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Bokslutskommuniké,
1 oktober–31 december 2018
Fjärde kvartalet 2018 jämfört med 2017, koncernen
» Bruttoorderingången ökade med 62,7% till 1,5 MSEK (0,9)
» Orderstocken uppgick till 1,2 MSEK (0,9)
» 67,7% ökning av antalet godkända Episealer ®-order under
kvartalet till 60 (36)

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet
» Episurf Medical meddelade att bolaget erhållit godkännande från
amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten FDA på
sin IDE-ansökan (”Investigational Device Exemption”) om att få
initiera en klinisk studie av knäimplantatet Episealer ® i USA

» Resultat före skatt uppgick till –15,4 MSEK (–15,5)

» Episurf Medical genomförde en riktad nyemission vilken tillförde
bolaget 13,2 miljoner kronor. Genom den riktade nyemissionen
fick bolaget en amerikansk ägare bland de största aktieägarna,
och flera existerande aktieägare ökade sina innehav

» Resultat per aktie uppgick till –0,49 SEK (–0,51)

» Episurf Medical utsåg Niles Noblitt till Senior Advisor till bolaget

Räkenskapsåret 2018 jämfört med 2017, koncernen
» Bruttoorderingången ökade med 48,4% till 4,4 MSEK (3,1)

» Episurf Medical meddelade att en ny prövarinitierad klinisk
studie startades i Belgien av prof. H. Vandenneucker vid
Universitetssjukhuset i Leuven

» Koncernens nettoomsättning uppgick till 4,0 MSEK (2,5),
en ökning med 59,8%

» K liniska resultat för Episealer ® presenterades vid årsmötet för
Dansk Ortopædisk Selskab (DOS) i Köpenhamn i oktober

» Resultat före skatt uppgick till –57,8 MSEK (–61,1)

» Episurf Medical fick nytt patent beviljat i Kina och USA

» Resultat per aktie uppgick till –1,87 SEK (–2,18)

» Episurf Medical informerades om att dess största ägare
Serendipity Ixora AB avser att avveckla sin verksamhet och
i samband därmed skifta ut sitt innehav av Episurf-aktierna

» Koncernens nettoomsättning uppgick till 1,1 MSEK (0,9),
en ökning med 24,3%

» Eget kapital per aktie uppgick till 1,42 SEK (2,80)
» Soliditeten uppgick till 81,8% (91,7)
Intäkter och bruttoorderingång
1,5

Väsentliga händelser efter periodens slut
» Episurf Medical meddelade starten av en jämförande prövar
initierad klinisk studie utförd vid Julius Wolff Institute på
universitetsjukhuset Charitée i Berlin
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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.
»O
 rderboken uppgick till 1,5 miljoner kronor under
det fjärde kvartalet 2018, vilket motsvarar en ökning
om 64% jämfört med fjärde kvartalet 2017.
»U
 tvecklingen 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 utvecklingen ovan, så skrapar vår växande orderbok bara på ytan
av den potential som Episurf Medicals produkter har.

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 behandlingsalternativ. 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.

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 behöver hålla flera aktiviteter igång samtidigt. Vi måste självklart
fortsätta att bearbeta marknaden för att komma ut med

“Under det fjärde kvartalet beställdes Episealer®implantat i en takt som motsvarar
en operation per arbetsdag, och tillväxten visar tydliga tecken på att fortsätta.”

Framgångsfaktorer
Det enskilt viktigaste för vår framgång är att kunna visa på
styrkan och prestandan hos Episealer®teknologin i publicerade och expertgranskade kliniska studier. Episealer ®teknologin är numera involverad i ett antal kliniska studier.
»U
 nder 2019 förväntar vi oss resultat från den stora europeiska multicenterstudien som pågår, vilken involverar
100 patienter och 11 ortopeder i 7 länder.
»N
 yligen annonserades det att en prövarinitierad klinisk
studie startats vid Julius Wolff Institute vid universitetssjukhuset Charité i Berlin. Studien kommer följa upp
patienter som genomgått en Episealer®-operation under

våra produkter till en växande kundgrupp. För att understödja detta behöver vi driva eller sponsra kliniska studier,
vilkas resultat är avgörande för att gå in i, och växa i, nyckelmarknader. 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.
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“Etablerandet av en större klinisk pipeline och de kommande resultaten från dessa
studier är avgörande framgångsfaktorer för tillväxt.”
perioden 2015–2017. Denna studie är extra intressant av
två anledningar, för det första så är det den första jämförande studien av Episealer®-implantatet, och för det andra
så väntar vi oss resultat redan under 2019.
»D
 et 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.

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 minskat 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 meddela 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 största 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 specifika 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 marknadsgodkännande i USA. Vi ser fram emot att välkomna
Serendipitys aktieägare som nya aktieägare i Episurf Medical.

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 studien 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 kvartalet. 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 anekdotiska data och en mindre klinisk studie med 10 patienter. Helt
naturligt så efterfrågar marknaden mer bevis och vi kommer 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-
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Verksamhetsutveckling
och framåtblickande uttalanden
Vid rapportdagen den 8 februari 2019 har Episurf Medicals
implantat använts vid 432 operationer. Ytterligare 45
operationer är planerade för de kommande veckorna.
Episurf Medicals patienter upplever avsevärda förbättringar i smärta och rörlighet. Vidare upplever de också en kort
rehabiliteringsperiod. Av den totala implantatportföljen om
432 implantat har 23 patienter nu haft sina implantat i över
4 år och 162 patienter har haft sina implantat i mer än 2 år
sedan operationsdatum. Under det fjärde kvartalet genom-

fördes 34 operationer med Episealer ®-implantatet och vi
fortsatte att göra framsteg i alla våra nyckelmarknader. 60
ordrar godkändes för operation under det fjärde kvartalet.
Vi fortsätter att möta en stor efterfrågan för implantatet
Episealer ® Femoral Twin då 71% av operationerna i det fjärde kvartalet utgjordes av denna produkt. Detta visar tydligt
att det finns ett behov att behandla mer avlånga skador
och Episurfs teknologi och Episealer ® Femoral Twin möter
detta behov på ett mycket bra sätt.

Implantatportfölj

Totalt antal implantat vid rapporteringsdagen
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Per rapportdagen hade 432 operationer genomförts med Episealer ®implantatet, och 71 patienter
har nu haft sitt implantat längre än 3 år, och för
162 patienter har det gått 2 år sedan operation.
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Finansiell information
Koncernen
Nettoomsättning och resultat
Koncernens nettoomsättning uppgick till 1,1 MSEK (0,9)
under fjärde kvartalet och till 4,0 MSEK (2,5) för räkenskapsåret. Resultat före skatt uppgick till –15,4 MSEK (–15,5)
för kvartalet och –57,8 MSEK (–61,1) för räkenskapsåret. De
inledande kostnaderna för att gå in på den amerikanska
marknaden har för helåret uppgått till 2,0 MSEK (0,5).

