
med regelbunden fysisk träning för att motverka övervikt, smärta
och stelhet. Detta innebär inte i sig något botemedel men träning
som stärker musklerna och ökar rörligheten i lederna kan i vissa fall
bromsa sjukdomsförloppet.
Den vanligast förekommande kirurgiska behandlingen är utbyte av
leden. Detta kräver ett komplext och riskabelt ingrepp där den skadade leden och benet som den sitter på avlägsnas och ersätts av
en protes. Resultaten är för de allra flesta patienter mycket bra när
det gäller att reducera smärtan. Rörligheten ökar i många fall men
är ändå begränsad jämfört med en frisk led. Normalt kan patienten
inte idrotta hårt eller lägga stor belastning på den nya leden.
Efter genomgången knäledsprotesoperation är patienten i normalfallet kvar på sjukhuset en vecka och är sjukskriven i åtminstone en
månad. Därefter fordras 6-12 månaders rehabilitering med regelbundna återbesök.
Protesens begränsade livslängd är ett uppenbart problem, både
för patienten och sett ur ett kostnadsperspektiv. En protes har en
förväntad livslängt på 15-20 år, vilket innebär att en 40-årig patient
löper stor risk att senare behöva genomföra en ny operation för att
byta ut protesen. Därför rekommenderar de flesta ortopediska
kirurger idag patienter att vänta tills de fyllt 60 innan de genomför
en protesoperation. Som en följd kan idag en 40-årig patient med
svåra smärtor och stela leder på grund av broskskador ha att se
fram emot 20 års väntetid för en operation.
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Marknaden för sen artros mest utvecklad
Marknaden är idag 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. Om
man i framtiden kommer att kunna påvisa att det går att förebygga
eller bromsa sjukdomens förlopp genom behandling av pre-artros
kan marknaden för denna behandlingsform väntas växa på bekostnad av marknaden för behandling av sen artros.
Någon säker, samlad statistik för totalmarknaden för behandling av
artros finns inte att tillgå. Varje år genomförs 1,2 miljoner operationer där knäleder byts mot knäproteser. Bara i USA genomfördes
2009 så mycket som 600 000 protesoperationer, en dubblering på
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.
Den globala knäimplantatsmarknaden uppgick till cirka 6 miljarder
USD år 2009. Den amerikanska marknaden svarade för cirka 60
procent (3,6 miljarder USD), den europeiska marknaden för cirka
19 procent (1,1 miljarder USD) varav Tyskland är den största marknaden med cirka 29 procent (320 miljoner USD) av försäljningen. År
2008 uppgick värdet av den asiatiska knäprotesmarknaden till
cirka 400 miljoner USD.
Episurf Medicals adresserbara marknad
Episurf Medicals metod vänder sig till patienter med pre-artros och
broskskador i ett tidigt skede, typiskt sett i åldersintervallet 30-65
år. Med sin speciella metod byggd på små individanpassade implantat bevaras friskt brosk och ben hos patienten, vilket innebär
att möjligheten att i framtiden genomföra en protesoperation inte
begränsas.

Bolagets marknad är behandling av broskskador av traumatisk
eller degenerativt ursprung (pre-artros) vilka obehandlade leder till
artros. Globalt genomförs varje år cirka två miljoner artroskopier på
enbart knäled. En omfattande undersökning påvisar lokala broskskador i en majoritet av fallen. Broskskador av grad III- och
IV-karaktär förekommer i cirka elva procent av de studerade
knäartroskopierna och dessa bedöms vara potentiellt behandlingsbara med Episealer®.
Bolaget bedömer att årligen nära en halv miljon procedurer 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.
Så kallad mikrofrakturering bedöms ha en marknadspotential nära
en miljard USD enbart i USA. Det är idag den vanligast förekommande kirurgiska behandlingsmetoden för mindre broskskador i
knäleden. Behandlingen går ut på att reparera skadan genom att
rekrytera benmärgsceller från märgrummet. Marknaden för att generera nytt brosk uppskattas vara värd cirka 1,6 miljarder USD och
fler än 400 000 ingrepp genomförs varje år i USA och i Europa.
Studier visar dock att mikrofrakturering i många fall har betydande
brister, särskilt vid större skador eller för patienter över 40 år. När de
ytliga broskdefekterna är större än 15 mm i diameter krävs i allmänhet öppen kirurgi.

Episurf Medicals metod innebär ett minimalt ingrepp där friskt
brosk bevaras och implantatet tillåts växa ihop med detta och det
intilliggande benet. Implantatet återskapar en tätt slutande ledyta.
Som en följd kan behandlingen innebära att den pågående nedbrytningen av omgivande brosk avstannar och förhindrar att artros
utvecklas. Dessutom befrias patienten från sin smärta och återfår
full rörlighet.
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AKTIEN OCH
ÄGARFÖRHÅLLANDEN
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. 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.

