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VD har ordet

Bästa aktieägare

Under 2018 upplevde Episurf Medical en positiv trend genom 
i stort sett samtliga delar av verksamheten, och i flera av 
våra regioner kan vi nu med övertygelse säga att vi har 
etablerat en kommersiell verksamhet. Under det fjärde 
kvartalet beställdes Episealer®implantat i en takt som 
motsvarar en operation per arbetsdag, och tillväxten visar 
tydliga tecken på att fortsätta. 
»  Orderboken uppgick till 1,5 miljoner kronor under 

det fjärde kvartalet 2018, vilket motsvarar en ökning 
om 64% jämfört med fjärde kvartalet 2017. 

»  Utvecklingen drivs av den tyska marknaden där 
tillväxten under det fjärde kvartalet 2018 uppgick till 
187% jämfört med det fjärde kvartalet 2017. 

Man bör dock ha i åtanke att trots den positiva utveck-
lingen ovan, så skrapar vår växande orderbok bara på ytan 
av den potential som Episurf Medicals produkter har. 

 
Vi följer vår strategi och vi går igenom  
de viktiga stegen
Att framgångsrikt skapa tillväxt för en ny produktkategori 
inom den medicintekniska industrin betyder att man behö-
ver hålla flera aktiviteter igång samtidigt. Vi måste självklart 
fortsätta att bearbeta marknaden för att komma ut med 

våra produkter till en växande kundgrupp. För att under-
stödja detta behöver vi driva eller sponsra kliniska studier, 
vilkas resultat är avgörande för att gå in i, och växa i, nyckel-
marknader. Vi måste också förbättra våra produkter och 
processer för att kunna skala upp verksamheten och för 
att hantera kommande möjligheter och utmaningar. Vidare 
allokerar vi resurser till att förbereda för att gå in i de stora 
marknaderna i Nordamerika och i Asien. Genom alla dessa 
aktiviteter är det uppmuntrande att vi upplever att de 
affärsmässiga förutsättningarna kontinuerligt förbättras 
för oss, de kliniska resultaten är utomordentligt bra och vi 
ser en ökad acceptans för våra produkter. 

Ortopedkirurger är konservativa, och olika kunder 
kommer anamma nya teknologier med olika hastighet, men 
de verkar alla hålla med om att den patientgrupp Episurf 
Medical siktar in sig på saknar tillräckliga behandlingsalter-
nativ. Det är vår uppfattning att givet de goda resultaten 
för Episealer®implantatet, så kan vår teknologi överbrygga 
detta gap.

Proof of concept 
Trots att vi fortfarande är tidigt ute så har vi hos vissa 
kunder nått vårt mål om att utgöra en standardiserad 
del av behandlingsalgoritmen. Vi genererar intäkter och 
ortopedkirurger upprepar sina beställningar av implantat. 
Det finns expertgranskade resultat (Eng: Peer-reviewed) 
och de grupper av patienter som har gått längre än 2, 3 
och 4 år sedan operation har nu växt till 162, 71, och 23. 
Vi tror att de starka resultateten vi sett hittills kommer 
upprepas i större kliniska studier och att prestandan hos 
Episealer®implantatet kommer att fortsätta att visa starka 
resultat under många år framöver. I dagsläget ser vi inget 
hinder mot att fortsätta att växa verksamheten i alla viktiga 
marknader. Vi följer också noga utvecklingen av intäkt per 
kund och utvecklingen är mycket uppmuntrande. 

Framgångsfaktorer
Det enskilt viktigaste för vår framgång är att kunna visa på 
styrkan och prestandan hos Episealer®teknologin i publice-
rade och expertgranskade kliniska studier. Episealer®- 

teknologin är numera involverad i ett antal kliniska studier. 
»  Under 2019 förväntar vi oss resultat från den stora eu-

ropeiska multicenterstudien som pågår, vilken involverar 
100 patienter och 11 ortopeder i 7 länder. 

»  Nyligen annonserades det att en prövarinitierad klinisk 
studie startats vid Julius Wolff Institute vid universitets-
sjukhuset Charité i Berlin. Studien kommer följa upp 
patienter som genomgått en Episealer®-operation under 
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perioden 2015–2017. Denna studie är extra intressant av 
två anledningar, för det första så är det den första jämfö-
rande studien av Episealer®-implantatet, och för det andra 
så väntar vi oss resultat redan under 2019. 

»  Det pågår också andra kliniska studier i Sverige och i 
Belgien. 

Etablerandet av en större klinisk pipeline och de 
kommande resultaten från dessa studier är avgörande 
framgångsfaktorer för tillväxt. Vid en summering av 
de kliniska studier som pågår eller som planeras att 
startas inom en nära framtid, summerar det till ca 350 
patienter som är involverade i olika kliniska studier 
med Episealer®teknologin. Det är vår uppfattning att 
detta är en mycket bra siffra.