Personal
Antal anställda i Koncernen vid periodens slut var 24 (26).
Moderbolaget
Nettoomsättning och resultat
Nettoomsättning uppgick till 0,1 MSEK (0,2) under fjärde
kvartalet och 0,4 MSEK (0,2) under räkenskapsåret. Resultat före skatt uppgick till –7,9 MSEK (–6,9) för kvartalet och
–29,7 MSEK (–29,7) för räkenskapsåret.

Finansiell ställning
Koncernens kassa och likvida medel uppgick vid periodens
slut till 28,3 MSEK (71,3). I syfte att säkerställa verksamhetens drift på lång sikt ingicks ett finansieringsavtal med
European Select Growth Opportunities Fund i februari
vilket godkändes av årsstämman i april 2018. Avtalet innebär att bolaget får tillgång till 70 MSEK över 36 månader
varav 7 MSEK nyttjades under det andra kvartalet 2018. Se
mer information om finansieringsavtalet nedan samt på
bolagets hemsida.
Bolaget genomförde under det fjärde kvartalet en riktad nyemission till ett antal utvalda investerare, däribland
Niles Noblitt (en av grundarna till Biomet) och befintliga
aktieägaren Rhenman Healthcare Equity L/S. Genom
nyemissionen tillfördes bolaget 13,2 MSEK före emissionskostnader.
Styrelsen utvärderar löpande bolagets finansiella behov
och finansiella ställning samt ser över den bästa kapitalstrukturen för bolaget. Skulle behov av ytterligare kapitaltillskott uppstå är styrelsens bedömning att bolaget har
goda förutsättningar att säkerställa framtida finansiering
antingen med stöd av nuvarande kreditfacilitet eller genom
en riktad nyemission av aktier.
Soliditeten uppgick till 81,8% (91,7). Koncernens investeringar i immateriella tillgångar uppgick under kvartalet
till 2,2 MSEK (2,2), varav 0,7 MSEK (1,4) avsåg aktiverade
utvecklingsutgifter och under räkenskapsåret uppgick de
immateriella investeringarna till 9,7 MSEK (7,4) varav 4,3
MSEK (3,7) avsåg aktiverade utvecklingsutgifter och resterande investeringar hänförde sig till patent. Investeringar
i materiella tillgångar uppgick under kvartalet till – SEK (–)
och under räkenskapsåret till – SEK (0,0).

Finansiell ställning
Moderbolagets kassa och likvida medel vid periodens slut
uppgick till 17,6 MSEK (62,5). Soliditeten uppgick till 95,6%
(97,7). Investeringar i immateriella tillgångar, aktiverade
utvecklingsutgifter, uppgick för kvartalet till 0,7 MSEK (1,4)
och 4,3 MSEK (3,7) under räkenskapsåret. Investeringar i
materiella tillgångar uppgick till – MSEK (–) för både kvartalet och räkenskapsåret
Personal
Antal anställda i Moderbolaget vid periodens slut var 11 (13).
Riktad emission
Episurf Medical har under det fjärde kvartalet 2018 genomfört en riktad nyemission till ett antal utvalda investerare,
däribland Niles Noblitt (en av grundarna till Biomet) och
den befintliga aktieägaren Rhenman Healthcare Equity L/S.
De nya aktierna av serie B emitterades till en kurs om 4
kronor per aktie. Totalt tecknades 3 290 210 B-aktier och
samtliga 2 252 210 teckningsoptioner. Aktieemissionen
fulltecknades således inte. Totalt tillfördes Episurf 13,2
MSEK före emissionskostnader. Genom nyemissionen
ökade Episurf Medicals aktiekapital med 1,0 MSEK. Antalet
aktier ökade således med 3 290 210 B-aktier och samma
antal röster. Nyemissionen registrerades hos Bolagsverket
den 9 januari 2019.
Teckningsoptioner
Under perioden har ett antal teckningsoptioner utfärdats
till anställda inom koncernen.

Episurf Medicals strategi bygger på fyra hörnstenar:

Ta fram kliniska och hälso
ekonomiska data till stöd
för Episealer ® -teknologin

EPISURF MEDICAL

Etablera Episealer ® -teknologin
hos en stor användarbas av
ortopeder och Key Opinion
Leaders globalt
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Säkerställa teknologisk
relevans och en hög
innovationsgrad

Närståendetransaktioner
Till aktieägare och styrelseledamoten Leif Ryd har under
perioden konsultarvode för löpande arbete samt arbete i
Clinical Advisory Board utgått med 0,6 MSEK (0,7).
Som en teknisk åtgärd för att tillgodose European Select
Growth Opportunities Funds krav om omedelbar tillgång
till sina aktier har ett antal aktieägare under en övergångsperiod lånat ut sina aktier till det emissionsinstitut som
engagerats för avtalet.
Styrelsens ordförande och ledamöternas överenskomna
arvode enligt årsstämmans beslut framgår nedan. Till
styrelseordförande Dennis Stripe utgår arvode om 0,4 SEK.
Till Wilder Fulford och Laura Shunk utgår arvode om
0,2 SEK. Till Leif Ryd och Christian Krüeger utgår arvode om
0,1 SEK vardera. Totalt utgår styrelsearvoden om 1,0 MSEK
för 2018 (1,1).

kronor vardera. De uppbär ingen ränta och har en löptid
på 12 månader från dagen då styrelsens beslut om
emission av konvertiblerna registreras hos Bolagsverket.
Under löptiden kan investeraren begära att konvertera
vissa eller alla konvertibler till en rörlig konverteringskurs
motsvararande en 8-procentig rabatt av den lägsta dagliga volymvägda genomsnittskursen under de senaste 15
handelsdagarna före dagen för konvertering under vilka
investeraren inte har sålt någon aktie på marknaden.
» V id en sådan begäran om konvertering har Episurf
Medical möjlighet att återbetala, efter eget godtycke, i
kontanter, aktier i Episurf Medical eller en kombination av
båda. Detta gör det möjligt för Episurf Medical att minska
potentiella utspädningseffekter till följd av konvertiblerna.
» Episurf Medical betalar en avgift motsvarande 4 procent
av det sammanlagda beloppet för konvertiblerna som
utfärdats i enlighet med den begärda tranchen.
» V id händelse av försumlighet utgår det en ränta om 15
procent för varje enskild konvertibel.

