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Innehåll 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 den senaste tillverkningstekniken 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 patientunik behandling för ett aktivare och friskare liv. 

Ett egenutvecklat IT-system för  
patientunik design och förplanerad kirurgi
Det skalbara μiFidelity®-systemet är framtaget för diagnos, 
förplanering av kirurgisk ingrepp och kostnadseffektiv  
individanpassning. I ett första steg är bolagets huvudfokus 
på tidiga artrosförändringar i knäleden.

Tre olika knäimplantat  
med fokus på förstadier till artros
Episurf Medical har idag tre typer av implantat på  
marknaden.
»  Episealer® Condyle Solo för behandling av brosk- och 

benvävnadsskador i knäleden. 
»  Episealer® Trochlea Solo för behandling av broskskador  

i området bakom knäskålen 
»  Episealer® Femoral Twin för behandling av brosk- och 

benvävnadsskador både i knäleden och i området bakom 
knäskålen.

Borrmallar
Varje produkt levereras med vår kirurgiska borrmall  
Epiguide®. Vi erbjuder dessutom en kirurgisk borrguide 
Epiguide® MOS som är avsedd att användas vid mosaik-
plastikkirurgi.

Cirka 80 patent och patentansökningar
Tekniken för att skapa patientunika implantat och instru-
ment stöds av en stark patentportfölj med cirka 80 patent 
och patentansökningar inom områdena bildbehandling,  
patientspecifika implantatsystem, patientspecifika  
kirurgiska tekniker, patientspecifik instrumentering och 
tillverkning för kroppens alla leder.

»  Den första operationen i människa genomfördes 
i december 2012. I slutet av 2015 hade totalt  
73 operationer genomförts runt om i Europa,  
samtliga med lyckat resultat. I januari 2016  
anslöt sig den 100:e kliniken till μiFidelity®.

»  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 Episealer®  

Trochlea Solo Episealer®  
Femoral Twin
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2015 i korthet
»  Första operationerna med implantatet Episealer® Condyle  

Solo i Storbritannien genomfördes med önskat resultat.

»  En belgisk patient, med en historik av 10 års knäproblem  
och ett flertal operationer, blev symptomfri efter att ha fått  
ett Episurf-implantat.

»  Patent erhölls i USA avseende bolagets kirurgiska kit,  
dvs den patientunika guiden, Epiguide®, och tillhörande  
kirurgiska verktyg, Epikit. 

»  Direktförsäljning i Tyskland och Storbritannien inleddes.
»  Rosemary Cunningham Thomas utsågs till ny vd.

»  CE-märkning erhölls för bolagets tredje implantat  
Episealer® Femoral Twin. 

»  Styrelsen beslutade om nyemission om upp till ca 120 miljoner 
kronor med företrädesrätt för bolagets aktieägare samt före-
slog en riktad nyemission till Episurf Medicals nya CFO. En extra 
bolagsstämma den 21 augusti beslutade om emissionen.

»  Nyemissionen tecknades av aktieägare till 97,8 procent och 
bolaget tillfördes 120 miljoner kronor före emissionskostnader.

»  Ett Medicinskt råd – Clinical Advisory Board bestående av  
europeiska Key Opinion Leaders inrättades. 

»  Epiguide® MOS erhöll CE-märkning. 

»  Den första operationen i Schweiz genomfördes med lyckat 
resultat. 

»  De två första operationerna med Episealer® Femoral Twin 
genomfördes i Tyskland med önskat resultat.

»  CE-märkning erhölls för EpioscopyTM Damage Assessment Tool. 

»  En tysk webbsida lanserades samtidigt som marknadsaktiviteterna  
intensifierades i regionen. 

» Den 100:e godkända användaren anslöts sig till μiFidelity®-plattformen.

»  Den vetenskapliga sammanfattningen ”On the attachment of cartilage to HA: 
Signs of ”chondrointegration” Studies on the Episealer® mini-prosthesis in  
the sheep knee,” accepterades som posterpresentation vid den medicinska 
konferensen ESSKA. 

»  Episealer® blev godkänt av Spire Hospital i Storbritannien för privatpatienter.

Efter årets slut

Nyckeltal 2015 2014 Totalt

Antal utförda operationer 51 13 73
Antal nya anslutna användare 61 14 1001

Antal nya CE-märkta produkter 2 1 42

Antal nya patent 11 3 503

1) Nåddes i januari 2016.
2) 5 i januari 2016.
3) Resterande upp till 80 är patentansökningar.

Milstolpar 2015, genomfört
Minst 100 nya kliniker anslutna 
till μiFidelity®-systemet. 
Slutfört januari 2016.

Bredda knäportföljen med 
ytterligare minst två godkända 
produkter, Episealer® Femoral 
Twin och Epiguide® MOS.
Genomfört.

Bygga upp direktförsäljningsled i 
Tyskland och Storbritannien.
Påbörjat, fyra säljare anställda.

Avrapportering av patientdata från 
pågående kontrollerade produktlan-
seringar. Första sammanställning 
visade förbättringar på alla punkter.

Certifiering av Episurf 
Medical enligt kvalitets-
ledningssystem ISO 13485. 
Genomfört.

Förbereda produktportfölj inför 
produktlansering i Nordamerika 
inom två år Påbörjat. Patent av-
seende Epiguide® erhållet och 
relevanta rådgivare anlitade för 
optimal projektorganisation.
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InTERVJu MEd EPISuRF MEdIcALS Vd, ROSEMARy cunnInGhAM ThOMAS

En perfekt kombination av avancerad digital teknik  
och precisionstillverkade skräddarsydda implantat

Rosemary, du har nu varit VD för Episurf  
Medical sedan juni 2015. Berätta om dina första 
tio månader i bolaget.

Det var uppenbart från dag ett att Episurf Medicals pa-
tientspecifika teknologiplattform ger kirurger och patienter 
en intelligent men ändå enkel lösning för behandling av 
broskskador samtidigt som det finns en växande efterfrågan 
på kliniskt effektiva behandlingar för medelålders patienter. 
När jag sedan träffade Episurf Medicals team förstod jag att 

vi verkligen kan utveckla företagets tidiga forsknings- och 
utvecklingsframsteg till en kommersiell framgång. Utifrån 
denna språngbräda har vi nu utvecklat en tydlig vision, en 
fokuserad tillväxtstrategi samt en kommersiell handlings-
plan. 

Vi var tvungna att snabbt omvandla företaget från ett in-
ternt fokuserat start-upbolag, till en medicinteknisk koncern 
i tidig fas med fokus på marknad och kunder. Samtidigt be-
hövde vi arbeta mot att bli en globalt inriktad, prestations-
driven organisation. Snabbhet i utförandet och individuellt 

ansvar var också prioriterat och här ser vi kontinuerliga 
förbättringar.

Halva utmaningen för att möjliggöra denna omvandling 
var att säkerställa att företaget hade rätt kompetens i olika 
nyckelpositioner. För att skapa den optimala strukturen 
genomfördes snabbt en del personalförändringar. De flesta 
nystartade medicinteknikföretag utanför Sverige är inte note-
rade, så detta var en extra, om än intressant utmaning.

Det fanns ett omedelbart behov av att etablera en 
säljprocess och kliniskt marknadsföringsstöd för att bistå 

tidiga säljinsatser. Vi utvecklade en uppsättning nyckeltal för 
att säkerställa att vi kan förstå och mäta våra aktiviteter och 
vår utvecklingstrend.

När grunderna i vår affärsstyrningsprocess var fastställda, 
utvecklades en kortsiktig handlingsplan som fungerar som en 
bränsleinjektion till vår långsiktiga tillväxtstrategi. Genomför-
da aktiviteter inkluderar: inrättandet av ett medicinskt råd 
bestående av europeiska ortopediskt viktiga opinionsbildare, 
rekrytering av ett antal mycket kunniga specialistsäljare 
på våra viktigaste europeiska marknader, expansion av vår 

CPL-uppgiftsinsamling till att inkludera samtliga nya kunder, 
implementering av ett CRM-system samt ökat fokus mot effek-
tiv kommunikation med aktiemarknaden och övriga intres-
senter. På marknadssidan har vi utvecklat en ”go-to-market” 
strategi och Episurf Medicals erbjudande stöds av fokuserade 
varumärkes- och marknads aktiviteter. På den kliniska sidan har 
Episurf Medical en utvecklingsstrategi med fokus på framta-
gande av abstrakt, presentationer av Episealer®, kirurgutbild-
ningar, digital insamling av CPL-uppgifter och hälsoekonomiska 
studier. Och kanske viktigast av allt, nyemissionen gav det  
rörelsekapital som krävs för att driva våra tillväxtplaner.