Antalet aktieägare uppgick vid årets slut till 786 (535). De tio största ägarna i Episurf Medical innehade aktier motsvarande 89,8
(88,4) procent av kapitalet och 92,8 (92,4) procent av rösterna. Den
största ägaren, Serendipity Ixora Fund AB, innehade aktier motsvarande 29,2 (29,2) procent av kapitalet och 42,6 (42,6) procent av
rösterna.

Vid två tillfällen under året har A-aktier konverterats till B-aktier. Efter
den första konverteringen fanns 3 375 903 A-aktier och
3 024 097 B-aktier i bolaget. Efter den andra fanns 3 367 049
A-aktier och 3 032 951 B-aktier i bolaget. Det totala antalet aktier i
bolaget var vid årets slut 6 400 000, varav 3 108 208 A-aktier och
3 291 792 B-aktier.

» Kortnamn: EPIS B

Börskursen vid årets slut var 24,0 (22,4) SEK, vilket ger ett börsvärde, räknat på totalt antal aktier, om 153,6 (143,4) MSEK. Högst
betalda kurs under året var 30,0 (32,0) SEK och lägst betalda kurs
var 19,0 (19,5) SEK. Under året omsattes 424 208 (193 370) stycken B-aktier till ett värde om totalt 9 702 511 (5 321 636) SEK.

» Kvotvärde: 0,30 SEK

» ISIN-kod AK A: SE0003523869
» ISIN-kod AK B: SE0003491562
» OrderBookID: 78419
» Antal utestående aktier: 6 400 000
» Handelspost: 1 aktie
» Aktiekapital: 1 920 000 SEK
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De tio största ägarna i Episurf Medical AB (2012-12-28)
Serendipity Ixora Fund AB
SEB, Securities Services
Swedbank AB
Avanza Bank AB
Erik Penser Bankaktiebolag
Nordea Bank AB
Aktiebolaget Gile Medicinkonsult
Carnegie Investment Bank AB
Diamorph AB
Tindaf AB
Övriga Aktieägare
Totalt
Aktiekapitalets förändring
År

Händelse

2008
2010
2010
2010
2011
2011

Bolagsbildning
Nyemission
Fondemission
Nyemission
Nyemission
Sammanslagning

Antal aktier

Kapital (%)

Röster (%)

1 863 943
797 191
689 384
555 481
395 365
336 580
301 399
282 060
263 426
255 000
660 171
6 400 000

29,2
12,46
10,77
8,68
6,18
5,26
4,71
4,41
4,12
3,98
10,23
100

44,44
13,36
8,78
4,63
3,21
2,67
5,06
2,53
2,09
6,06
7,17
100

Kvotvärde

Ökning av
antalet aktier

Ökning av
aktiekapitalet

Totalt antal
aktier

Totalt
aktiekapital

0,01
0,01
0,05
0,05
0,05
0,30

10 000 000
800 000
2 000 000
25 600 000
1:6

100 000
8 000
432 000
100 000
1 280 000
-

10 000 000
10 800 000
10 800 000
12 800 000
38 400 000
6 400 000

100 000
108 000
540 000
640 000
1 920 000
1 920 000
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LEDNING
Nina Bake | VD
Född 1982. Nina Bake 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. Nina har en examen
i industriell ekonomi, med fokus på biovetenskap och entreprenörskap (Chalmers School of Entrepreneurship).
Hon har en bakgrund som projektledare från innovationsprojekt såsom, SPR Biosensor och Euroweb. Vidare
har hon under ett flertal år seglat match racing på elitnivå med mycket goda internationella framgångar, där hennes team har varit rankad etta i världen under flera perioder.
Innehav i Episurf Medical per 31 december 2012: 19 318 B-aktier och 100 000 teckningsoptioner
Jeanette Spångberg | Produktionschef
Född 1973. Jeanette är högskoleingenjör inom byggteknik, IT och miljö. 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 i Episurf Medical per 31 december 2012: 0
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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. Saeid är
serieentreprenör och har medverkat i uppbyggnaden av flera forskningsbaserade företag.
Innehav i Episurf Medical per 31 december 2012: 1 868 943 A-aktier (via bolag)

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. Hans främsta forskningsintresse
omfattar fixering av implantat/proteser i leder med särskilt fokus på knäet. Leif arbetar som projektledare och
samordnare för Episurfs Medicals prekliniska och framtida kliniska prövningar.
Innehav i Episurf Medical per 31 december 2012: 168 500 A-aktier (via bolag) och 132 899 B-aktier (via bolag)

Thomas Nortoft | Styrelseledamot
Född 1950. Styrelseledamot sedan 2010. Thomas var tidigare VD på Älvsborg Roro AB och har tidigare erfarenhet från över 10 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, 10 år på Mölnlycke AB (SCA) inom ekonomi och finans. I botten är Thomas utbildad
civilekonom från Göteborg.
Innehav i Episurf Medical per 31 december 2012: 1 667 B-aktier

Jeppe Magnusson | Styrelseledamot
Född 1952. Styrelseledamot sedan 2012. 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. Jeppe har en doktorsexamen i kemisk reaktionsteknik från Chalmers
i Göteborg och är sedan 2009 partner i ISEA, Industry Senior Advisors.
Innehav i Episurf Medical per 31 december 2012: 2 000 B-aktier

