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VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE
Med ”Episurf” eller ”Bolaget” avses häri, beroende på 
sammanhang, Episurf Medical AB (publ) eller den koncern i 
vilken Episurf Medical AB (publ) är moderbolag eller ett eller flera 
dotterföretag till Episurf Medical AB (publ). Med ”Koncernen” 
avses den koncern i vilken Episurf Medical AB (publ) är moderbolag.

Med anledning av Bolagets ansökan om upptagande till handel av 
Bolagets B-aktier på NASDAQ OMX Stockholm (”Noteringen”) har 
Bolaget upprättat detta prospekt (”Prospektet”).

Detta Prospekt har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om 
handel med finansiella instrument samt Kommissionens förordning 
(EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG. Prospektet 
har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med 
bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 §§ lagen (1991:980) om handel 
med finansiella instrument. Godkännandet och registreringen 
innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna är 
riktiga eller fullständiga.

För Prospektet och erbjudandet enligt Prospektet gäller svensk rätt. 
Tvist med anledning av detta Prospekt, erbjudandet och därmed 
sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk 
domstol exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första 
instans.

Episurf har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgärder 
för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan 
jurisdiktion än Sverige. Inga teckningsrätter, betalda tecknade 
aktier eller nya aktier (”Värdepapper”) får erbjudas, tecknas, 
säljas eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA förutom i 
enlighet med ett undantag från registreringskraven i United States 
Securities Act från 1933 (”Securities Act”). Erbjudandet riktar sig 
inte till personer med hemvist i USA, Australien, Singapore, Nya 
Zeeland, Japan, Kanada, Schweiz, Hongkong eller Sydafrika eller 
i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare 
Prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av 
svensk rätt. Prospektet får följaktligen inte distribueras i eller till 
någon jurisdiktion där distribution eller erbjudandet enligt detta 
Prospekt kräver sådana åtgärder eller strider mot reglerna i sådan 
jurisdiktion. Teckning och förvärv av Värdepapper i strid med 
ovanstående begränsningar kan vara ogiltig. Personer som mottar 
exemplar av detta Prospekt måste informera sig om och följa 
sådana restriktioner. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra 
brott mot tillämplig värdepapperlagstiftning. Episurf förbehåller sig 
rätten att efter eget bestämmande ogiltigförklara aktieteckning 
som Episurf eller dess uppdragstagare anser kan inbegripa en 
överträdelse eller ett åsidosättande av lagar, regler eller föreskrifter 
i någon jurisdiktion.

En investering i Värdepapper är förenat med risker, se avsnitt 
”Riskfaktorer”. När investerare fattar ett investeringsbeslut måste de 
förlita sig på sin egen bedömning av Episurf enligt detta Prospekt, 
inklusive föreliggande sakförhållanden och risker. Inför ett investe-
ringsbeslut bör potentiella investerare anlita egna professionella 
rådgivare samt noga utvärdera och överväga investeringsbeslutet. 
Investerare får endast förlita sig på informationen i detta Prospekt 
samt eventuella tillägg till detta Prospekt. Ingen person har fått 
tillstånd att lämna någon annan information eller göra några andra 
uttalanden än de som finns i detta Prospekt och, om så ändå 
sker, ska sådan information eller sådana uttalanden inte anses ha 
godkänts av Episurf och Episurf ansvarar inte för sådan information 

eller sådana uttalanden. Varken offentliggörandet av detta Prospekt 
eller några transaktioner som genomförs med anledning härav ska 
under några omständigheter anses innebära att informationen i 
detta Prospekt är korrekt och gällande vid någon annan tidpunkt 
än per dagen för offentliggörandet av detta Prospekt eller att det 
inte har förekommit någon förändring i Episurfs verksamhet efter 
nämnda dag.

Finansiell rådgivare i Noteringen är Pareto Securities AB (”Pareto 
Securities”) som biträtt Episurf i upprättandet av Prospektet. Pareto 
Securities har förlitat sig på information tillhandahållen av Bolaget 
och då samtliga uppgifter i Prospektet härrör från Episurf friskriver 
sig Pareto Securities från allt ansvar i förhållande till aktieägare i 
Bolaget och avseende andra direkta eller indirekta ekonomiska 
konsekvenser till följd av investerings- eller andra beslut som helt 
eller delvis grundas på uppgifter i Prospektet. Pareto Securities 
företräder Bolaget och ingen annan i samband med Noteringen. 
Pareto Securities ansvarar inte gentemot någon annan än Bolaget 
för tillhandahållandet av det skydd som erbjuds dess klienter eller 
för tillhandahållande av rådgivning i samband med Noteringen 
eller något annat ärende till vilket hänvisning görs i detta Prospekt. 
Pareto Securities är även emissionsinstitut avseende Noteringen. 

Framåtriktad information och marknadsinformation
Prospektet innehåller viss framåtriktad information som återspeg-
lar Episurfs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och 
operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, 
”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikatio-
ner eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, 
och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad 
information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl 
kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den 
är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad  
information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller 
utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig 
från vad som uttalas i framåtriktad information.

Faktorer som kan medföra att Episurfs framtida resultat och  
utveckling avviker från vad som uttalas i framåtriktad information 
innefattar, men är inte begränsade till, de som beskrivs i avsnittet 
”Riskfaktorer”. Framåtriktad information i detta Prospekt gäller endast 
per dagen för Prospektets offentliggörande. Episurf lämnar inga 
utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av 
framåtriktad information till följd av ny information, framtida händel-
ser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av till-
lämplig lagstiftning. 

Eftersom varje patient är unik designar Episurf patientspecifika im-
plantat och kirurgiska instrument som tillverkas på beställning för 
varje operation. Episurfs unika metod gör det möjligt att reparera 
fokala brosk- och benvävnadsdefekter i pre-artrosfas och över-
brygga klyftan mellan konservativa behandlingsmetoder, tidiga  
kirurgiska ingrepp och protesoperationer.

Presentation av finansiell information
Viss finansiell och annan information som presenteras i Prospektet 
har avrundats för att göra informationen lättillgänglig för läsaren. 
Följaktligen överensstämmer inte siffrorna i vissa kolumner exakt 
med angiven totalsumma. Förutom när så uttryckligen anges 
har ingen information i Prospektet granskats eller reviderats av  
Bolagets revisor.



A-aktier A-aktier i Episurf, onoterade

B-aktier
B-aktier i Episurf, noterade på NASDAQ OMX First North men med NASDAQ OMX Stockholms huvudlista som 
planerad handelsplats efter Noteringen

Episurf eller Bolaget
Episurf Medical AB (publ) eller den koncern vari Episurf Medical AB (publ) är moderbolag eller ett eller flera dot-
terföretag till Episurf Medical AB (publ)

Euroclear Euroclear Sweden AB

NASDAQ OMX Stockholm NASDAQ OMX Stockholm AB eller den reglerade marknad som drivs av NASDAQ OMX Stockholm AB

Pareto Securities Pareto Securities AB, som agerar finansiell rådgivare åt Bolaget 

Prospektet Föreliggande prospekt

SEK Svenska kronor

Styrelsen Styrelsen i Episurf 

USD Amerikanska dollar
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SAMMANFATTNING

Prospektsammanfattningar består av punkter som ska 
innehålla viss information. Dessa punkter är numrerade i 
avsnitt A–E (A.1–E.7). Denna sammanfattning innehåller 
de punkter som ska ingå i en sammanfattning avseende 
en notering av aktier på en reglerad marknad. Eftersom 
några punkter inte behöver ingå, kan det finnas luckor 
i numreringen av punkterna. Även om en punkt i och 

för sig ska ingå i nu aktuell sammanfattning kan det 
förekomma att relevant information beträffande sådan 
punkt saknas. I dessa fall innehåller sammanfattningen 
en kort beskrivning av informationskravet och med 
angivelsen ”Ej tillämplig”.

A.1 Varningar Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till Prospektet. 

Varje beslut om att investera i värdepapperen ska baseras på en bedöm-
ning av Prospektet i dess helhet från investerarens sida. 
Om yrkande avseende uppgifterna i Prospektet anförs vid domstol, kan 
den investerare som är kärande i enlighet med medlemsstaternas natio-
nella lagstiftning bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning 
av Prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. 

Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer som lagt fram sam-
manfattningen, inklusive översättningar därav, men endast om samman-
fattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna 
av Prospektet eller om den inte, tillsammans med de andra delarna av 
Prospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare när de över-
väger att investera i sådana värdepapper.

A.2 Finansiella mellanhänder Ej tillämpligt; finansiella mellanhänder förekommer ej.

Avsnitt A – Introduktion och varningar
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B.1 Firma och handelsbeteck-
ning

Bolagets registrerade firma och handelsbeteckning är Episurf Medical AB (publ).

B.2 Säte, bolagsform etc. Bolaget bildades i Sverige och har sitt säte i Stockholm. Bolaget är ett publikt 
aktiebolag och regleras av aktiebolagslagen (2005:551).

B.3 Huvudsaklig verksamhet Episurf är ett medicintekniskt bolag som erbjuder patientunika implantat 
och kirurgiska instrument för behandling av smärtsamma ledskador. Genom 
att kombinera expertis inom implantatutveckling med patenterad teknologi 
för individanpassad design och produktion kan Episurf tillverka implantat 
anpassade utifrån den enskilda patientens unika anatomi och skada i syfte att 
ge människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv.

Episurfs produktportfölj består initialt av det individanpassade implantatet 
Episealer® och de kirurgiska borrmallarna Epiguide®. Med hjälp av Episurfs 
μiFidelity®-system kan implantaten kostnadseffektivt individanpassas och 
kirurgin utföras med en relativit låg grad av invasivitet. Tekniken kan enkelt 
appliceras på människans samtliga leder. I ett första steg är Bolagets 
huvudfokus broskskador i knäleden.  

Episurfs primära marknad är behandling av broskskador av traumatisk eller 
degenerativt ursprung (pre-artros) som i obehandlat tillstånd leder till fullskalig 
artros.

B.4a Tendenser Episurf har som ambition att under 2014 lansera Bolagets andra och tredje 
produkt. Även om arbetet med kommersialiseringen av den första produkten 
har fortskridit väl enligt uppsatta mål kommer utrullning av tre produkter 
sätta höga krav på Bolaget. Episurf kommer simultant att ha stort fokus på 
produktutvecklingsarbetet i syfte att komplettera produktportföljen med nya 
produkter som efterfrågas på marknaden.

Att gå in i en ny fas då Bolaget ska bedriva försäljning och marknadsföring samt 
fortsatt produktutveckling kommer att ställa höga krav på att Bolaget har rätt 
kompetens och rätt strategier. Episurf har i detta syfte utökat ledningsgruppen 
med viktig spetskompetens. Bolaget bedriver även kliniska studier (för 
närvarande bedrivs en studie vilken beskrivs nedan) och kommer även i 
framtiden att ansöka om produktcertifiering gällande den europeiska och andra 
relevanta marknader. Dessa moment är alltid förknippade med vissa generella 
riskfaktorer.

Antalet drabbade av artros och ledskador antas fortsätta att öka, bland annat 
på grund av en åldrande befolkning, särskilt i västvärlden, och därmed också 
Episurfs potentiella framtida marknad. Behandling av artros och ledskador 
antas vidare bli mer och mer individanpassad framgent.

Potentiella framtida osäkerhetsfaktorer innefattar konkurrenters framgångar 
inom Episurfs målsegment, att Episurfs pågående kliniska studier påvisar att 
Episurfs implantat behöver utvecklas ytterligare, samt att Episurfs planerade 
produktlanseringar blir fördröjda.

Eftersom Bolaget inte har lanserat sina produkter brett på marknaden har 
Bolaget således inte bedrivit försäljning av några produkter och därför endast 
genererat begränsade försäljningsintäkter och Bolagets bedömning är att man 
kommer att redovisa förlust åtminstone under de närmaste åren.

B.5 Koncernen Episurf är moderbolag i Koncernen som består av tre helägda dotterbolag: 
Episurf IP-Management AB, Episurf Operations AB och Episurf Europe AB.

Avsnitt B – Emittent och eventuell garantigivare
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B.6 Större aktieägare Nedan visas Bolagets tio största aktieägare per den 31 mars 2014, inklusive därefter 
kända förändringar. 

Såvitt styrelsen för Episurf känner till, föreligger inte några aktieägaravtal eller andra 
överenskommelser mellan några av Episurfs aktieägare som syftar till gemensamt 
inflytande över Bolaget. Såvitt styrelsen för Episurf känner till finns det heller inga 
överenskommelser eller motsvarande avtal som kan komma att leda till att kontrollen över 
Bolaget förändras.

Ägare/förvaltare/depåbank Antal A-aktier Antal B-aktier Kapital Röster

SERENDIPITY IXORA FUND AB 1 368 943 - 17,2% 35,7%

KAUPTHING HF. - 334 223 4,2% 2,9%

AMF AKTIEFOND SMÅBOLAG - 310 112 3,9% 2,7%

SEB LONDON - LUXEMBURG, (SICAV FOND) - 304 428 3,8% 2,6%

LMK STIFTELSEN - 300 000 3,8% 2,6%

RYD, LEIF (PRIVAT OCH VIA BOLAG) 168 723 86 899 3,2% 5,2%

KJELL BEIJERS 80-ÅRSSTIFTELSE - 252 000 3,2% 2,2%

MIKAROS AB - 221 361 2,8% 1,9%

LÖNN, MIKAEL 50 000 170 000 2,8% 2,8%

ROBUR FÖRSÄKRING - 198 118 2,5% 1,7%

ÖVRIGA AKTIEÄGARE 182 855 4 008 917 52,7% 39,6%

Total 1 770 521 6 186 058 100,0% 100,0%

Källa: Euroclear per 31 mars 2014 samt därefter kända förändringar för Bolaget
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Resultaträkning i sammandrag 1 jan–31 mar 1 jan–31 dec

 Miljoner SEK Koncern
IFRS
2014

Koncern
IFRS
2013

Koncern 
IFRS 
2013

Moder
RFR 2

2013

Moder
RFR 2

2012

Rörelsens intäkter 0,5 — 2,2 1,7 —

Personalkostnader –1,7 –1,2 –6,9 –6,9 –4,2

Övriga externa kostnader –6,7 –4,0 –17,5 –17,0 –11,6

Av och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar

–0,4 –0,2 –1,1 –1,1 –0,6

Rörelseresultat –8,4 –5,4 –23,3 –23,3 –16,3

Finansiella intäkter 0,1 0,1 0,4 0,4 0,5

Finansiella kostnader –0,0 — –0,0 –0,0 –0,0

Resultat före skatt –8,2 –5,3 –22,8 –22,9 –15,8

Inkomstskatt — — — — —

Periodens resultat –8,2 –5,3 –22,8 –22,9 –15,8

Balans i sammandrag 1 jan–31 mar 1 jan–31 dec

 Koncern 
IFRS
2014

Koncern 
IFRS
2013

 Koncern
IFRS
2013

Moder 
RFR 2

2013

Moder 
RFR 2

2012
Miljoner SEK

Patent 5,2 3,0 4,7 — 2,5

Inventarier, verktyg och installationer 0,5 0,1 0,5 0,5 0,1

Övriga anläggningstillgångar — — — 5,5 —

Summa anläggningstillgångar 5,7 3,2 5,2 6,0 2,6

Omsättningstillgångar exklusive likvida medel 2,9 1,6 2,3 1,6 2,2

Likvida medel 59,4 18,0 68,9 68,7 23,1

Summa tillgångar 68,1 22,8 76,4 76,3 27,9

Eget kapital 63,5 19,1 71,6 71,6 24,4

Långfristiga skulder — — — — —

Kortfristiga skulder 4,6 3,8 4,8 4,6 3,5

Summa eget kapital och långfristiga skulder 68,1 22,8 76,4 76,3 27,9

Kassaflödesanalys i sammandrag 1 jan–31 mar 1 jan–31 dec

 Koncern 
IFRS
2014

Koncern 
IFRS
2013

 Koncern
IFRS
2013

Moder 
RFR 2

2013

Moder 
RFR 2

2012
Miljoner SEK

Kassaflöde från den löpande verksamheten före för-
ändring av rörelsekapital

–7,8 –5,1 –21,7 –21,7 –15,2

Förändringar i rörelsekapital –0,8 0,8 1,0 1,6 0,2

Kassaflöde från den löpande verksamheten –8,7 –4,3 –20,6 –20,0 –15,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten –0,9 –0,8 –3,6 –4,4 –1,5

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,2 — 70,1 70,1 —

Periodens kassaflöde –9,4 –5,1 45,8 45,6 –16,5

Likvida medel vid periodens början 68,9 23,1 23,1 23,1 39,6

Likvida medel vid periodens slut 59,4 18,0 68,9 68,7 23,1

B.7 Finansiell 
information i 
sammandrag
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Nyckeltal 1 jan–31 mar 1 jan–31 dec

 Koncern 
IFRS
2014

Koncern 
IFRS
2013

 Koncern
IFRS
2013

Moder 
RFR 2

2013

Moder 
RFR 2

2012Miljoner SEK

Intäktstillväxt n/a n/a n/a n/a n/a

Rörelsemarginal neg. neg. neg. neg. neg.

Nettomarginal neg. neg. neg. neg. neg.

Soliditet 93% 84% 94% 94% 87%

Räntebärande skuld, tusen SEK — — — — —

Skuldsättningsgrad 0% 0% 0% 0% 0%

Likvida medel 59,4 17,9 68,9 68,7 23,1

Avkastning på eget kapital neg. neg. neg. neg. neg.

Genomsnittligt antal anställda 9 6 7 7 5

 Data per aktie 1 jan–31 mar 1 jan–31 dec

 Koncern
IFRS
2014

Koncern
IFRS
2013

Koncern
IFRS
2013

Moder
RFR 2

2013

Moder
RFR 2

2012

Antal utestående A-aktier vid periodens slut 1 770 521 3 108 208 2 643 883 2 643 883 3 108 208

Antal utestående B-aktier vid periodens slut 6 183 465 3 291 792 5 310 103 5 310 103 3 291 792

Antal utestående aktier vid periodens slut 7 953 986 6 400 000 7 953 986 7 953 986 6 400 000

Genomsnittligt antal utestående aktier under 
perioden

7 953 986 6 400 000 7 856 064 7 856 064 6 400 000

Resultat per aktie, SEK –1,0 –0,8 –2,9 –2,9 –2,5

Eget kapital per aktie, SEK 7,98 2,98 9,0 9,1 3,8

Utdelning per aktie, SEK — — — — —

Aktiekurs vid periodens slut, SEK 63,25 22,50 65,50 65,50 24,00

Börsvärde vid periodens slut, Miljoner SEK 503,1 144,0 521,0 521,0 153,6

Definitioner av finansiella termer och nyckeltal

Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av totala intäkter under perioden.

Nettomarginal
Resultat efter skatt i procent av totala intäkter under perioden.

Soliditet
Eget kapital dividerat med balansomslutningen vid periodens utgång.

Räntebärande skuld
Summan av långfristiga och kortfristiga räntebärande skulder vid periodens utgång.

Skuldsättningsgrad
Räntebärande skuld vid periodens utgång i förhållande till eget kapital vid periodens utgång.

Avkastning på eget kapital
Resultat efter skatt dividerat med genomsnittet av ingående och utgående balans av eget kapital för perioden.

Resultat per aktie
Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier för perioden.

Eget kapital per aktie
Eget kapital vid periodens slut dividerat med utestående antal aktier vid periodens slut.

KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN
Episurf har ännu bara haft försumbara intäkter från försäljning av sina produkter och tjänster men erhöll under 
2013 1,7 miljoner SEK och första kvartalet 2014 0,4 miljoner SEK i form av Vinnova-bidrag. Rörelseförlusten 
ökade till 23,3 miljoner SEK under 2013 från 16,3 miljoner SEK under 2012 som ett resultat av ökade rörelsekost-
nader i takt med att Episurf expanderar.

Episurf tog in totalt 75 miljoner SEK före emissionskostnader under 2013 i form av två riktade nyemissioner och 
en nyemission med företrädesrätt.
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B.8 Utvald proformaredovisning Ej tillämplig; prospektet innehåller inte proformaredovisning.

B.9 Resultatprognos Ej tillämplig; prospektet innehåller inte resultatprognos.

B.10 Revisionsanmärkning Ej tillämplig; revisionsanmärkningar saknas.