Det har varit tio spännande månader. Genom lagarbete 
och samarbete i hela företaget, har en Episurf-anda utveck-
lats liksom en strategisk tillväxtplan. Vi har nu en stark grund 
på plats till stöd för våra expansionsaktiviteter som kommer 
att fortsätta att utvecklas under de kommande åren.

Baserat på den nuvarande utvecklingen,  
vad är i fokus för det kommande året?
I linje med våra kvalitetsstyrningsmål, arbetar samtliga delar 
i verksamheten – försäljning och marknadsföring, ekonomi, 
forskning och utveckling, QA/RA, kliniska studier och HR 
med att stödja och påskynda den starka försäljningsutveck-
ling som vi upplever nu i början av 2016.

”Vi har nu en stark grund på plats till stöd  
för våra expansionsaktiviteter” 
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I början av 2016, tillkännagav du att ni hade 
nått målet att ansluta 100 konton till μiFidelity®,  
vad innebär det för företagets omsättning?
De 100 anslutna kontona kommer att fungera som en pipe-
line för nya implantataffärer samtidigt som produktiviteten 
och återkommande intäkter säkerställs.

Vi vet också att det är ledtider från det att en kirurg iden-
tifierat en patient, fattat beslut om att använda Episealer®, 
till genomförd implantatkirurgi. Ledtiden kan förlängas på 
grund av väntetider för att få MR-skanning. Under andra 
halvåret 2015, fokuserade vi på att starta upp nya konton, 
komplett med MR-protokollet installerat och validerat för 
att övervinna eventuella flaskhalsar. Huvudfokus för 2016 är 
att få dessa konton produktiva. Men en genomsnittlig ledtid 
från att en blivande Episealer®-patient identifierats till första 
operation återstår att fastställa.

Ni har installerat ert IT-system μiFidelity® på 
över 100 konton. Hur kan denna plattform 
utvecklas för att ge ytterligare kvalificerade 
tjänster till kliniker?
Vi tror att μiFidelity® kan utvecklas till en specialiserad 
ortopedisk IT-plattform för läkare och patienter. Den har 
för närvarande tre moduler och används för behandling av 
MR-bilder, design och tillverkning.

Vi utvärderar möjligheterna att bygga ut följande tjänster på 
μiFidelity®:
»  professionell utbildning,
»  ett rehab-program för patienter efter operation,
»  post-kirurgisk insamling av patientdata,
»  ett online-kirurgiskt forum för Episealer®-användare,
»  tillhandahålla en databas med klinisk information för  

kirurger och patientutbildning, 
»  tillhandahålla inkommande och utgående  

marknads föringsmaterial,

»  beställningspunkt för konsumenter som vill ha en  
Epioscopy-rapport och

»  prognostisk analys om broskdefekter. 
Vår ambition är att μiFidelity® plattformen blir den centrala 
informationsdatabasen för Episurf Medical och på sikt även 
för alla externa intressenter – kirurger, leverantörer, blivan-
de och faktiska Episealer-patienter samt betalare. Vi tror att 
vi genom att utveckla μiFidelity® kan skapa en unik konkur-
rensfördel samtidigt som vi får en plattform för kommunika-
tion med såväl våra kunder som en bredare marknad.

Ni har rapporterat ett mycket positivt utfall  
ur ett patientperspektiv. Hur har reaktionen 
varit från läkarna?
Ja, den direkta återkopplingen från patienterna är mycket 
lovande. Vi har två färska exempel på positiva behandlings-
resultat även efter tre år. En åkte Vasaloppet och en annan 
är idrottslärare på heltid och klarar sitt jobb utan problem.

Baserat på tidiga erfarenheter och solida kliniska resul-
tat, tror de kirurger som genomfört ett stort antal operatio-
ner med Episealer® att Episealer kan förväntas bidra till en 
betydande förbättring av kliniska symptom under åtminsto-
ne en femårsperiod. De anser också att förfarandet är en-
kelt och effektivt, med en genomsnittlig operationstid på 30 
minuter. Och viktigast av allt, de är nöjda med att ha ett nytt 
kliniskt behandlingsalternativ för att ta itu med det betydan-
de behandlingsgap som finns mellan biologiska insatser och 
partiella eller fullständiga knäprotesoperationer.

Medicin idag är starkt evidensbaserad.  
Vad enligt din mening, skulle vara det lägsta 
”evidenset” i form av uppföljning, antalet  
fall, etc. för att motivera användningen av 
Episealer®?
Episurf Medical samlar aktivt information om pre-kirurgisk 
demografi, skadeorsak, VAS, KOOS, EQ5D poäng och framti-
da utfall på 3, 6, 12 och 24 månaders sikt för alla Episealer®-

implantat. Vi dokumenterar också skadestorlek, läge och 
implantatpositionering under operation via högupplösta 
bilder. Patientantalet för våra viktigaste milstolpar 1, 2 och 3 
år växer snabbt.

En växande acceptans bland kirurgerna bevisas av det 
faktum att 56 procent av våra kirurger redan har utfört sin 
andra Episealer® kirurgi och 44 procent har utfört sin tredje 
operation med hjälp av en Episealer®. Dessutom har Episurf 

Rosemary cunningham Thomas, 
Vd för Episurf Medical.
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Medical hittills haft noll kirurgirevisioner. För 4 patienter har 
det gått tre år, för 11 patienter två år och för 36 patienter ett 
år sedan operationsdagen.

Mellan 100 och 200 fall och två till tre års uppföljning är 
vad de flesta kliniker tycker är acceptabelt. Våra växande 
evidensbaserade resultat gör det därför möjligt för oss att 
påskynda kirurgisk användning.

Vi tror att det finns ett starkt samband mellan den pre- 
kirurgiska skadebedömning som tillhandahålls med hjälp av 
Epioscopy™ och vår patenterade Episealer® implantatdesign, 
och att andelen kirurgirevisioner är noll. Direkt återkopp-
ling från kirurger visar att användningen av Epioscopy™ 
skadebedömningsrapport erbjuder en form av pre-kirurgisk 
kvalitetskontroll som bidrar till att välja ut lämpliga patienter 
och vi tror att detta kommer att spridas allt eftersom fler 
Episealer® patienter når årliga milstolpar. Slutligen fortsätter 
våra patientuppföljningsdata att visa förbättringar gällande 
smärta, rörlighet och allmänt välbefinnande. 

Episealer®-instrumenten är också anpassade 
och utformade för att ge precision och använ-
darvänlighet. Är instrumenten lyckade i detta 
avseende enligt din mening, och hur viktigt 
skulle detta vara som säljargument?
Marknadens feedback från vår växande användarbas och 
kliniska data indikerar att vi har löst de tekniska bristerna 
i tidiga ytbeläggningstekniker. Episurf Medicals egenut-
vecklade funktioner, inklusive pre-kirurgisk bedömning 
av subkondral benkvalitet och motstående skenbensb-
rosk, säkerställer att Episealer® används för rätt kliniska 
indikationer. Den patientspecifika utformningen inklusive 
instrumenten ger en individanpassad passform vilken i sin 
tur säkerställer korrekt implantatpositionering. Den unika 
implantatdesignen och den egenutvecklade hydroxiapatit- 
och titanbeläggningen säkerställer benfixeringen. Framför 
allt tror vi att Epiguide® är en viktig anledning till att vi hit-
tills inte haft några revisioner och den är därför av central 
betydelse i säljbudskapet.

Vad är ert marknadsfokus just nu?
Vi ska utöka vårt säljarbete genom att stärka vår direktför-
säljning och marknadsföringsaktiviteter på våra ledande 
europeiska marknader för Episurf Medical – Tyskland och 
Storbritannien. Vi har anställt erfarna ortopediska försälja-
re som har omfattande nätverk inom knäkirurgi på viktiga 
marknader. Denna åtgärd minskar den tid det tar för en ny 
säljare att bli produktiv. Vi fortsätter att vinna nya kunder på 
alla marknader – Tyskland, Storbritannien, Benelux, Norden. 
För att stödja säljarbetet, utvecklar vi aktivt kliniska mark-
nadsföringsverktyg och landsspecifika ersättningsplaner.

Vi ser tidiga framsteg för vårdersättningar i den privata 
sjukvårdssektorn. Episealers® enkelhet och de korta reha-
biliteringstiderna är av stort värde för betalare till dessa 
behandlingar.

