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Bokslutskommuniké 2012 i sammandrag
Episurf Medical AB (publ)

Den fullständiga bokslutskommunikén har publicerats på engelska och offentliggjordes den 21 februari 2013, 
samt finns tillgänglig på bolagets hemsida: www.episurf.com 
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BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012
I SAMMANDRAG
Fjärde kvartalet, oktober – december 2012 jämfört med 2011
» Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 916 563 SEK  
   ( -3 103 074)
» Resultatet per aktie uppgick till -0,92 SEK (-0,48)
     
Helår 2012 jämfört med 2011
» Resultatet efter finansiella poster uppgick till -15 769 779 SEK  
   (-9 636 622)
» Antal aktier vid periodens utgång var 6 400 000 (6 400 000)
» Genomsnittligt antal aktier var 6 400 000 (4 628 694)
» Resultatet per aktie uppgick till -2,46 SEK (-2,08)
» Eget kapital per aktie uppgick till 3,81 SEK (6,27 )
» Kassa och likvida medel vid årets slut uppgick till 23 MSEK
» Antal anställda vid periodens slut var 6 (4)
» Soliditeten uppgick till 87,4 % (95,2%)
     
Väsentliga händelser, oktober – december 2012 
» Episurf Medical meddelade att bolaget beräknas erhålla CE-
märkning 1 år tidigare än aviserat. Därmed beräknas bolaget 
kunna tidigarelägga marknadsintroduktionen av Episealer knee® 
väsentligt.

» 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 utsåg Peter Rautio till försäljningschef. Han 
kommer att ansvara för försäljning av Episurf Medicals 
patientanpassade implantat för tidig behandling av broskskador.

» Episurf Medical AB genomförde tillsammans med Avanza Bank 
den andra av två ägarspridningar riktade mot allmänheten i Sverige. 
Ägarspridningen tillförde bolaget 180 nya aktieägare.

» Styrelsen och VD föreslog att ingen utdelning skulle lämnas för 
räkenskapsåret 2012-01-01 till 2012-12-31.

Väsentliga händelser, helår 2012
» Episurf Medical lämnade en ansökan till Läkemedelsverket för att 
få inleda en första klinisk prövning.

» Utvecklingen av orderhanteringssystemet µiFidelity slutfördes.

» 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.

» 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. 

» Episurf utsåg Anders Karlsson till utvecklingsansvarig för 
optimering av mjukvara hos bolaget. 

» Tre nya PCT-ansökningar lämnades in för att stärka bolagets 
patentportfölj avseende patientanpassade implantat.

» Under första kvartalet genomförde Episurf Medical AB i samarbete 
med Avanza Bank den första av två ägarspridningar riktade till 
allmänheten i Sverige. Den första ägarspridningen gav 300 nya 
aktieägare.

» 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 3 367 049 A-aktier 
och 3 032 951 B-aktier.

» Från och med första kvartalet 2012 aktiveras bolagets 
utvecklingskostnader ej längre i bolagets balansräkning utan 
kostnadsföras 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.

Detta är en svensk översättning och sammanfattning av bolagets 
bokslutskommuniké, som publiceras på engelska. Den fullständiga 
bokslutskommunikén publicerades den 21 februari 2013 och finns 
på bolagets hemsida, www.episurf.com



Episurf Medical AB (publ) | Bokslutskommuniké i sammandrag, januari - december 2012 | Org.nr. 556767-0541 3

VD HAR ORDET
Den 14 december 2012 var ett historiskt datum för Episurf Medical. 
För första gången opererades Episeales knee Condyle in i en 
patient. Operationen rapporterades som framgångsrik ur kirurgisk 
synvinkel. Den utfördes av i Stockholm av Dr. Nicolas Martinez 
Carranza under överinseende av Dr. Leif Ryd som sitter i styrelsen 
för Episurf Medical.

Den lyckade operationen bevisar 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.

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 
bedrevs 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 kraftigt 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 det första patientanpassade 
implantatet opererats in i människa. Vi planerar nya operationer 
under våren 2013 med den sista patienten rekryterad under 
sommaren 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 
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 förbereder 
nu produktlanseringen med ett fåtal väldigt 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. Vår första prioritet är 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.

Nina Bake, vd, Episurf Medical AB
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EPISURF MEDICAL AB (publ.)
Vision
Episurf Medicals vision är att vara en pionjär inom innovation och 
tillhandahålla lättanvända, effektiva och individuellt anpassade 
behandlingar till människor med smärta i leder.

Mission
Vi vet att varje patient är unik; därför gör vi individuellt anpassade 
implantat – perfekt individanpassade till varje patient. Därmed är vi 
övertygade o matt vi kan förbättra utfallet 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 kostnads-
effektiva 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.

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 inför operationen på basis av 
patientspecifika data.

Episurf Medicals metod har 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. 

Kontrakttillverkare används för all produktion vilket ger
skalbarhet och fullgod kontroll över tillverkningsprocessen.

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.

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
Från den 4 april 2013 kommer årsredovisningen att vara
tillgänglig på bolagets hemsida: www.episurf.se
 
För ytterligare information, kontakta:
Nina Bake, vd, Episurf Medical AB
Telefon: 073 612 55 63 e-post: nina.bake@episurf.com

Stockholm, 21 februari 2013
Episurf Medical AB (publ)

Episurf Medicals mål 2013
» CE-märkning av Episealer Knee Condyle®
» CE-märkning av 1-2 ytterligare produkter
» Produktlansering av Episealer Knee Condyle® i 5-10  
   ortopediska kliniker i Europa
» Produktlansering av åtminstone en product till
» Slutföra patientrekrytering till den pågående kliniska   
   studien
» Utvidga organisationen för att förbereda den fullskaliga  
   produktlanseringen under 2014
» Löpande certifiera ortopediska kirurger i användning av  
  µiFidelity och kirurgiska instrument för att operera in  
  Episealer Knee Condyle®