Avrundningar
På grund av avrundning kan summan av siffror avvika.
Finansieringsavtalet
I syfte att säkerställa verksamhetens drift på lång sikt
ingicks ett finansieringsavtal med European Select Growth
Opportunities Fund (”ESGOF”) i februari vilket godkändes
av årsstämman i april 2018. Avtalet innebär att bolaget får
tillgång till 70 MSEK över 36 månader i form av konvertibla
skuldebrev fördelat på ett antal trancher. I samband med
varje tranch av konvertibler ges även teckningsoptioner
ut till ESGOF. I samband med att konvertibler och teckningsoptioner emitteras till ESGOF ställs även teckningsoptioner ut vederlagsfritt till befintliga aktieägare. Fullt
utnyttjande av dessa teckningsoptioner skulle innebära att
ytterligare ca 70 MSEK tillförs bolaget.

Huvudsakliga egenskaper för teckningsoptionerna
utgivna till ESGOF
» ESGOF erhåller teckningsoptioner utan ytterligare vederlag i samband med att en tranch av konvertibler emitteras. Antalet bestäms utifrån aktuell aktiekurs i samband
med att tranchen genomförs.
» Teckningsoptionerna har en löptid på fem (5) år från
dagen då styrelsens beslut om emission av teckningsoptioner registrerats hos Bolagsverket och är fristående
från konvertiblerna med omedelbar verkan. Varje
teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie (med
förbehåll för standardjusteringar) i Episurf Medical till ett
fast lösenpris motsvarande en 120-procentig premie i
förhållande till referenspriset på dagen för Episurf
Medicals begäran om utgivande av en ny tranche.

Nyckelvillkor i konvertibelavtalet
» Konvertiblerna har ett nominellt belopp om 50 000

Uppföljningstabell, finansieringsavtalet
Finansiering, MSEK
European Select Growth Opportunities Fund

Totalt

Nyttjad

Kvar att
använda

70,0

7,0

63,0

Konvertibler
Tranch
KV1

Belopp före
avgifter

Datum

Antal utgivna
konvertibler

Antal
utnyttjade

Antal
utestående

7 MSEK

2018-05-23

140

82

58

Sammanfattning av redovisning
Erhållen likvid från emission av konvertibla skuldebrev

7,0

Transaktionskostnader

–0,3

Nettobehållning

–0,5

Konverterade skuldebrev

–4,1

Upplupen ränta

0,6

Redovisat värde på skuld per den 31 december 2018

2,8

Teckningsoptioner
Tranch
KV1/TO4B

EPISURF MEDICAL

6,7

Belopp klassificerat som eget kapital

| BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Q4 2018

Utgivnings
datum

Löptid

Lösenpris

Utgivna
optioner

Antal
utnyttjade

Antal
utestående

2018-05-23

5 år

6,10

2 279 002

0

2 279 002

6

Nyckelvillkor teckningsoptioner emitterade till
befintliga aktieägare
» I samband med att konvertibler och teckningsoptioner
ges ut till ESGOF emitteras även teckningsoptioner vederlagsfritt till befintliga aktieägare, antalet bestäms utifrån
aktuell aktiekurs i samband med att tranchen genomförs.
» A ktieägaroptionerna har samma egenskaper som teckningsoptionerna och tas upp till publik handel.

Utdelning
Styrelsen föreslår att Episurf Medical inte betalar utdelning
för räkenskapsåret 2018.
Aktieinformation
Episurf Medicals aktier är utgivna i två serier, serie A
och serie B. Varje aktie av serie A medför tre röster på
bolagsstämma och varje aktie av serie B medför en röst på
bolagsstämma. Aktier av serie B handlas från och med 11
juni 2014 på Nasdaq Stockholm med symbolen EPIS B. Den
riktade nyemissionen som genomfördes i december 2018
registrerades hos Bolagsverket den 9 januari 2019 och
bolagets aktier och röster ökade då med 3 290 210.

Nyttjande av konvertibler och teckningsoptioner
» F örsta tranchen genomfördes under det andra kvartalet
2018 som en riktad emission om 7 MSEK genom utgivande av 140 konvertibler med 1 147 540 tillhörande teckningsoptioner till ESGOF. I samband med detta emitterades även 1 131 462 teckningsoptioner till aktieägarna.
Samtliga teckningsoptioner har en lösenkurs på 6,10 kr.
Se tabell nedan för uppföljning av antal utestående och
nyttjade konvertibler och teckningsoptioner.

31 december 2018
A-Aktier

5 221 662

B-Aktier

26 409 507

Totalt antal aktier

31 631 169

Antal röster

42 074 493

De tio röstmässigt största ägarna i Episurf Medical per den 31 december 2018*
Antal A-aktier Antal B-aktier
Serendipity Ixora AB

Kapital, %

Röster, %

4 601 519

–

14,6

32,8

112 066

2 439 616

8,1

6,6

Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension

–

1 526 515

4,8

3,6

Skandinaviska Enskilda Banken, W8IMY

–

1 376 356

4,4

3,3
2,8

UBS Switzerland AG; W8IMY

AMF Aktiefond småbolag

–

1 164 448

3,7

279 945

142 954

1,3

2,3

LMK Forward AB

–

938 000

3,0

2,2

Nordnet Pensionsförsäkring AB

–

755 903

2,4

1,8

Pål Ryfors

–

666 393

2,1

1,6

BNY Mellon SA/NV (Former BNY), W8IMY

–

630 194

2,0

1,5

4 993 530

9 640 379

46,3

58,5

Gile Medicinkonsult AB

Totalt, de 10 största ägarna
Totalt, övriga aktieägare
Totalt

228 132

16 769 128

53,7

41,5

5 221 662

26 409 507

100,0

100,0

* S om nämns ovan registreras aktierna som emitterades i den riktade emissionen, inklusive de aktier som emitterades till Niles Noblitt, i början av
januari, varför dessa inte inkluderas i tabellen ovan. Pål Ryfors har lånat ut 350 000 aktier till European Select Growth Opportunities Fund och äger
totalt 1 016 393 aktier. Ingen ränta utgår.

Övrig information
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Episurf Medicals väsentliga affärsrisker består, för Koncernen
såväl som för Moderbolaget, av att erhålla myndighetsgodkännande och marknadsacceptans, av utfallet av kliniska
studier, möjligheten att skydda immateriella rättigheter,
möjligheten att få rätt reimbursement för koncernens
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produkter och beroende av nyckelpersoner och partners.
Bolaget ser inte några nya väsentliga risker för de kommande tre månaderna. För en utförligare beskrivning av
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till
Episurf Medicals årsredovisning.