Antalet knäproteser ökar dramatiskt i Europa 
och USA. Hur kan Episealers® ytrenoverings-
teknik påverka denna situation?
Vi vet att behandlingsgapet utgörs av behandling av 
ledbroskdefekter hos patienter där biologiska alternativ är 
antingen för dyra (som i många länder) eller sannolikt kom-
mer att ha en låg framgång – till exempel hos äldre patienter, 
förmodligen över 40 år. Knäartroplastik av en isolerad del 
eller hela knät, är fortfarande ett betydande steg och kräver 
en hög nivå av besvärande symtom för att kunna motiveras.

Episurf Medicals exakta och noggranna rekonstruktion 
av en individs anatomi och patientspecifika utformning ger 
äntligen kirurger ett enkelt och kliniskt effektivt verktyg för 
att ta itu med betydande det behandlingsgap som finns 
mellan biologiska insatser och partiella eller fullständiga 
knäprotesförfaranden.

Ni säljer nu aktivt produkten i delar av Europa. 
Vilka är dina lärdomar när det gäller att  
ändra logistiken avseende beställning och 
mottagande av en patientspecifik produkt?
När verksamheten växer utvärderar vi ständigt våra interna 
processer för att förbättra effektiviteten och kundservicen 
samtidigt som vi har ett nära samarbete i leveranskedjan. Till 
exempel genomförde vi en uppgradering av μiFidelity® för 
att säkerställa en smidig uppladdning av MR-bilder. Vi tittar 
också på metoder för att minska konstruktionstiden från 
mottagandet av de första MR-bilderna till färdiga produkter. 
För att kunna tillgodose den växande efterfrågan på våra 
produkter i tid, kommer vi att utvärdera om och när det 
skulle vara möjligt att bedriva tillverkning i egen regi.

Varför har ni valt att arbeta en egen säljkår 
snarare än att använda distributörer i norra 
Europa och vad kommer att vara er strategi 
när ni går in på nya marknader?
Episurf Medicals patientspecifika implantatteknologi för foka-
la broskskador är en mycket innovativ teknik som inte lämpar 
sig för en distributionsmodell. Vi säljer ett nytt behandlings-
alternativ och de flesta distributionsmodeller är anpassade 
för mogna produkter med hög omsättning och lägre värde.

Våra direktförsäljningsaktiviteter under andra halvan 
av 2015 gjorde det möjligt för Episurf Medical att avsluta 
året med en starkt positiv trend avseende både antalet nya 
konton och implantat. Denna stark trend bekräftas också av 
vår växande pipeline och orderbok Vi har etablerat en väx-
ande europeisk närvaro bland de viktigaste kirurgerna inom 
broskreparationer med vår direkta försäljningsstrategi och vi 
kommer att arbeta med dessa kirurger för att utbilda andra 
kirurger. En europeisk distributör skulle helt enkelt varken har 
tid, resurser eller ekonomiska incitament för att åstadkomma 
detta. I detta skede är det slutligen även viktigt att vi säker-
ställer en kvalitetskontroll runt kirurgiska användare och de-
ras teknik; en direkt försäljningsstrategi innebär att vi känner 
till varje kirurg och varje Episealer patients resultat hittills.
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USA är den enskilt största marknaden för  
denna typ av produkter. Med detta i åtanke, 
vad har ni hittills, i början av 2016, gjort?

USA är världens största marknad för ortopedisk utrustning 
med det högsta antalet, 3,7 miljoner knäartroskopier per 
år, 1.1 miljoner knäproteser per år och upp till 6 miljoner 
människor per år som besöker sin doktor på grund av brosk-
skador i knäet.

Den amerikanska sjukvårdens ekosystem är mycket med-
vetet om att USA:s befolkning blir allt äldre, sjukare, 
fetare och mer stillasittande. Den kraftiga demogra-
fiska ökningen av personer med allvarliga knäproblem 
resulterar i betydande ekonomiska påfrestningar på 
hela sjukvårdsekonomin.

En kritisk komponent för att hålla nere de ökade 
kostnaderna för knäoperationer kommer att vara leverans 
av tidiga behandlingsalternativ med korta och få rehab- 
tillfällen. Det är viktigt är att betona att den amerikanska 
sjukvårdsmarknaden är konsumentdriven, då individer fi-
nansierar sin egen vård, eller betalar till privata försäkringar. 
Till följd av detta är patienter som hälso- och sjukvårdskon-
sumenter mer öppna för att betala för innovativa metoder 
som ger resultat och gör det möjligt för dem att arbeta och 
njuta av en aktiv livsstil. Episealer® kan sätta amerikanska 
patienter i förarsätet avseende på deras egna hälsoresultat. 
Dessutom tävlar vårdbetalare med varandra och ser förde-
larna med tidiga, minimalt invasiva kirurgiska ingrepp som 
minskar hälsokostnaderna genom förbättrade hälsoresultat.

USA är en komplex, mångskiftande och fragmenterad 
marknad när det gäller reglering och ersättningssystem. I 
linje med tidigare kommunikation, har Episurf Medical utsett 
två specialiserade konsultföretag som arbetar med oss 
för att kartlägga vägen till FDA-godkännande och vårder-
sättning. När projektet avslutats kommer vi att veta vad 
som kommer att krävas för ett inträde på USA-marknaden 
avseende både tidplan och kostnad.

Vi arbetar också med specialiserade rådgivare för att utvär-
dera affärsstrategier. För att vara effektiv på den amerikanska 
marknaden, kommer Episurf Medical att behöva rätt geografisk 

försäljnings- och marknadstäckning och tillgång till etablerade 
kliniska nätverk. Detta kommer sannolikt att ske via en partner.

Hur ser Episurf Medicals långsiktiga strategi ut 
och hur kommer ni att uppnå den?
Vårt strategiska mål är att patientspecifika implantat ska bli 
standardbehandling för tidiga fokala broskdefekter, varvid 
Episurf Medicals implantat ger överlägsen prestanda med 
förbättrade kliniska och hälsoekonomiska fördelar för läkare, 
patienter och betalare jämfört med ”off-the-shelf” implantat.

Produktens prestanda, ökad patientefterfrågan och kon-
sekventa kliniska resultat kommer att göra Episurf Medicals 
teknik till standard. Genom att öka andelen kirurger som 
anammar tekniken ökar volymen i Europa. Detta följt av en 
framgångsrik lansering på den amerikanska marknaden 
kommer att öka bruttomarginalen. Vårt fokus är tydligt – vi 
måste leverera kommersiella resultat för att skapa långsik-
tigt aktieägarvärde.

Berätta lite om dig själv. Vem är Rosemary 
Cunningham Thomas och vad lockade dig  
till Episurf Medical?
När jag utvärderade bolagets teknologiplattform och möjlig-
heten att bli Episurf Medicals vd, förstod jag genast den 
betydande potentialen. Här fanns alla kännetecken för vad 
som krävs för en mycket framgångsrik medicinteknisk produkt 
– en sann teknisk innovation som skyddas av starka patent 
och löser ett problem för vilket det inte finns något aktuellt be-
handlingsalternativ. Det verkliga lockbetet för mig var den egna 
IT-plattformen, μiFidelity® som inte bara bedömer brosk skador 
utan också skapar den patientspecifika anatomiska modellen.

Detta är den perfekta kombinationen av avancerade 
digitala analystekniker och högteknologisk programvara 
tillsammans med en precisionstillverkad, skräddarsydd och 

patentskyddad implantatteknologi – en oslagbar kombina-
tion! Det är min uppfattning att μiFidelity® IT-plattformen är 
helt skalbar för andra applikationer och intäktsgenererande 
möjligheter. Den ökande förekomsten av tidiga broskskador 
hos yngre till medelålders blivande patienter innebär också 
att Episurf Medical är på rätt plats vid rätt tidpunkt med rätt 
behandlingsalternativ.

När det gäller min person är jag engelsk/amerikansk, född, 
uppvuxen och utbildad i USA. Min naturliga amerikanska 
dynamik fungerar i harmoni med en pragmatisk brittisk 
känslighet och en kreativ europeisk stil. Som företagsledare är 

jag starkt fokuserad, framåtblickande, resultatinriktad, 
bestämd, konkurrenskraftig och extremt uthållig när 
det gäller utmaningar.

År av resande har hjälpt mig att utveckla en sofis-
tikerad diplomatisk kompetens och en global utblick. 