B.11 Tillräckligt rörelsekapital Det är Bolagets bedömning att befintliga likvida medel täcker Bolagets 
rörelsekapitalbehov för minst de kommande tolv månaderna.

Avsnitt C – Värdepapper
C.1 Värdepapper som erbjuds B-aktier i Episurf (ISIN-kod SE0003491562).

C.2 Denominering Aktierna är denominerade i svenska kronor, SEK.

C.3 Totalt antal aktier i Bolaget Aktiekapitalet i Episurf uppgår till 2 386 973,70 SEK. Det totala antalet 
aktier i Episurf uppgår till 7 956 579, varav 1 770 521 A-aktier och 6186 058 
B-aktier. Varje aktie har ett kvotvärde om 0,30 SEK. 

C.4 Rättigheter som 
sammanhänger med 
värdepapperen

Vid bolagstämma får varje röstberättigad rösta för det fulla antalet 
innehavda och företräda aktier utan begräsning i rösträtten. A-aktier 
berättigar till tre röster och B-aktier till en röst per aktie. Varje aktie har 
samma rätt till utdelning och till eventuellt överskott som återstår efter 
likvidation av Bolaget. 

C.5 Inskränkningar i den fria 
överlåtbarheten

Ej tillämplig; aktierna är inte föremål för inskränkningar i den fria 
överlåtbarheten.

C.6 Upptagande till handel Aktierna handlas på NASDAQ OMX First North. Aktierna förväntas tas upp 
för handel på NASDAQ OMX Stockholm. Planerad första dag för handel är 
den 11 juni 2014. 

C.7 Utdelningspolicy Episurf har inte lämnat några utdelningar sedan Bolagets start och 
avser inte att lämna utdelning inom överskådlig framtid, varför ingen 
utdelningspolicy antagits.
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Avsnitt D – Risker
D.1 Risker relaterade till emittenten 

eller branschen
Innan en investerare investerar i Bolaget är det viktigt att noggrant 
analysera de risker som är förknippade med Bolaget och den bransch 
som Bolaget verkar i. Nedan presenteras ett icke uttömmande antal risker 
som kan ha inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella 
ställning.

Episurf befinner sig i ett tidigt skede och har nyligen påbörjat en 
kontrollerad produktlansering. Bolaget är ett utvecklingsbolag som 
historiskt endast har genererat begränsade intäkter och förväntas gå 
med förlust de närmsta åren, vilket innebär att Bolaget är beroende av 
ett framgångsrikt utvecklings- och kommersialiseringsarbete. Bolaget är 
beroende av att uppnå acceptans för sina produkter på marknaden, vilket 
bland annat påverkas av konkurrens från andra produkter, varav vissa 
redan är etablerade bland läkare och på marknaden, av att den pågående 
kontrollerade produktlanseringen faller väl ut, och av att Bolagets teknologi 
är ny på de avsedda användningsområdena. Bolaget är vidare beroende 
av att kunna ingå distributions-, samarbets- och andra avtal samt av ett 
stort antal olika tillstånd och ersättningssystem och därtill hörande lagar, 
regelverk, beslut och praxis (vilka kan förändras) samt av de krav som 
ställs av potentiella samarbetspartners och andra – såväl förändringar 
i regler som ställda krav kan innebära att Bolagets kostnader ökar eller 
att planerad produktutveckling försenas eller försvåras. Bolaget är vidare 
beroende av att erhålla och bibehålla immaterialrättsligt skydd (såsom 
patent) i bl.a. USA, EU och Asien, och det finns en risk att Bolagets inte 
uppnår fullgott skydd genom sådana immateriella rättigheter eller att 
Bolaget inkräktar på andras immateriella rättigheter. Vidare är Bolaget 
beroende av sin know-how och sina företagshemligheter, och det är inte 
möjligt att helt skydda sig mot obehörig spridning av sådan information. 
Bolaget att kan därtill ha ytterligare finansieringsbehov och är beroende 
av nyckelpersoner, och då det råder hård konkurrens om sådana 
nyckelpersoner kan Bolaget ha svårigheter att rekrytera eller behålla sådan 
personal.

Det kan även finnas risker relaterade till Bolaget och branschen som för 
närvarande inte är kända för Bolaget.

D.3 Risker relaterade till 
värdepapperna

Risker relaterade till aktien innefattar bland annat den framtida aktiekursen 
kan komma att utvecklas i negativ riktning, bland annat på grund av 
försäljningar eller emissioner, det ekonomiska klimatet, marknadsräntor, 
kapitalflöden, politisk osäkerhet eller marknadsbeteenden. Vidare kan 
kursen på aktien komma att fluktuera till följd av faktorer som inte relaterar 
till Bolagets verksamhet och även vid en positiv utveckling för Bolaget 
kan en investerare komma att göra förlust. Utspädning av befintligt 
aktieinnehav kan ske genom exempelvis nyemissioner för att anskaffa 
kapital, vilket även kan påverka kursen på aktierna negativt. Slutligen 
kan utdelning på Aktierna komma att utebli, såväl till följd av Bolagets 
möjligheter att lämna utdelning som av aktieägares beslut.

Det kan även finnas risker relaterade till Aktien som för närvarande inte är 
kända för Bolaget.
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Avsnitt E – Erbjudande
E.1 Emissionsbelopp och 

emissionskostnader
Ej tillämplig; Bolaget erbjuder inga nya värdepapper.

E.2a Motiv och användning av 
emissionslikviden

Ej tillämplig; Bolaget erbjuder inga nya värdepapper.

E.3 Erbjudandets former och villkor Ej tillämplig; Bolaget erbjuder inga nya värdepapper.

E.4 Intresse som har betydelse för 
erbjudandet

Ej tillämplig; Bolaget erbjuder inga nya värdepapper.

E.5 Lock-up avtal Serendipity Ixora AB (”Ixora”) och Leif Ryd (genom bolag) har genom 
avtal ingångna den 27 mars 2014 gentemot Pareto Securities åtagit sig att 
under 18 månader, med vissa förbehåll, inte utan medgivande från Pareto 
Securities sälja några aktier i Bolaget. Åtagandena gäller inte i det fall ett 
offentligt uppköpserbjudande riktas till samtliga aktieägare i Bolaget. Ixoras 
åtagande gäller inte heller om samtliga Ixoras aktier överlåts till en enda 
köpare eller delas ut till Ixoras aktieägare (och då ska Ixoras åtagande att 
inte sälja aktier tas över av de personer som slutligt kontrollerar Ixora).

E.6 Utspädningseffekt Ej tillämplig; Bolaget erbjuder inga nya värdepapper.

E.7 Kostnader som åläggs 
investerare

Ej tillämplig; Bolaget ålägger inte investerare några kostnader.
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RISKFAKTORER

Nedan anges några av de risker som kan få betydelse för Episurfs verksamhet och framtida utveckling. Riskfaktorerna 
är inte rangordnade efter sannolikhet, betydelse eller potentiell påverkan på Koncernens verksamhet, resultat eller 
finansiella ställning. Beskrivningen av riskfaktorer är inte fullständig utan innehåller endast exempel på sådana 
riskfaktorer som en investerare bör beakta tillsammans med övrig information i detta Prospekt. Följaktligen skulle 
ytterligare riskfaktorer som för närvarande inte är kända eller som för tillfället inte anses vara betydande också 
kunna påverka Koncernens verksamhet, resultat eller finansiella ställning. Värdet på en investering i Episurf kan 
komma att påverkas väsentligt om någon av de nedan angivna riskfaktorerna förverkligas. Investerare uppmanas 
därför att göra sin egen bedömning av nedan angivna och andra potentiella riskfaktorers betydelse för Episurfs 
verksamhet och framtida utveckling. 

Episurf är ett utvecklingsbolag med begränsade histo-
riska intäkter

Episurf har sedan Bolaget inledde sin verksamhet 2009 
konsoliderat och vidareutvecklat en betydande kunskap om 
medicinsk forskning och utveckling av lösningar för repa-
rationer av broskskador i leder och har inlett en kommersi-
ell pre-lanseringsfas men har ännu inte, varken enskilt eller 
via partners, lanserat sina produkter brett på marknaden.  
Bolaget har således inte bedrivit försäljning av några pro-
dukter och därför endast genererat begränsade försälj-
ningsintäkter och Bolagets bedömning är att man kommer 
att redovisa förlust åtminstone under de närmaste åren. 
Bolaget är därför, i högre utsträckning än ett etablerat bolag 
med etablerade produkter och försäljning, beroende av ett 
framgångsrikt utvecklings- och kommersialiseringsarbete. 
Skulle de nuvarande produktkandidaternas fullskaliga intro-
duktion på marknaden försenas, fördyras eller helt utebli, 
skulle det kunna ha en väsentlig negativ påverkan på Kon-
cernens verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Risker relaterade till möjliga framtida intäkter

Episurfs intjäning är bland annat beroende av att Episurf 
lyckas ingå ytterligare avtal för distribution av Bolagets produkter. 
Möjligheten att ingå sådana avtal är bland annat beroende 
av Episurfs trovärdighet som potentiell partner och kvalite-
ten på Bolagets produkter. Det finns en risk att sådana avtal 
inte kan ingås eller endast kan ingås på för Bolaget ofördel-
aktiga villkor. För att ingå avtal kan potentiella distributörer 
på olika marknader och andra samarbetspartners, framfö-
rallt såvitt avser forskning och utveckling, ställa krav på att 
kompletterande studier utförs på Episurfs produkter, vilket 
kan innebära förseningar och fördyrningar för Bolaget. Om 
Episurf inte lyckas ingå avtal på för Bolaget fördelaktiga villkor, 
om sådana avtal leder till förseningar och fördyrningar eller 
om betalningar enligt avtalen försenas eller helt uteblir skul-
le det kunna ha en väsentlig negativ påverkan på Koncer-
nens verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Marknadsacceptans

Episurf verkar inom en konkurrensutsatt bransch och 
många andra företag bedriver forskning och utveckling 
av medicintekniska produkter, inklusive sådana som kan,  
eller kan komma att, konkurrera med Bolagets produkter 
och produktkandidater. Vidare kan forskning och utveck-
ling av produkter som inte direkt konkurrerar med Bolagets 
produkter delvis ersätta hela eller delar av Bolagets pro-
duktportfölj på marknaden, och följaktligen leda till lägre  
efterfrågan på Episurfs produkter. Episurf är verksamt på en 
marknad där många av Bolagets konkurrenter har väsent-
ligt större finansiella resurser än Bolaget.

Vidare omfattar Bolagets produkter ny teknologi som inte 
tidigare har använts för av Bolaget avsedda användnings-
områden och som måste konkurrera med mera etablerade 
behandlingar, som för närvarande är accepterade som stan-
dard. Således är möjligheten för Bolagets produkter att kon-
kurrera beroende av förändringar av etablerad praxis inom 
läkarkåren. Möjligheten för Episurf att uppnå acceptans för 
sina produkter inom läkarkåren och på marknaden är bland 
annat beroende av utfallet av den kontrollerade produktlan-
sering som för närvarande genomförs. Även om de produk-
ter som lanseras har genomgått såväl prekliniska som klinis-
ka studier kan den kontrollerade produktlanseringen komma 
att inte få ett sammantaget positivt utfall. Vidare kan negativa 
händelser, under den kontrollerade produktlanseringen eller 
annars, orsakas av Episurfs produkter eller av felaktigt hand-
havande av Bolagets produkter, vilket skulle kunna påverka 
marknadsacceptansen negativt. Även om Episurf eller dess 
samarbetspartners inte i övrigt kan påvisa att en produkt i 
tillräcklig utsträckning är säker och effektiv kan det påverka 
marknadsacceptansen negativt.

Om Bolaget inte förmår att uppnå en tillräcklig grad av 
marknadsacceptans och effektivt kan konkurrera på mark-
naden skulle det kunna ha en väsentlig negativ påverkan på 

RISKER RELATERADE TILL EMITTENTEN OCH BRANSCHEN
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Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Beroende av ersättningssystem

Bolagets och dess partners möjligheter att framgångsrikt 
kommersialisera produkter, och möjligheterna till eventuell 
framtida försäljning, kommer bland annat bero på förekom-
sten av och nivån på ersättning för Bolagets produkter från 
försäkringsbolag, myndigheter och andra betalare av sjuk-
vårdsprodukter och tjänster. Dessa ersättningssystem är 
komplicerade och föränderliga, och det är som regel betalar-
nas ambition att pressa ner priserna på Bolagets produkter. 
Dessutom är det ofta avgörande för vilken ersättning som 
ska utgå hur produkten klassificeras internt av beställaren. 
Förändringar i befintliga regelverk eller klassificeringar, poli-
tiska beslut eller ändrad praxis bland myndigheter, försäk-
ringsbolag och andra beslutsfattare kan leda till att ersätt-
ningar för Episurfs framtida produkter blir lägre än förväntat 
eller helt uteblir, vilket skulle kunna ha en väsentlig negativ 
påverkan på Koncernens verksamhet, resultat och finan-
siella ställning.

Beroende av samarbetspartners

Episurf är ett forsknings- och utvecklingsintensivt bolag 
med en begränsad egen organisation och är därför i hög 
grad beroende av samarbeten med externa samarbetspart-
ners för att bedriva sin verksamhet med bibehållen flexi-
bilitet och tillgång till rätt expertis och kompetens. Vidare 
är Bolaget beroende av att i framtiden kunna inleda eller 
fördjupa samarbeten, bland annat avseende utveckling,  
tillverkning och distribution av sina produkter, särskilt i sam-
band med en eventuell framtida expansion av verksam-
heten för att möjliggöra en bredare marknadsintroduktion. 
Bolagets samarbeten med samarbetspartners kan komma 
att utvecklas negativt och Episurf kan komma att inte kunna 
ingå nya avtal eller endast kunna ingå avtal på för Bolaget 
ofördelaktiga villkor. De samarbetspartners som utför prekli-
niska eller kliniska studier kan komma att inte kunna upp-
rätthålla den kliniska och regulatoriska kvalitet som krävs för 
ett framtida myndighetsgodkännande. En eller flera samar-
betspartners kan komma att inte uppfylla sina åtaganden. 
Skulle någon av dessa risker inträffa skulle det kunna ha 
en väsentlig negativ påverkan på Koncernens verksamhet, 
resultat och finansiella ställning.

I och med att Bolagets produkter är individanpassade till-
verkas de på beställning inför en specifik operation. I det 
fall inte Bolaget kan leverera produkten i tid kan operationer 
behöva flyttas eller ställas in, vilket bland annat kan skada 
Bolagets renommé och leda till skadeståndsanspråk. Upp-
repade misslyckanden med att leverera produkter i tid, oav-
sett om detta beror på Bolaget eller dess samarbetspart-
ners och underleverantörer, skulle kunna ha en väsentlig 
negativ påverkan på Koncernens verksamhet, resultat och 
finansiella ställning.

Snabba förändringar i marknaden för ortopedisk medicin-
teknik kan göra Bolagets produkter obsoleta

Marknaden för medicinteknik utvecklas ständigt vad avser 
befintlig teknologi, nya teknologiska landvinningar och för-

bättringar av industriell know-how, och sådana förändringar 
kan i vissa fall vara snabba. Episurfs eventuella framgångar 
kommer således att till stor del bero på Bolagets förmå-
ga att anpassa sig till sådana externa faktorer, diversifiera 
projektportföljen och utveckla nya och konkurrenskraftigt 
prissatta produkter som möter kraven från de föränderliga 
behoven på marknaden. Vidare kan framtida tekniska land-
vinningar göra att Bolagets för tillfället eller i framtiden pla-
nerade produkter förlorar sitt kommersiella värde. Om Bola-
get inte kan anpassa sig till den tekniska utvecklingen skulle 
det kunna ha en väsentlig negativ påverkan på Koncernens 
verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Beroende av nyckelpersoner och kvalificerad personal
Episurfs verksamhet är i hög grad beroende av ett antal 
nyckelpersoner. Om någon eller några av dessa nyckelper-
soner skulle lämna Bolaget skulle det kunna försena eller 
försvåra Bolagets fortsatta forskning, utveckling och verk-
samhet. Bolaget är vidare beroende av att kunna attrahera 
och behålla kvalificerad personal. Det råder hård konkurrens 
om erfaren personal inom Bolagets verksamhetsområde 
och många av Episurfs konkurrenter har avsevärt större fi-
nansiella resurser än Bolaget vilket kan leda till att erforderlig 
personal inte kan rekryteras, eller endast kan rekryteras på 
ofördelaktiga villkor. Om Episurf inte kan rekrytera och be-
hålla nyckelpersoner och annan kvalificerad personal i den 
utsträckning och på de villkor som behövs skulle det kunna 
ha en väsentlig negativ påverkan på Koncernens verksam-
het, resultat och finansiella ställning.

Patientskador

Patienter som deltar i de kliniska studier och den kontrolle-
rade produktlansering som bedrivs av Bolaget kan komma 
att påverkas negativt av Bolagets produkter eller av att 
Bolagets produkter handhas på ett felaktigt sätt. Om så-
dana negativa effekter skulle uppstå skulle det kunna leda 
till att Bolagets produktutveckling försenas eller stoppas, 
eller leda till skadestånds- eller annat ansvar, vilket skulle 
kunna ha en väsentlig negativ påverkan på Koncernens 
verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Komplexa och föränderliga regelkrav

För att få marknadsföra medicintekniska produkter krävs 
att Bolaget, dess samarbetspartners och underleverantörer 
har, eller kan få, relevanta tillstånd från myndigheter för de 
olika marknaderna. Exempel på detta kan vara CE-märkning 
i Europa eller FDA-godkännande (Food and Drug Adminis-
tration) för den amerikanska marknaden. Regler, som bland 
annat rör preklinisk och klinisk prövning, och marknadsfö-
ring av Episurfs projektportfölj är komplexa och förändras 
över tiden. Bolaget har vidare från tid till annan mottagit ut-
vecklingsbidrag, och mottagande av ytterligare bidrag kan 
vara förenade med särskilda krav. Därtill är Bolaget föremål 
för omfattande övrig lagstiftning, och myndighetspraxis, 
och kan i framtiden komma att bli föremål för ytterligare 
lagstiftning, och myndighetspraxis, inklusive sådan som 
avser offentlig upphandling. Förändringar i lagstiftning, regler  
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eller myndighetspraxis kan öka Episurfs kostnader, eller an-
nars försvåra Episurfs produktutveckling. Därtill kan Bolaget 
åläggas sanktioner om Bolaget inte följer ovanstående regel-
verk. Allt detta skulle kunna ha en väsentlig negativ påverkan 
på Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Episurfs immateriella rättigheter, know how och sekretess

Episurfs framtida framgång kommer till stor del att vara be-
roende av dess förmåga att erhålla och bibehålla immaterial- 
rättsligt skydd, huvudsakligen patentskydd, i USA, EU, 
Asien och andra områden och länder för de immateriella 
rättigheter som är hänförliga till de nuvarande och framtida 
produkter som ingår i Bolagets produktportfölj. Förutsätt-
ningarna för att patentskydda uppfinningar inom området 
för medicintekniska produkter är generellt sett svårbedömd 
och innefattar komplexa juridiska och vetenskapliga frågor. 
Episurf kan komma att inte erhålla patent för sina produkter 
eller sin teknologi och patent har dessutom en begränsad 
livslängd. 

Det föreligger en risk att befintlig och eventuell framtida pa-
tentportfölj och övriga immateriella rättigheter som innehas 
av Bolaget inte kommer att utgöra ett fullgott kommersiellt 
skydd. De teknologier som Episurf använder i sin forskning, 
eller som ingår i de medicintekniska produkter som Episurf 
utvecklar och kommersialiserar eller avser att utveckla och 
kommersialisera, kan göra intrång i patent som ägs eller 
kontrolleras av annan. Vidare kan tredje part ha ansökt 
om patent som omfattar samma produkt eller teknologi 
som Bolagets. Om Episurf tvingas föra rättsliga processer 
för att få fastslaget vem som har rätt till visst patent kan  
kostnaden för sådana processer vara betydande, och  
Bolaget kan komma att förlora sådana processer, vilket 
skulle kunna leda till att skyddet för någon eller samtliga av 
Bolagets produkter upphör eller att Episurf behöver betala 
betydande skadestånd. 

Episurf är även beroende av know-how och företagshem-
ligheter och Bolaget strävar efter att skydda sådan informa- 
tion, bland annat genom sekretessavtal med anställda, 
konsulter och samarbetspartners. Det är dock inte möjligt 
att till fullo skydda sig mot obehörig spridning av informa-
tion, vilket medför en risk för att konkurrenter får del av och 
kan dra nytta av den know-how som utvecklats av Episurf.