7

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av koncernens
och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som
moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm, 7 februari 2019

Dennis Stripe

Wilder Fulford

Styrelseordförande

Styrelseledamot

Christian Krüeger

Leif Ryd

Laura Shunk

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Pål Ryfors
Vd och koncernchef

Uppgifterna i denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.
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Koncernens resultaträkning
MSEK

Not

okt–dec 2018

okt–dec 2017

jan–dec 2018

jan–dec 2017

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

1,1

0,9

4,0

2,5

Övriga rörelseintäkter

3

0,0

0,4

0,3

0,6

Summa rörelsens intäkter

1,1

1,2

4,3

3,1

Handelsvaror

–0,9

–0,8

–3,3

–2,3

Övriga externa kostnader

–9,0

–8,7

–36,1

–31,9

Personalkostnader

–7,1

–8,4

–27,3

–33,3

Aktiverat arbete för egen räkning

2,2

2,2

9,7

7,4

Rörelsens kostnader

Avskrivningar materiella och immateriella
anläggningstillgångar

–1,4

–1,1

–4,8

–4,2

Rörelsens kostnader

–16,2

–16,8

–61,8

–64,2

Rörelseresultat

–15,1

–15,6

–57,5

–61,2

0,3

0,1

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter

0,0

0,0

Räntekostnader och
liknande resultatposter

–0,3

–0,0

–0,7

–0,0

Resultat från finansiella poster

–0,3

0,0

–0,3

0,1

–15,4

–15,5

–57,8

–61,1

Resultat före skatt
Skatt på periodens resultat
Periodens resultat

0,0

0,1

–0,0

0,0

–15,3

–15,5

–57,8

–61,1

–15,3

–15,5

–57,8

–61,1

Periodens resultat hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare
Resultat per aktie före
och efter utspädning
Genomsnittligt antal aktier

–0,49

–0,51

–1,87

–2,18

31 337 687

30 549 495

30 869 741

27 987 331

okt–dec 2018

okt–dec 2017

jan–dec 2018

jan–dec 2017

–15,3

–15,5

–57,8

–61,1

Koncernens rapport
över totalresultatet
MSEK

Not

Periodens resultat
Övrigt totalresultat för året:
Övrigt totalresultat som kan omföras till periodens
resultat, netto efter skatt
Summa totalresultat för perioden
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–0,1

–0,1

–0,1

–0,0

–15,4

–15,5

–57,9

–61,1

Koncernens balansräkning
MSEK

Not

31 dec 2018

31 dec 2017

9,5

6,8

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utvecklingsutgifter
Patent
Summa Immateriella anläggningstillgångar

5

11,6

9,3

21,1

16,0

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

0,1

0,2

Summa materiella anläggningstillgångar

0,1

0,2

21,2

16,3

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager

1,5

1,7

Kundfordringar

0,8

1,0

Övriga fordringar

1,7

1,2

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

1,3

1,8

Likvida medel, tillgodohavande hos bank

28,3

71,3

Summa omsättningstillgångar

33,6

77,0

SUMMA TILLGÅNGAR

54,8

93,3

44,8

85,6

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Skulder
Långfristiga skulder
Långfristiga skulder

0,0

0,0

Summa långfristiga skulder

0,0

0,0

1,6

2,5

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Kortfristiga räntebärande skulder

4

2,8

–

1,6

1,4

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

4,0

3,8

Summa kortfristiga skulder

9,9

7,7

Summa skulder

10,0

7,7

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

54,8

93,3

Soliditet, %

81,8

91,7

Eget kapital per aktie, SEK

1,42

2,80

Övriga skulder
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Koncernens förändringar
i eget kapital
Hänförligt till moderföretagets aktieägare

MSEK

Ingående eget kapital per 1 januari 2017

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

4,8

237,0

Reserver

Balanserat
resultat inklusive
årets resultat

Summa
eget kapital

0,6

–193,7

48,7

Totalresultat
Årets resultat

–0,0

–61,1

–61,1

Summa totalresultat

–0,0

–61,1

–61,1

Transaktioner med aktieägare
Nyemission, netto efter kostnader*

4,4

93,3

97,7

Utgivna optioner till personal

0,3

0,3

0,3

98,0

Summa transaktioner med aktieägare

4,4

93,3

Utgående balans per 31 december 2017

9,2

330,4

0,6

–254,6

85,6

Ingående eget kapital per 1 januari 2018

9,2

330,4

0,6

–254,6

85,6

Totalresultat
Årets resultat

–0,1

–57,8

–57,9

Summa totalresultat

–0,1

–57,8

–57,9

Transaktioner med aktieägare
Riktad nyemission, netto efter kostnader **

1,0

Utgivna teckningsoptioner
Apportemission, vid konvertering av
skuldebrev***

0,3

11,3

12,3

0,5

0,5

3,8

4,1

Utgivna optioner till personal
Summa transaktioner med aktieägare
Eget kapital per 31 december 2018

1,3

15,6

10,5

346,0

0,5

0,3

0,3

0,3

17,2

–312,1

44,8

* Emissionskostnader uppgår till 11,8 MSEK.
** E
 missionskostnader uppgår till 0,9 MSEK. Den riktade nyemissionen som genomfördes i december 2018 registrerades hos Bolagsverket
den 9 januari 2019 och bolagets aktier och röster ökade då med 3 290 210.
*** Se mer information om finansieringsavtalet under finansiell information på sidan 6–7.
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Koncernens rapport
över kassaflöden
MSEK

Not

okt–dec 2018

okt–dec 2017

jan–dec 2018

jan–dec 2017

–15,1

–15,6

–57,5

–61,2

Kassaflöde från den löpande
verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Återläggning av avskrivningar

1,4

1,1

4,8

4,2

Personaloptionskostnader

–0,1

0,0

0,2

0,1

Erhållen ränta

–0,1

0,0

0,3

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

–13,9

–14,4

–52,2

–56,8

Erlagd ränta
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapitalet
Förändringar i rörelsekapitalet
Förändring varulager

0,3

–0,2

0,2

–0,6

–0,3

–0,3

0,2

–0,4

Förändring övriga kortfristiga fordringar

0,4

0,0

0,8

0,3

Förändring övriga kortfristiga skulder

1,8

0,9

–1,3

–3,9

Förändringar i rörelsekapitalet

2,3

0,3

–0,2

–4,6

–11,6

–14,0

–52,3

–61,4

–2,2

–2,2

–9,7

–7,4

–

–

–

–

–2,2

–2,2

–9,7

–7,5

–

0,0

0,1

0,1

12,3

–

12,3

97,7

Förändring kundfordringar

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella tillgångar
Investeringar i materiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Investering köpoptioner
Nyemission
Emission av konvertibler*