Den sista pusselbiten
Samtidigt som de kliniska aktiviteterna i Europa har ökat är 
den största satsningen på kliniska studier den studie som 
planeras för USA. I slutet av 2018 godkände amerikanska FDA 
(Food and Drug Administration) vår ansökan om att starta en 
klinisk studie i USA för knäimplantatet Episealer®. Detta var 
en betydande milstolpe för oss som uppnåddes efter tre års 
förarbete. Resultaten från studien kommer senare att ligga 
till grund för vår PMA-ansökan om marknadsgodkännande 
i USA. Den så kallade IDE-studien (Investigational Device 
Exemption) är utformad som en prospektiv, multicenter, 
randomiserad och kontrollerad studie. Studien kommer att 
genomföras både på amerikanska och europeiska kliniker. 
Den syftar till att visa non-inferiority (”inte sämre än”) vad det 
gäller förbättringar i klinisk prestanda vid 24 månader jämfört 
med mikrofrakturering, vilket anses som den teknologi som 
idag är kirurgisk standard för dessa skador. Vidare syftar stu-
dien till att visa att Episealer® är bättre än mikrofrakturering 
när det gäller återgång till viktbärande. Totalt 180 patienter 
kommer att randomiseras i ett 2:1 förhållande till antingen 
Episealer®-gruppen eller kontrollgruppen.

Vi är fulla av entusiasm över denna studien, vilken 
kommer kallas för ”the EPIC Knee study”. Rekrytering av 
kliniker pågår och patientrekrytering kan startas när etiska 
godkännanden är beviljade av klinikerna. Vi förväntar oss 
att de första operationerna kan ske under det andra kvar-
talet. Tillsammans med de omfattande kliniska studierna 
som pågår, så känns denna stora, jämförande, prospektiva 
multicenterstudien som den sista pusselbiten. 

Nästa steg
Under det kommande året kommer vi sträva efter att skapa 
tillväxt genom att arbeta nära våra kunder med kliniska 
resultat. Hittills har vi fått förlita oss på nästintill anekdotis-
ka data och en mindre klinisk studie med 10 patienter. Helt 
naturligt så efterfrågar marknaden mer bevis och vi kom-
mer nu äntligen kunna börja svara på denna efterfrågan.

Vi fortsätter att se ett flertal användningsområden 
för vår grundläggande teknologi. Vi är missnöjda med att 
CE-godkännande ännu inte erhållits för vårt fotledsimplan-

tat. Dock så hoppas vi på att kunna uppdatera investerare 
om detta projekt inom en snar framtid. 

Vi fortsätter att förbereda oss för den amerikanska 
marknaden, dels genom att fortsätta med vår kliniska 
studie i USA, och dels genom att utvärdera möjligheter för 
partnerskap vilket skulle kunna snabba på vår entré på 
denna viktiga marknad. 

Vi fortsätter att se ökad effektivitet i vår europeiska 
verksamhet, samtidigt som vi ökar investeringarna i vårt 
USA projekt. Sedan tidigt 2017 har personalstyrkan mins-
kat med ca 20%, och vi fortsätter att säkerställa att vi driver 
verksamheten så effektivt som möjligt. 

Stark aktieägarbas
Under det fjärde kvartalet kunde med glädje med-
dela att vi hade utfört en riktad nyemission till Niles 
Noblitt, vilken gjorde honom till en av de större 
aktieägarna i bolaget. Niles Noblitt är en av grundarna 
av Biomet (numera en del av en av den ortopediska 
industrins marknadsledare Zimmer Biomet), och vi är 
mycket glada över att han har accepterat en roll som 
senior rådgivare till Episurf Medical. 

I den riktade emission valde befintliga aktieägaren 
Rhenman Partners, tillsammans med ett antal andra 
investerare, att öka sin ägarandel. I tillägg till Rhenman 
Partners och Niles Noblitt är vi glada över att ha ett antal 
välrenommerade institutionella investerare såsom Öhman 
Fonder, AMF, LMK och Stena Sessan. Vi har också ett stort 
aktieägande hos grundare och ledning, i tillägg till ca 3 500 
privata aktieägare. Vi är väldigt stolta över denna stora och 
högkvalitativa aktieägarbasen, och vi är tacksamma över 
det förtroende de visar för Episurfs framtid. 

Den senaste riktade nyemissionen verkställdes ungefär 
samtidigt som det kommunicerades att vår historiskt störs-
ta aktieägare, Serendipity Ixora, beslutat sig för att avsluta 
sin verksamhet och distribuera dess innehav till sina egna 
aktieägare. Denna utskiftning kommer ske under 2019 och 
vi kommer kommunicera mer när vi vet mer om den speci-
fika tidtabellen för denna processen. Vi vill ta tillfället i akt 
och tacka Serendipity för deras stöd under nästan 10 års 
tid. Serendipity var den första investeraren i Episurf  
Medical, och de har haft avgörande betydelse för bolaget 
i dess utveckling till att ha en kommersialiserad produkt i 
Europa och en FDA-godkänd klinisk strategi för ett mark-
nadsgodkännande i USA. Vi ser fram emot att välkomna  
Serendipitys aktieägare som nya aktieägare i Episurf Medical. 

Stockholm, februari 2019
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