Ashkan Pouya | Styrelsesuppleant
Född 1976. Styrelsesuppleant sedan 2011. Ashkan är en erfaren serieentreprenör som har varit inblandad i
uppbyggandet av flertalet forskningsbaserade bolag, både i verkställande och icke verkställande befattning.
Ashkan var innovationsdirektör vid Lunds universitet fram till juli 2011. Han har en utbildningsbakgrund i Business Administration där han studerat vid Uppsala universitet, Queens University och WHU-Otto Besheim
School of Management i Tyskland. Vidare har Ashkan haft en framgångsrik karriär som elitidrottsman där han år
2000 blev Världsmästare i Combat Jujutsu.
Innehav i Episurf Medical per 31 december 2012: 1 868 943 A-aktier (via bolag)
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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 2012 till och med 31
december 2012.
Verksamheten
Episurf Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar,
tillverkar samt kommersialiserar innovativa lösningar för reparation av
lokala broskskador i leder. Episurf Medical arbetar för att erbjuda
människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv
genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medical är sedan 15 augusti 2011 listat
på NASDAQ OMX First North.
Produktportfölj
Episurf Medical utvecklar µiFidelity®-systemet som gör det möjligt
att i ett tidigt skede, redan vid små, begynnande förslitningar, behandla broskskador i leder genom att enbart ersätta den skadade
ytan med ett unikt anpassat implantat, Episealer®. Bolaget utvecklar för närvarande fyra implantatprodukter, varav den första
är Episealer® Knee.
Utöver implantat utvecklar Episurf Medical kirurgiska borrmallar
Epiguide® som möjliggör att implantaten med ett enkelt kirurgiskt
ingrepp kan sättas in med mycket hög precision. Med hjälp av
μiFidelity®-systemet ska implantaten kostnadseffektivt kunna anpassas till respektive persons unika skada för optimal passform
och minimalt ingrepp.
Forskning och utveckling
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. Produktkonceptstrategin medför synergier genom att
den grundläggande tekniska plattformen medger vidareutveckling
till fristående produkter för ytterligare indikationer. Episurf Medical
har valt att använda certifierade material i sina produkter vilket signifikant minskar utvecklingsrisken samt reducerar utvecklingstiden.
Sedan hösten 2012 driver Episurf Medical en klinisk prövning med
Episealer® Knee. Prövningen genomförs i samarbete med två ortopediska kliniker i Sverige. De huvudsakliga undersökningsparametrarna är smärta och funktion.

Produktion
Episurf Medicals produktionsstrategi innebär att kontraktstillverkare
används för all produktion. All patient-unik design görs dock inhouse. Bolaget bedömer att ett nära samarbete med kontraktstillverkarna möjliggör god kontroll över tillverkningsprocessen. Därutöver minskas risken för att tillväxtmöjligheterna skall begränsas av
bristande produktionskapacitet.
Marknadsintroduktion
När marknadsgodkännande erhållits avseende Europa, i form av
CE-märkning, avser Episurf Medical att lansera sina produkter genom en kontrollerad produktlansering. Detta innebär att endast en
utvald grupp ortopeder och kliniker initialt får tillgång till produkterna. Efter etablering på den europeiska marknaden avser bolaget att
ansöka om marknadsgodkännande för den amerikanska marknaden, i form av godkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA.
Väsentliga händelser under året
» 	Episurf Medical meddelade att en framgångsrik operation genomförts med bolagets implantat Episealer® Knee. Operationen genomfördes med hjälp av implantat och kirurgiska verktyg, unikt
designade och tillverkade för patienten i Episurf Medicals egenutvecklade system μiFidelity®. Operationen genomfördes i Stockholm av Dr. Nicolas Martinez Carranza under assistans av Dr. Leif
Ryd, ortopedisk kirurg, tidigare professor vid Karolinska Institutet
och styrelseledamot i Episurf Medical.
»	Episurf Medical meddelade att bolaget beräknas erhålla CEmärkning 1 år tidigare än aviserat. Därmed beräknas bolaget
kunna tidigarelägga marknadsintroduktionen av Episealer® Knee
väsentligt.
»	Episurf Medical AB genomförde tillsammans med Avanza Bank
två ägarspridningar riktade mot allmänheten i Sverige. Den första ägarspridningen genomfördes under första kvartalet och gav
300 nya aktieägare. Den andra ägarspridningen genomfördes
under fjärde kvartalet och tillförde bolaget 180 nya aktieägare.
»	Episurf Medical utsåg Peter Rautio till försäljningschef. Han kommer att ansvara för försäljning av Episurf Medicals patientanpassade implantat för tidig behandling av broskskador.
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»	Tre nya PCT-ansökningar lämnades in för att stärka bolagets patentportfölj avseende patientanpassade implantat.
»	Episurf utsåg Anders Karlsson till utvecklingsansvarig för optimering av mjukvara hos bolaget.
»	Vid två tillfällen har A-aktier konverterats till B-aktier. Efter den
första transaktionen i andra kvartalet fanns 3 375 903 A-aktier
och 3 024 097 B-aktier i bolaget. Den andra konverteringen av
A- och B-aktier genomfördes i tredje kvartalet. Det totala antalet
aktier i bolaget var vid periodens slut 6 400 000 varav 3 108 208
A-aktier och 3 291 792 B-aktier.
»	Episurf Medical erhöll godkännande från Läkemedelsverket för
start av klinisk prövning. Den aktuella kliniska prövningen gäller
Episealer® Knee och genomförs i samarbete med två ortopediska kliniker i Sverige.
»	Två europeiska patent godkändes. Det första gäller en av bolagets centrala teknologier och det andra gäller skydd av bolagets
design-teknologi för kirurgiska verktyg och implantat.