–

–

6,7

–

12,3

0,0

19,1

97,8

Periodens kassaflöde

–1,6

–16,3

–43,0

29,0

Likvida medel vid periodens början

29,9

87,5

71,3

42,3

Likvida medel vid periodens slut

28,3

71,3

28,3

71,3

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

* Avser nyttjad del av finansieringsavtalet netto om transaktionskostnader.
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Moderföretagets resultaträkning
okt–dec 2018

okt–dec 2017

jan–dec 2018

jan–dec 2017

Nettoomsättning

0,1

0,2

0,4

0,2

Örviga rörelseintäkter

0,0

–

0,0

–

Summa rörelsens intäkter

0,1

0,2

0,4

0,2

Övriga externa kostnader

–4,8

–4,7

–19,0

–19,2

Personalkostnader

–3,2

–3,5

–12,6

–13,2

4,3

3,7

MSEK

Not

Rörelsens intäkter

Rörelsens kostnader

0,7

1,4

Avskrivningar materiella
och immateriella anläggningstillgångar

Aktiverat arbete för egen räkning

–0,6

–0,4

–2,1

–1,4

Summa rörelsens kostnader

–7,9

–7,2

–29,4

–30,0

Rörelseresultat

–7,7

–7,0

–29,0

–29,7

0,0

0,1

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter

0,0

0,0

Räntekostnader och
liknande resultatposter

–0,2

–0,0

–0,7

–0,0

Resultat från finansiella poster

–0,2

0,0

–0,7

0,1

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

–7,9

–6,9

–29,7

–29,7

Resultat före skatt

–7,9

–6,9

–29,7

–29,7

Skatt på periodens resultat

–

–

–

–

–7,9

–6,9

–29,7

–29,7

okt–dec 2018

okt–dec 2017

jan–dec 2018

jan–dec 2017

–7,9

–6,9

–29,7

–29,7

Periodens resultat

Moderföretagets rapport
över övrigt totalresultat
MSEK

Not

Periodens resultat
Övrigt totalresultat:
Övrigt totalresultat, netto efter skatt
Summa totalresultat
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–

–

–

–

–7,9

–6,9

–29,7

–29,7

Moderföretagets balansräkning
MSEK

Not

31 dec 2018

31 dec 2017

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utvecklingsutgifter

5

Summa immateriella anläggningstillgångar

9,5

7,1

9,5

7,1

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

0,0

0,1

Summa materiella anläggningstillgångar

0,0

0,1

106,8

78,3

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Långfristiga fordringar hos koncernföretag

24,0

20,0

Summa finansiella anläggningstillgångar

130,8

98,2

Summa anläggningstillgångar

140,3

105,5

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar

1,3

0,5

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

0,6

0,8

Summa kortfristiga fordringar

1,9

1,3

Kassa och bank

17,6

62,5

Summa omsättningstillgångar

19,5

63,8

159,7

169,3

152,6

165,3

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Skulder
Långfristiga skulder

–

0,0

Summa långfristiga skulder

–

0,0

0,4

0,9

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Kortfristiga räntebärande skulder

4

2,8

–

Övriga skulder

0,7

0,6

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

3,3

2,5

Summa kortfristiga skulder

7,1

4,0

Summa skulder

7,1

4,0

159,7

169,3

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Moderföretagets förändringar
i eget kapital
MSEK

Ingående eget kapital per 1 januari 2017

Aktie
Utveck Överkurs Balanserat
kapital lingsfond
fond
resultat
4,8

1,1

235,8

–110,4

Årets
resultat

Totalt

–34,1

97,2

–29,7

–29,7

34,1

0,0

–29,7

67,5

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

–34,1

Utvecklingsfond

3,5

–3,5

Summa totalresultat

4,5

–148,0

0,0

Transaktioner med aktieägare
Nyemission, netto efter kostnader*

4,4

93,3

Utgivna optioner till personal

97,7

0,1

0,1

93,5

97,8

Summa transaktioner med aktieägare

4,4

Eget kapital per 31 december 2017

9,2

4,5

329,3

–148,0

–29,7

165,3

Ingående eget kapital per 1 januari 2018

9,2

4,5

329,3

–148,0

–29,7

165,3

–29,7

–29,7

29,7

0,0

–29,7

135,7

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

–29,7

Utvecklingsfond
Summa totalresultat

3,3
9,2

7,9

–3,3
329,3

–181,0

0,0

Transaktioner med aktieägare
Riktad nyemission, netto efter kostnader**

1,0

Utgivna teckningsoptioner
Apportemission, vid konvertering av skuldebrev***

0,3

11,3

12,3

0,5

0,5

3,8

Utgivna optioner till personal
Summa transaktioner med aktieägare
Eget kapital per 31 december 2018

1,3
10,5

7,9

4,1
0,1

0,1

15,6

0,1

16,9

344,9

–180,9

–29,7

152,6

* Emissionskostnader uppgår till 11,8 MSEK.
** E
 missionskostnader uppgår till 0,9 MSEK. Den riktade nyemissionen som genomfördes i december 2018 registrerades hos Bolagsverket
den 9 januari 2019 och bolagets aktier och röster ökade då med 3 290 210.
*** Se mer information om finansieringsavtalet under finansiell information på sidan 6–7.
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Moderföretagets kassaflödesanalys
okt–dec 2018

okt–dec 2017

jan–dec 2018

jan–dec 2017

–7,7

–7,0

–29,0

–29,7

Återläggning av avskrivningar

0,6

0,4

2,1

1,4

Erhållen ränta

0,0

0,0

0,0

0,1

Erlagd ränta

–0,0

–0,0

–0,0

–0,0

Förändring långfristiga skulder

–0,0

–0,0

–0,0

–0,0

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapitalet

–7,2

–6,6

–26,9

–28,3

Förändring övriga kortfristiga fordringar

0,1

0,0

0,1

0,1

Förändring kortfristiga skulder

1,6

0,5

–0,4

–6,6

Förändringar i rörelsekapitalet

1,7

0,5

–0,2

–6,5

–5,5

–6,1

–27,2

–34,8

MSEK

Not

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Förändringar i rörelsekapitalet

Kassaflöde från den löpande
verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella tillgångar