Om någon av de ovanstående riskerna skulle komma att  
inträffa skulle det kunna ha en väsentlig negativ påverkan på 
Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Ytterligare finansieringsbehov

Bolaget kan i framtiden behöva vända sig till kapitalmark-
naden för ytterligare kapitalanskaffningar. Såväl storleken 
på som tidpunkten för Bolagets eventuella framtida kapital-
behov beror på ett antal faktorer, däribland utfallet av den 
kontrollerade produktlanseringen och ingående av samar-
betsavtal samt övriga riskfaktorer i detta Prospekt. Det finns 
således en risk att nytt kapital inte kan anskaffas på fördel-

aktiga villkor, eller över huvud taget, eller att sådant kapital 
inte är tillräckligt för att finansiera verksamheten, vilket skul-
le kunna ha en väsentlig negativ påverkan på Koncernens 
verksamhet, resultat och finansiella ställning. Kapitalanskaff-
ningar kan även späda ut befintliga aktieägare, se ”Framti-
da nyemissioner av värdepapper kan späda ut innehavet för  
befintliga aktieägare” nedan.

Skatterelaterade risker

Episurf har ett ackumulerat skattemässigt underskott. En 
ägarförändring i Bolaget kan innebära förändringar i rätten 
att utnyttja detta underskott, delvis eller helt. En eventuell 
sådan ägarförändring och de skatterättsliga regler som då 
inträder måste beaktas av Bolaget. Dessa regler är även 
viktiga att beakta vid inkomstdeklarationer för att undvika 
en felaktig hantering av underskottet. Det finns också en 
risk för förändringar av skattelagstiftningen som förändrar 
möjligheten att utnyttja det skattemässiga underskottet 
i Bolaget. Om Episurf inte kan utnyttja det ackumulerade 
skattemässiga underskottet i den utsträckning som av-
ses skulle det kunna ha en väsentlig negativ påverkan på  
Koncernens resultat och finansiella ställning.
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AKTIERELATERADE RISKER
Fluktuationer i kursen för Episurfaktien

Episurfs aktier förväntas handlas på NASDAQ OMX Stockholm 
(huvudlistan). En potentiell investerare ska vara medveten 
om att en investering i aktier i Bolaget är förknippad med 
en hög grad av risk och att aktiekursen kan komma att  
utvecklas i ogynnsam riktning. Kursen på Bolagets aktier 
påverkas bland annat av Bolagets verksamhet, rörelse- 
resultat, framtidsutsikter, analytikers och investerarers för-
väntningar samt av uppfattningar på aktiemarknaden.

Vidare är aktiekursen beroende av flera faktorer som Episurf  
inte kan, eller endast i begränsad omfattning kan, påverka. 
Sådana faktorer kan vara bland annat det ekonomiska kli-
matet i allmänhet, marknadsräntor, kapitalflöden, politisk 
osäkerhet eller marknadsbeteenden samt övriga riskfakto-
rer som beskrivs i detta Prospekt. Värdepappersmarknaden 
kan även från tid till annan uppvisa betydande fluktuationer 
avseende pris och volym som inte behöver vara relatera-
de till Bolagets verksamhet eller framtidsutsikter. Även om  
Bolagets verksamhet skulle komma att utvecklas positivt kan 
en investerare göra en kapitalförlust vid avyttring av aktier.

Det är vidare osäkert huruvida det kommer att utvecklas en 
aktiv handel avseende Bolagets aktier. Begränsad likviditet 
kan medföra fluktuationer i aktiekursen och vara till nackdel 
för investerare.

Utdelning på aktierna i Bolaget kan komma att helt eller 
delvis utebli 

Bolaget har aldrig beslutat om utdelning. Enligt svensk lag 
beslutar bolagsstämman om utdelning. Utdelning får ske 
endast om det finns utdelningsbara medel hos Episurf och 
under förutsättning att sådant beslut framstår som försvar-
ligt med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfatt-
ning och risker ställer på storleken av eget kapital i Bolaget 
samt Bolagets konsolideringsbehov, likviditet och finansiella 
ställning. Vidare kan aktieägarna som huvudregel inte be-
sluta om högre utdelning än vad som föreslagits eller god-
känts av styrelsen. Med undantag för aktieägarminoritetens 
rätt att begära utdelning enligt aktiebolagslagen kan, om 
bolagsstämman inte beslutar om utdelning i enlighet med 
ovanstående, aktieägare inte ställa krav avseende utdelning 
och Bolaget har inget åtagande att betala någon utdelning.

Det finns många risker som kan komma att påverka  
Bolagets verksamhet negativt och det finns därför en risk 
för att Bolaget inte kommer kunna generera resultat som 
möjliggör utdelning i framtiden eller att bolagsstämma fattar 
beslut om utdelning. 

Framtida nyemissioner av värdepapper kan späda ut 
innehavet för befintliga aktieägare

Bolaget kan i framtiden komma att besluta om nyemission 
av aktier eller andra värdepapper för att anskaffa kapital. 
Alla sådana erbjudanden kan minska det proportionella 
ägandet och röstandelen för innehavare av aktier i Bolaget 
samt vinst per aktie i Bolaget och nyemissioner kan få ne-
gativ effekt på aktiernas marknadspris.
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Noteringen på NASDAQ OMX Stockholm (huvudlistan)  
ligger rätt i tiden när Episurf nu går in i en ny fas från att 
ha varit ett renodlat utvecklingsbolag till att succesivt bli ett 
kommersiellt bolag. Genom Noteringen kan betydligt fler 
institutioner handla med och äga aktien och vi skapar en 
stabil grund för fortsatt tillväxt.

En anslutning av Bolagets aktier till NASDAQ OMX Stockholm 
bedöms dessutom medföra förutsättningar för en mer likvid 
handel i Bolagets aktier samt ökad uppmärksamhet från in-
vesterare, samarbetspartners, media och andra intressenter. 
Därtill förväntas bättre förutsättningar för framtida potenti-
ella kapitalmarknadstransaktioner. Sammantaget bedöms 
en anslutning till NASDAQ OMX Stockholm främja Episurfs 
fortsatta utveckling och expansion.

Styrelsen för Episurf har därför beslutat ansöka om att ansluta 
Bolagets B-aktier till NASDAQ OMX Stockholm.

I övrigt hänvisas till redogörelsen i detta prospekt, vilket har 
upprättats av Styrelsen i Episurf med anledning av förelig-
gande notering på NASDAQ OMX Stockholm. Styrelsen i 
Episurf är ansvarig för innehållet i prospektet. Styrelsen 
i Episurf försäkrar härmed att den har vidtagit alla rimliga 
försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i 
prospektet, såvitt Styrelsen vet, överensstämmer med de 
faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som 
skulle kunna påverka dess innebörd.

BAKGRUND OCH MOTIV

Episurf är ett medicintekniskt bolag som erbjuder patientunika implantat och kirurgiska instrument för behandling 
av smärtsamma ledskador. Genom att kombinera expertis inom implantatutveckling med patenterad teknologi för 
individanpassad design och produktion kan Episurf tillverka implantat anpassade utifrån den enskilda patientens 
unika anatomi och skada i syfte att ge människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv.

Stockholm, den 5 juni 2014

Styrelsen

Episurf Medical AB (publ)
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Episurf är ett medicintekniskt bolag som erbjuder patientu-
nika implantat och kirurgiska instrument för behandling av 
smärtsamma ledskador.

Episurfs produktportfölj består initialt av det individanpas-
sade implantatet Episealer® och de kirurgiska borrmallarna 
Epiguide®. Med hjälp av Episurfs μiFidelity®-system kan 
implantaten kostnadseffektivt individanpassas och kirurgin 
utföras med en relativit låg grad av invasivitet. Tekniken kan 
enkelt appliceras på människans samtliga leder. I ett första 
steg är Bolagets huvudfokus broskskador i knäleden.

Episurf har huvudkontor i Stockholm, Sverige och aktien är 
sedan 2011 noterad på NASDAQ OMX First North.

Legal struktur

Episurf-koncernen består av moderbolaget Episurf Medical 
AB (publ) samt de helägda dotterbolagen Episurf IP-Manage-
ment AB, Episurf Operations AB och Episurf Europe AB. 

Organisationsstruktur

Nedan är en illustration över Episurfs organisationsstrutur.

Affärsidé
Episurfs affärsidé är att kombinera expertis inom implantat- 
utveckling med patenterad teknologi för patientunik design 
och produktion i syfte att utveckla, tillverka och kommer-
sialisera individanpassade lösningar för människor med 
smärtsamma leder. Genom att erbjuda individanpassa-
de behandlingsalternativ är Bolagets ambition att bli en  
kompetens- och samarbetsresurs som tillför kliniker och 
deras patienter ett högt mervärde. 

Vision

Episurfs vision är att införa individunika behandlingsmeto-
der som den nya standarden för vård av patienter med led-
skador. Genom att vara en konstant föregångare i utveck-
lingen och tillhandahållandet av effektiva och lättanvända 
individuellt anpassade behandlingar är visionen att ständigt 
vara en förebildsorganisation för individanpassad implantat-
teknologi.

EPISURF I KORTHET

Forskning & 
utveckling

Ledningsgrupp VD CFO

Ekonomi

Styrelse

Bildanalys &
3D-modellering

Kliniska
studier QA/RA*

Produktion &
Logistik

Försäljning &
Marknadsföring

*Kvalitetssäkring/Regulatoriska frågor
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2008

•	 Episurfs 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

2009

•	 Prekliniska pilotstudier genomfördes på får i syfte att 
utvärdera funktionalitet och infästning av implantatet

•	 Diamorph Medtech AB bildades som dotterbolag till 
Diamorph AB

2010

•	 Diamorph Medtech AB bytte namn till Episurf Medical 
AB som knoppades av från Diamorph AB och notera-
des på Aktietorget

•	 Nyemission tillförde Bolaget 9 miljoner SEK

•	 Underleverantörer och utvecklingspartners identifierades 
och kontrakterades

•	 Preklinisk verifieringsstudie (1-årsstudie) på får startades

2011

•	 Positiva resultat, som förstärkte och bekräftade tidigare 
indikationer, presenterades från genomförd preklinisk 
1-årsstudie

•	 Utvecklingen av μiFidelity® inleddes. μiFidelity® möjlig-
gör orderhantering, design och tillverkning av individan-
passade implantat och kirurgiska verktyg

•	 Genomförd nyemission tillförde Bolaget cirka 49 miljo-
ner SEK

•	 Episurf noterades på NASDAQ OMX First North

2012

•	 Bolagets första kliniska prövning startades i syfte att 
utvärdera säkerhet och prestanda för det individanpas-
sade implantatet Episealer® Femoral Condyle för be-
handling av broskskador i knäleden

•	 Första operationen på människa genomfördes inom ra-
men för den kliniska prövningen

•	 Första patentet erhölls

2013

•	 Tre operationer genomfördes med önskat resultat 
avseende operationsförfarande i Episurfs pågående  
kliniska studie

•	 Uppföljningskontroller av två patienter i den pågåen-
de kliniska studien visade att patienterna upplevde en 
smärtlindring i linje med förväntningarna

•	 Planer om att ansöka om notering på NASDAQ OMX 
Stockholms huvudlista meddelades

•	 Två riktade nyemissioner genomfördes med syfte att  
finansiera och möjliggöra en accelererad expansion och 
utveckling av Bolaget, dess marknad och produkter, och 
tillförde Bolaget cirka 55 miljoner SEK före emissionskost-
nader. Emissionslikviderna är avsedda att användas till att 
finansiera investeringar i marknadsföring, produktion och 
produktutveckling samt till generella behov inom Bolaget

•	 En nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieäga-
re genomfördes med syfte att finansiera och möjliggöra 
en accelererad expansion och utveckling av Bolaget, 
dess marknad och produkter, och tillförde Bolaget cirka 
20 miljoner SEK före emissionskostnader. Emissionslik-
viderna är avsedd att användas till att finansiera investe-
ringar i marknadsföring, produktion och produktutveck-
ling samt till generella behov inom Bolaget

•	 Två distributionsavtal tecknades avseende den polska 
och den schweiziska marknaden

•	 Bolaget beviljades VINNOVA-finansiering om 4,2 miljo-
ner SEK

•	 CE-märkning av den första kommersiella produkten, 
Episealer® Femoral Condyle

•	 Uppstart av Bolagets första kontrollerade produktlan-
sering tillsammans med utvalda kirurger från fem klini-
ker 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

2014

•	 Den första operationen i Polen genomfördes inom ramen 
för den kontrollerade produktlansering och uppföljnings-
kontroll visade att patienten upplevde smärtfrihet och 
ökad rörlighet efter operationen

•	 Episurf utökade Bolagets ledning och förstärkte kapaci-
teten inom bland annat ekonomi, forskning och utveck-
ling, försäljning och marknadsföring samt kvalitet och 
regulatoriska frågor

•	 Robert Charpentier valdes in som ny styrelseledamot 
vid en extra bolagsstämma

•	 Godkännande avseende ansökan om CE-märkning för 
den andra kommersiella produkten, Episealer® Trochlea 
blir fördröjd, från att vara förväntad att erhållas under 
början av andra kvartalet med en fördröjning om 1-2 må-
nader plus eventuell ytterligare fördröjning på grund av 
sommarsemestrar, detta på grund av nya hårdare krav 
på teknisk dokumentation som inte har kunnat förutses

HISTORIK
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MÅLSÄTTNING
Episurfs målsättning är att införa individunika behandlingsme-
toder som en ny standard inom ortopedin. Ambitionen är att 
bli förstahandsvalet för kliniker och kirurger som vill kunna er-
bjuda sina patienter skräddarsydda lösningar för behandling 
av ledbesvär. Tack vare Bolagets patenterade implantattekno-
logi och breda kunskap inom ledskador orsakade av brosk- 
och ytliga benförändringar kan Episurf erbjuda en väl utredd 
patientanpassad diagnostisk bedömning, en väl förplanerad 
kirurgisk patientanpassad lösning, design av patientunika im-
plantat och leverans av ett komplett kirurgiskt kit till kirurger för 
ett enkelt och precist kirurgiskt förfarande.

Bolagets mål för 2014 är att nå följande milstolpar

•	 Q3 eller Q4: CE-märkning av Episealer® Trochlea

•	 Start (kontrollerad produktlansering) för Episealer® Tro-
chlea

•	 CE-märkning av ytterligare en produkt

•	 Ingå ytterligare distributionsavtal med fokus på Europa

•	 Utökning av Bolagets marknads- och försäljningsorga-
nisation

•	 Färdigställande av patientrekrytering till kontrollerad produkt-
lansering för Episealer® Femoral Condyle

STRATEGI
Episurfs strategi är att utveckla och kommersialisera skräd-
darsydda 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 produk-
tion kan Episurf erbjuda implantat anpassade för varje enskild 
patients unika anatomi och skada. Behandlingsmetoden är 
främst avsedd för patienter som lider av skador i tidiga ske-
den och syftar till att bidra till högsta möjliga livskvalitet med 
bibehållen handlingsfrihet för eventuella framtida behandlingar 
i ett senare skede av patientens liv. Metoden är utvecklad för 
att förbättra behandlingsresultatet för patienten och samtidigt 
förenkla den kliniska processen för kirurgen.

Prioriterade tillämpningar

I ett första steg utvecklar och kommersialiserar Episurf 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 
marknad. Bolagets långsiktiga strategi för tillväxt omfattar 
att utveckla behandlingslösningar för broskskador även i 
andra leder och att applicera Bolagets teknologi och kom-
ponenter på helt nya applikationsområden.

Kommersialiseringsstrategin

Episurfs strategi för kommersialisering innebär att i ett för-
sta steg introducera Bolagets marknadsgodkända produkter 
till utvalda ledande kliniker och kirurger på den europeiska 
marknaden genom en kontrollerad produktlansering. I takt 
med att Bolagets organisation växer och nya distributions-
avtal tecknas ska produkterna stegvis introduceras till kliniker 
och kirurger över hela Europa genom en utökad marknads-
lansering. Beroende på förutsättningar för respektive mark-
nad 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 bygger systematiskt upp en stark patentportfölj 
för att skydda Bolagets teknologi och framtida produkter.  
Episurf har totalt sju godkända patentfamiljer samt cirka 70 
patentansökningar under behandling i Europa och USA.

Skalbar produktion

För att nå kommersiell framgång måste Episurfs inriktning mot 
individanpassade behandlingslösningar kombineras med möj-
ligheten att producera individuella implantat och verktyg i stor 
skala. Strategin är att hantera all patientunik design internt och 
anlita kvalificerade, externa leverantörer för tillverkningen av 
Bolagets produkter. Bolaget har sedan starten arbetat för att 
utveckla och förfina processer för kvalitetsstyrning och upp-
följning samt val av underleverantörer. Samtliga leverantörer är 
kopplade till Episurfs μiFidelity®-system.

Episurf har en utarbetad modell för att gå från utvecklings-
stadiet till en bred internationell marknadslansering som ska 
kunna stå som modell för Bolagets samtliga kommande pro-
dukter. Produktutveckling och marknadsgodkännande driver 
Episurf till stor del i egen regi.

Marknads-
godkännande 
och lansering 

i USA

Stegvis utökad
prouktlansering

 i Europa

Kontrollerad 
produktlansering
(CPL) i Europa

Marknads-
godkännande

Produkt-
utveckling

Ansökan
om CE-

märkning

Episurf Medical

Produktions- och processutveckling

Prekliniska och kliniska studier

Immaterialrättsligt skydd

Episurf Medical

PartnerDistributörer
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BAKGRUND OCH MARKNAD

Informationen i följande avsnitt härrör från Bolaget om inte annat anges. Prospektet innehåller viss marknads- 
och branschinformation som kommer från tredje man. Även om informationen har återgivits korrekt och Episurf 
anser att källorna är tillförlitliga har Episurf inte oberoende verifierat denna information, varför dess riktighet 
och fullständighet inte kan garanteras. Såvitt Episurf känner till och kan förvissa sig om genom jämförelse med 
annan information som offentliggjorts av dessa källor har dock inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle 
kunna göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande.

I detta avsnitt redogörs översiktligt för bakgrunden till Episurfs behandlingsteknologi. Episurfs behandlingsteknologi är utveck-
lad från insikten om att det saknas effektiva behandlingsalternativ för människor med broskskador i tidigt skede och mild artros.

Ledskador och artros

Artros är ett växande problem och idag lider över tolv procent 
av den amerikanska befolkningen över 25 år av artros i nå-
gon form.1 I Sverige anses idag uppemot 800 000 personer 
ha diagnosen artros enligt siffror från Reumatikerförbundet. 
2 Enligt Reumatikerförbundets beräkningar uppskattas den 
årliga samhällskostnaden för artrosspondylos till 12,5 miljarder 
SEK, indirekta kostnader inräknat.3  Andelen och antalet 
drabbade antas öka, bland annat på grund av en åldrande 
befolkning, särskilt i västvärlden. Som jämförelse kan näm-
nas 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 människokropp 
mycket begränsad förmåga att läka skadan eftersom brosk-
vävnad saknar blodkärl och innehåller förhållandevis få celler. 
Om skadan inte behandlas inleder brosket en självförstö-
rande process genom att bilda enzymer som sprids lokalt 
genom ledvätskan. Enzymerna bryter ner den omgivande, 
friska broskvävnaden vilket leder till en ostoppbar nedbryt-
ningsprocess. När detta förlopp av broskförsämring når en 
viss omfattning går patienten in i ett tillstånd som är irrever-
sibelt. Behandlas inte skadan vid detta skede kommer sjuk-
domsförloppet gradvis att övergå i artros. 

BAKGRUND TILL MARKNADSÖVERSIKT

Broskskada i tidigt skede – kan  
behandlas med Episurfs teknik

Broskskadan har spridit sig och  
övergått till mild artros

Fullskalig artros

Tillgängliga behandlingar för olika målgrupper

Idag finns både icke-kirurgiska och kirurgiska behand-
lingsformer mot artros och ledskador som föregår artros. 
Även om symptomen kan lindras finns det ingen universell  
effektiv metod som kan bota artros. Alla nuvarande  
behandlingsformerna har en eller flera betydande nackdelar 
vad avser såväl själva behandlingen som livskvalitet, säker-
het och varaktighet efter behandlingen.