»	Manuel Otero Quevedo anställdes som projektledare och ska
huvudsakligen ansvara för utvecklingen av Episurf Medicals
framtida produkter och operationsinstrument.
»	Den första 6-veckorskontrollen från Episurf Medicals första
kliniska operation visade att patienten inte upplevde någon från
den tidigare broskskadan. Patienten var åter i arbete efter 4
veckor och rehabiliteringen fortskred enligt plan.
»	Den andra operationen i människa med Episurf Medicals individanpassade implantat genomfördes med perfekt positionering.
Organisation och medarbetare
I syfte att minimera kostnader och upprätthålla stor flexibilitet
använder sig Episurf Medical i hög utsträckning av konsulter och
andra samarbetspartners vilket medför att resurser kan allokeras
efter behov och projekt samt att rätt expertis kan tas in vid rätt tillfälle. I takt med att bolaget utvecklas och dess produkter kommer
närmare kommersialisering förlägger Episurf Medical fler funktioner
inom den egna organisationen.

»	Utvecklingen av orderhanteringssystemet μiFidelity® slutfördes.

Antalet medarbetare vid årets slut uppgick till 6 (4), varav kvinnor 3
(3). Medelantalet anställda under året var 5 (3), varav kvinnor 3 (2).

»	Från och med första kvartalet 2012 aktiveras bolagets utvecklingskostnader ej längre i bolagets balansräkning utan kostnadsförs i den period de uppkommer. Alla jämförelsebelopp har justerats. Den ackumulerade effekten av ändrad redovisningsprincip
uppgår till -8 339 589 kr och har redovisats i eget kapital.

Miljö, etik och ansvar
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 Medical lämnade en ansökan till Läkemedelsverket för
att få inleda en första klinisk prövning.

Episurf Medicals bidrag till samhället är att erbjuda människor med
smärtsamma ledskador ett längre, aktivare samt friskare liv genom
att tillgängliggöra effektiva, minimalt invasiva skräddarsydda behandlingsalternativ.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
»	
Rhenman & Partners Asset Managements topprankade globala
hälso- och sjukvårdsfond, Rhenman Healthcare Equity L/S, investerade i Episurf Medical.
»	Studie som bekräftar vikten av god precision vid insättning av
Episurf Medicals implantat publicerades on-line i den vetenskapliga tidskriften Osteoarthritis and Cartilage.

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.
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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.
Omsättning och resultat
Episurf Medicals omsättning för året uppgick till 0 MSEK (0). Rörelsens kostnader uppgick till 15,7 MSEK (9,9). Kostnadsökningen
jämfört med föregående år beror främst på ökad utvecklingstakt
och uppstart av klinisk prövning samt högre personalkostnader.
Rörelseresultatet uppgick till -16,3 MSEK (-10,2) och resultat efter
finansiella poster uppgick till -15,8 MSEK (-9,6). Resultatet per
aktie uppgick till -2,5 SEK (-2,1).
Finansiell ställning och likviditet
Episurf Medicals kassa och likvida medel vid årets slut uppgick till
23,1 MSEK (39,6). Kassaflödet från den löpande verksamheten
före förändring i rörelsekapitalet uppgick till -15,2 MSEK (-9,3).
Egna kapitalet vid årets slut uppgick till 24,4 MSEK (40,2) och soliditeten uppgick till 87,4% (95,2). Eget kapital per aktie uppgick till
3,81 SEK (6,27).

Styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat
Till årsstämmans förfogande står följande medel:
SEK
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa

38 241 734
-15 769 779
22 471 955

Styrelsen föreslår att medlen disponeras så att i ny räkning överförs
22 471 955 SEK.
Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser med til�läggsupplysningar.
Utdelning
Episurf har historiskt aldrig lämnat någon utdelning och då bolaget
befinner sig i en fas av utveckling av bolagets produktportfölj
investeras överskott av kapital i verksamheten. Styrelsen har till
följd av detta föreslagit att ingen aktieutdelning lämnas för räkenskapsåret 2012-01-01 till 2012-12-31.
Framtidsutsikter
Episurf Medical meddelade under fjärde kvartalet 2012 att bolaget
beräknas erhålla CE-märkning 1 år tidigare än aviserat. Detta innebär
att bolaget kan tidigarelägga marknadsintroduktionen av Episealer®
Knee väsentligt. En kontrollerad produktlansering i vissa utvalda europeiska länder har inletts och planeras att fortsätta under det kommande året. Detta kan innebära att bolaget erhåller vissa försäljningsintäkter redan under 2013, 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® Knee.
Episurf Medicals kassa och likvida medel uppgick vid årets slut till
23 MSEK. Med nuvarande verksamhet, utvecklingstakt och personalstyrka är styrelsens och vd:s bedömning att befintliga medel
täcker bolagets kapitalbehov under de kommande 12 månaderna.
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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. 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. Det
totala antalet aktier i bolaget var vid årets slut 6 400 000, varav
3 108 208 A-aktier och 3 291 792 B-aktier. Antalet aktieägare uppgick vid årets slut till 786.
Aktiekapitalet vid årets slut uppgick till 1 920 000 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.
Certified Advisor
Episurf Medicals Certified Adviser på NASDAQ OMX First North är
Pareto Öhman AB.
Närstående transaktioner
Till aktieägare och styrelseledamoten Leif Ryd har konsultarvode
utgått med 96 000 SEK och till styrelseledamoten Jeppe Magnusson har konsultarvode utgått med 24 149 SEK under verksamhetsåret 2012. Till styrelseordförande samt till styrelsens ledamöter är
uppbokat styrelsearvode om 100 000 SEK till vardera, totalt
400 000 SEK (150 000).
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 en ömsesidig uppsägningstid om sex månader.
Till verkställande direktören har under året utgått lön och ersättningar med 732 960 SEK (714 720) samt pensionskostnader med
124 334 SEK (65 061).

Incitamentsprogram
Vid Episurf Medical årsstämma 2010 beslutades att emittera
300 000 teckningsoptioner i tre olika serier till bolagets vd, varav:
»	100 000 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;
»	100 000 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
»	100 000 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.
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 2012 har inga teckningsoptioner av serie A
eller B nyttjats.
Per den 31 december 2012 var 100 000 teckningsoptioner av serie
C utestående.
Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökar aktiekapitalet med
15 000 SEK. Villkoren för teckningsoptionerna föreskriver även en
omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje
teckningsoption ger rätt att teckna bland annat för det fall bolaget
genomför en split/sammanläggning eller en nyemission av aktier
med företrädesrätt för aktieägarna.
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
genomförandet av tester på människor för Episealer® Knee, där de
huvudsakliga undersökningsparametrarna är smärta och funktion.
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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
50 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.

Övrig information
Årsstämman 2012 beslutade 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.
Styrelsen föreslog att vid en extra bolagsstämma i Episurf Medical
AB den 3 april 2013 besluta om en riktad nyemission om 5 000 016
SEK.
Episurf Medicals styrelse känner inte till några aktieägaravtal eller
andra överenskommelser mellan befintliga eller blivande aktieägare
i Episurf Medical som syftar till gemensamt inflytande över bolaget.
Bolagsstyrning
Episurf Medicals bolagsorgan består av bolagsstämma, styrelse,
verkställande direktör och revisor. Till grund för styrningen av bolaget ligger bland annat bolagsordningen antagen på ordinarie bolagsstämma 2011-06-30, den svenska aktiebolagslagen, NASDAQ
OMX First North´s regelverk för emittenter samt andra tillämpliga lagar och regler. Bolaget tillämpar i dagsläget inte Svensk kod för
bolagsstyrning (”Koden”).
Bolagsstämma
Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och ska enligt
bolagsordningen hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets 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 2012 hölls måndagen den 4 juni 2012. På årsstämman
fattades följande beslut:
»	
Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen samt
att disponera resultatet enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.
» 	Det beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande
direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.
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» 	Det beslutades att arvode till styrelsen ska utgå med 100 000 kr
till envar av styrelseledamöterna samt att ersättning till revisorn
ska utgå enligt räkning.
»	Till styrelseledamöter intill nästa årsstämma omvaldes Saeid
Esmaielzadeh (ordförande), Thomas Nortoft och Leif Ryd samt
nyvaldes Jeppe Magnusson. Till styrelsesuppleant omvaldes
Ashkan Pouya.
» 	Till revisor valdes Ernst & Young Aktiebolag med Beata Lihammar
som huvudansvariga revisor.
» 	
Det 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.
» Det beslutades att det skulle inrättas en valberedning.
Valberedning
Episurf Medicals årsstämma 2012 uppdrog åt styrelsens ordförande att senast den 15 oktober sammankalla de tre röstmässigt
största aktieägarna i bolaget, vilka sedan ska utse en ledamot vardera som tillsammans med styrelsens ordförande ska utgöra valberedning inför Episurf Medicals årsstämma 2013. I enlighet med
detta har valberedningen följande sammansättning:
» Saeid Esmaeilzadeh, styrelseordförande i Episurf Medical AB.
» 	Ashkan Pouya, styrelseordförande i Serendipity Ixora Fund AB
(publ) och styrelsesuppleant i Episurf Medical AB.
» 	Mikael 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.
» 	
Mikael 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 58,43% av det totala röstetalet.

Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning ska enligt bolagsordningen,
en eller två revisorer med eller utan suppleanter utses eller ett registrerat revisionsbolag. Bolagsstämman utser bolagets revisor.
På årsstämman 2012 valdes Ernst & Young Aktiebolag till bolagets
revisor med Beata Lihammar som huvudansvariga revisor.
Styrelse
Styrelsen skall enligt bolagsordningen bestå av lägst 3 och högst 8
ledamöter med högst 2 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.
Episurfs verkställande direktör ansvarar för bolagets löpande förvaltning i enlighet med reglerna i aktiebolagslagen (2005:551). I
enlighet med aktiebolagslagen har Episurfs styrelse fastställt en
skriftlig arbetsordning för sitt arbete. Den nu gällande arbetsordningen och vd-instruktionen antogs vid styrelsens sammanträde
den 11 april 2012. Arbetsordningen reglerar bland annat hur styrelsens arbete skall bedrivas och vilka ärenden som skall behandlas
av styrelsen.
Vid årsstämman 2012 valdes styrelse enligt nedanstående tabell.
Under 2012 höll styrelsen sammanlagt 9 möten.
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Styrelsens sammansättning och närvaro under 2012
Namn och funktion
Saeid Esmaeilzadeh, ordförande
Leif Ryd, styrelseledamot
Thomas Nortoft, styrelseledamot
Jeppe Magnusson, styrelseledamot
Ashkan Pouya, styrelsesuppleant

Invald

Arvode

Mötesnärvaro

Oberoende

2008
2008
2010
2012
2011

100 000
100 000
100 000
100 000
-

9 av 9
9 av 9
9 av 9
7 av 9**
2 av 9

Nej*
Ja
Ja
Ja
Nej*

	
*Saeid Esmaeilzadeh och Ashkan Pouya bedöms inte vara oberoende eftersom de är större aktieägare i bolaget (via eget innehav eller via bolag). Övriga styrelseledamöter bedöms vara oberoende av såväl bolaget som större aktieägare.

	**Jeppe Magnusson valdes in som styrelseledamot på ordinarie årsstämma 4 juni 2012.
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FINANSIELL INFORMATION
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FINANSIELLT SAMMANDRAG

(SEK)
2012

2011

Nettoomsättning
Rörelsens kostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat före skatt
Skatt
Periodens resultat

-15 728 925
-573 710
-16 302 635
532 856
-15 769 779
-15 769 779

-9 872 273
-287 327
-10 159 600
522 978
-9 636 622
-9 636 622

BALANSRÄKNING

2012

2011

2 526 337
120 592
2 190 352
23 075 008
27 912 289
24 391 955
3 520 334
27 912 289

1 627 027
100 487
864 709
39 613 305
42 205 528
40 161 734
2 043 794
42 205 528

2012

2011

-15 196 069

-9 349 295

150 897
-1 493 125
-

257 541
-1 533 445
43 222 610

-16 538 297
39 613 305
23 075 008

32 597 411
7 015 894
39 613 305

2012

2011

718%
87%
24 391 955
-

1980%
95%
40 161 734
-

RESULTATRÄKNING

Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Övriga omsättningstillgångar
Likvida medel
Tillgångar
Eget Kapital
Kortfristiga skulder
Eget Kapital och skulder

KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapitalet
Förändring rörelsekapitalet
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringverksamheten
Förändring av likvida medel
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid periodens slut

NYCKELTAL
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
Justerat eget kapital
Utdelning
Finansiella definitioner
Kassalikviditet: Omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder
Soliditet: Eget kapital i procent av balansomslutningen
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RESULTATRÄKNING

2012-01-01-2012-12-31

2011-01-01-2011-12-31

-

-

-11 566 638
-4 162 287
-573 710
-16 302 635

-7 568 685
-2 303 588
-287 327
-10 159 600

Rörelseresultat

-16 302 635

-10 159 600

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

533 297
-441
-15 769 779

526 704
-3 726
-9 636 622

Resultat före skatt

-15 769 779

-9 636 622

-15 769 779

-9 636 622

(SEK)

Not

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Summa intäkter
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar materiella och immateriella anläggningstillgångar
Rörelsens kostnader

Skatt på periodens resultat
Årets resultat

3, 10
2
4

11
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BALANSRÄKNING
(SEK)

Not

2012-12-31

2011-12-31

2 526 337
2 526 337

1 627 027
1 627 027

120 592
120 592

100 487
100 487

2 646 929

1 727 514

414 049

-

701 858
1 074 445
2 190 352

717 643
147 066
864 709

Kassa och bank

23 075 008

39 613 305

Summa omsättningstillgångar

25 265 360

40 478 014

SUMMA TILLGÅNGAR

27 912 289

42 205 528

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Patent
Summa Immateriella anläggningstillgångar

5

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Summa Materiella anläggningstillgångar

6

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m.m
Färdiga varor och handelsvaror
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa Kortfristiga fordringar
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8

BALANSRÄKNING
(SEK)
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Summa Bundet eget kapital