–0,7

–1,4

–4,3

–3,7

Förändring finansiella tillgångar

–8,4

–9,0

–32,5

–36,9

Kassaflöde från investeringsverksamheten

–9,1

–10,3

–36,8

–40,6

–

0,0

0,1

0,1

12,3

–

12,3

97,7

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Investering köpoptioner
Nyemission
Emission av konvertibler*

–

–

6,7

–

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

12,3

0,0

19,1

97,8

Periodens kassaflöde

–2,3

–16,4

–44,9

22,4

Likvida medel vid periodens början

19,9

78,9

62,5

40,1

Likvida medel vid periodens slut

17,6

62,5

17,6

62,5

*Avser nyttjad del av finansieringsavtalet netto om transaktionskostnader.
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Noter

Not

1

Episurf Medical kommer tillämpa den nya standarden
genom att använda den modifierade retroaktiva övergångsmetoden, vilket innebär att jämförelsetalen inte kommer att
räknas om. Den ackumulerade effekten av att tillämpa IFRS
16 kommer att redovisas den 1 januari 2019. Långfristiga
operationella leasingavtal kommer att redovisas som
anläggningstillgångar och finansiella skulder i koncernens
balansrapport. Istället för operationella leasingkostnader
kommer Episurf Medical redovisa avskrivningar och räntekostnader i koncernens resultaträkning.
Leasingskulderna hänförliga till leasingavtal som
tidigare har klassificerats som operationella leasingavtal
enligt IAS 17 kommer värderas till nuvärdet av de återstående leasingbetalningarna. Episurf Medical kommer att
redovisa en nyttjanderätt till ett belopp som motsvarande
leasingskulden. Därmed kommer övergången till IFRS 16
inte ha någon väsentlig påverkan på eget kapital. Episurf
Medical kommer tillämpa de praktiska undantagen om att
redovisa betalningar hänförliga till korttidsleasingavtal och
leasingavtal för tillgångar av lågt värde som en kostnad i
resultaträkningen. Episurf Medical kommer inte att tillämpa
IFRS 16 för immateriella tillgångar. Icke-leasingkomponenter kommer att kostnadsföras och redovisas inte som en
del av nyttjanderätten eller leasingskulden .
Övergången till IFRS 16 kommer att ha följande preliminära effekt på koncernens balansrapport vid övergångstidpunkten den 1 januari 2019:

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten för Koncernen har upprättats i enlighet
med IAS 34 Delårsrapportering, samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Delårsrapporten för
Moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen.
Koncernens redovisningsprinciper och beräkningsmetoder är oförändrade från tidigare år med undantag från att
bolaget har valt att förtydliga vilka kostnader som bolaget
har aktiverat för egen räkning samt kostnad för handelsvaror och har därmed räknat om jämförelsesiffror för både
koncernen och moderbolaget.
Förändringar av väsentliga redovisningsprinciper
IFRS 9, Finansiella instrument samt IFRS 15 intäkter från
avtal med kunder trädde i kraft den 1 januari 2018.
IFRS 9 hanterar klassificering, värdering och redovisning
av finansiella tillgångar och skulder och ersätter de delar i
IAS 39 som är relaterade till klassificering och värdering av
finansiella instrument. IFRS 9 anger att finansiella tillgångar ska klassificeras i tre värderingskategorier, upplupet
anskaffningsvärde, verkligt värde över totalresultatet eller
verkligt värde över resultaträkningen. Klassificeringen beror
på företagets affärsmodell och instrumentets karaktäristika.
Övergången har inte haft någon effekt för bolaget.
IFRS15 behandlar hur redovisningen av intäkter ska ske.
En intäkt ska enligt IFRS 15 redovisas när kunden erhåller
kontrollen över den försålda varan eller tjänsten och har
möjlighet att använda och erhålla nyttan från varan eller
tjänsten. Standarden innebär en utökad upplysningsskyldighet med information om bland annat intäktsslag,
tidpunkt för reglering, osäkerheter kopplade till intäktsredovisning samt kassaflöde hänförligt till företagets
kundkontrakt. IFRS 15 ersätter IAS 18 Intäkter samt IAS
11 Entreprenadavtal. Bolaget har gjort bedömningen att
standarden i nuläget inte påverkar bolaget men att detta
kan ändras på sikt i samband med att bolaget ändrar sin
nuvarande avtalsstruktur vid högre intäkter.
IFRS 16, Leasingavtal som ersätter nuvarande IAS17,
Leasingavtal samt tillhörande tolkningar trädde i kraft
för räkenskapsåret som påbörjades den 1 januari 2019.
Standarden kräver att leasetagare redovisar tillgångar och
skulder hänförliga till alla leasingavtal, med undantag för
avtal som är kortare än 12 månader och/eller avser låga
belopp.
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Nyttjanderätt 8 MSEK
Finansiell leasingskuld 8 MSEK
Episurf Medical har identifierat leasingavtal hänförliga
till fastigheter, maskiner och fordon. Vid fastställande av
beloppen ovan är de mest väsentliga bedömningarna hänförliga till fastställandet av leasingperioderna. Majoriteten
av Episurf Medicals leasingavtal innehåller optioner att antingen förlänga eller säga upp avtalet. När leasingperioden
fastställs beaktar Episurf Medical alla fakta och omständigheter som ger ett ekonomiskt incitament att utnyttja en
förlängningsoption eller att inte utnyttja en option för att
säga upp ett avtal. Exempel på faktorer som är övervägda
är strategiska planer, omstruktureringsprogram, vikten av
den underliggande tillgången för Episurf Medicals verksamhet och/eller kostnader hänförliga till att inte förlänga
eller säga upp leasingavtal.
Vad gäller övriga redovisningsprinciper som tillämpas
stämmer dessa överens med de redovisningsprinciper
som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen.

17

Balanserade utgifter för utveckling av produkter
Utvecklingsutgifter som är direkt hänförliga till utveckling
och testning av identifierbara och unika produkter som
kontrolleras av Koncernen, redovisas som immateriella
tillgångar när följande kriterier är uppfyllda:
1) Det är tekniskt möjligt att färdigställa produkten så att
den kan användas,
2) F
 öretagets avsikt är att färdigställa produkten och att
använda och sälja den,
3) Det finns förutsättningar att använda eller sälja produkten,
4) D
 et kan visas hur produkten genererar troliga framtida
ekonomiska fördelar,
5) A
 dvekata tekniska, ekonomiska och andra resurser för
att fullfölja utvecklingen och för att använda eller sälja
produkten finns tillgängliga, och
6) D
 e utgifter som är härnförliga till produkten under dess
utveckling kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Direkt hänförbara utgifter som balanseras som en del
av aktiverade utvecklingskostnader innefattar utgifter för
anställda och en skälig andel av indirekta kostnader.
Övriga utvecklingsutgifter som inte uppfyller dessa
kriterier, kostnadsförs när de uppstår. Utvecklingsutgifter
som tidigare kostnadsförts redovisas inte som tillgång i
efterföljande period. Koncernen har bedömt samtliga ovan
kriterier vara uppfyllda under perioden varför nedlagda
kostnader för utveckling har aktiveras.