Det har sagts att jag leder från fronten samtidigt som jag 
arbetar på ett stödjande och samverkande sätt med kollegor 
och underordnade för att säkerställa deras framgång och 
produktivitet. Jag värdesätter att arbeta i en kreativ, innova-
tionsdriven miljö. Jag är optimistiskt och jag har en lättsam 
sida som ser till att jag står med båda fötterna på jorden. Att 
känna glädje och att ha roligt på arbetet är viktigt för arbets-
ron och företagets moral.

Det är viktigt att vara nära kunder, nuvarande och fram-
tida aktieägare och huvudleverantörer. Så jag tillbringar 
mycket tid på marknaden. Ett företags vd ska inte bara vara 
en strateg, utan också en ambassadör för varumärket och 
operativt handlingskraftig; dessa roller speglar mina styrkor.

Jag brinner för innovativ hälsovårdsteknologi och dess för-
måga att förbättra en patients liv. Patientens upplevelse är all-
tid min första tanke. Hela min karriär har jag ägnat åt att göra 
det möjligt för läkare och medicintekniska leverantörer att 
uppnå bättre patientresultat via samarbete och partnerskap. 
Episurf Medical och jag passar bra ihop då jag kan utnyttja min 
långa branscherfarenhet för att understödja vår tillväxtresa.

London i april 2016

Rosemary Cunningham Thomas, 
Vd för Episurf Medical.

”Vårt fokus är tydligt –  
vi måste leverera kommersiella resultat.”
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Historik
»  Episurf Medicals 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. 

»  Prekliniska pilotstudier genomfördes 
på får med syfte att utvärdera funktio-
nalitet och infästning av implantatet.

»  diamorph Medtech AB bildades som 
dotterbolag till Diamorph AB. 

2008 2009 2010 2011

»  Diamorph Medtech AB bytte namn till 
Episurf Medical AB som knoppades av från 
Diamorph AB samt listades på Aktietorget. 

»  Genomförd nyemission tillförde bolaget 
9 MSEK.

»  Underleverantörer och utvecklingspartners 
identifierades och kontrakterades. 

»  Preklinisk verifieringsstudie (1-årsstudie) 
på får startades. 

»  Positiva resultat, som förstärkte och be-
kräftade tidigare indikationer, presentera-
des från genomförd preklinisk 1-årsstudie. 

»  utvecklingen av μiFidelity® inleddes. 
μiFidelity® möjliggör orderhantering, 
design och tillverkning av individanpassade 
implantat samt kirurgiska verktyg.

»  Genomförd nyemission tillförde bolaget 
cirka 49 MSEK.

»  Episurf Medical AB listades på nasdaq 
Stockholm First north. 

»  Bolagets första kliniska prövning startades med 
syftet att utvärdera säkerhet och prestanda för det 
individanpassade implantatet Episealer® Condyle Solo 
för behandling av broskskador i knäleden. 

»  Första patentet erhölls.

»  Första operationen i människa genomfördes inom 
ramen för den kliniska prövningen.

2012 2013 2014 2015

»  Flera operationer genomfördes med önskat resultat 
avseende operationsförfarande i Episurf Medicals 
pågående kliniska prövning och uppföljningskontroller 
av två patienter visade att patienterna upplevde en 
smärtlindring i linje med förväntningarna. 

»  Två riktade nyemissioner och en nyemission med 
företrädesrätt för befintliga aktieägare genomfördes 
och tillförde bolaget totalt cirka 75 MSEK före emis-
sionskostnader.

»  Episurf Medicals första kommersiella produkt,  
Episealer® Condyle Solo, erhöll CE-märkning och bola-
gets första kontrollerade produktlan sering (CPL) kunde 
inledas tillsammans med utvalda kirurger från kliniker 
i norra Europa.

»  Bolaget beviljades Vinnova-finansiering om 4,2 MSEK.

»  Goda kliniska resultat från hittills genomförda operationer  
med det individanpassade implantatet Episealer® Condyle Solo 
inom ramen för den kontrollerade produktlanseringen (CPL).

»  cE-märkning erhölls för bolagets andra kommersiella produkt, 
Episealer® Trochlea Solo och bolagets andra CPL kunde inledas.

»  ytterligare kliniker anslöts till bolagets pågående kliniska 
prövning med Episealer® Condyle Solo med syftet att bredda 
patientrekryteringen och accelerera takten i studien.

»  uppbyggnaden av en egen europeisk marknad- och försälj-
ningsorganisation påbörjades och en direktmarknadssatsning 
inleddes i Beneluxländerna. 

»  Episurf Medical noterades på nasdaq Stockholms huvudlista.

»  Flera operationer genomfördes med önskat resultat. 

»  Patent erhölls i uSA avseende bolagets kirurgiska kit, dvs den 
patientunika guiden, Epiguide®, och tillhörande kirurgiska verktyg, 
Epikit. 

»  direktförsäljning i Tyskland och Storbritannien inleddes.

»  cE-märkning erhölls för bolagets tredje implantat Episealer® 
Femoral Twin samt för Epiguide® MOS.

»  nyemissionen tillförde bolaget 120 miljoner kronor före  
emissionskostnader.

»  Ett medicinskt råd – clinical Advisory Board bestående av euro-
peiska Key Opinion Leaders inrättades. 

»  de två första operationerna med Episealer® Femoral Twin 
genomfördes i Tyskland med önskat resultat.

»  ISO13485:2012 Annex II erhölls, vilket medger självcertifiering.

Episurf Medical har genomfört operationer i 11 europeiska länder, samtliga med lyckat resultat.
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Lena går eller cyklar de 4 kilometerna till jobbet varje dag. Några  
gånger i veckan tränar hon på gym. Det var just på löparbandet på 
gymmet, hon först kände av den ovanliga smärtan i knät.

”Hålet lagades med en slags plugg som tillverkats exklusivt för att 
passa min skada. Operationen gick väldigt fort och jag fick åka hem 
samma dag.”

”Hade jag inte gjort den här operationen hade kanske hålet i brosket 
blivit ännu större och senare hade jag kanske behövt byta ut hela knät, 
nu hoppas jag slippa det.”
Källa: Elsa Maréchal, Tack vara den nya metoden kan jag slippa byta mitt knä!, Hemmets, 2 juni 2015.

Efter operationen: 

»  Tillbaka till jobbet efter 14 dagar
»  Efter 6 veckor, gå utan kryckor
»  Efter tre månader, ingen smärta och full funktion
»  Efter 12 månader, ingen smärta och full funktion

Lena
Svensk patient, 59 år
Kvinna
yrke: Stillasittande kontorsjobb
Behandling före Episealer®:  titthålsoperation för att hyvla till menisken

” Jag led av ständig smärta och svullnader vid minsta ansträngning.  
Jag var alltid trött, sov dåligt och saknade energi. Jag genomgick fem 
operationer före Episealer® och det fungerade inte.   
Direkt efter operationen med Episealer® var jag smärtfri – det var helt 
fantastiskt. Dagen efter kunde jag gå med kryckor och efter några 
veckor helt normalt utan smärta och svullnad. Idag lever jag ett helt 
normalt liv. Jag kan gå, shoppa en hel dag eller cykla långt utan att  
bli trött eller få svullnad.”

Efter operationen: 

»  Kunde börja arbeta igen
»  Efter sex månader, ingen smärta och full funktion
»  Efter 12 månader, ingen smärta och full funktion

Virginie
Belgisk patient, 38 år
Kvinna
yrke: sjuksköterska
Behandling före Episealer:  fem operationer inklusive artoskopi, mosaikplastik  

och ACL-rekonstruktion
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En metod som behövs

Episurf Medical grundades utifrån frågeställningen; går det att ta fram en ny lösning för att  
behandla ledskador i ett förstadium till artros med syftet att lindra smärta samt återskapa funktion?

Målet var att hitta en lösning som passar den yngre, aktivare 
generationen utan att förstöra möjligheten för ytterligare 
behandling senare i livet. Mot denna bakgrund startade 
Episurf Medicals resa 2008 som ett internt projekt inom 
Diamorph AB. Det så kallade ”implantatsprojektet” startade 
med fokus på att ta fram en lösning för att behandla smärt-
samma broskskador i människors leder i ett tidigt skede, 
med så kort rehabiliteringstid som möjligt. Ett antal patient-
kritiska krav identifierades under de första pilotförsöken 
som genomfördes tillsammans med forskare på Karolinska 
universitetssjukhuset, KTH samt SLU. Här testades olika 
implantats designer, olika implantatsmaterial samt flera olika 
kirurgiska tekniker. 