Ålder 20–35 år: Biologiska behandlingar

Biologiska behandlingar, så kallad läkningsfrämjande kirurgi, 
syftar till att stimulera broskläkning. Exempel på biologis-
ka 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 inte lämp-
liga för patienter över 30–35 år. Flera av de biologiska lös-
ningarna är dessutom mycket kostsamma.

1. www.niams.nih.gov 
2. Reumatikerförbundet
3. Reumatikerförbundets tidning, Reumatikertidningen 3 - 2006
4. Centers for Disease Control and Prevention
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5.  Li, Karlsson, Winemaker, Sancheti, Bhandari (2013). “Orthopedic surgeons feel that there is a treatment gap in management of early OA: international survey”.

Ålder 35–65 år: Behov av nya behandlingar (Episurfs målsegment)
För personer i åldersspannet 35–65 år saknas lämpliga  
behandlingsmetoder idag. Dessa personer har generellt 
sett brosk- och benvävnadsdefekter i ett relativt tidigt ske-
de vilket gör att en knäprotesoperation inte anses lämplig.  
Lämnas skadan obehandlad är risken stor för utbredning 
eller uppkomst av degenerativa ledsjukdomar såsom artros.

Ålder 65+ år: Knäprotesoperation
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 rörlighet efter dessa 
operationer, men är ändå begränsade jämfört med personer 
med friska leder. 

Normalt kan patienten lägga stor belastning på den nya  
leden. Knäprotesoperationer fordrar i regel 6–12 månaders 
rehabilitering och protesen har en begränsad livslängd på 
cirka 15–20 år. Knäprotesoperation erbjuds vanligtvis därför 
inte till patienter under 60–65 år för att undvika ytterligare 
ett stort ingrepp för att byta ut protesen mot en ny.

Kirurger efterfrågar nya behandlingsalternativ

Informationen och siffrorna nedan är hämtade från en rap-
port som bygger på svar från en enkät som skickades till 
fler än 16 000 ortopediska kirurger.5

70 procent av kirurgerna upplever att det finns ett behand-
lingsgap och saknar ett ingrepp som ger smärtlindring,  
utgör ett alternativ till vinkelosteotomi/UKA/TKA och tillåter 
signifikant reduktion av smärtstillande medicin. 

80 procent av kirurgerna är villiga att testa nya behand-
lingsalternativ på patienter under 60 år om behandlingen 
inte sätter stopp för framtida operationer och om återhämt-
ningstiden är minimal. 

Undersökningen visar att kirurger anser att effektiva be-
handlingar för patienter inom behandlingsgapet skulle få 
betydande positiva sociala och ekonomiska effekter. Det-
ta 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 och djupgå-
ende kirurgi med efterföljande lång rehabilitering som tillåter 
kortare tid till att kunna återgå till arbete samt möjlighet till 
att motionera och vara aktiv.

Episurfs implantat – fyller ett växande behov

Episurfs behandlingsmetod vänder sig till patienter med 
fokala broskskador av traumatiskt eller degenerativt ur-
sprung, typiskt sett i åldersintervallet 30–65 år, men behand-
lingen kan även erbjudas både yngre och äldre personer.  
Episurfs implantat gör det möjligt att behandla patienter 
som inte anses lämpliga för biologiska behandlingsmetoder 
utan att påverka möjligheten för eventuella framtida ingrepp.  
Genom att laga fokala brosk- och benvävnadsdefekter i ett 
tidigt skede minskar risken för utbredning eller uppkomst av 
degenerativa ledsjukdomar såsom artros.

Detta är en betydande grupp patienter med broskskador 
där tidiga konventionella metoder misslyckats och patien-
terna fortsätter att uppleva kronisk smärta och nedsatt  
rörelseförmåga. Denna patientgrupp tenderar att be-
stå av fysiskt aktiva patienter som söker en behandlings-
metod som kan hjälpa dem att behålla sin aktiva livsstil.  
Patienterna anses av ortopeder vara för gamla för biologis-
ka behandlingsmetoder, men samtidigt för unga och med 
för begränsade skador för ett så pass invasivt behandlings-
alternativ som en knäprotesoperation.
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MARKNADSÖVERSIKT
Marknaden för ledskador och artros

Marknaden gällande behandlingar av ledbesvär 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.

Bolaget bedömer att på de tio största marknaderna för 
knäprotesoperationer genomförs årligen ca 1,5 miljoner 
operationer. Bara i USA genomfördes 2013 cirka 800 000 
protesoperationer, vilket är mer än en fördubbling på tio år.6 

Sju procent av den amerikanska befolkningen över 45 år 
lever med knäledsprotes, enligt färska studier.7 Under det 
senaste decenniet har antalet knäledsprotesoperationer 
på patienter under 65 år ökat dramatiskt. Undersökning-
ar i USA visar också att medelåldern för de som drabbats 
av artros har gått ner från 72 till 56 år mellan 1990 och 
2010, 16 år på två decennier.8 I Sverige genomfördes över  
13 000 knäprotesoperationer under förra året, jämfört med 
6 066 operationer år 2000 och 1 182 operationer år 1980.9

Den globala marknaden för knäprotesoperationer bedöm-
des 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 europe-
iska 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 knäprotes- 
operationer växer med cirka 1,9 procent per år och bedöms 
uppgå till cirka 7,5 miljarder USD 2019.10

Marknaden för Episurfs behandlingsteknologi

Episurfs primära marknad är behandling av broskskador 
av traumatisk eller degenerativt ursprung (pre-artros) som 
i obehandlat tillstånd leder till fullskalig artros. Bolaget be-
dömer att 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 Episurfs 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 behandlingsmeto-
den för mindre broskskador i knäleden och bedöms ha en 
marknadspotential nära 1 miljard USD enbart i USA. Studier 
visar dock att mikrofrakturering i många fall har betydan-
de brister, särskilt vid större skador eller för patienter över 
40 år.11 Den totala broskregenereringsmarknaden uppskat-
tas vara värd cirka 1,6 miljarder USD och fler än 400 000  
ingrepp genomförs varje år i USA och i Europa. 12

Marknadens drivkrafter

Marknaden för behandling av fokala brosk- och benväv-
nadsskador i leder drivs av en åldrande befolkning, ök-
ande medelvikt och tekniska framsteg vid design och 
tillverkning av implantatkonstruktioner vilket möjliggör ut-
ökade behandlingsmöjligheter. Studier visar också att en 
person som är kraftigt överviktig löper åtta gånger större 
risk att drabbas av artros i knäna än en person som väger  
normalt.13 Världshälsoorganisationen, WHO, har uppskattat att  
1,4 miljarder vuxna som är 20 år eller äldre var överviktiga 
2008 varav fler än 200 miljoner män och nästan 300 mil-
joner kvinnor var gravt överviktiga. Motsvarande siffra för 
2015 uppskattas till 2,3 miljarder överviktiga och fler än  
700 miljoner gravt överviktiga.14

Prissättning och ersättning

Prissättning och ersättning för medicintekniska produkter är 
inte harmoniserade i Europa utan styrs av nationella myndig-
heter. Följaktligen varierar ersättningsmekanismer för privat 
och offentlig vård från land till land. I de offentliga sjukför-
säkringssystemen bestäms ersättningsnivåer som regel 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.

Episurfs implantatlösning kostar kunderna cirka 40 000 till 
50 000 SEK per behandling inräknat operationsförfarande 
inför, under och efter, samt klinikens kostnad för personal, 
lokaler, material och administrationskostnader. Priset för 
Episurfs produkter och tjänster per patient är 20 000 till  
25 000 SEK.
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14. World Health Statistics 2013: http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/2013/en/
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17.  www.arthrosurface.com

18.  www.tigenix.com

Konkurrenter

Konkurrenssituationen för behandling av broskskador i 
knän varierar beroende på behandlingstyp. Biologiskt grun-
dade cellodlingsmetoder är teoretiskt tilltalande men dyra 
och med långa rehabiliteringskrav. Produkter som grundar 
sig på biomaterial ger snabb rehabilitering till ett bättre pris 
men utgör ett permanent främmande inslag i leden. Episurf 
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 broskde-
fekter och skador på stora leder. Arthrosurface utveck-
lar produkter för knän, höfter, tår och axlar. Bolaget 
hade 2011 sålt fler än 45 000 implantat.15 

•	 BioPoly. Ett amerikanskt företag ägt av Schwartz Biomedi-
cal. BioPoly utvecklar, tillverkar och marknadsför orto-
pediska implantat som är självsmörjande för förbättra-
de nötningsegenskaper. Implantaten är utvecklade för 
att bara ersätta det skadade brosket.

•	 TiGenix. Belgiskt bolag som fokuserar på biologiska 
icke individanpassade behandlingsmetoder (cellbase-
rade terapier). Bolagets produkt ChondroCelect, som 
använder patientens egna celler som grund för ett läke- 
medel för broskförnyelse, erhöll CE-märkning under 
2009 och kommersialiserades 2010. Regelförändringar 
i Europa och USA har medfört ökade krav på klinisk 
dokumentation för godkännande av cellbaserade tera-
pier. Detta är i enlighet med principerna om ”evidens-
baserad medicin”, vilket bland annat innebär att kliniska 
fas III-studier behöver genomföras innan regulatoriskt 
godkännande kan erhållas.16

•	 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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VERKSAMHET

Eftersom varje patient är unik designar Episurf patientspecifika implantat och kirurgiska instrument som tillverkas 
på beställning för varje operation. Episurfs unika metod gör det möjligt att reparera fokala brosk- och benvävnads-
defekter i pre-artrosfas och överbrygga klyftan mellan konservativa behandlingsmetoder, tidiga kirurgiska ingrepp 
och protesoperationer.

Episurf 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 dege-
nerativt ursprung och syftar till att överbrygga klyftan mellan 
konservativa behandlingsmetoder, tidiga kirurgiska ingrepp 
och protesoperationer. 

Behandlingsmetoden bygger på att implantat och kirurgis-
ka instrument är patientunika och designas och tillverkas på 
basis av patientspecifik databeställning för varje operation. 
Kirurger erbjuds en paketlösning med komponenter, kallad 
Epikit, som specialtillverkas utifrån varje patients ledanato-
mi samt skadans position och omfattning. Individuellt an-
passade verktyg ökar precisionen vid operationen och för-
bättrar placering av implantatet.

Episurfs produktportfölj utgörs av en skräddarsydd be-
handlingslösning bestående av individanpassade implantat, 
Episealer®, kirurgiska borrmallar, Epiguide® och det egen-
utvecklade programvarustödet μiFidelity®. 

Episealer® – individanpassade implantat 

Episurfs implantat gör det möjligt att åtgärda fokala brosk- 
och benvävnadsdefekter i ett tidigt skede och minska ut-
bredningen eller uppkomsten av degenerativa ledsjukdo-
mar som artros. Implantaten är små, tunna och anpassas 
för varje individs unika anatomi och skada. De kan sättas in 
med en relativt låg grad av invasivitet i kirurgin, samt med-
för relativt låg grad av trauma på kringliggande vävnad och 

fordrar en mindre komplicerad rehabilitering än till exempel 
mikrofrakturering och knäprotesoperation. Tack vare att 
friskt brosk och ben bevaras hos patienten begränsas inte 
heller möjligheten att i framtiden genomföra en protesope-
ration. 

Episurfs metod bygger på att implantatet anpassas efter 
patienten istället för tvärt om, som man traditionellt gör vid 
proteskirurgi. Implantatet utformas med utgångspunkt i att 
alla patienter har unika anatomier. Små variationer i storlek 
och placering av ett implantat kan ha en betydande inver-
kan på det kortsiktiga och långsiktiga resultatet av en ope-
ration.

BEHANDLINGSMETOD FÖR PATIENTER MED LEDBESVÄR

PRODUKTPORTFÖLJ

Episurfs 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 underlig-

gande ben har en bioaktiv beläggning som stimulerar ben att växa ihop med implantatets yta vilket ger en stabil och långsiktig fixering i benet.

Koboltkrom Patientunik
Design

Yttre beläggning
av hydroxiapatit

Underbeläggning 
av titan
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Episealer Femoral Condyle

(CE-godkänd)

Episealer Trochlea

(Ansökan om CE-märkning inskickad)

Episurf fokuserar för närvarande primärt på tre implan-
tatprodukter

•	 Episealer® Femoral Condyle, för behandling av brosk- 
och benvävnadsskador i knäleden. Bolagets första 
kommersiella produkt. Marknadsgodkännande erhölls 
under 2013 i form av CE-märkning. Marknadsintroduk-
tion pågår via en kontrollerad produktlansering i utvalda 
europeiska länder. 

•	 Episealer® Trochlea, för behandling av brosk- och ben-
vävnadsskador i området bakom knäskålen. Ansökan 
om CE-märkning har skickats in under slutet av 2013. 
Marknadsgodkännande väntas under tredje eller fjärde  
kvartalet 2014, därefter ska produkten introduceras på 
den europeiska marknaden via en kontrollerad produkt-
lansering.

•	 Episealer® Twin, för behandling av större, avlånga bro-
skskador som inte är centrerade och som sitter svåra-
re till. Ansökan om CE-märkning beräknas att kunna 
skickas in under 2014.

Epiguide® – kirurgiska borrguider

För att säkerställa en enkel och snabb kirurgi och att im-
plantatet sätts in med hög precision utvecklar Episurf opera-
tionsinstrument i form av individanpassade kirurgiska borr-
guider kallade Epiguide®. Dessa tas, liksom implantaten, 
fram individuellt för varje patient och operation. De utformas 
efter patientspecifik 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. Varje Epiguide® är designad så att borr- 
och fräsvinklar och djup är förutbestämda, vilket innebär att 
dessa faktorer inte blir en bedömningsfråga för kirurgen.  
Epiguide® vägleder kirurgen genom hela operationen, för-
enklar genomförandet och ökar precisionen i ingreppet. 
Epiguide® kan användas tillsammans med alla Bolagets  
implantatprodukter. 
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Guiden är designad så att borr- och fräsvinklar och djup är förutbe-

stämda, vilket innebär att dessa faktorer inte blir en bedömningsfrå-

ga för kirurgen.

Patientanpassade verktyg för enkelt, snabbt, och korrekt kirurgiskt 

ingrepp.

μiFidelity®– EGENUTVECKLAT PROGRAMVARUSTÖD

Episurfs μiFidelity®-system omfattar hela processen från datortomografi- och/ eller magnetkameraundersökning 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 placeringen av implantat skapas i 2D och 3D, 
samtidigt som hänsyn tas till kliniska och kirurgiska 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. 
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PROCESS
Episurfs μiFidelity®-system omfattar hela processen från 
uppladdning av CT- och/eller MR-undersökning till genom- 
förd operation. Utifrån bilderna lokaliseras skadan och 
Episurfs medicinska experter kan göra en bedömning om 
bästa behandlingsalternativ för patienten. Nästa steg i pro-
cessen är att designa ett implantat som är skräddarsytt  
efter patientens specifika anatomi och skadans position. 

För att säkerställa bästa resultat designas även kirurgiska 
guideinstrument (Epiguide®) 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. 

Andra användningsområden

Episurf arbetar aktivt med att utveckla och bredda produkt-
portföljen gentemot nya applikationsområden där det kan 
finnas möjlighet att applicera Bolagets teknologi och exper-
tis 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 an-
vändningsområden. 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. 

Försäljning och marknadsföring

Episurfs intäkter förväntas inledningsvis huvudsakligen att 
generas från försäljning av Bolagets skräddarsydda implan-
tatlösningar för behandling av fokala brosk- och benväv-
nadskador i knäleden. Bolagets potentiella kunder utgörs 
av privata och offentliga kliniker samt sjukhus som bedriver 
ortopedisk verksamhet. Försäljningen kan ske via egen sälj-
styrka, distributörer eller andra samarbetspartners.

Arbetet med att kontraktera distributörer för viktiga euro-
peiska marknader görs parallellt med den kontrollerade 
produktlanseringen. Genom att använda sig av distributörer 
specialiserade inom ortopedi, inledningsvis med inriktning 
mot knäled, får Episurf direkttillgång till etablerade mark-
nadsförings- och försäljningskanaler i respektive länder.  
Synergier finns ofta med distributörernas övriga produkt-
portföljer och Episurfs produkter kan därigenom effektivt nå 
ut till en bred målgrupp.

Under 2013 tecknade Episurf exklusiva distributionsavtal 
med distributörer i Polen och Schweiz. Därutöver teckna-
des också ett avtal med en jordansk distributör avseende 
Jordanien, Saudiarabien, Kuwait och Kroatien. I Bolagets 
plan ingår det att teckna ytterligare distributionsavtal för 
att möjliggöra en bred marknadslansering i fler europiska 



25

länder, framförallt i Nord- och Centraleuropa. Beroende på 
marknad och förutsättningar kan även andra typer av sam-
arbetsavtal komma ifråga.

På vissa utvalda marknader, bland annat i Norden, avser 
Bolaget att driva marknadsförings- och försäljningsarbe-
tet helt i egen regi. Utöver de nordiska länderna kommer 
Episurf även att etablera försäljning på andra europeiska 
marknader genom Bolagets egen försäljningsorganisation. 
Bolaget ser flera fördelar med att kunna behålla vissa mark-
nader i egen regi, bland annat högre vinstmarginal och att 
värdefulla relationer med kirurger byggs upp.

På de marknader som Episurf avser att behålla i egen regi 
finns det ett stort värde i att utöka produktportföljen med 
kompletterande produkter riktade till samma målgrupp. Med 
fler produkter i portföljen ökar chanserna att få träffa kunder-
na och Bolaget får fler tillfällen att nå ut med sitt budskap. 
Därutöver skapas fler intäktsmöjligheter och försäljningsor-
ganisationen får ökad beläggningsgrad. Produktportföljen 
kan utökas genom egen produktutveckling, via förvärv, inli-
censiering eller distributionsavtal. 

CE-MÄRKNING
Episurf fick under 2013 marknadsgodkännande i form av 
CE-märkning för sin första kommersiella produkt, Episealer® 
Femoral Condyle och inledde en kontrollerad produktlanse-
ring i vissa utvalda europeiska länder. Under slutet av 2013 
skickades ansökan in om CE-märkning för Episurfs andra 
kommersiella produkt, Episealer® Trochlea. Godkännande 
väntas under tredje eller fjärde kvartalet 2014, därefter ska 
en kontrollerad produktlansering inledas. Under 2014 siktar 
Episurf också mot att kunna ansöka om CE-märkning för sin 
tredje knäledsprodukt, Episealer® Twin.
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MARKNADSINTRODUKTION – 
DEN KONTROLLERADE PRODUKTLANSERINGEN

När Episurfs produkter erhållit europeiskt marknadsgodkännande, i form av CE-märkning, ska de i ett första steg introduce-
ras till utvalda ledande kliniker och kirurger i huvudsakligen Nord- och Centraleuropa, genom en kontrollerad produktlansering. 
Denna så kallade pre-lanseringsfas innan produkterna introduceras bredare på marknaden 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 markna-
den, eventuellt i samarbete med en partner. 

Genom att först introducera Episurfs marknadsgodkända 
produkter till ett begränsat antal framstående kirurger, så 
kallade Key Opinion Leaders, vid ett fåtal kvalificerade orto- 
pediska 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 pro-
duktutbildning och träning i den kirurgiska tekniken.

Bolaget bedömer att en kontrollerad produktlansering har 
flera fördelar. Särskilt viktigt är att modellen säkerställer hög-
sta möjliga kvalitet i användningen och säkerhet för patien-
terna. Modellen möjliggör också att Bolaget kan erbjuda en 
attraktiv lösning 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 tillgång till värdefull effekt- och 
säkerhetsdata som kan användas i marknadsföringssyfte  
eller som komplement till kliniska studier. 

Episurf inledde under andra halvåret 2013 en kontrollerad 
produktlansering av Bolagets första kommersiella produkt, 
Episealer® Femoral Condyle. Totalt ska 15–20 ledande orto- 
pediska kliniker ingå i den kontrollerade produktlanseringen 
som beräknas fortgå till och med hösten 2014, när en bre-
dare marknadslansering i Europa är planerad att initieras. 

Pågående klinisk studie på människor

Den nuvarande kliniska studien omfattar Episealer® Femoral 
Condyle börjades 2012 och utförs i samarbete med två ort-
opediska kliniker i Sverige: Capio Artro Clinic i Stockholm och 
Skånes universitetssjukhus.