Not

3

Not

Transaktioner med närstående

Till aktieägare och styrelseledamoten Leif Ryd har konsultarvode för löpande arbete samt arbete i Clinical Advisory
Board utgått med 0,6 MSEK (0,7). Styrelsens ordförande
Dennis Stripe erhöll 0,3MSEK som ersättning under 2017
som arbetande styrelseordförande i samband med att
Pål Ryfors utsågs till tillförordnad vd. Ingen sådan kompensation betalades ut under 2018.
Som en teknisk åtgärd för att tillgodose Investerarnas
krav om omedelbar tillgång till sina aktier har ett antal
aktieägare under en övergångsperiod lånat ut sina aktier
till det emissionsinstitut som engagerats för avtalet.
2018

Styrelsearvode, MSEK

2017

Dennis Stripe, Ordförande

0,4

0,4

Wilder Fulford, Ledamot

0,2

0,2

Laura Shunk, Ledamot

0,2

0,2

Christian Krüeger, Ledamot

0,1

0,1

Leif Ryd, Ledamot

0,1

0,1

Saeid Esmaeilzadeh, Ledamot
Summa styrelsearvode

–

0,1

1,0

1,1

Nettoomsättning fördelat per land

MSEK

okt–dec 2018 okt–dec 2017 jan–dec 2018 jan–dec 2017

Tyskland

0,5

0,3

2,0

1,1

Sverige

0,0

0,1

0,3

0,2

Övriga länder i Europa

0,6

0,5

1,6

1,1

–

–

–

0,1

1,1

0,9

4,0

2,5

Övriga länder utanför Europa
Summa nettoomsättning

EPISURF MEDICAL
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Not

4

Finansiella tillgångar och finansiella skulder

Kortfristiga räntebärande skulder
Sammanfattning av redovisning, MSEK

okt–dec 2018 okt–dec 2017 jan–dec 2018 jan–dec 2017

Ingående nettobehållning

6,7

–

Erhållen likvid från emission
av konvertibla skuldebrev

–

Transaktionskostnader

–

Nettobehållning
Ingående övriga transaktioner
Belopp klassificerade som eget kapital
Konverterade skuldebrev
Upplupen ränta
Summa övriga transaktioner
Redovisat värde på skuld per den 31 december 2018

–

–

–

7,0

–

–

–0,3

–

6,7

–

6,7

–

–2,4

–

–

–

–

–

–0,5

–

–1,7

–

–4,1

–

0,1

–

0,6

–

–4,0

–

–4,0

–

2,7

–

2,7

–

Övriga finansiella tillgångar och skulder i balansräkningen redovisas till anskaffningsvärde vilket bedöms vara
en god approximation till posternas verkliga värde.

Not

5

Immateriella tillgångar

MSEK

jan-dec 2018

jan-dec 2017

20,5

16,7

Patent, koncern
Ingående anskaffningsvärde
Inköp

5,4

3,7

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

25,9

20,5

Ingående avskrivningar

–11,2

–8,5

Årets avskrivningar

–3,0

–2,8

–14,2

–11,2

11,6

9,3

Ingående anskaffningsvärde

8,6

4,9

Årets aktivering

4,7

3,7

13,3

8,6

Ingående avskrivningar

–1,8

–0,6

Årets avskrivning

–2,0

–1,3

Utgående ackumulerade avskrivningar

–3,9

–1,8

9,5

6,8

21,1

16,0

Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde
Utvecklingskostnader, koncern

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

Utgående redovisat värde
Utgående redovisat värde patent
och utvecklingskostnader
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Definitioner
Allmänt: Alla belopp i tabeller är i Mkr om inget annat
anges. Alla värden inom parantes () är jämförelsesiffror för
samma period föregående år om inget annat anges.
Soliditet: Eget kapital vid periodens slut i procent av
balansomslutningen. Soliditeten visar den mängd tillgångar
som aktierna har som en nettofordran.

Ordlista
Artificiell intelligens (AI): Teorin och utvecklingen av
datorsystem som kan utföra uppgifter som normalt kräver
mänsklig intelligens, såsom visuell uppfattning, taligen
känning, beslutsfattande och översättning mellan språk.

Godkända order: Order som har godkänts för operation av ansvarig ortoped, är i produktion och kommer att
faktureras.
Huvudprövare: Den person som ansvarar för den vetenskapliga och tekniska inriktningen av hela kliniska studien
(till exempel huvudansvar för alla kliniker som deltar i en
multicenterstudie).

Artros: Artros är ett samlingsbegrepp för ledsjukdom som
karaktäriseras av sviktande ledfunktion med varierande
destruktion av ledbrosk och ombyggnad av lednära ben.
Artroskopi: Undersökning, ibland tillsammans med
behandling, av insidan av en led med hjälp av ett artroskop
(en typ av titthålskirurgi).

Hyalint brosk: Naturligt brosk som bekläder bland annat
friska ledytor.
Hydroxyapatit: Även hydroxylapatit, en mineralförening
som är huvudkomponenten i mänsklig benvävnad samt
huvudmineralen i tandemalj och tandben.

Brosk: Stötdämpande och friktionsminskande vävnad. I
lederna finns ledbrosk som är ett tunt lager vävnad som
täcker änden av ben och möjliggör rörelse med låg friktion.
Broskskada av grad III (ICRS-skala): Broskskada ner till
det underliggande benet.

Indikation: Inom medicin är en indikation en giltig
anledning att använda ett visst test, en medicinering, ett
förfarande eller en operation.

Broskskada av grad IV (ICRS-skala): Skada i brosk och
underliggande ben.

Invasiva behandlingsalternativ: Behandlingar som
innebär kirurgiska ingrepp.

Bruttoorderingång: Bruttoorderingången representerar
det sammanlagda värdet av Episealer ®-order mottagna och
godkända av ansvarig kirurg under den aktuella perioden.

Investigational Device Exemption (IDE): Ett tillstånd
som tillåter att produkten under prövning får användas i
en klinisk studie för att samla data om säkerhet och klinisk
effektivitet.

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
produkten på den europeiska marknaden.