Snart stod det klart för Episurf Medicals team att för att 
kunna lyckas med att sätta in implantat med syftet att åter-

skapa en viktbärande perfekt ledyta så som den en gång i 
tiden sett ut, krävs en patientunik design samt en mycket 
hög kirurgisk precision. Nya designkriterier utarbetades där 
fokus skiftade från att utveckla nya implantatsmaterial till 
att kostnadseffektivt designa och tillverka individanpassade 
implantat samt kirurgiska precisionsinstrument. Detta i 
syfte för att uppnå lång implantatsöverlevnad, säkerställa 
reparation av enbart det skadade området samt för att 
kunna bevara den naturliga leden. 

Sedan 2010 har Episurf Medical arbetat med utveckling 
av en IT-plattform kallad μiFidelity®. Plattformen möjliggör 
design och tillverkning av implantat som är unikt anpassade 
efter varje individ, vilket är en ny era inom ortopedi som idag 
präglas av ”one size fits all”-proteser. Koncept och kunskap 
har bland annat inhämtats från den dentala industrin där 

individan passade dentala kronor idag är branschstandard. 
Episurf Medical ämnar revolutionera ortopedin genom att 
erbjuda patientunika implantat och kirurgiska verktyg för 
behandling av smärtsamma ledskador. 

Episurf Medicals första implantatsprodukter, Episealer® 
Condyle Solo, Episealer® Trochlea Solo och Episealer®  
Femoral erhöll CE-märkning under 2013, 2014 respektive 
2015. Implantaten är de första individ anpassade i världen 
för behandling av broskskador i knäleden. Detta är bara 
början på vad Episurf Medical kan göra med sin teknologi.
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Affärsidé, mål och strategier

Episurf Medical grundades 2009 och har utvecklat och börjat kommersialisera patientspecifika 
ortopediska implantat för behandling av smärtsamma ledskador i knän, vilket adresserar en 
global marknad av betydande storlek.

Under 2016 planerar vi att expandera vår nuvarande skadebedömningsprocess 
för knän och erbjuda en avancerad diagnostisk rapport i 3d som visualiserar 
brosk, ligament och underliggande bendefekter, vilka inte är synliga med art-
roskopi. Rapporten som bygger på magnetkamerabilder av patientens knä, ger 
en noggrann pre-kirurgisk bild av knäet, vilket skapar bra förutsättningarna för 
att planera för en lyckad knäoperation inklusive ”re-surfacing” av fokala skador. 
Samma 3d-modell används för att utforma våra patientanpassade implantat 
Episealer® och borrguiden Epiguide®.

Vi är övertygade om att vi genom detta förbättrade kliniska beslutsverktyg 
kommer att kunna leverera underlag för framgångsrik pre-kirurgisk  
planering, vilket leder till bättre behandlingsresultat och ett positivt hälso-
ekonomiskt värde. 

under 2016 kommer Episurf Medical att utforma strategier för en lansering 
på den amerikanska marknaden samtidigt som vi fortsätter att utveckla euro-
peiska kommersialiseringsplaner på våra viktigaste marknader i Europa det vill 
säga Tyskland, Storbritannien, Benelux och norden.

Strategiska prioriteringar 2016
» Verkställande av vår kommersialiseringsplan.

»  Fortsatt hög innovationsgrad inom utveckling av produkter och tjänster 
via vår egenframtagna teknologiska plattform.

»  Framtagande av vetenskapliga kliniska bevis.

»  Utvärdering av alternativ avseende relevanta regulatoriska frågor samt 
ersättnings frågor i syfte att stödja den geografiska expansionen inklusive 
en strategi för inträde på den amerikanska marknaden.
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Affärsidé

Episurf Medicals affärsidé är att omdefiniera den ortope-
diska industrin genom att tillhandahålla en interaktiv web-
baserad IT-plattform som ger ortopediska kirurger komplett 
ortopedisk information innefattande ett patientanpassat 
diagnostiskt verktyg i 3D, en pre-operativ kirurgisk rapport 
som stöd för patientanpassad kirurgisk planering samt 
patientanpassade behandlingslösningar i form av implantat 
och kirurgiska verktyg. 

Målet är att förbättra kirurgisk precision och standardi-
sera kirurgiska ingrepp för att leverera tillförlitliga, opera-
tionsresultat för ortopeder samt utmärkta kliniska resultat 
för patienter.

Vision

Episurf Medicals vision är att vara pionjär och integrera 
innovativa, kliniskt ändamålsenliga och kostnadseffektiva 
patientspecifika implantat och behandlingsmetoder med  
IT-stöd som ett tidigt behandlingsalternativ för patienter 
med smärtsamma ledskador i knän på en global marknad.

Mål

»  Episurf Medicals målsättning är att införa patientunika 
behandlingsmetoder som en ny standard inom ortopedin. 

»  Målsättningen är att kirurger genom en smidig interaktion 
med Episurf Medicals egenutvecklade μiFidelity®-system 
ska få stöd för kliniskt beslutsfattande med avancerade 
skadebedömningsrapporter i 3D, förplanering av kirurgi 
samt val och design av patientunika behandlingslösningar. 
Ambitionen är att bli förstahandsvalet för kliniker och 
kirurger som vill kunna erbjuda sina patienter skräddar-
sydda lösningar för behandling av tidiga ledbesvär i knän.

Företagets patenterade implantatteknologi och breda 
kunskap inom ledskador i knän innebär att Episurf Medical 
kan erbjuda patientspecifik dokumentation för diagnostisk 
bedömning, ett pre-kirurgisk planeringsverktyg, utform-
ning av implantat samt leverans av en fullständigt kirurgisk 
verktygslåda ”just-in-time” för ett enkel och kirurgiskt exakt 
förfarandet.

Strategi

Vårt strategiska mål är att patientspecifika implantat ska bli 
normen för behandling av fokala broskskador, där Episurf- 
implantatet ger överlägsen prestanda, vilket leder till för-
bättrade kliniska och hälsoekonomiska fördelar för läkare, 
patienter och samhället jämfört med standardimplantat.

Historiskt har ortopediska implantat och kirurgiska 
instrument utgjorts av ett standardsortiment, det vill säga 
”one size fits all”. Episurf Medicals produkter bygger på den 
enkla idén att varje implantat och kirurgiska instrument ska 
anpassas och vara konstruerade för patienten i stället för att 
patienten ska passa till implantatet. Vår strategi är därför att 
utveckla och kommersialisera skräddarsydda lösningar för 
behandling av tidiga ledskador och därigenom ge personer 
med ledvärk ett friskare och mer aktivt liv. Strategin vilar på 
sex hörnstenar.

Episurf Medicals utveckling

Produktutveckling Ansökan 
om CE-märkning

Marknads- 
godkännande

Kontrollerad 
marknadslansering 

(CPL) i Europa

Stegvis utökad 
 marknads lansering  

 i Europa

Marknads- 
godkännande  
och lansering  
i Nordamerika

Episurf Medical

Produktions- och processutveckling

Prekliniska och kliniska studier

Immaterialrättsligt skydd
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1  μiFidelity® – Patientunik modellering  
och design på förfrågan

Episurf Medicals egenutvecklade webbaserade IT-system, 
µiFidelity®, erbjuder ett visualiseringsverktyg för patient-
specifik diagnostik av broskskador i knäleden och möjlig-
gör precisionstillverkade patientspecifika implantat och 
kirurgiska instrument. Kirurger överför patientens unika 
MRI-bilder till Episurf Medicals molnbaserade plattform för 
omedelbar och kostnadseffektiv konstruktion och tillverk-
ning av patientspecifika implantat som levereras direkt till 
kliniken. Vår affärsmodell bygger på tillverkning ”on demand” 
och ”just in time delivery”. Därmed kan lager undvikas i alla 
delar av processen.

Under 2016 planerar företaget att utveckla en för-
bättrad skadebedömningsprocess för att i 3D visualisera 
brosk och underliggande skador i lårbensdelen av knäet, 
underliggande bendefekter som inte syns med artroskopi 
och strukturella avvikelser på skenbenet, knäskålen, menisk 
och korsband. Samma 3D-modell används för att utforma 
våra patientanpassade implantat Episealer® och borrguide 
Epiguide®. I de fall Episurf Medicals implantatlösningar anses 
vara ett lämpligt behandlingsalternativ, kommer en visuali-
sering av implantat och borrguide att adderas till 3D-bilden 
av knäet.