Hittills har sju patienter som lider av broskskada i tidigt sta-
dium, genomgått kirurgi i Episurfs kliniska studie. Företaget 
har uppnått önskvärda resultat i de kirurgiska ingrepp som 
gjorts och i den inledande patientuppföljningen. 

De huvudsakliga studieparametrarna är minskad smärta 
och återställande av knäfunktionen. Deltagagande patienter 
i studien är individer mellan 30 och 65 år som har broskska-
dor upp till 20 mm. Uppföljning sker under två år med en 
interimanalys ett år efter att alla patienter i studien genom-
gått operation. 

Episurfs mål är att värva cirka 25 patienter, så att data från 
studien kan användas i vetenskapliga publikationer. Data 
från studien kan också användas som grund för en ameri-
kansk säkerhets- och effektstudie, som är en förutsättning 
för att säkra marknadsgodkännande i USA i ett senare ske-
de.

Policy för forskning och utveckling

Episurfs produktutveckling sker efter samma modell som be-
prövats genom den första kommersiella produkten. Ledande 
ortopeder och forskare engageras i ett tidigt utvecklings-
skede 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 produk-
ter vilket signifikant minskar utvecklingsrisken samt reduce-
rar utvecklingstiden.

Sedan hösten 2012 driver Episurf Medical en klinisk pröv-
ning i syfte att utvärdera det individanpassade implantatet 
Episealer® Femoral Condyle vid behandling av lokala brosk-

Den kontrollerade produktlanseringen

Identi�era 
ledande kirurger

Initiera kontrollerade
produktlanserings-

grupper

Samla in 
patientdata
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skador i knäleden. Studien genomförs i samarbete med två 
ortopediska kliniker i Sverige, Capio Artro Clinic AB i Stockholm 
och Lunds universitetssjukhus. De huvudsakliga undersök-
ningsparametrarna är smärta och funktion. Vid årsskiftet 
2013/2014 hade sju patienter rekryterats och opererats i stu-
dien. Under 2014 avser Episurf Medical lägga till ytterligare 
ortopediska kliniker i syfte att höja rekryteringstakten.

Sponsring inom forsknings- och utvecklingsområdet

Episurf bedriver sponsring inom forsknings- och utveck-
lingsområdet genom ett bidragsavtal som Bolaget ingått 
med Karolinska Institutet. Enligt avtalet ska Bolaget betala  
200 000 SEK per år i tre år till en forskningsfond hos  
Karolinska Institutet. Bolaget har under 2014 betalat den 
sista delbetalningen om 200 000 SEK och har under det 
nuvarande året och de två föregående åren betalat ett totalt 
belopp om 600 000 SEK.

Patent och varumärken

Immaterialrättsligt skydd är i den medicintekniska bran-
schen viktigt för att försäkra sig om att Episurfs produk-
ter eller varumärken inte kopieras samt för att försvara sig 
mot eventuella intrång på sitt produktområde. Episurf byg-
ger systematiskt upp en stark patentportfölj för att skydda  
Bolagets teknologi och framtida produkter. Episurf har totalt 
sju godkända patent samt cirka 70 patentansökningar under 
behandling i Europa och USA.

Vid utgången av 2013 hade Episurf fyra registrerade varu-
märken: Episurf®, μiFidelity®, Episealer®, Epiguide®.
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FINANSIELL HISTORIK

I nedanstående avsnitt redovisas den historiska finansiella utvecklingen för Episurf för räkenskapsåren 2013 och 
2012 samt för det första kvartalet 2014 och 2013. Informationen för räkenskapsåren 2013 och 2012 är hämtad från 
Bolagets reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2013 respektive 2012, vilka har införlivats i detta pro-
spekt genom hänvisning. Informationen för det första kvartalet 2014 och 2013 är hämtad från Bolagets översiktligt 
granskade delårsrapport för det första kvartalet 2014, vilken har införlivats i detta prospekt genom hänvisning.

Informationen nedan ska läsas tillsammans med avsnittet 
”Kommentarer till finansiell översikt”. Förutom ovan nämnda 
årsredovisningar och delårsrapport har ingen information i det-
ta prospekt reviderats eller översiktligt granskats av Bolagets 
revisor. 

Episurfs årsredovisning avseende koncernen för 2013 
avseende koncernen har upprättats i enlighet med  
International Financial Reporting Standards (”IFRS”), så-
som de antagits av EU och ovan delårsrapport avseende 

koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårs-
rapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovis-
ningslagen (1995:1554) (”ÅRL”). Episurfs finansiella in-
formation avseende moderbolaget i årsredovisningen för 
räkenskapsåret 2013 och 2012 är upprättade i enlighet 
med ÅRL samt rådet för finansiell rapportering 2 (”RFR 2”).17  

Se även avsnittet ”Handlingar införlivade genom hänvisning”.

Resultaträkning i sammandrag 1 jan–31 mar 1 jan–31 dec

 
Miljoner SEK

Koncern
IFRS
2014

Koncern
IFRS
2013

Koncern
IFRS
2013

Moder
RFR 2

2013

Moder
RFR 2

2012

Rörelsens intäkter 0,5 — 1,7 2,2 —

Personalkostnader –1,7 –1,2 –6,9 –6,9 –4,2

Övriga externa kostnader –6,7 –4,0 –17,0 –17,5 –11,6

Av och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar –0,4 –0,2 –1,1 –1,1 –0,6

Rörelseresultat –8,4 –5,4 –23,3 –23,3 –16,3

Finansiella intäkter 0,1 0,1 0,4 0,4 0,5

Finansiella kostnader –0,0 — –0,0 –0,0 –0,0

Resultat före skatt –8,2 –5,3 –22,9 –22,8 –15,8

Inkomstskatt — — — — —

Periodens resultat –8,2 –5,3 –22,9 –22,8 –15,8

Balansräkning i sammandrag 1 jan–31 mar 1 jan–31 dec

 
Miljoner SEK

Koncern
IFRS
2014

Koncern
IFRS
2013

Koncern
IFRS
2013

Moder
RFR 2

2013

Moder
RFR 2

2012

Patent 5,2 3,0 4,7 — 2,5

Inventarier, verktyg och installationer 0,5 0,1 0,5 0,5 0,1

Övriga anläggningstillgångar — — — 5,5 —

Summa anläggningstillgångar 5,7 3,2 5,2 6,0 2,6

Omsättningstillgångar exklusive likvida medel 2,9 1,6 2,3 1,6 2,2

Likvida medel 59,4 18,0 68,9 68,7 23,1

Summa tillgångar 68,1 22,8 76,4 76,3 27,9

Eget kapital 63,5 19,1 71,6 71,6 24,4

Långfristiga skulder — — — — —

Kortfristiga skulder 4,6 3,8 4,8 4,6 3,5

Summa eget kapital och långfristiga skulder 68,1 22,8 76,4 76,3 27,9

17.  Eftersom koncernförhållande uppstod för Episurf först från den 1 mars 2013 upprättade Episurf koncernredovisning första gången för räkenskapsåret 2013. Dessförinnan upprättades 
årsredovisning för Episurf Medical AB (publ) – det nuvarande moderbolaget i Episurfkoncernen. Anledning till att koncernredovisning inte rapporterats tidigare för första kvartalet 2013 
beror på att interntransaktioner i denna period var försumbara.
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Kassaflödesanalys i sammandrag 1 jan–31 mar 1 jan–31 dec

 
Miljoner SEK

Koncern
IFRS
2014

Koncern
IFRS
2013

Koncern
IFRS
2013

Moder
RFR 2

2013

Moder
RFR 2

2012

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital –7,8 –5,1 –21,7 –21,7 –15,2

Förändringar i rörelsekapital –0,8 0,8 1,0 1,6 0,2

Kassaflöde från den löpande verksamheten –8,7 –4,3 –20,6 –20,0 –15,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten –0,9 –0,8 –3,6 –4,4 –1,5

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,2 — 70,1 70,1 —

Periodens kassaflöde –9,4 –5,1 45,8 45,6 –16,5

Likvida medel vid periodens början 68,9 23,1 23,1 23,1 39,6

Likvida medel vid periodens slut 59,4 18,0 68,9 68,7 23,1

Nyckeltal 1 jan–31 mar 1 jan–31 dec

Miljoner SEK

Koncern
IFRS
2014

Koncern
IFRS
2013

Koncern
IFRS
2013

Moder
RFR 2

2013

Moder
RFR 2

2012

Intäktstillväxt n/a n/a n/a n/a n/a

Rörelsemarginal neg. neg. neg. neg. neg.

Nettomarginal neg. neg. neg. neg. neg.

Soliditet 93% 84% 94% 94% 87%

Räntebärande skuld, tusen SEK — — — — —

Skuldsättningsgrad 0% 0% 0% 0% 0%

Likvida medel 59,4 17,9 68,9 68,7 23,1

Avkastning på eget kapital neg. neg. neg. neg. neg.

Genomsnittligt antal anställda 9 6 7 7 5

 Data per aktie 1 jan–31 mar 1 jan–31 dec

 Koncern
IFRS
2014

Koncern
IFRS
2013

Koncern
IFRS
2013

Moder
RFR 2

2013

Moder
RFR 2

2012

Antal utestående A-aktier vid periodens slut 1 770 521 3 108 208 2 643 883 2 643 883 3 108 208

Antal utestående B-aktier vid periodens slut 6 183 465 3 291 792 5 310 103 5 310 103 3 291 792

Antal utestående aktier vid periodens slut 7 953 986 6 400 000 7 953 986 7 953 986 6 400 000

Genomsnittligt antal utestående aktier under perioden 7 953 986 6 400 000 7 856 064 7 856 064 6 400 000

Resultat per aktie, SEK –1,0 –0,8 –2,9 –2,9 –2,5

Eget kapital per aktie, SEK 7,98 2,98 9,0 9,1 3,8

Utdelning per aktie, SEK — — — — —

Aktiekurs vid periodens slut, SEK 63,25 22,50 65,50 65,50 24,00

Börsvärde vid periodens slut, Miljoner SEK 503,1 144,0 521,0 521,0 153,6
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Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av totala intäkter under perioden.

Nettomarginal Resultat efter skatt i procent av totala intäkter under perioden.

Soliditet Eget kapital dividerat med balansomslutningen vid periodens utgång.

Räntebärande skuld Summan av långfristiga och kortfristiga räntebärande skulder vid periodens utgång.

Skuldsättningsgrad Räntebärande skuld vid periodens utgång i förhållande till eget kapital vid periodens utgång.

Avkastning på eget 
kapital

Resultat efter skatt dividerat med genomsnittet av ingående och utgående balans av eget 
kapital för perioden.

Resultat per aktie Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier för perioden.

Eget kapital per aktie Eget kapital vid periodens slut dividerat med utestående antal aktier vid periodens slut.

NYCKELTALSDEFINITIONER
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Grunder för redovisningens upprättande

Episurfs årsredovisning avseende koncernen för 2013 har 
upprättats i enlighet med IFRS, såsom de antagits av EU 
och ovan delårsrapport avseende koncernen har upprättats 
i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga be-
stämmelser i ÅRL. Episurfs finansiella information avseende 
moderbolaget i årsredovisningen för räkenskapsåret 2013 
och 2012 är upprättade i enlighet med ÅRL samt RFR 2.

Koncernredovisningen har upprättats enligt anskaffnings-
värdemetoden 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. Att upprätta rappor-
ter i överensstämmelse med IFRS kräver användning av en 
del viktiga uppskattningar för redovisningsändamål. Vidare 
krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpning-
en 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 koncernredovisningen.

IAS 38 Immateriella tillgångar – aktivering av utvecklingsutgifter

Episurf Medical bedriver omfattande utvecklingsverksam-
het, vilken är i sådant skede att den under slutet av 2013 
börjar generera intäkter för en av produkterna – dock i myck-
et begränsad omfattning då det fortfarande handlar om en 
testfas. En av produkterna, Episealer® Femoral Condyle, 
har erhållit godkännande för försäljning på marknaden och 
ett av utvecklingsprojekten, Episealer® Trochlea, är fortfa-
rande föremål för att erhålla godkännande. Bolagets pro-
duktutvecklingsmodell 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 förkas-
tats, 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 i IAS 38 Immateriella 
tillgångar 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 bolaget bedömt att dessa två kriterier inte 
till fullo varit uppfyllda. Däremot kan det under 2014 bli ak-

KOMMENTARER TILL DEN 
FINANSIELLA UTVECKLINGEN

tuellt att börja aktivera utvecklingsutgifter eftersom Bolaget 
bedömer att kriterierna för aktivering är nära att infrias med 
anledning av de nyemissioner som genomfördes under 
2013 samt att en av produkterna erhållit godkännande och 
börjat prövas på marknaden.

Omsättning, rörelsekostnader och resultat

Första kvartalet 2014 jämfört med första kvartalet 2013
Intäkterna uppgick första kvartalet 2014 till 0,5 (0,0) mil-
joner SEK varav 0,4 (0,0) miljoner SEK bestod av erhållna 
statliga bidrag. Intäktsökningen om 0,5 miljoner SEK jäm-
fört med första kvartalet 2013 förklaras av att inga statliga 
bidrag erhölls under första kvartalet 2013.

Personalkostnaderna uppgick första kvartalet 2014 till  
1,7 (1,2) miljoner SEK. Ökningen om 0,5 miljoner SEK, eller 
41,7 procent, jämfört med 2012 förklaras främst av att medel-
talet anställda ökade till nio anställda under första kvartalet 
2014 från sex anställda under första kvartalet 2013.

Övriga externa kostnader uppgick första kvartalet 2014 till 
6,7 (4,0) miljoner SEK och är i huvudsak hänförliga till forsk-
nings- och utvecklingsrelaterade kostnader. Ökningen om 2,7 
miljoner SEK, eller 67,5 procent, jämfört med första kvartalet 
2013 och det förklaras främst av att de forsknings- och ut-
vecklingsrelaterade kostnaderna ökade i takt med Bolagets 
expansion.

Rörelseresultatet uppgick första kvartalet 2014 till –8,4 
(–5,4) miljoner SEK. Den ökade förlusten om 3 miljoner 
SEK, eller 55,6 procent, jämfört med första kvartalet 2013 
förklaras främst av ökade personalkostnader och övriga  
externa kostnader.

2013 jämfört med 2012

Intäkterna uppgick 2013 till 1,7 (0,0) miljoner SEK varav 
1,7 (0,0) miljoner SEK bestod av erhållna statliga bidrag.  
Ökningen om 1,7 miljoner SEK jämfört med 2012 förklaras 
av att inga statliga bidrag erhölls under 2012.

Personalkostnaderna uppgick 2013 till 6,9 (4,2) miljoner 
SEK. Ökningen om 2,8 miljoner SEK, eller 66,7 procent, 
jämfört med 2012 förklaras främst av att medeltalet anställ-
da ökade till sju under 2013 från fem under 2012.

Övriga externa kostnader uppgick 2013 till 17,0 (11,6) mil-
joner SEK och är i huvudsak hänförliga till forsknings- och 
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utvecklingsrelaterade kostnader. Ökningen om 5,4 miljoner 
SEK, eller 46,6 procent, jämfört med 2012 förklaras främst 
av att de forsknings- och utvecklingsrelaterade kostnader-
na ökade i takt med Bolagets expansion.

Rörelseresultatet uppgick 2013 till –22,9 (–15,8) miljoner 
SEK. Den ökade förlusten om 7,1 miljoner SEK, eller 44,9 
procent, jämfört med 2012 förklaras främst av ökade per-
sonalkostnader och övriga externa kostnader.

Kassaflöden

Första kvartalet 2014 jämfört med första kvartalet 2013

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick första 
kvartalet 2014 till –8,7 (–4,3) miljoner SEK. Att kassaflö-
det från den löpande verksamheten var negativt förklaras 
främst av att rörelseresultatet var negativt. Förändringen i 
kassaflödet från den löpande verksamheten om –4,4 miljo-
ner SEK, eller –102,3 procent, jämfört med första kvartalet 
2013 förklaras främst av att rörelseförlusten ökade under 
första kvartalet 2014 jämfört med första kvartalet 2013.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick för-
sta kvartalet 2014 till –0,9 (–0,7) miljoner SEK och bestod 
främst av kapitaliserade patentrelaterade kostnader. För-
ändringen i kassaflödet från investeringsverksamheten om 
–0,2 miljoner SEK, eller –28,6 procent, jämfört med första 
kvartalet 2013 förklaras främst av att fler investeringar ini-
tierades rörande patentansökningar under första kvartalet 
2014 än under första kvartalet 2013.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick första 
kvartalets 2014 till 0,2 (0,0) miljoner SEK. Förändringen i 
kassaflödet från finansieringsverksamheten om 0,2 miljoner 
SEK, jämfört med första kvartalet 2013 förklaras främst av 
att den nyemission som gjorts.

2013 jämfört med 2012

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick 2013 till 
–20,6 (–15,0) miljoner SEK. Att kassaflödet från den löpande 
verksamheten var negativt förklaras främst av att rörelse-
resultatet var negativt. Förändringen i kassaflödet från den 
löpande verksamheten om –5,6 miljoner SEK, eller –37,3  
procent, jämfört med 2012 förklaras främst av att rörelse-
förlusten ökade under 2013 jämfört med 2012.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick 2013 till 
–3,6 (–1,5) miljoner SEK och bestod främst av kapitalisera-
de patentrelaterade kostnader. Förändringen i kassaflödet 
från investeringsverksamheten om –2,1 miljoner SEK, eller  
–140 procent, jämfört med 2012 förklaras främst av att fler 
investeringar initierades rörande patentansökningar under 
2013 än under 2012. 

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick 2013 till 
70,1 (0,0) miljoner SEK och härrör från två riktade nyemis-
sioner som totalt tillförde Bolaget cirka 55 miljoner SEK före 
transaktionskostnader och en företrädesemission som totalt 

tillförde Bolaget cirka 20 miljoner SEK före transaktionskost-
nader. Under 2012 utfördes inga nyemissioner.

Investeringar

Första kvartalet 2014
Investeringarna under första kvartalet 2014 uppgick till  
0,9 miljoner SEK varav 0,4 miljoner SEK avsåg investe-
ringar i immateriella tillgångar och 0,5 miljoner SEK avsåg 
materiella tillgångar. Investeringarna i immateriella tillgångar  
utgjordes av kapitaliserade patentrelaterade kostnader.

2013
Investeringarna under 2013 uppgick till 3,6 miljoner SEK 
varav 3,2 miljoner SEK avsåg investeringar i immateriella 
tillgångar och 0,5 miljoner SEK avsåg materiella tillgångar. 
Investeringarna i immateriella tillgångar utgjordes av kapita-
liserade patentrelaterade kostnader.

2012
Investeringarna under 2012 uppgick till 1,5 miljoner SEK 
varav 1,5 miljoner SEK avsåg investeringar i immateriella 
tillgångar och 0,0 miljoner SEK avsåg materiella tillgångar. 
Investeringarna i immateriella tillgångar utgjordes av kapita-
liserade patentrelaterade kostnader.

Pågående investeringar och investeringsåtaganden
Episurfs pågående investeringar består främst av kapita-
liserade patentrelaterade kostnader. Samtliga pågående  
investeringar finansieras med Episurfs kassa som uppgick 
till 59,4 miljoner SEK den 31 mars 2014.

I övrigt har Bolaget inte gjort några åtaganden om väsentliga 
framtida investeringar.
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Eget kapital och skuldsättning

Miljoner SEK
Koncern

31 mar 2014

Kortfristiga skulder  

Mot borgen —

Mot säkerhet —

Mot blancokrediter 4,6

Summa kortfristiga skulder 4,6 

  

Långfristiga skulder  

Mot borgen —

Mot säkerhet —

Mot blancokrediter — 

Summa långfristiga skulder — 

  
Eget kapital  

Aktiekapital 2,4 

Reservfond 124,6

Andra reserver — 

Balanserade vinstmedel –63,4 

Summa eget kapital 63,5 

  
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 68,1

Episurfs eget kapital uppgick per den 31 mars 2014 till 63,5 miljoner SEK vilket innebär en soliditet om 93,3 procent.