Not

Summa Eget kapital

Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

2011-12-31

1 920 000
1 920 000

1 920 000
1 920 000

53 598 470
-15 356 736
-15 769 779
22 471 955

53 598 470
-5 720 114
-9 636 622
38 241 734

24 391 955

40 161 734

1 615 331
295 533
1 609 470
3 520 334

1 127 974
214 328
701 492
2 043 794

3 520 334

2 043 794

27 912 289

42 205 528

inga
inga

inga
inga

7

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Periodens resultat
Summa Fritt eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa Kortfristiga skulder

2012-12-31

9
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KASSAFLÖDESANALYS
(SEK)

2012-12-31

2011-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Avskrivningar

-16 302 635
573 710

-10 159 600
287 327

533 297
-441

526 704
-3 726

-15 196 069

-9 349 295

-1 325 643
1 476 540
150 897

-250 903
508 444
257 541

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-15 045 172

-9 091 754

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella tillgångar
Förvärv av materiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-1 446 067
-47 058
-1 493 125

-1 441 341
-92 104
-1 533 445

-

43 222 610
43 222 610

-16 538 297
39 613 305
23 075 008

32 597 411
7 015 894
39 613 305

Erhållen ränta
Erlagd ränta
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapitalet
Förändringar i rörelsekapitalet
Minskning/ökning av kortfristiga fordringar
Ökning av kortfristiga skulder
Förändringar i rörelsekapitalet

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Förändring av likvida medel
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut
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NOTER
Not 1 - Redovisnings-och värderingsprinciper
Allmänt
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen samt Bokföringsnämnden allmänna råd.
Immateriella anläggningstillgångar
Patent
Avskrivningar görs med 20% per år.
Kostnader för forskning och utveckling
Från och med den första januari 2012 aktiveras ej längre bolagets utvecklingskostnader i bolagets balansräkning utan kostnadsförs i den
period de uppkommer. För att uppnå jämförelsebarhet med tidigare redovisade perioder har alla jämförelsebelopp justerats som om den
nya redovisningsprincipen alltid tillämpats. Den ackumulerade effekten av ändrad redovisningsprincip uppgår till -8 339 589 kr och har
redovisats i eget kapital.			
Materiella anläggningstillgångar		
Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt över
tillgångens beräknade livslängd. Följande avskrivningsprocent har tillämpats.
Anläggningstillgångar
Avskrivningar görs med 20% per år.
Fordringar
Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning.
Not 2 - Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse
Anställda
Antal anställda i medeltal
Varav kvinnor
(SEK)
Styrelse
VD
Övriga anställda
Sociala avgifter
Summa

2012

2011

5
3

3
2

2012

2011

400 000
732 960
1 840 392
934 217
3 907 569

150 000
714 720
513 151
517 601
1 895 472

Till verkställande direktören har under året utgått lön och ersättningar med 732 960 SEK (714 720) samt pensionskostnader med 124 334
SEK (65 061). 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. Till aktieägare och styrelseledamoten Leif Ryd har konsultarvode utgått med 96 000 SEK
(48 000) och till styrelseledamoten Jeppe Magnusson har konsultarvode utgått med 24 149 SEK (0) under verksamhetsåret 2012. Till
styrelsordförande samt till styrelsens ledamöter är uppbokat styrelsearvode om 100 000 SEK till vardera, totalt 400 000 SEK (150 000).
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Könsfördelning
Styrelseledamöter

2012

2011

4
4

4
4

2012

2011

3
3
6

3
1
4

2012

2011

100 500
100 500

75 000
75 000

2012

2011

546 758
26 953
573 711

278 768
8 559
287 327

2012-12-31

2011-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2 026 860
1 446 067
3 472 927

585 518
1 441 342
2 026 860

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

-399 833
-546 757
-946 590
2 526 337

-121 065
-278 768
-399 833
1 627 027

Kvinnor
Män

Verkställande direktör och andra befattningshavare
Kvinnor
Män

Not 3 - Arvoden till Revisorer
(SEK)
Ernst & Young
Revisionsuppdraget
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
Skatterådgivning
Övrig tjänster
Summa

Not 4 - Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
(SEK)
Patent
Inventarier
Summa

Not 5 - Immateriella tillgångar
Patent
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Not 6 - Materiella tillgångar
Inventarier

2012-12-31

2011-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

113 281
47 058
160 339

21 177
92 104
113 281

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

-12 794
-26 953
-39 747
120 592

-4 235
-8 559
-12 794
100 487

Not 7 - Eget Kapital
Den 31 december 2012 uppgick antal aktier i bolaget till 6 400 000 fördelat på 3 108 208 A-aktier och 3 291 792 B-aktier.
Förändringar eget kapital i sammandrag (SEK)
Ingående eget kapital 2008-10-06
Aktieägartillskott*
Årets resultat
Eget kapital 2009-12-31