Episurf Medicals omfattande skadebedömningsrapport, 
som bygger på MR-bilderna av patientens knä, erbjuder 
kirurgen en fullständig bild av tillståndet i knäet, vilket ska-
par de bästa förutsättningarna för att planera för en lyckad 
knäbroskreparation med kirurgi.

Via webbgränssnittet μiClinic® erbjuder Episurf Medical för 
närvarande ortopeder följande service:
»  Överföring av patientdata i form av MRI-bilder
»  Modellering och visualisering i 3D av varje enskild patients 

anatomi och skada (storlek, djup och lokalisering) inklusive 
subkondralt ben

»  Hjälp med planering av kirurgi i form av designförslag på 
behandling och kirurgiskt tillvägagångssätt, för ett säkrare 
och enklare kirurgiskt ingrepp, och

»  Orderläggning samt uppföljning.

2 Den unika behandlingsmetoden
Genom att kombinera expertis inom implantatutveckling 
med patenterad patientspecifik design och produktions-
teknik kan Episurf Medical erbjuda implantat och kirurgiska 
instrument anpassade för varje enskild patients unika 
anatomi och broskskada. Behandlingsmetoden är i första 
hand avsedd för patienter som lider av förslitningsskador 
i knäleder och leder till smärtfri rörlighet och en ökad livs-
kvalitet samtidigt som det bevarar så mycket av benet som 
möjligt, för ökad handlingsfrihet vid eventuella behandlingar 
senare i patientens liv. 

Metoden har utvecklats för att optimera behandlingsre-
sultatet för patienten och på samma gång förenkla den kli-
niska processen för kirurgen. Genom att använda patientens 
MRI-data som underlag för korrekt placering av implantatet, 
kan kirurgen bättre lokalisera och behandla de områden 
som ger upphov till smärta.

Återkoppling från vår växande användarbas och kliniska 
data indikerar att vi har löst tidigare tekniska problem i 
tidig ”re-surfacing” teknik. Episurf Medicals egenutvecklade 
funktioner, inklusive pre-kirurgisk bedömning av subkondral 
benkvalitet och motstående skenbensbrosk säkerställer att 
Episealer® används för rätt klinisk indikation. Den patient-
specifika utformningen ger en unik passform, vilket i sin tur 
säkerställer att implantatet placeras korrekt. Implantet är de-
signat i ett stycke med egenutvecklad patenterad hydroxia-
patit- samt titanbeläggning, vilket säkerställer fixering i benet.

3 Prioriterade tillämpningar
Patientgruppen som lider av initiala broskskador upp till 
tidig artros i knäleden är stor och snabbt växande och har 
bedömts utgöra en lämplig första delmarknad under Episurf 
Medicals uppstartsfas.

Under det senaste året har Episurf Medical erhållit tidig 
acceptans från kirurger för Episealer®-konceptet, kirurgisk 
teknik och produkter som ett andrahandsförfarande vid tidi-
gare misslyckade broskreparationer. Under 2016 vill Episurf 
Medical få Episealer® accepterat som en förstahandsbe-
handling för patienter mellan 35–65 år med diagnosen tidigt 
broskskada till initial artros.

4 Kommersialiseringsstrategin
Vi ska ytterligare förfina och rikta Episurf Medicals erbju-
dande till viktiga aktörer: kirurger, patienter samt offentliga 
och privata betalare. Vi anser att vår produktportfölj med 
patientspecifika knäimplantat erbjuder viktiga kliniska och 
ekonomiska fördelar för patienter, kirurger, sjukhus och be-
talare, vilket i sin tur kommer att leda till kirurgisk acceptens. 

Potentiella fördelar är 
»  kort operationstid, 
»  minskad vårdtid, 
»  kortare rehab-period, 
»  förbättrade behandlingsresultat och 
»  låg komplikationsfrekvens. 
»  Sjukvårdssystem har dessutom fördelar av vårt erbjudan-

de med engångsinstrument och ”deliver in time” som elimi-
nerar behovet för sterilisering och lager.

Vi har för avsikt att genom studier kvantifiera dessa fördelar 
för sjukvården avseende såväl kliniska som hälsoekonomis-
ka effekter.

Vi ska utöka våra säljinsatser genom att stärka vår 
direkta försäljningsaktiviteter på de ledande europeiska 
marknaderna i Tyskland och Storbritannien. Vi har anställt 
erfarna ortopediska försäljare med ett omfattande nätverk 
av knäortopeder. Detta tillvägagångssätt kommer att minska 
den tid det tar för en ny säljare att bli produktiv.

Vi fortsätter att göra systematiska marknadsanalyser 
genom att bygga upp en kvantifierad databas med viktiga 
nyckelfaktorer från Europa och USA avseende antal knä-
specialister, kompetenscentrum, sjukdomsfrekvens och 
förekomst, antal operationer, prissättning, ersättning samt 
framväxande och konkurrerande teknik. 

Vi ska öka vår marknadsnärvaro genom att etable-
ra relationer med specialistcentra för knän med många 
operationer där kirurger är öppna för teknisk innovation. Vi 
kommer att samarbeta med dessa kirurger för att utbilda 
andra kirurger. Vårt mål är att uppnå minst tio procents 
marknadsandel inom broskreparationsoperationer under 
de kommande åren.
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Vår avsikt är att utforma strategier för en lansering på 
den amerikanska marknaden under andra halvåret 2016 
efter att ha genomfört två för den amerikanska marknaden 
viktiga projekt rörande regelverk och ersättning.

Genom ett nära samarbete med vårt internationella 
medicinska råd ska vi uppnå fyra specifika mål som direkt 
kommer att stödja vår kommersialisering:
»  få en expertförståelse för trender, drivkrafter och priorite-

ringar som ligger till grund för klinisk praxis och behand-
lingar av broskskador 

»  kontinuerligt utvärdera Episurf Medicals erbjudande och 
strategiska inriktning för att säkerställa att verksamheten 
motsvarar kundernas behov och förväntningar

»  granska, bedöma och komma med idéer avseende pro-
duktutveckling och framtida produkter, och slutligen

»  bygga upp tillförlitlig kliniskt patientdata.

5 Effektivt skydd av immateriella rättigheter 
Episurf Medical har systematiskt byggt upp en stark patent-
portfölj för att skydda bolagets teknologi och framtida 
produkter. Tekniken för att skapa patientunika implantat 
och instrument stöds av cirka 80 patent, patentansökningar 
och designregistreringar inom områdena bildbehandling, 
patientspecifika implantatssystem, patientspecifika kirurgis-
ka tekniker, patientspecifik instrumentering och tillverkning 
för kroppens alla leder. Episurf Medical arbetar ständigt för 
att lämna in nya patentansökningar allt eftersom företaget 
växer och nya produkter skapas.

6 Lönsam och skalbar produktion
För att nå kommersiella mål, inklusive långsiktig ekonomisk 
bärkraft och geografisk expansion, måste Episurf Medical  
fokusera på individanpassade behandlingslösningar 
kombinerat med förmågan att producera individanpassade 
implantat och verktyg kostnadseffektivt i stor skala. Den 
nuvarande strategin är att hantera all patientspecifik design 
i egen regi och att använda sig av kvalificerade externa 
leverantörer för att tillverka företagets produkter. Sedan 
starten har företaget målmedvetet arbetat med att utveckla 
och förfina processer för kvalitetsstyrning i linje med Episurf 
Quality Management System. Alla leverantörer är anslutna 
till Episurf Medical μiFidelity®-system. För att långsiktigt 
säkerställa attraktiva bruttomarginaler då företaget växer, 
kommer vi utvärdera:
»  hur man bäst expanderar vår digitalt baserade tillverk-

ningsprocess som bygger på ”just in time” för att möjlig-
göra storskalig, kostnadseffektiv produktion av patient-
specifika implantat,

»  hur vi förkortar produktdesign och ledtider för utveckling, 
och 

»  hur vi ständigt kan förbättra våra produkter samtidigt som 
vi minskar kostnaderna.

Episurf Medicals försäljningsteam, säljkonferens i Frankfurt i april 2016.
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InTERVJu MEd TAnIA BOL, FöRSäLJnInGSAnSVARIG BEnELux 

Jag vill skapa medvetenhet om  
vår teknik bland ortopeder

” Hittills har vi gjort 22 operationer i Belgien 
och resultaten är mycket positiva.”