Kobolt: Grundämne som ofta ingår i metallegeringar som
används i knäproteser.
Koboltkrom: Metallegering som ofta används i knäproteser.
KOL: Key Opinion Leader, framstående och opinionsbildande kirurg.
KOOS: Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score, ett
frågeformulär som används för att bedöma patientens
uppfattning om sitt knä och relaterade problem.

CT: Datortomografi, skiktröntgen. Används inom medicinsk
diagnostik för att avbilda patienten i tre dimensioner.

Mikrofrakturering: Kirurgisk behandlingsmetod som kan
användas vid behandling av avgränsade broskskador (inte
utbredd artros), i ett försök att stimulera tillväxt av nytt
brosk.

Debridement: Avlägsnande av skadad vävnad.
Degenerativt ursprung: Förhållanden under vilka celler,
vävnader eller organ försämras och förlorar funktion.
I degenerativ ledsjukdom (artros) sker försämringen på
grund av förslitning eller nedbrytning av brosk.

Mosaikplastik: En kirurgisk teknik för behandling av broskoch bendefekter där cylindriska brosk- och benpluggar
skördas från mindre viktbärande ytor i knäleden och
implanteras i det skadade området.

FDA: US Food and Drug Administration.
Fokal broskskada: En broskskada i ett begränsat,
väldefinierat område.
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MR/MRI: Magnetisk resonanstomografi, eller i dagligt tal
magnetkameraundersökning. En medicinsk avbildnings
teknik där bilder erhålls med hjälp av ett starkt magnetfält,
vilket ger användaren möjlighet att få tredimensionell
bilddata av patienten.

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.
Reimbursement: Är samlingsnamnet för de finansiella
ersättningssystem som är av betydelse för hur betalning
sker för olika medicinska ingrepp.

Orderstock: Orderstocken representerar alla order som
har bokförts men där inga intäkter har redovisats.
Ortopedi: Den medicinska specialitet som fokuserar på
skador och sjukdomar i kroppens muskeloskeletala system.
Detta komplexa system innefattar ben, leder, ligament,
senor, muskler och nerver.

Traumatiska skador: Skador som kan hänföras till yttre
våld till exempel fallskador.
VAS: Visual Analogue Scale, en psykometrisk svarsskala
som används som smärtskala i frågeformulär.

Osteokondral autograft-procedur: Se Mosaikplastik.
Osteokondrala skador: Skador i brosk och underliggande ben.
Premarket Approval-ansökan (PMA): FDA:s process för
vetenskaplig och regulatorisk granskning för att utvärdera
säkerheten och den kliniska effektiviteten hos medicintekniska produkter av klass III. En framgångsrik PMA-ansökan
resulterar i marknadsgodkännande i USA för produkten.

EPISURF MEDICAL

| BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Q4 2018

21

Episurf Medical
– en unik lösning för varje patient
EPISURF MEDICAL GRUNDADES 2009 och erbjuder människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv
genom skräddarsydda behandlingsalternativ. Vi sätter patienten i centrum för design av implantat och kirurgiska instrument.
Genom att kombinera avancerad 3D-bildteknik med de senaste tillverkningsteknikerna anpassar vi inte bara varje implantat
utan även de kirurgiska instrumenten till patientens unika skada och anatomi. Detta för att säkerställa en snabbare, säkrare
och effektivare patientspecifik behandling för ett aktivare och friskare liv.

En egenutvecklad IT-plattform för patientspecifik
design och förplanerad kirurgi
Episurf Medicals skalbara μiFidelity ®-system är framtaget
för skadebedömning, förplanering av kirurgiska ingrepp
och kostnadseffektiv individanpassning av implantat och
tillhörande instrument. I ett första steg är bolagets huvudfokus på tidiga artrosförändringar i knäleden.

Patientspecifika kirurgiska instrument
Varje produkt levereras med vår patientspecifika kirurgiska
borrmall Epiguide®. Vi erbjuder dessutom en kirurgisk
borrguide Epiguide® MOS som är avsedd att användas vid
mosaikplastikkirurgi för behandling av broskskador med
djupa underliggande benskador i knäleden.
Patent och patentansökningar
Framtagandet av nya patent och en kontinuerlig översyn
av existerande patentportfölj är av högsta vikt för Episurf
Medical i syfte att skydda bolagets teknologier och nya innovationer kring befintliga och framtida produkter. Episurf
Medical har i dagsläget cirka 140 patent och patentansökningar över hela världen, fördelade på mer än 20 patentfamiljer.

Tre olika knäimplantat
med fokus på förstadiet till artros
Episurf Medical har idag tre typer av patientspecifika
implantat på marknaden.

» E pisealer ® Condyle Solo för behandling av
brosk- och benskador på femorala kondylerna
i knäleden.

» E pisealer ® Trochlea Solo för behandling av
broskskador i området under knäskålen
(trochleaområdet).

» E pisealer ® Femoral Twin för behandling av avlånga
brosk- och benskador både på femorala kondylerna
och i trochleaområdet i knäleden.

» Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm och en egen
försäljningsorganisation i Europa.
» Aktien (EPIS B) är sedan juni 2014 noterad på Nasdaq Stockholm.

Episealer ®
Condyle Solo
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Episealer ®
Trochlea Solo
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Episealer ®
Femoral Twin
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Kalendarium
Årsstämma
Delårsrapport januari-mars 2019
Delårsrapport april-juni 2019
Delårsrapport juli-september 2019
Bokslutskommuniké för 2019

IR–kontakt
8 april 2019
26 april 2019
19 juli 2019
25 oktober 2019
7 februari 2020

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades,
genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande
den 8 februari 2019, kl. 08.30.
Årsstämma 2019
2019 års stämma hålls måndagen den 8 april 2019 kl 10.00 i Episurf
Medicals lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm.
Årsredovisning 2018
Årsredovisningen och bolagsstyrningsrapporten beräknas att publiceras
den 8 mars 2019 på www.episurf.com och skickas ut via post till de
aktieägare som har önskat det. Rapporterna kommer även att finnas
tillgängliga på bolagets kontor.

Analytiker som följer Episurf Medicals utveckling:
DNB
Analytiker: Patrik Ling
Erik Penser Bank
Analytiker: Johan Lochen
Redeye
Analytiker: Anders Hedlund

Episurf Medical AB (publ) org.nr 556767-0541
Karlavägen 60, 114 49 Stockholm, Sverige
www.episurf.com

Pål Ryfors
Vd och koncernchef

Telefon: +46 (0) 709 623 669
e-post: pal.ryfors@episurf.com

Veronica Wallin
CFO

Telefon: +46 (0) 700 374 895
e-post: veronica.wallin@episurf.com