Aktiekapital

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Totalt

100 000
100 000

1 200 000
1 200 000

-1 230 931
-1 230 931

100 000
1 200 000
-1 230 931
69 069

Aktiekapital

Överkurs
-fond

Balanserat
resultat

Årets
resultat

100 000

-

1 200 000
-690 690

-540 241

759 759
-690 690

100 000
432 000
8 000
100 000
640 000

0
3 992 000
7 663 860
11 655 860

509 310
-432 000
-540 241
-462 931

-540 241
540 241
-5 257 183
-5 257 183

69 069
4 000 000
7 763 860
-5 257 183
6 575 746

Aktiekapital

Överkurs
-fond

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Totalt

640 000

11 655 860

227 759
-3 161 620

-2 786 253

9 737 366
-3 161 620

640 000
1 280 000
1 920 000

11 655 860
41 942 610
53 598 470

-2 933 861

-2 786 253

-2 786 253
-5 720 114

2 786 253
-9 636 622
-9 636 622

6 575 746
43 222 610
0
-9 636 622
40 161 734

*Ovillkorat aktieägartillskott uppgår till 1 200 000

Förändringar eget kapital i sammandrag (SEK)
Ingående eget kapital 2010-01-01
Effekt av byte av redovisningsprincip
Ingående eget kapital justerat i enlighet
med ny redovisningsprincip
Fondemission
Nyemission
Nyemission
Överföring av föregående års resultat
Årets resultat
Eget kapital 2010-12-31
Förändringar eget kapital i sammandrag (SEK)
Ingående eget kapital 2011-01-01
Effekt av byte av redovisningsprincip
Ingående eget kapital justerat i enlighet
med ny redovisningsprincip
Nyemission
Överföring av föregående års resultat
Periodens resultat
Eget kapital 2011-12-31

Totalt
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Förändringar eget kapital i sammandrag (SEK)
Ingående eget kapital 2012-01-01
Effekt av byte av redovisningsprincip
Ingående eget kapital justerat i enlighet
med ny redovisningsprincip
Överföring av föregående års resultat
Periodens resultat
Eget kapital 2012-12-31

Aktiekapital

Överkursfond

Balanserat
resultat

Årets
resultat

1 920 000

53 598 470

-2 558 494
-8 339 589

-4 458 653

1 920 000

53 598 470
53 598 470

1 920 000

Totalt
48 501 323
-8 339 589

-10 898 083 -4 458 653 40 161 734
0
-4 458 653
4 458 653
- -15 769 779 -15 769 779
-15 356 736 -15 769 779 24 391 955

Not 8 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
(SEK)
Bankränta Nordea för 2012
Hyra
Programlicenser
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa

2012-12-31

2011-12-31

533 151
72 100
120 459
348 735
1 074 445

71 500
75 566
147 066

2012-12-31

2011-12-31

525 680
218 270
865 520
1 609 470

197 130
124 878
379 484
701 492

Not 9 - Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader
(SEK)
Upplupna styrelsearvoden
Upplupna semesterlöner
Övriga förutbetalda intäkter och upplupna kostnader
Summa
Not 10 - Närstående transaktioner
Konsultförhållande finns med styrelseledamötena Leif Ryd och Jeppe Magnusson. Till aktieägare och styrelseledamoten Leif Ryd har
konsultarvode utgått med 96 000 SEK (48 000) och till styrelseledamoten Jeppe Magnusson har konsultarvode utgått med 24 149 SEK
(0) under verksamhetsåret 2012. Till styrelsordförande samt till styrelsens ledamöter är uppbokat styrelsearvode om 100 000 SEK till
vardera, totalt 400 000 SEK (150 000)			
Not 11 - Skatter
Bolagets ansamlade underskottsavdrag uppgår per den 31 december 2012 till 31 816 418 SEK (7 760 689). Uppskjuten skattefordran
har värderats till noll då man i nuläget inte kan bedöma när det skattemässiga underskottsavdraget kan komma att utnyttjas.		
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ÅRSREDOVISNINGENS
UNDERTECKNADE
Stockholm den 3 april 2013

Saeid Esmaeilzadeh, Ordförande					

Jeppe Magnusson, Styrelseledamot

Leif Ryd, Styrelseledamot						

Thomas Nortoft, Styrelseledamot

Nina Bake, VD

Vår revisionsberättelse har lämnats in den 3 april 2013
Ernst & Young AB

Beata Lihammar
Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till årsstämman i Episurf Medical AB (publ), org.nr 556767-0541
Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Episurf Medical AB
(publ) för räkenskapsåret 2012-01-01 - 2012-12-31. Bolagets årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på
sidorna 16-33.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för
årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen
och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen 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 inte innehåller
väsentliga felaktigheter.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och
balansräkningen.
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört enrevision
av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för
Episurf Medical AB (publ) för 2012-01-01 - 2012-12-31.
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 av 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.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att
bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen,
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 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 årsredovisningen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår
revision av årsredovisningen 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 styrelseledamot 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.

Stockholm den 3 april 2013
Ernst & Young AB

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av Episurf Medical ABs (publ) finansiella ställning
per den 31 december 2012 och av dess finansiella resultat och
kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

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.

Beata Lihammar
Auktoriserad revisor
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