Tania Bol
Försäljningsansvarig Benelux

Berätta om din bakgrund 
Jag är utbildad sjuksköterska och började mitt arbete i opera-
tionssalen och fick tidigt hoppa in vid operationer. Jag har alltid 
tyckt att ortopedi är spännande, särskilt höft- och knäleds-
operationer. Förutom att jag tycker om att ge vård som sjuk-
sköterska, uppskattade jag också den tekniska sidan av jobbet 
med instrument och sofistikerad utrustning. Tidigt i min karriär 
utvecklade jag en stark passion för vetenskaplig forskning och 
nya tekniker, vilket till slut ledde mig till Episurf Medical.

Berätta om ditt arbete som säljare på Episurf Medical?
Huvuddelen av min tid besöker jag ortopeder för öka medve-
tenheten om våra Episealer®-implantat och om hur vår teknik 
kan hjälpa deras patienter. I början av nya kundrelationer är jag 
ofta närvarande under operationer för att hjälpa till och svara 
på frågor. För att bli en framgångsrik säljare av medicin tekniska 
produkter tror jag att man behöver ha en mycket bred kunskap 
om flera områden såsom anatomi, medicinska procedurer, ve-
tenskapligt arbete och om vad som skapar konkurrenskraftiga 
produkter. Jag har 22 års erfarenhet från ortopedi nu, vilket är 
exakt halva mitt liv, och det ger en bra känsla när kirurger anser 
att de tycker att jag vet vad jag talar om. Min grundläggande 
etik har inte förändras under åren, jag vill fortfarande vara 
omvårdade men nu genom att hjälpa orto peder att behandla 
sina patienter. Indirekt hjälper jag förstås patienterna med våra 
produkter, som jag verkligen tror på.

Berätta om Episurf Medicals verksamhet i Benelux 
Jag ansvarar för Benelux på Episurf Medical. Det betyder 
att jag förutom försäljningen också arbetar med vårder-
sättningsfrågor. Jag började på Episurf Medical i september 

2014 och den kommersiella verksamheten tog fart åtta 
månader senare, efter att vi fick vårdersättning för våra 
första två implantat. Hittills har vi gjort 22 operationer. Två 
av våra belgiska centra driver en klinisk studie där de följer 
patienterna. Samtliga resultat är mycket positiva.

Jag vill passa på att berätta om vår första patient i Bel-
gien, som opererades för 3 år sedan. Hon var då 36 år, hade 
gjort fem operationer tidigare men hade fortfarande ont. 
Hon blev tillsagd att ha tålamod tills hon nådde lämplig ålder 
för en halvprotes. Naturligtvis ville hon inte vänta så länge, 
eftersom smärtan och svullnaden gjorde att hon fick avstå 
från normala aktiviteter, både på jobbet och på fritiden. 
Smärtan höll också henne vaken på nätterna. Anmärknings-
värt var att hon, direkt efter operationen med Episealer® var 
smärtfri och hon har nu återfått ett normalt liv igen.

Vilken feedback har du fått från kirurger i Belgien?
Kirurger uppskattar verkligen vetenskapen bakom våra 
implantat och vår teknologi. Episurf Medical har redan från 
början genomfört omfattande mekaniska studier och djur-
studier i syfte att skapa ett perfekt utformat implantat. Men 
det är inte bara implantatets design som är viktigt, det är 
också av yttersta vikt att det placeras i rätt läge och på exakt 
höjd. Våra patientspecifika instrument möjliggör detta och 
hjälper således kirurgen att utföra en perfekt operation.

Vad är skillnaden mellan Episealer och andra  
behandlingsformer som du har arbetat med?
Eftersom Episealer®-implantatet är patientspecifikt finns 
det bara ett implantat per skada. En kirurg behöver inte 
välja mellan implantat under operationen för att se vilka 

implantat som skulle passa bäst. Med ett standardimplantat, 
måste alltid kirurgen att göra en kompromiss eftersom inget 
standardimplantat perfekt matchar patientens anatomi.

Vi utför även en grundlig preoperativ planering. Magnet-
kamerabilderna från patienten utvärderas av våra ingenjörer 
och en dedikerad radiolog. De gör en flersidig rapport över 
hur brosk och ben ser ut i knäet som sedan går tillbaka till 
kirurgen. Med stöd av rapporten, kan kirurgen planera för 
behandlingsalternativ och utesluta obehagliga överrask-
ningar under operationen.

Vad uppskattar ortopeder mest med  
Episurf Medicals produkter?
Att endast ett fåtal instrument behövs, vilket förenklar 
operationen. Eftersom samtliga instrument endast används 
en gång, finns det ingen risk för trubbiga borrar eller för 
infektioner.

Om du blickar framåt – vad är ditt fokus framöver?
Det handlar om att fortsätta att skapa medvetenhet om  
Episurf Medical och vår teknik bland ortopeder. De kliniska 
resultaten och fördelarna för ortopeden är så övertygande 
att jag är säker på att Episurf Medical, om vi fortsätter att 
växa framöver, kan hjälpa en betydande mängd av patienter 
som lider av svår knäsmärta tillbaka till ett normalt liv. Det är 
av stor betydelse för mig.
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Vårt medicinska råd 

Episurf Medical har under året utsett ett formellt internationellt medicinskt råd, ett så kallat Clinical Advisory 
Board, som ska utgöra en viktig kärngrupp för bolagets fortsatta banbrytande arbete inom området för  
patientspecifika behandlingsmetoder. Rådet består av sex experter och nyckelpersoner verksamma inom  
områdena brosk reparation och medicinsk radiologi.

Episurf Medicals nära samarbete med det  
medicinska rådet har fyra huvudsakliga mål: 

»  att få bättre förståelse för de trender, driv-
krafter och prioriteringar som ligger till grund 
för klinisk praxis och behandlingsregim vid 
broskskador; 

»  att utvärdera bolagets erbjudande och 
strategiska inriktning för att säkerställa att 
verksamheten motsvarar kundernas behov och 
förväntningar; 

»  att granska, utvärdera och komma med idéer 
avseende produktutveckling och framtida pro-
dukter; och slutligen, 

»  att bygga upp tillförlitlig klinisk patientdata. 

det medicinska rådet består av följande experter 
och nyckelpersoner inom områdena broskrepara-
tion och medicinsk radiologi:

Från vänster: Seppo Koskinen, Johannes Holz, Tim Spalding, Rosemary Cunningham Thomas, Mats Brittberg, Leif Ryd och Karl Eriksson.
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Associate Professor Tim Spalding 
Storbritannien
Specialist inom knäkirurgi, University Hospitals Coventry and 
Warwickshire NHS Trust samt Honorary Associate Professor, 
Warwick Medical School, University of Warwick.

” Genom skapandet av ett formellt medicinskt råd uppnår vi ytterligare en viktig milstolpe 
i arbetet med att göra vår patientspecifika teknologiplattform till branschstandard, inte 
bara i Europa utan världen över. Jag är glad att kunna välkomna sex ”superstjärnor” inom 
branschen som ska arbeta tillsammans med oss för att ta fram nyskapande effektiva 
behandlingsmetoder baserade på den allra senaste tekniken”

Rosemary cunningham Thomas, 
Vd för Episurf Medical.

Dr. Johannes Holz 
Tyskland 
Specialist inom ortopedi och traumakirurgi, Ortho Centrum 
Hamburg, Parkklinic Manhagen.

Professor Mats Brittberg
Sverige
Professor, Cartilage Research Unit, Göteborgs universitet, kirurg 
på Ortopedimottagningen, Kungsbacka sjukhus, Kungsbacka.

Associate Professor Karl Eriksson 
Sverige
Ortopedavdelningen, ”Sofiahemmet” Södersjukhuset,  
Stockholm.

Professor Seppo Koskinen
Finland/Sverige
Professor i medicinsk radiologi vid Institutionen för klinisk 
vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, Senior 
Consultant, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

Associate Professor Leif Ryd
Sverige
Ortopedisk kirurg med en lång karriär som klinisk forskare 
kring ledförslitning (artros). Tidigare professor vid Karolinska 
Institutet.
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Marknadsöversikt

Artros är den vanligaste ledrelaterade sjukdomen som bryter 
ner brosk i människors leder. Utbredningen ökar på global 
basis i takt med åldrande befolkning och ökad medelvikt. 
Episurf Medicals befintliga produkter 2016 är främst avsed-
da för patienter i åldersintervallet 35–65 år, som snabbt 
behöver återgå till ett aktivt liv samt för patienter oavsett 
ålderskategori som även lider av underliggande benskador 
(osteokondrala defekter). Det är en betydande patientgrupp 
med fokala broskskador av traumatiskt eller degenerativt 
ursprung (pre-artros) som idag saknar adekvata behand-
lingsalternativ och som är i stort behov av nya effektiva 
behandlingsmetoder. 