EGET KAPITAL, SKULDER OCH  
ANNAN FINANSIELL INFORMATION

FINANSIELL STÄLLNING OCH KAPITALSTRUKTUR
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Nettoskuldsättning Episurfkoncernen Koncernen
31 mar 2014

(A) Kassa 59,4 

(B) Likvida medel — 

(C) Lätt realiserbara värdepapper — 

(D) Summa likviditet (A) + (B) + (C) 59,4

   

(E) Kortfristiga fordringar — 

   

(F) Kortfristiga bankskulder —

(G) Kortfristig del av långfristiga skulder —

(H) Andra kortfristiga skulder 4,6 

(I) Summa kortfristiga skulder (F) + (G) + (H) 4,6

  

(J) Netto kortfristig nettoskuldsättning (I) − (E) – (D) 54,9

  

(K) Långfristiga banklån  —

(L) Emitterade obligationer —

(M) Andra långfristiga lån —

(N) Långfristig skuldsättning (K) + (L) + (M) —

  

(O) Nettoskuldsättning (J) + (N) 54,9

Per den 31 mars 2014 hade Episurf kortfristiga räntebärande skulder till ett belopp om 4,6 miljoner SEK, inga långfristiga räntebärande skulder och likvida 
medel uppgick till 59,4 miljoner SEK. Således var Episurfs nettoskuld per samma datum 54,9 miljoner SEK.

Rörelsekapital

Episurfs rörelsekapital består på tillgångssidan främst av 
övriga fordringar och på skuldsidan främst av leverantörs-
skulder. Per den 31 mars 2014 uppgick övriga fordringar till 
1,4 miljoner SEK och leverantörsskulder till 2,2 miljoner SEK.

Det är Bolagets bedömning att Bolaget har tillräckligt med 
rörelsekapital för att täcka de aktuella behoven de kom-
mande tolv månaderna.

Materiella anläggningstillgångar

Per den 31 mars 2014 uppgick Bolagets materiella an-
läggningstillgångar till 0,5 miljoner SEK. Bolagets materiella  
anläggningstillgångar avser framförallt inventarier. 

Immateriella tillgångar

Per den 31 mars 2014 uppgick Bolagets immateriella an-
läggningstillgångar till 5,2 miljoner SEK. Bolagets immateri-
ella anläggningstillgångar avser framförallt Bolagets patent.

Kapitaltäckningsgarantier 

Bolaget ställde i april ut kapitaltäckningsgarantier till för-
mån för de tre koncernbolagen Episurf IP-Managment AB,  
Episurf Europe AB och Episurf Operations AB avseende ett 
totalt belopp om upp till 10 miljoner SEK.

Tendenser

Episurf har som ambition att under 2014 lansera Bolagets 
andra och tredje produkt. Även om arbetet med kommer-
sialiseringen av den första produkten har fortskridit väl  

enligt uppsatta mål kommer utrullning av tre produkter sätta 
höga krav på Bolaget. Episurf kommer simultant att ha stort 
fokus på produktutvecklingsarbetet i syfte att komplettera 
produktportföljen med nya produkter som efterfrågas på 
marknaden.

Att gå in i en ny fas då verksamheten ska bedriva försäljning 
och marknadsföring samt fortsatt produktutveckling kom-
mer att sätta höga krav på att Bolaget har rätt kompetens 
och rätt strategier. Episurf har i detta syfte utökat lednings-
gruppen med viktig spetskompetens. Bolaget bedriver 
även kliniska studier (för närvarande bedrivs en studie vil-
ken beskrivs ovan) och kommer även i framtiden att ansöka 
om produktcertifiering gällande den europeiska samt andra  
relevant marknader. Dessa moment är alltid förknippade 
med vissa generella riskfaktorer.

Antalet drabbade av artros och ledskador antas fortsätta 
att öka, bland annat på grund av en åldrande befolkning, 
särskilt i västvärlden, och därmed också Episurfs potentiella 
framtida marknad. Behandling av artros och ledskador an-
tas vidare bli mer och mer individanpassad framgent.

Potentiella framtida osäkerhetsfaktorer innefattar konkur-
renters framgångar inom Episurfs målsegment, att Episurfs 
pågående kliniska studier påvisar att Episurfs implantat  
behöver utvecklas ytterligare, samt att Episurfs planerade 
produktlanseringar blir fördröjda.
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Eftersom Bolaget inte har lanserat sina produkter brett på 
marknaden har Bolaget således inte bedrivit försäljning av 
några produkter och därför endast genererat begränsade 
 försäljningsintäkter och Bolagets bedömning är att man kom-
mer att redovisa förlust åtminstone under de närmaste åren.

Övrig information
Bolaget känner i övrigt inte till några tendenser, osäkerhets-
faktorer, potentiella fordringar eller andra krav, åtaganden 
eller händelser som kan förväntas ha en väsentlig inverkan 
på Bolagets affärsutsikter under innevarande räkenskaps-
år. Episurf känner heller inte till några offentliga, ekonomis-
ka, skattepolitiska, penningpolitiska eller andra politiska 
åtgärder som, direkt eller indirekt, väsentligt påverkat eller  
väsentligt skulle kunna påverka Bolagets verksamhet. Bola-
gets verksamhet är dock förknippad med risker. I avsnittet 
”Riskfaktorer” presenteras ett antal övergripande riskfakto-
rer som bedöms kunna ha betydelse för Episurfs verksam-
het, finansiella ställning och framtidsutsikter.

Väsentliga förändringar sedan den 31 mars 2014

Inga väsentliga förändringar har inträffat vad gäller Episurfs 
finansiella ställning eller ställning på marknaden sedan den 
31 mars 2014.
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Datum Händelse
Förändring

av antal aktier A-aktier B-aktier
Totalt antal

aktier
Kvot-
värde

Aktiekapital 
(SEK)

Per 2011-12-31 Balans per 2011-12-31  3 377 570 3 022 430 6 400 000 0,30 1 920 000

2012 kvartal 1 Omvandling av A-aktier till B-aktier
 –1 667 A
+1 667 B

3 375 903 3 024 097 6 400 000 0,30 1 920 000

2012 kvartal 2 Omvandling av A-aktier till B-aktier
–8 854 A
+8 854 B

3 367 049 3 032 951 6 400 000 0,30 1 920 000

2012 kvartal 3 Omvandling av A-aktier till B-aktier — 3 367 049 3 032 951 6 400 000 0,30 1 920 000

2012 kvartal 4 Omvandling av A-aktier till B-aktier
–258 841 A
+258 841 B

3 108 208 3 291 792 6 400 000 0,30 1 920 000

Per 2012-12-31  3 108 208 3 291 792 6 400 000 0,30 1 920 000

2013 kvartal 1 Omvandling av A-aktier till B-aktier — 3 108 208 3 291 792 6 400 000 0,30 1 920 000

2013 kvartal 2 Omvandling av A-aktier till B-aktier
–160 991 A
+160 991 B

2 947 217 3 452 783 6 400 000 0,30 1 920 000

2013 april Riktad nyemission + 144 928 B 2 947 217 3 597 711 6 544 928 0,30 1 963 478

2013 kvartal 2 Omvandling av A-aktier till B-aktier
–203 334 A
+203 334 B 

2 743 883 3 801 045 6 544 928 0,30 1 963 478

2013 juni Riktad nyemission +1 000 000 B 2 743 883 4 801 045 7 544 928 0,30 2 263 478

2013 kvartal 2 Omvandling av A-aktier till B-aktier
–16 063 A
+16 063 B

2 743 883 4 801 045 7 544 928 0,30 2 263 478

2013 juli Företrädesemission 409 058 B 2 743 883 5 210 103 7 953 986 0,30 2 386 196

2013 kvartal 3 Omvandling av A-aktier till B-aktier — 2 743 883 5 210 103 7 953 986 0,30 2 386 196

2013 kvartal 4 Omvandling av A-aktier till B-aktier
–100 000 A
+100 000 B

2 643 883 5 310 103 7 953 986 0,30 2 386 196

Per 2013-12-31  2 643 883 5 310 103 7 953 986 0,30 2 386 196

2014 kvartal 1 Omvandling av A-aktier till B-aktier
–373 362 A
+373 362 B

2 270 521 5 683 465 7 953 986 0,30 2 386 196

2014 kvartal 1 Omvandling av A-aktier till B-aktier
–500 000 A
+500 000 B

1 770 521 6 183 465 7 953 986 0,30 2 386 196

Per 2014-03-31 1 770 521 6 183 465 7 953 986 0,30 2 386 196

2014 kvartal 2 Riktad nyemission +2593 B 1 770 521 6 186 058 7 956 579 0,30 2 386 974

Per 2014-04-30   1 770 521 6 186 058 7 956 579 0,30 2 386 974

AKTIEN, AKTIEKAPITAL OCH 
ÄGARSTRUKTUR
Aktien och aktiekapital

Episurfs aktier har emitterats enligt svensk lag och är  
registrerade på innehavare hos Euroclear i elektronisk 
form. Euroclear för även Bolagets aktiebok. Bolagets aktier 
är denominerade i SEK. Enligt bolagsordningen ska Bo-
lagets aktiekapital uppgå till lägst 1 920 000 SEK och 
högst 7 680 000 SEK uppdelat på lägst 6 400 000 och 
högst 25 600 000 aktier. Bolagets aktier kan ges ut i två 
aktieslag, av vilka det vid tidpunkten för detta prospekt finns  
1 770 521 A-aktier (ISIN: SE0003523869) och 6 186 058 B-aktier 
(ISIN: SE0003491562). A-aktier har ett röstvärde om 

3 röster per aktie, och B-aktier har ett röstvärde om  
1 röst per aktie.

Aktiekapitalet i Episurf uppgick per den 31 december 
2013 till 2 386 196 SEK fördelat på 7 953 986 aktier. Aktie- 
kapitalet i Episurf uppgår per datumet för Prospektet till 
2 386 973 fördelat på 7 956 579 aktier. Samtliga aktier är 
emitterade och fullt inbetalda. Inga aktier i Bolaget innehas 
av Bolaget själv, på dess vägnar eller av dess dotterbolag. 
Bolaget är ett svenskt aktiebolag och regleras av aktiebo-
lagslagen (2005:551).

 
Aktiekapitalets utveckling

Nedanstående tabell visar förändringen av aktiekapitalet och antalet aktier i Episurf från den 31 december 2011 till dagen för 
prospektet.
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ÄGARSTRUKTUR
Episurf hade cirka 1 376 aktieägare per den 31 mars 2014. 
Såvitt styrelsen för Episurf känner till, föreligger inte några 
aktieägaravtal eller andra överenskommelser mellan några 
av Episurfs aktieägare som syftar till gemensamt inflytande 
över Bolaget. Såvitt styrelsen för Episurf känner till finns det 
inga överenskommelser eller motsvarande avtal som kan 
komma att leda till att kontrollen över Bolaget förändras. 
Såvitt styrelsen för Bolaget känner till finns inte heller någon 
person, utöver medlemmar i Bolagets styrelse och ledning 
och vad som framgår av Aktieägartabellen nedan, som di-
rekt eller indirekt innehar en andel av kapital eller röstetal 
som är anmälningspliktigt enligt lag.

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för det to-
tala antalet av honom eller henne ägda och företrädda akti-
er utan begränsningar i rösträtten. Aktieägarnas rättigheter 
kan endast förändras av bolagsstämma i enlighet med lag.

Beslutar Bolaget att genom kontant- eller kvittningsemis-
sion ge ut nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler 
har aktieägarna som huvudregel företrädesrätt till teckning 
av aktier av samma slag i förhållande till det antal aktier de 
förut äger. Samtliga aktier medför lika rätt till andel i Bola-
gets vinst och till eventuellt överskott vid likvidation. Beslut 
om vinstutdelning fattas av bolagsstämman och utbetalas 
genom Euroclears försorg. Rätt till utdelning tillkommer den 
som på den av bolagsstämman fastställda avstämningsda-
gen för utdelningen är registrerad som innehavare av aktier i 
den av Euroclear förda aktieboken.

Episurf är inte och har inte varit föremål för ett offentligt 
uppköpserbjudande eller dylikt. Bolaget har två aktieslag, 
A-aktier och B-aktier.

Ägare/förvaltare/depåbank Antal A-aktier Antal B-aktier Kapital Röster

SERENDIPITY IXORA FUND AB 1 368 943 - 17,2% 35,7%

KAUPTHING HF. - 334 223 4,2% 2,9%

AMF AKTIEFOND SMÅBOLAG - 310 112 3,9% 2,7%

SEB LONDON - LUXEMBURG, (SICAV FOND) - 304 428 3,8% 2,6%

LMK STIFTELSEN - 300 000 3,8% 2,6%

RYD, LEIF (PRIVAT OCH VIA BOLAG) 168 723 86 899 3,2% 5,2%

KJELL BEIJERS 80-ÅRSSTIFTELSE - 252 000 3,2% 2,2%

MIKAROS AB - 221 361 2,8% 1,9%

LÖNN, MIKAEL 50 000 170 000 2,8% 2,8%

ROBUR FÖRSÄKRING - 198 118 2,5% 1,7%

ÖVRIGA AKTIEÄGARE 182 855 4 008 917 52,7% 39,6%

Total 1 770 521 6 186 058 100,0% 100,0%

Källa: Euroclear per 31 mars 2014 samt därefter kända förändringar för Bolaget

Teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev

Per dagen för detta prospekt har inte Episurf några utestå-
ende teckningsoptioner eller konvertibla skuldebrev.

Bemyndiganden

Årsstämman som hölls den 3 juni 2014 bemyndigade styrel-
sen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta 
om emission av aktier med eller utan företrädesrätt för aktie-
ägarna inom de gränser som bolagsordningen medger att 
betalas kontant eller med apportegendom.

Utdelningspolicy och övrig information

Episurf har inte lämnat några utdelningar sedan Bolagets 
start och avser inte att lämna utdelning inom överskådlig 
framtid, varför ingen utdelningspolicy antagits. 

Handelsplats

Bolagets B-aktier handlas sedan den 15 augusti 2011 på 
NASDAQ OMX First North under kortnamnet EPIS B. Från 
den 5 november 2010 fram till noteringen på NASDAQ 
OMX First North handlades B-aktien på Aktietorget. Styrel-
sen för Episurf har ansökt om notering av Bolagets B-aktier 
på NASDAQ OMX Stockholm (huvudlistan). Första dag för 
handel med Episurfs B-aktier på NASDAQ OMX Stockholm 
är planerad till den den 11 juni 2014. 

Aktieägartabell
Nedan visas Bolagets tio största aktieägare per den 31 mars 2014, inklusive därefter kända förändringar.
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STYRELSE, LEDNING OCH 
REVISORER

STYRELSE
Enligt bolagsordningen ska Episurfs styrelse bestå av lägst 
tre och högst åtta ledamöter, med upp till två suppleanter. 
Bolagets styrelse består för närvarande av fem personer, 
inklusive ordföranden. Samtliga styrelseledamöter är valda 
fram till slutet av kommande årsstämma. Nedan förtecknas 
styrelseledamöterna med uppgift om födelseår, utbildning 

och erfarenhet, år för inval i styrelsen, pågående och tidigare 
uppdrag de senaste fem åren samt aktie- och optionsinne-
hav. Uppdrag i Koncernen anges inte. Med aktieinnehav i 
Bolaget innefattas eget direkt och indirekt innehav samt när-
ståendes innehav. 

Saeid Esmaeilzadeh

Utbildning och erfarenhet
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 VD för Serendipity 
Innovations AB och tidigare vd för Diamorph AB. Saeid är serieentreprenör och 
har medverkat i uppbyggnaden av flera forskningsbaserade företag.

Pågående uppdrag
Styrelseordförande i Xbrane Bioscience AB, Premune AB (publ), Swecure AB 
och Bioscience AB. Styrelseledamot i Diamorph AB (publ), Abera Bioscience AB, 
Rootberg AB, Avanture AB och IRRAS AB. VD för Serendipity Innovations AB (publ) 
och Serendipity Ixora AB (publ). Styrelsesuppleant i Serendip Invest AB,  
VZL Vilande AB, Sprof AB, Leonova CONSULTING AB, Serendipity ATS AB, 
OrganoClick AB och Ixora EPV AB.

Avslutade uppdrag (senaste 5 åren)
Styrelseordförande i Diamorph Bearings AB (till 2012), Diamorph Ceramic AB  
(till 2012) och Biozoul AB (till 2011). Styrelseledamot i Serendipity Innovations AB (publ)  
(till 2011), Nanologica AB (publ) (till 2010), Slutplattan QRZOLF 94373 AB (till 2013), 
Vascuring AB (till 2013), SciLife Clinic AB (till 2012), Vator Securities AB (till 2011) 
och Binary Bio AB (till 2013).  

Oberoende
Saeid är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning, men inte 
oberoende i förhållande till Bolagets huvudägare.

Styrelseordförande sedan 2009
Aktier: 1 386 943 A-aktier
Född: 1974



39

Robert Charpentier

Utbildning och erfarenhet
Robert har en magisterexamen från Svenska Handelshögskolan 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 director för Goldman 
Sachs International, London.

Pågående uppdrag
Styrelseordförande i As Oy Helsingin Ratakatu 27, Vator Securities AB,  
Snellman Properties AB och Acqua Macchina AB. Styrelseledamot i Marginalen AB, 
AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ), KVIGOS AB, OrganoWood 
AB, Marginalen Bank Bankaktiebolag, Snellman Properties Merikatu Oy,  
Snellman Properties Ruholahdenkatu Oy och Snellman Properties Ratakatu Oy. 
Styrelsesuppleant i Winston AB och Snellman Properties Finland AB.

Avslutade uppdrag (senaste 5 åren)
Styrelseordförande i Helsingin Ruoholahdenkatu Oy (till 2013). Styrelseledamot 
i Valueguard AB (till 2014). Styrelseledamot och VD i Kaupthing Sverige AB  
(till 2009).

Oberoende
Robert är oberoende i förhållande till Bolaget, Bolagets ledning och Bolagets 
huvudägare

Styrelseledamot sedan 2014
Aktier: -
Född: 1965

Jeppe Magnusson

Utbildning och erfarenhet
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 organisa-
tioner 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.

Pågående uppdrag
Styrelseordförande i Auremune AB. Styrelseledamot i Elos AB, Jeppe Magnusson 
Consulting AB, Premune AB (publ) och Swecure AB. 

Avslutade uppdrag (senaste 5 åren)
Styrelseledamot i Nordic BioPharma AB (till 2014).

Oberoende
Jeppe är oberoende i förhållande till Bolaget, Bolagets ledning och Bolagets 
huvudägare.

Styrelseledamot sedan 2012
Aktier: 8 825 B-aktier
Född: 1952
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Thomas Nortoft

Utbildning och erfarenhet
Thomas är 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 Kanada. Dessförinnan arbetade Thomas 
som managementkonsult för Indevo, tio år på Mölnlycke AB (SCA) inom ekonomi 
och finans.

Pågående uppdrag
Styrelseledamot i Styrelsepartner Nortoft Aktiebolag.

Avslutade uppdrag (senaste 5 åren)
Styrelseledamot i Syspiro Diagnostics AB (till 2011) och Gothenburg Ro/Ro 
Terminal AB (till 2012) och Elof Hansson Bygg-Gross Aktiebolag (till 2014).

Oberoende
Thomas är oberoende i förhållande till Bolaget, Bolagets ledning och Bolagets 
huvudägare.

Styrelseledamot sedan 2010
Aktier: 3 021 B-aktier
Född: 1950

Leif Ryd

Utbildning och erfarenhet
Leif är ortopedisk kirurg och har en lång karriär som klinisk forskare kring led-
förslitning (artros) och tidigare professor vid Karolinska Institutet. Leifs viktigaste 
kliniska expertis omfattar degenerativa ledsjukdomar i höft och knä samt trau-
matiska skador i knä. Leif är verksam på konsultbasis i Episurf såsom Senior 
Medical Advisor med fokus på medicinsk/vetenskaplig utveckling och mark-
nadsföring av Episurf produkter mot den medicinska professionen.

Pågående uppdrag
Styrelseledamot i Aktiebolaget Gile Medicinkonsult. Styrelsesuppleant i Brf Valpen.

Avslutade uppdrag
Styrelseledamot i Brf Rörstrand 29 - 37 (till 2013).

Oberoende
Leif är oberoende i förhållande till Bolagets huvudägare, men inte oberoende i 
förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.

Styrelseledamot sedan 2009
Aktier: 170 723 A-aktier 
84,899 B-aktier
Född: 1949
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LEDNING 

Nina Bake

Utbildning och erfarenhet
Nina har en examen i industriell ekonomi, med fokus på biovetenskap och 
entreprenörskap från Chalmers School of Entrepreneurship. Nina anställdes 
som affärsutvecklare våren 2008 för att driva Episurf (dåvarande Diamorph 
Medtech AB). Vid bolagiseringen 2009 tillträdde hon som vd för Episurf.  
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.

Pågående uppdrag
Bolagsman i Sail Acc i Göteborg Handelsbolag.

Avslutade uppdrag (senaste 5 åren)
Styrelsesuppleant i Brf Husarviken till 2014.VD sedan 2009 

Aktier: 24 911 B-aktier
Född: 1982

Lena Lones

Utbildning och erfarenhet
Lena är civilekonom från 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 (numera 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.

Pågående uppdrag
Styrelseledamot i David Lones AB, LL Redovisningskonsulten i Österort AB, 
Mani Sopra AB, Bostadsrättsföreningen Järnlodet 13 och Tors Fyr Ekonomisk 
förening. Styrelsesuppleant i Unchained Communications AB, Select Travel 
AB, Select Travel Holding AB, Dental Instrument Lidingö AB, Select Experience 
Nordic AB, Christian Luthman Advokatbyrå AB, Select Travel International AB 
och COBA AB.

Avslutade uppdrag (senaste 5 åren)
Styrelsesuppleant i LED Recordings AB (till 2012), Torselden 8 AB (till 2011) 
och Widefield AB (till 2012).

CFO och anställd sedan 2014 
(konsult sedan 2010)
Aktier: –
Född: 1954
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Jeanette Spångberg

Utbildning och erfarenhet
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 an-
nat arbetat med att bygga upp kvalitetssystem för ISO 9001-certifiering.

Pågående uppdrag
–

Avslutade uppdrag (senaste 5 åren)
–

COO sedan 2011  
(anställd sedan 2011)
Aktier: 211 B-aktier
Född: 1973

Per Möller

Utbildning och erfarenhet
Per är Civilekonom från Lunds Universitet med närmare 25 års erfarenhet från 
life science-sektorn. Per 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.

Pågående uppdrag
Styrelseledamot i Care of glass och golf AB och C/O Sales AB. Styrelseledamot 
och VD i ME LAB AB.

Avslutade uppdrag (senaste 5 åren)
–International sales & marketing 

som konsult sedan 2014  
(konsult till Bolaget sedan 2011)
Aktier: 3 593 B-aktier
Född: 1965
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Jacob Dumky

Utbildning och erfarenhet
Jacob är it-tekniker med kurser i produktutveckling. 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. 

Pågående uppdrag
-

Avslutade uppdrag (senaste 5 åren)
Styrelsesuppleant i Bostadsföreningen Gnistan u.p.a (till 2013)

QA/RA Manager sedan 2014 
(konsult sedan 2013)
Aktier: –
Född: 1982

Leif Ryd

Medical Expert/Scientific Affairs
Se under ”Styrelse” ovan. 

Revisor

Ernst & Young AB omvaldes vid årsstämman 2014 till Bolagets 
revisionsfirma. Huvudansvarig revisor är auktoriserad revisor 
Beata Lihammar, som är medlem i FAR. Ernst & Young AB 
har kontorsadress: Ernst & Young, Jakobsbergsgatan 24, 
103 99 Stockholm. Ernst & Young AB har varit Bolagets  
revisionsfirma under den tid som historiska finansiella infor-
mationen avser. 

Övriga upplysningar 

Ingen styrelseledamot eller medlem i ledningen har några  
familjerelationer eller andra närståenderelationer till någon  
annan styrelseledamot eller medlem i ledningen. Såvitt  
Bolaget känner till har ingen styrelseledamot eller medlem 
i ledningen något intresse som står i strid med Bolagets  
intressen. Det har inte förekommit några särskilda överens-
kommelser med större aktieägare, kunder, leverantörer eller 
andra parter, enligt vilka några medlemmar av ledningen eller 
styrelseledamöter tillsatts. 

Saeid Esmaeilzadeh var styrelseordförande i Vascuring AB, 
som under början av 2014 har inlett en konkurs. Utöver vad 

 
som anges ovan har ingen styrelseledamot eller medlem i  
ledningen varit inblandad i konkurs, likvidation, konkursför-
valtning eller i bedrägerirelaterad rättslig process de senaste 
fem åren. Det har under de fem senaste åren inte funnits 
några anklagelser och/eller sanktioner från myndighet eller 
organisation som företräder viss yrkesgrupp och som är of-
fentligrättsligt reglerad mot någon av dessa personer och 
ingen av dem har under de senaste fem åren förbjudits av 
domstol att ingå som medlem i ett företags förvaltnings-, 
lednings-, eller kontrollorgan eller att ha ledande eller över-
gripande funktioner hos Bolaget.

Ingen av ovan nämnda styrelseledamöter eller medlemmar 
i ledningen har av myndighet eller domstol förhindrats att 
företa handlingar som medlem av något bolags styrelse 
eller ledningsgrupp under de senaste fem åren. Samtliga 
styrelseledamöter och medlemmar i ledningen kan nås via 
Bolagets kontor med adress Stora skuggans väg 11, 115 42 
Stockholm.
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ERSÄTTNINGAR TILL STYRELSE OCH LEDNING
I nedanstående tabell redovisas de ersättningar och övriga förmåner till styrelsens ordförande, övriga styrelseledamöter 
och verkställande direktör under räkenskapsåret 2013 (SEK). Medlemmarna i ledningen, med undantag för Nina Bake och 
Jeanette Spångberg, har tillträtt under 2014.

Löner och ersättningar styrelse och VD – 2013
Lön/arvode Övrig ersättning Pensionskostnad 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 – – 100 000

Nina Bake, verkställande direktör 731 040 500 000 111 351 1 342 391

Summa 1 131 040 500 000 111 351 1 742 391

På Bolagets årsstämma 2014 beslutades om ett fast arvo-
de om 100 000 SEK till var och en av styrelseledamöterna, 
dvs sammanlagt 500 000 SEK.

Utöver vad som anges i avsnittet ”Övriga anställningsvillkor” 
och, vad avser pension, i tabellen ovan, finns, förutom sed-
vanlig ersättning under uppsägningstiden, inga andra avtal 
med medlemmar av styrelsen, medlemmar i ledningen eller 
medlemmar av kontrollorgan om åtaganden från Bolagets 
sida vad gäller pensioner eller förmåner efter det att upp-
draget avslutats.

Pension

Den verkställande direktören och övriga medlemmar i led-
ningen har rätt till pensionsförmåner på marknadsmässiga 
villkor, varvid pensionsgrundande lön utgörs av fast lön.

Ersättning till revisorer

Ersättning till revisorer uppgick under 2013 till 222 000 SEK 
för revisionsuppdrag. Med revisionsuppdrag avses gransk-
ning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsupp-
gifter 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.

Övriga anställningsvillkor

Nina Bake, Jeanette Spångberg, Lena Lones och Jacob 
Dumky är anställda av Bolaget medan Per Möller och Leif 
Ryd arbetar som konsulter. För den verkställande direktören 
gäller en uppsägningstid om tolv månader i det fall Bolaget 
säger upp hennes anställningsavtal och en uppsägningstid 
om sex månader i det fall hon säger upp det. Från och med 
den 1 januari 2015 gäller dock en ömsesidig uppsägningstid 
om tolv månader. För övriga medlemmar som är anställda 
av Bolaget gäller en ömsesidig uppsägningstid om mellan 
tre och fyra månader. Den verkställande direktören har rätt 
till avgångsvederlag uppgående till sex månadslöner.

Leif Ryd har ingått ett konsultavtal med Bolaget genom sitt 
bolag Gile Medicinkonsult AB. Avtalet löper med tre måna-
ders ömsesidig uppsägningstid. Per Möller har ingått ett 
konsultavtal med Bolaget genom sitt bolag C/O Sales AB. 
Avtalet löper till och med den 1 maj 2015 och kan därefter 
sägas upp med fyra månaders ömsesidig uppsägningstid.

I det fall Bolaget noteras på NASDAQ OMX Stockholm har 
den verkställande direktören rätt till diskretionär, icke pen-
sionsgrundande bonus om upp till 1 200 000 SEK, inklusive 
semesterersättning. Storleken på den eventuella bonusen 
kommer att beslutas av styrelsen. 

Bolagets styrelse utvärderar behovet av att införa ett inci-
tamentsprogram för ledande befattningshavare och avser 
framgent att föreslå att bolagsstämman beslutar om sådant.

Övrigt

I februari 2014 beslutade styrelsen om en riktad emission av 
2 593 B-aktier till det av Per Möller helägda Bolaget C/O Sales AB. 
Teckningskursen var 57,90 SEK per B-aktie. Emissionen 
utgjorde betalning till Per för utförda konsulttjänster enligt 
ett avtal mellan Bolaget och C/O Sales AB ingånget under 
2013. Avtalet har per datumet för detta prospekt upphört 
att gälla och ytterligare emissioner till C/O Sales AB kommer 
därmed inte att ske.
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BOLAGSSTYRNING

Bolagsstyrning avser det regelverk och den struktur som etablerats för att på ett effektivt och kontrollerat sätt styra och 
leda verksamheten i ett aktiebolag. Ytterst syftar bolagsstyrningen till att tillgodose aktieägarnas krav på avkastning och 
samtliga intressenters behov av information om Bolaget och dess utveckling. Till grund för Episurfs styrning ligger bland 
annat bolagsordningen, aktiebolagslagen, Nasdaq OMX First Norths regelverk för emittenter samt andra tillämpliga  
lagar och regler. Episurf har för avsikt att börja följa Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) i samband med den planerade  
Noteringen på NASDAQ OMX Stockholm.

Bolagsstämman
Bolagsstämman är Bolagets högsta beslutande organ och 
ska enligt bolagsordningen hållas årligen inom sex månader 
efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman utser aktieä-
garna styrelse och i förekommande fall revisorer. Stämman 
beslutar också bland annat om hur valberedning ska utses, 
ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören, 
fastställelse av årsredovisning, disposition av vinstmedel, 
arvoden för styrelsen och revisorerna samt riktlinjer för er-
sättning till verkställande direktören och övriga medlemmar 
av ledningen.

Kallelse, protokoll, kommuniké och annat material för stäm-
mor publiceras på www.episurf.com.

Styrelsen

Det är styrelsen som fastställer bolagets mål, strategier, 
budget och affärsplan. Styrelsen ansvarar för bolagets 
organisation och förvaltning och ska säkerställa kvalite-
ten i den finansiella rapporteringen och interna kontrollen. 
Dessutom ska styrelsen behandla och godkänna finansiella 
rapporter och fastställa viktigare policies och regelsystem. 
Styrelsen ska även besluta om större beslut utanför den 
löpande förvaltningen som investeringar och förändringar. 
Styrelsen ska följa upp verksamheten utifrån mål och riktlin-
jer. Arbetet styrs av aktiebolagslagen, bolagsordningen och 
av styrelsens arbetsordning.

Styrelsen består av fem bolagsstämmovalda ledamöter 
utan suppleanter. Styrelseledamöterna väljs på årsstäm-
ma för tiden till nästa årsstämma i bolaget. Styrelsen ska 
årligen hålla konstituerande sammanträde efter årsstäm-
ma. Vid det konstituerande styrelsemötet ska bland annat  
bolagets firmatecknare fastställas samt styrelsens arbets-
ordning gås igenom och fastställas. 

På bolagets styrelsemöten behandlas normalt bolagets  
finansiella situation samt frågor av större betydelse för  
bolaget. Verkställande direktör redogör löpande för affärs-
planer och strategiska frågeställningar. Styrelsen är enligt 
styrelsens arbetsordning beslutför när minst tre ledamöter 
är närvarande.

Styrelsens ordinarie ledamöter under 2013 var Saeid  
Esmaeilzadeh, Jeppe Magnusson, Thomas Nortoft och 
Leif Ryd. Ashkan Pouya avgick som styrelsesuppleant vid 

stämman i maj 2013. Vid en extra bolagsstämma i februari 
2014 valdes Robert Charpentier in som ordinarie styrelse-
ledamot. Vid årsstämman den 3 juni 2014 omvaldes Saeid 
Esmaeilzadeh, Leif Ryd, Thomas Nortoft, Jeppe Magnusson 
och Robert Charpentier som ordinarie styrelseledamöter.

Bolagets styrelse har bedömts möta kraven på oberoen-
de då fyra av de fem stämmovalda ledamöterna är obero-
ende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Saeid  
Esmaeilzadeh bedöms inte vara oberoende i förhållande till 
större aktieägare eftersom han är närstående till Serendip-
ity Ixora Fund AB som är Bolagets största aktieägare. 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. Ingen styrelsele-
damot är kvinna, men i enlighet med Koden avser valbered-
ningen att eftersträva en jämnare könsfördelning i styrelsen.

Styrelsens ordförande
Styrelsens ordförande utses av stämman och ska se till att 
styrelsen arbetar effektivt och fullgör sina uppgifter i enlighet 
med svensk aktiebolagslag, andra lagar och förordningar 
och interna styrinstrument. Saeid Esmaeilzadeh är styrelsens 
ordförande sedan 2008.

Ordföranden ska bland annat leda styrelsen, se till att sty-
relsen fortlöpande fördjupar sina kunskaper om bolaget, ta 
emot synpunkter från ägarna, se till att styrelsen får tillfreds-
ställande information, finnas tillgänglig för VD, fastställa ag-
enda för styrelsen, kontrollera att styrelsens beslut verkställs 
och att dess arbete utvärderas.
 
Styrelsens arbete
I enlighet med aktiebolagslagen har Episurf Medicals styrel-
se fastställt en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. Den nu 
gällande arbetsordningen och VD-instruktionen antogs vid 
styrelsens sammanträde den 1 april 2014. Arbetsordning-
en reglerar bland annat hur styrelsens arbete ska bedrivas 
och vilka ärenden som ska behandlas av styrelsen. Arbets-
ordningen reglerar också hur styrelsen fortlöpande ska få 
information och ekonomisk rapportering av verkställande 
direktören.

Under 2013 hölls 16 möten. Varje ordinarie sammanträde 
följde en agenda och beslutsmaterial sändes till styrelsen 
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inför varje styrelsemöte. VD och vissa andra ledande befatt-
ningshavare i bolaget har deltagit i styrelsens sammanträden 
för att presentera ärenden. Styrelsen har behandlat frågor 
som forskning och utveckling, marknadsplan och kommersi-
alisering av produkter, organisation, ekonomisk rapportering 
och uppföljning, finansiell ställning samt investeringar.  Under 
2013 behandlade styrelsen frågeställningar i samband med 
de tre emissionerna som genomfördes och under 2014 har 
styrelsen arbetat med att förbereda bolaget för en notering 
på NASDAQ OMX Stockholm.

Styrelsen deltar i sin helhet i arbetet med revisionsfrågor, 
inklusive övervakning och utvärdering av revisionsproces-
sen, kvalitetssäkring av bolagets finansiella rapportering, 
bedömning av rapporter från den externa revisorn och 
granskning av revisorernas oberoendeställning i förhållande 
till bolaget inklusive omfattningen av revisorernas eventuella 
icke revisionsrelaterade uppdrag för Bolaget. Styrelsen har 
alltså inte inrättat något revisionsutskott.

Styrelsen har inte heller inrättat något ersättningsutskott. 
Ersättningsfrågor till ledande befattningshavare beslutas i 
styrelsen utan att Leif Ryd deltar. Se avsnittet om ersätt-
ningsprinciper till ledande befattningshavare.

Ledningsgruppen
Verkställande direktören utser medlemmar i ledningsgruppen. 
Ledningsgruppen driver affärsverksamheten och följer upp 
utvecklingen.

Under 2013 bestod ledningsgruppen av Nina Bake (CEO) 
och Jeanette Spångberg (COO). Under januari och mars 
2014 har en ny ledningsgrupp utsetts i Episurf Medical. 
Gruppen utökades med fyra personer och består nu av 
Nina Bake (CEO), Lena Lones (CFO), Jeanette Spångberg 
(COO), Leif Ryd (Medical Expert Scientific Affairs), Per Möller 
(Sales and Marketing) och Jacob Dumky (Quality Assurance/
Regulatory Affairs). 

Medlemmarna har alla mångårig erfarenhet inom sina res-
pektive områden som forskning och utveckling, försäljning 
och marknadsföring samt kvalité och regulatoriska frågor. 
Förändringen i ledningsgruppen gjordes i syfte att förstär-
ka bolagets ledning för en fortsatt kommersialisering och  
Noteringen på Nasdaq OMX Stockholm.

Ersättningsprinciper för ledande befattningshavare
Årsstämman i Bolaget beslutade 3 juni 2014 att införa föl-
jande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 
för tiden fram till årsstämman 2015. Ersättningar och an-
ställningsvillkor för ledande befattningshavare ska utformas 
med syfte att säkerställa bolagets tillgång till befattningsha-
vare med rätt kompetens. 

Styrelsen har inte inrättat något ersättningsutskott och be-
slutar gemensamt om anställningsvillkor och ersättning till 
verkställande direktör. I dessa beslut deltar inte Leif Ryd. 
Ersättning till övriga ledande befattningshavare förhandlas 
av bolagets verkställande direktör och ska godkännas av 

ordförande. Inga övriga ledande befattningshavare eller  
andra anställda har rätt till avgångsvederlag.

Valberedningen
Inför årsstämman ska valberedningen lägga fram förslag 
om antalet styrelseledamöter, styrelsens sammansättning, 
styrelsens arvode, stämmans och styrelsens ordförande och 
i förekommande fall förslag till revisor och dennes arvodering.

På årsstämman 2014 beslutades om formerna för utseende 
av Episurf Medicals valberedning 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 upp-
rättade 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 samman-
kalla de Största Ägarna i bolaget. Om någon av dessa av-
står 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 sammankallan-
de till valberedningens första sammanträde. Till ordförande i 
valberedningen ska inte styrelsens ordförande utses. Valbe-
redningens 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 le-
damot 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 be-
slutar, avgå och ersättas av ny ledamot som utses av den 
aktieägare 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 sammansättning-
en av valberedningen enligt ovan angivna principer.

I enlighet med ovanstående principer har valberedningen, 
som sammankallades inför årsstämman 2014, följande 
sammansättning (valberedningen inför årsstämman 2015 
kommer att sammankallas i enlighet med ovanstående 
principer):

•	 Saeid Esmaeilzadeh, styrelseordförande i Episurf Medical AB.

•	 Ashkan Pouya, styrelseordförande i Serendipity Ixora 
Fund AB (publ). Representerar Ixora. 
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•	 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. Representerar eget innehav.

•	 Mikael Lönn, styrelseordförande i PRIMA Barn- och 
Vuxenpsykiatri Stockholm AB och H.F. Oral Care AB. 
Representerar eget innehav.

Till valberedningens ordförande har Ashkan Pouya utsetts.
Valberedningens ledamöter utsågs av aktieägare som till-
sammans representerar 52,25 % av det totala röstetalet.

Aktieägare kan vända sig till valberedningen med förslag på 
styrelseledamöter. Förslag ska skickas till valberedningens 
ordförande, via ir@episurf.com. Valberedningens förslag på 
styrelsemedlemmar, styrelsearvoden och revisorer presen-
teras i kallelsen till årsstämman. Samtidigt publiceras en 
motivering på www.episurf.com.

Revisor

Revisor utses på årsstämman för att granska bolagets  
finansiella rapportering samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning av bolaget.  På årsstämman 2013 
omvaldes Ernst & Young AB till bolagets revisor med Beata 
Lihammar som huvudansvarig revisor.
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BOLAGSORDNING

§ 1. Firma

Bolagets firma är Episurf Medical AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2. Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3. Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva forskning, 
utveckling och kommersialisering av material för medicin-
tekniska ändamål och därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 920 000 SEK och högst 
7680000 SEK.

§ 5. Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 6 400 000 SEK och högst  
25 600 000 SEK.

§ 6. Aktieslag

Aktierna kan utges i två serier, serie A och serie B. A-aktie 
medför tre (3) röster per aktie och B-aktie medför en (1) röst 
per aktie.

A-aktier och B-aktier kan i vardera serien utges till högst 
det antal som motsvarar 100 procent av hela aktiekapitalet.
Aktierna av serie A och B skall medföra samma rätt till  
andel i bolagets tillgångar och vinst.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningse-
mission ge ut nya aktier skall innehavare av aktier av serie A 
samt av aktier av serie B äga företrädesrätt att teckna nya 
aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier 
innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som 
inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samt-
liga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om 
inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som 
sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas 
mellan tecknarna i förhållande till det totala antal aktier de 
förut äger i bolaget. I den mån detta inte kan ske vad avser 
viss aktie/vissa aktier, sker fördelning genom lottning.

Beslutar Bolaget att ge ut aktier endast av serie A eller serie 
B, skall samtliga aktieägare oavsett om deras aktier är av 
serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier 
i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som sagts ovan skall inte innebära någon inskränkning i 
möjligheten att fatta beslut om kontantemission och/eller kvitt-
ningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt skall 
äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsop-
tioner och konvertibler.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya 
aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal 
aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall 
gamla aktier av visst aktieslag medföra företrädesrätt till nya 
aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte inne-
bära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemis-
sion, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut akti-
er av nytt slag.

Aktier av serie A kan omvandlas till aktie av serie B i nedan 
angiven ordning. Begäran om omvandling skall av aktieäga-
re framställas skriftligen till Bolaget, med angivande av hur 
många aktier av serie A som önskas omvandlade. Omvand-
lingen skall därefter utan dröjsmål anmälas för registrering 
vid Bolagsverket och är verkställd när registrering har skett 
samt antecknats i avstämningsregistret.

§ 7. Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 8 ledamöter.

§ 8. Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning skall en eller två 
revisorer med eller utan suppleanter utses eller ett registre-
rat revisionsbolag.

§ 9. Kallelse till bolagsstämma

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.

§ 10. Anmälan till stämma

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstäm-
man skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framstäl-
lan av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar 
före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den 
dag som anges i kallelse till stämman. Sistnämnda dag får 
inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsom-
marafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än 
femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträ-
den, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet 
biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

Bolagsordning för Episurf Medical AB, org. nr: 556767-0541
Antagen på årsstämma 2014-06-03
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§ 11. Årsstämma

Årsstämma skall hållas årligen inom sex (6) månader efter 
räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av en eller två justeringsmän.

4. Godkännande av dagordningen.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättel-
se samt i förekommande fall koncernredovisning och 
koncernrevisionsberättelse.

7. Beslut

a. om fastställande av resultaträkning och balansräk-
ning samt i förekommande fall koncernresultaträk-
ning och koncernbalansräkning;

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

c. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och 
verkställande direktör.

8. Beslut om antalet styrelseledamöter.
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
10.  Val av styrelse samt revisorer eller revisionsbolag och 

eventuella revisorssuppleanter.
11. Beslut om valberedningen.
12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befatt-

ningshavare.
13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt ak-

tiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12. Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara 0101 – 1231.

§ 13. Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är 
införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, 
enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiel-
la instrument eller den som är antecknad på avstämnings-
konto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda lag, 
ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår 
av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).
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LEGALA FRÅGOR OCH ÖVRIG 
INFORMATION

Allmänt

Bolagets firma är Episurf Medical AB (publ) och Bolagets or-
ganisationsnummer är 556767-0541. Bolaget är ett publikt 
aktiebolag med säte i Stockholm som använder handelsbe-
teckningarna Episurf och Episurf Medical. Bolaget bildad-
es i Sverige den 30 september 2008 och registrerades vid 
Bolagsverket den 6 oktober 2008 och dess bestånd är inte 
tidsbegränsat. Aktieägares rättigheter kan förändras endast 
i enlighet med aktiebolagslagen. Beslut om vinstudelning 
fattas på bolagsstämma. Rätt till utdelning tillkommer den 
som, på den av bolagsstämman beslutade avstämningsda-
gen är registrerad aktieägare i den av Euroclear förda  

aktieboken. Utdelning – i den mån det beslutas om sådan 
– utbetalas normalt som ett kontant belopp per aktie genom 
Euroclear, men kan även bestå av annat än kontanter. Om 
någon aktieägare inte kan nås genom Euroclear kvarstår  
aktieägarens fordran på utdelningsbeloppet mot Bolaget och 
begränsas endast genom regler för preskription. Vid pre-
skription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget. Det föreligger 
inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för 
aktieägare bosatta utanför Sverige och utbetalning sker via 
Euroclear på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige.

Koncernstruktur
Episurfkoncernens struktur beskrivs i figuren nedan, med uppgift om koncernbolagens namn, säte och organisationsnummer, 
samt ägarandel avseende dotterbolag.

Väsentliga avtal

Då Episurf är ett forsknings- och utvecklingsbolag med en 
begränsad egen organisation är Bolagets verksamhet be-
roende av ett antal väsentliga avtal med leverantörer och 
tjänsteutförare. För en beskrivning av riskerna relaterade till 
detta se avsnitten ”Riskfaktorer – Risker relaterade till möjli-
ga framtida intäkter och Beroende av samarbetspartners”. 
Förutom avtal med konsulter, och avtal relaterade till den 
löpande driften av verksamheten, är nedanstående avtal av 
väsentlig betydelse för Bolaget.

Tillverkningsavtal
Episurfs tillverkningsprocess innefattar ett antal avtal som 
reglerar olika steg i processen. Förutom avtal som reglerar 
tillverkningen av Bolagets produkter har avtal ingåtts med le-
verantörer som hanterar sterilisering och paketering av 

de produkterna. Förutom bestämmelser kring pris, leve-
ransåtaganden, sekretess och garantier från leverantörerna 
innehåller produktionsavtalen regelmässigt bekräftelser från 
leverantörerna att de är medvetna om att Episurfs produk-
ter tillverkas specifikt för varje patient och att alla försening-
ar därför är väsentliga för Episurf. Episurfs leverantörer ingår  
vidare så kallade kvalitetsavtal, vilka reglerar kvalitetskrav och 
ansvarsfördelningen mellan Episurf och leverantören.

Distributionsavtal
Episurf har ingått avtal avseende distribution av Bolagets 
produkter i Polen och Schweiz samt avseende exklusiv 
distribution i Jordanien, Saudiarabien, Kroatien och Kuwait.  
Avtalen innefattar bland annat planerade försäljningsnivåer 
och åtaganden från distributörer att marknadsföra Bolagets 

Episurf Medical AB (publ)

(556767-0541)

Episurf Operations AB
Stockholm, Sverige

Stockholm, Sverige

(556921-7739)

Episurf Europe AB

(556921-7721)

Episurf IP-Management

100%

(556921-7747)

100% 100% 100%

Stockholm, Sverige Stockholm, Sverige
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produkter samt att hantera kundkontakter och tillståndsfrå-
gor för de marknader där distributionen sker. Vidare förut-
sätts distributörer delta i seminarier och utbildningar som 
Episurf genomför.

Patent

Episurf bygger systematiskt upp en patentportfölj för att 
skydda Bolagets teknologi och framtida produkter. Patent 
har framför allt sökts och erhållits i Europa och USA. Per 
dagen för detta prospekt har Episurf cirka 70 patentan-
sökningar under behandling i olika faser i Europa och USA.  
Episurf har vid tidpunkten för detta Prospekt godkända patent 
från sju patentfamiljer. Dessa exemplifieras av EP 2 116 210- 
Knäimplantat, EP 2 389 904-Kirurgiskt kit för broskrepa-
ration innefattande implantat och verktygsuppsättning, 
EP 2389 905-Metod för att utforma ett kirurgiskt kit för  
broskreparation i en led, EP2 389 900-Ett implantat för brosk- 
reparation innefattande en utskjutande del, EP 2 389 901- 
Implantat för broskreparation, EP 2 514 373-Styrredskap för 
broskreparation och US 8 655 468-System för att framställa 
ett kirurgiskt kit för reparation av brosket i en led. Eftersom 
patenttiden är 20 år från patentansökan sträcker sig ovan-
nämnda patents skyddstid till år 2028 eller senare. De erhåll-
na patenten avser såväl de implantat och kirurgiska kit som 
Bolaget tillverkar som den tillverkningsmetod som används.

Åtaganden att avstå från att sälja aktier 

Serendipity Ixora AB (”Ixora”) och Leif Ryd (genom bolag) 
har genom avtal ingångna den 27 mars 2014 gentemot Pa-
reto Securities åtagit sig att under 18 månader, med vissa 
förbehåll, inte utan medgivande från Pareto Securities sälja 
några aktier i Bolaget. Åtagandena gäller inte i det fall ett 
offentligt uppköpserbjudande riktas till samtliga aktieägare i 
Bolaget. Ixoras åtagande gäller inte heller om samtliga Ixoras 
aktier överlåts till en enda köpare eller delas ut till Ixoras  
aktieägare (och då ska Ixoras åtagande att inte sälja aktier 
tas över av de personer som slutligt kontrollerar Ixora).

Försäkringar

Bolaget innehar egendoms-, produktansvars- och ansvars-
försäkringar. Enligt styrelsens bedömning ger det föreliggande 
försäkringsskyddet, inklusive försäkringsnivå och försäk-
ringsvillkor, ett tillfredsställande skydd med hänsyn tagen till 
försäkringspremierna och de potentiella riskerna med verk-
samheten. Bolaget kan emellertid inte lämna några garantier 
för att förluster inte uppstår eller att krav inte framställs som 
går utöver vad som täcks av nuvarande försäkringsskydd.

Tvister

Episurf är inte och har under de senaste tolv månaderna inte 
varit part i några rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden 
(inklusive ännu icke avgjorda ärenden eller sådana som Bolaget 
är medvetet om kan uppkomma) som har haft eller skulle 
kunna få betydande effekter på Bolagets finansiella ställning 
eller lönsamhet.

Transaktioner med närstående

Under perioden från början av räkenskapsåret 2013 och 
datumet för detta Prospekt har, med undantag för vad som 

anges nedan, inga transaktioner mellan Bolaget och närstå-
ende parter förekommit. 

Till aktieägare och styrelseledamoten Leif Ryd har konsultar-
vode utgått med 421 000 (96 000) SEK och till aktieägare 
och styrelseledamoten Jeppe Magnusson har konsultarvode 
utgått med 25 000 (24 149) SEK. Konsultarvodena avser 
löpande rådgivning i frågor där Bolaget behöver styrelse-
ledamöternas särskilda kompetens.

Pareto Securities intressen

Pareto Securities agerar som finansiell rådgivare i samband 
med Noteringen. Pareto Securities har vidare tillhandahål-
lit Bolaget rådgivning i samband med struktureringen och 
planeringen av Noteringen och erhåller ersättning för sådan 
rådgivning. Pareto Securities och dess närstående har utfört 
och kan också i framtiden komma att utföra olika finansiel-
la rådgivningstjänster för Bolaget och dess närstående, för  
vilka de har erhållit och kan förväntas komma ett erhålla 
arvoden och andra ersättningar.

Handlingar införlivade genom hänvisning

Historisk finansiell information, noter och revisionsberättelse 
på sidorna 23-34 och 29-51 i Bolagets årsredovisning för 
räkenskapsår 2012 respektive 2013 samt historisk finansiell  
information samt information om översiktlig granskning 
av Bolagets revisor över delårsrapport på sidorna 3-15 i  
Bolagets delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 
2014 införlivas genom hänvisning och utgör en del av det-
ta Prospekt. De delar som inte införlivas är inte relevanta  
eller motsvaras av information som återges på annan plats 
i Prospektet. Bolagets bolagsordning, handlingar införlivade 
genom hänvisning samt annan av Bolaget offentliggjord in-
formation som hänvisas till i detta Prospekt finns under hela 
Prospektets giltighetstid att tillgå i elektronisk form på Bola-
gets hemsida www.episurf.com. Bolagets stiftelseurkund 
samt övriga handlingar tillhandahålls även efter förfrågan 
på Bolagets huvudkontor, Stora skuggans väg 11, 115 42 
Stockholm, på ordinarie kontorstid under vardagar.
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VISSA SKATTEFRÅGOR I SVERIGE

Nedan sammanfattas vissa svenska skattefrågor som 
aktualiseras med anledning av upptagandet till handel 
av Episurfs aktier på NASDAQ OMX Stockholm. Sam-
manfattningen omfattar fysiska personer och aktiebolag 
som är obegränsat skattskyldiga i Sverige (om inte annat 
anges) och som innehar B-aktier i Episurf.
Sammanfattningen är baserad på nu gällande lagstift-
ning och är avsedd endast som generell information.

Sammanfattningen behandlar inte:

•	 Situationer då aktier innehas som lagertillgång i  
näringsverksamhet

•	 Situationer då aktier innehas av handelsbolag

•	 De särskilda reglerna om skattefri kapitalvinst (inklusive 
avdragsförbud vid kapitalförlust) och utdelning i bolags-
sektorn som kan bli tillämpliga då investeraren innehar 
aktier i Episurf som anses vara näringsbetingade (skat-
temässigt)

•	 De särskilda regler som i vissa fall kan bli tillämpliga på 
aktier i bolag som är eller har varit fåmansföretag, eller 
på aktier som förvärvats med stöd av sådana aktier

•	 Utländska företag som bedriver verksamhet från fast 
driftställe i Sverige

•	 Utländska företag som har varit svenska företag

Särskilda skatteregler gäller vidare för vissa företagskate-
gorier. Den skattemässiga behandlingen av varje enskild 
aktieägare beror delvis på dennes speciella situation. Varje 
aktieägare bör rådfråga skatterådgivare om de skattekon-
sekvenser som upptagandet till handel av Episurfs B-aktier 
på NASDAQ OMX Stockholm (huvudlistan) kan medföra för 
dennes del, inklusive tillämpligheten och effekten av utländ-
ska regler och dubbelbeskattningsavtal. 

Fysiska personer

För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige 
beskattas kapitalinkomster såsom räntor, utdelningar och 
kapitalvinster i inkomstslaget kapital. Skattesatsen i in-
komstslaget kapital är 30 procent.

Kapitalförlust på marknadsnoterade aktier får dras av fullt ut 
mot skattepliktiga kapitalvinster som uppkommer samma 
år dels på aktier, dels på marknadsnoterade värdepapper 
som beskattas som aktier (dock inte andelar i investerings-
fonder som innehåller endast svenska fordringsrätter, s.k. 
räntefonder). Av kapitalförlust som inte dragits av genom nu 
nämnda kvittningsmöjlighet medges avdrag i inkomstslaget 
kapital med 70 procent av förlusten.

Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges  
reduktion av skatten på inkomst av tjänst och näringsverk-
samhet samt fastighetsskatt och kommunal fastighetsav-
gift. Skattereduktion medges med 30 procent av den del av 
underskottet som inte överstiger 100 000 SEK och med 21 
procent av det återstående underskottet. Underskott kan 
inte sparas till senare beskattningsår.

För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige 
innehålls preliminär skatt på utdelningar med 30 procent. 
Den preliminära skatten innehålls normalt av Euroclear eller, 
beträffande förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren. 

Aktiebolag

För aktiebolag beskattas all inkomst, inklusive skatteplikt-
iga kapitalvinster och utdelningar, i inkomstslaget närings-
verksamhet med 22 procent skatt. För företag med räken-
skapsår som påbörjas innan den 1 januari 2013 gäller dock 
den äldre skattesatsen på 26,3 procent. 

Avdrag för kapitalförlust på aktier medges endast mot skat-
tepliktiga kapitalvinster på aktier och andra värdepapper 
som beskattas som aktier. Om en kapitalförlust inte kan 
dras av hos det företag som gjort förlusten, kan den dras 
av mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra vär-
depapper som beskattas som aktier hos ett annat företag 
i samma koncern, om det föreligger koncernbidragsrätt 
mellan företagen och båda företagen begär det för ett be-
skattningsår som har samma deklarationstidpunkt. Kapi-
talförlust på aktier som inte har kunnat utnyttjas ett visst 
år, får sparas (hos det aktiebolag som haft förlusten) och 
dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra 
värdepapper som beskattas som aktier under efterföljande 
beskattningsår utan begränsning i tiden. Särskilda skatte-
regler kan vara tillämpliga på vissa företagskategorier eller 
vissa juridiska personer, exempelvis investeringsfonder och 
investmentföretag. 

Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige

För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige 
och som erhåller utdelning på aktier i ett svenskt aktiebolag  
uttas normalt svensk kupongskatt. Detsamma gäller vid ut-
betalning från ett svenskt aktiebolag i samband med bland 
annat inlösen av aktier och återköp av egna aktier genom 
ett förvärvserbjudande som har riktats till samtliga aktieägare 
eller samtliga ägare till aktier av ett visst slag. Skattesatsen 
är 30 procent. Kupongskatten är dock i allmänhet reducerad 
genom dubbelbeskattningsavtal. I Sverige verkställer normalt 
Euroclear eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, förval-
taren avdrag för kupongskatt.
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Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och 
som inte bedriver verksamhet från fast driftställe i Sverige 
kapitalvinstbeskattas normalt inte i Sverige vid avyttring av 
aktier. Aktieägare kan emellertid bli föremål för beskattning 
i sin hemviststat. 

Enligt en särskild regel blir dock fysiska personer som är 
begränsat skattskyldiga i Sverige föremål för kapitalvinstbe-
skattning i Sverige vid avyttring av aktier i Episurf, om de vid 
något tillfälle under det kalenderår då avyttringen sker eller 
under de föregående tio kalenderåren har varit bosatta, eller 
stadigvarande vistats, i Sverige. Tillämpligheten av regeln är 
dock i flera fall begränsad genom dubbelbeskattningsavtal. 
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ORDLISTA

Artros

Artros är ett samlingsbegrepp för ledsjukdom som karaktäriseras av sviktan-

de ledfunktion med varierande destruktion av ledbrosk och ombyggnad av 

lednära ben.

Artroskopi

Inspektion av insidan av en led med hjälp av ett artroskop. Ett instrument 

som förs in i ledhåla för att undersöka den inre delen av en led och rätta till 

eventuella fel (en typ av titthålskirurgi).

Brosk

Det hårda, tunna lagret av vit, blank vävnad som täcker änden av ben vid 

lederna. Vävnaden möjliggör rörelse med låg friktion.

Broskskada av grad III

Djup sprickbildning i brosket utan synlig benskada.

Broskskada av grad IV

Djupare sprickbildning i brosket med synlig benskada.

CE-märkning

CE-märkning betyder att tillverkaren eller importören intygar att produkten 

uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav. Därefter  

genomgår produkten ifråga en granskning av anmält organ (Notified Body) 

som beslutar om produkten uppfyllt de produktkrav som ställs på produkten 

ifråga inom EU. CE-märkningen innebär att tillverkaren eller importören har 

de formella godkännanden som krävs för att få sälja och marknadsföra pro-

dukten på den europeiska marknaden.

CT

Datortomografi, skiktröntgen. Används inom medicinsk diagnostik för att av-

bilda patienten i tre dimensioner.

Degenerativt ursprung

Degenerativt ursprung innebär att funktionen nedsätts/upphör i celler, väv-

nader eller organ. Degenerativ medför att glidningen beror på förslitning eller 

nedbrytning.

FDA

US Food and Drug Administration.

Fokal broskskada

Begränsad, ytlig broskskada.

Mikrofrakturering

Mikrofraktur är ett kirurgiskt alternativ som kan användas vid behandling av 

ett litet område av skadat brosk (inte utbrett artros) i ett försök att stimulera 

tillväxt av nytt brosk.

Mosaikplastik

En kirurgisk teknik för behandling av broskdefekter som innebär att man 

med ett speciellt instrument plockar bort cylindriskt formade broskbitar från 

icke-belastade ytor i knäleden och ersätter broskdefekten med dem.

MR/MRI

Magnetisk resonanstomografi eller i dagligt tal magnetkameraundersökning. 

MR är en medicinsk teknik för bildgivande diagnostik med en magnetkamera 

(MR-kamera).

Ortopedi

Det specialområde inom medicin som fokuserar på att upprätthålla och åter-

ställa funktionerna i det muskeloskeletala systemet, vilket inkluderar behand-

ling av ryggradsskador och perifera nervskador.

Protes

En konstgjord kroppsdel, till exempel en konstgjord arm eller ett ben.  

Benämningen protes används också om vissa av de implantat som används 

i kroppen, till exempel höft- och knäproteser.

QA/RA

Quality Assurance/Regulatory affairs.

Spondylos

Spondylos, spondylartros, är brosk- och/eller benförändringar i ryggradens 

leder och är en form av artros.

TKA

”Total Knee Arthroplasty” – En kirurgisk metod där en hel knäprotes inopereras.

Traumatiska skador

Skador som kan hänföras till yttre våld, till exempel fallskador.

UKA

”Unicompartmental arthroplasty” – En kirurgisk metod där en halv knäprotes 

inopereras.

Vinkelosteotomi

En kirurgisk teknik där ett chip skärs ut antingen från skenbenet eller lårbe-

net för att ändra den biomekaniska belastningen på knäleden.
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