Cirka 3,6 miljoner patienter över hela världen uppskattas 
ha symtomatisk knäartros som befinner sig i det så kallade 
”stora behandlingsgapet”. Detta är patienter med tidig ensi-
dig artros i aktiv ålder. De är för unga och aktiva för knäpro-
tesoperationer men för gamla, och har för stora skador, för 
att kunna behandlas med traditionella metoder för brosk-

skador. Undersökningar i USA visar att medelåldern för dem 
som drabbats av artros har gått ner från 72 till 56 år mellan 
1990 och 2010, det vill säga 16 år på två decennier.

Globala marknaden för knäartros 
Den globala marknaden för ledbesvär (joint reconstruction), 
vilken innefattar intäkter från flera olika leder såsom höfter, 
knän, axlar, armbågar och anklar), uppgick till ca 16,5 mdr 
USD under 2015. Inom denna marknad är marknaden för 
knäprodukter den enskilt största och uppgår till ca 8,1 mdr 
USD. Inom denna marknad utgör knäproteser den abso-
lut största produkten. Episurf Medical etablerar sig inom 
denna marknad med primärt fokus mot behandling av brosk 
och ledförslitningsskador av traumatisk eller degenerativt 
ursprung från tidig broskskada upp till initial artros som i 
obehandlat tillstånd leder till fullskalig artros. Marknaden 
gällande behandlingar av ledbesvär är i dag störst för be-
handlingar av sen artros. Det hänger samman med att sjuk-

domsbilden då är så pass allvarlig att den måste behandlas, 
samtidigt som de behandlingsformer som står till buds är 
jämförelsevis omfattande och därmed kostsamma. 

Episurf Medicals första patientunika produktportfölj, knäportföljen, utgörs av de befintliga 
produkterna Episealer® Condyle Solo och Episealer® Trochlea Solo, Episealer® Femoral Twin, 
Epiguide® MOS och Epioscopy™. Den första produktportföljen är inriktad på behandling av  
broskskador i knäleder och adresserar en potentiell marknad värd åtskilliga miljarder kronor. 

Världsmarknaden för ledbesvär, 
totalt 16,5 mdr USD

Knäleder
8,1 mdr USD 

Övriga leder
1,7 mdr USD

Höftleder
6,7 mdr USD

Källa: The orthopaedic industry annual report 2015
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10 procent av den amerikanska befolkningen över 25 
år har tecken på artros i sina leder varav hälften beräknas 
vara lokaliserat till knät. Enligt studier lever 5 procent av den 
amerikanska befolkningen över 50 år med knäledsprotes. 

Under det senaste decenniet har antalet knäledsprotes-
operationer på patienter under 65 år ökat dramatiskt.  
De tio största marknaderna för knäprotesoperationer ut-
görs av USA, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Storbritan-
nien, Japan, Brasilien, Kina och Indien. På dessa marknader 
genomförs årligen 1,5 miljoner operationer. Bara i USA 
genomfördes 2013 cirka 800 000 protesoperationer, vilket 
är mer än en fördubbling på endast 10 år. 

Vid en protesoperation har protesen en förväntad 
livslängd på 15–20 år och de flesta ortopediska kirurger re-
kommenderar därför idag patienter att vänta tills de fyllt 65 
år innan de genomför en protesoperation. Vidare behandlas 
idag en mycket liten andel med halvproteser, vilket innebär 
att man ersätter halva knät med en ledprotes. Halvproteser 
är inte att föredra för aktiva patienter i åldrarna 40–60 år då 
de snabbt slits ut. Antalet insatta halvproteser per år i USA 
uppgår till cirka 60 000, knappt 10 procent av alla insatta 
knäproteser, och i Europa till cirka 50 000 per år. Här finns 

ett mycket stort mörkertal av patienter i behov av hjälp. Det 
finns en global trend med ett ökat antal knäprotesoperatio-
ner. Under 2015 utfördes 2,6 miljoner knäledsbyten jämfört 
med 1,9 miljoner under 2010.

Episurf Medicals primära marknadspotential –  
broskskador i knäleden 
I världen genomförs varje år ca 6,5 miljoner knäartrosko-
pier och antalet förväntas växa med i snitt 7 % under de 
kommande fem åren. Enbart i USA görs årligen 3,6 miljoner 
knäartoskopier. Motsvarande siffra för Europa är 1,1 miljo-
ner. Forskning visar att av dessa uppvisar mellan 7–13 %  
broskskador av traumatisk eller degenerativt ursprung 
av grad III- och IV-karaktär. Cirka två tredjedelar av dessa 
bedöms idag vara behandlingsbara med Episurf Medicals 
CE-märkta produkter Episealer® Condyle Solo och Episealer®  
Trochlea Solo, Episealer® Femoral Twin och Epiguide® MOS 
beroende på skadans placering i knäleden, patientens ålder 
och storlek på skada. Totalt bedöms marknadspotentialen 
för Episurf Medicals existerande produktportfölj kunna 
uppgå till ca USD 3.5 mdr under de kommande åren.

I de fall då Episurf Medicals produkter används som be-
handling för patienter som fallerat artroskopisk behandling, 
exempelvis mikrofrakturering eller debridement, innebär det 
en potentiell marknad på cirka 400 000 fall per år beräknat 
på att cirka 30 procent av operationerna misslyckas inom två 
år efter genomförd behandling. För USA blir då incidensen 
cirka 330 000 potentiella fall per år respektive 110 000 för 
Västeuropa. Således bedöms den totala marknadspotential 
som andrahandsbehandling (second line treatment) kunna 
uppgå till ca USD 0.9 mdr under de kommande åren.

Episurf Medicals implantat designas för att behandla 
patientens hela skada, det vill säga brosk och underliggande 
benskada. Det gör det möjligt att behandla den under-
liggande orsaken till patienters smärta på ett bättre sätt 
än vad som idag är möjligt med flertalet av de biologiska 
metoderna. Detta medför med stor sannolikhet att bolagets 
implantat i framtiden i allt större utsträckning kommer att 
accepteras som första behandlingsmetod för behandling av 
broskskador av grad III–IV, vilket innebar att marknadspo-
tentialen Episurf Medicals produkter ökar.  

Världsmarknaden för ledproteser, 
totalt 5,2 miljoner stycken

Höftproteser, 43 %

Axelproteser, 5 %

Knäproteser, 50 %

Övriga mindre ledproteser, 2 %

Källa: Global Data 2016, Orthopaedic market by country

Global marknad för knäartroskopier 

Nordamerika, 60 %

Europa, 18 %

Övriga världen, 5 %

Asien, 10 %

Latinamerika, 7 %

Källa: Transparency market research 2016

Marknadsandelar, världsmarknaden för 
knäbroskreparationer

Stryker Corporation, 16 %

DePuy Synthes, 24 %

Smith & Nephew plc, 11 %

Övriga, 28 %

Zimmer Biomet, 21 %

Källa: Transparency market research 2016
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Existerande behandlingsgap 
De existerande behandlingsformer som reparerar broskska-
dor ges främst till yngre patienter (under 35 år) vilket inne-
bär att patienter över 35 år är hänvisade till icke kirurgiska 
behand lingsalternativ eller, i senare skeden av sjukdomen, 
utbyte av leden genom protesoperation. En 35-årig patient 
med svåra smärtor och stela leder på grund av broskskador 
kan dras med kronisk ledvärk och begränsade aktivitetsmöj-
ligheter i flera decennier innan en knäprotes operation kan 
bli aktuell. För denna patient grupp är befintliga behand-
lingsmetoder inte tillräckliga och det finns ett stort behov 
av att effektivt kunna behandla dessa skador vid skadans 
uppkomst. Vidare saknas säkra behandlingsmetoder även 
för de yngre patienterna som värdesätter en kort och snabb 
rehabilitering för att kunna återgå till ett aktivt liv. 

Drivkrafter i marknaden
Marknaden för behandling av brosk- och benvävnadsska-
dor i leder drivs primärt av en åldrande befolkning, ökande 
medelvikt och tekniska framsteg vid design och tillverk-
ning av implantatkonstruktioner vilket möjliggör utökade 
behandlingsmöjligheter. Sedan 1990 har den förväntade 
livslängden på global basis ökat med 6 år, från 62 till 68 år. 
Studier visar också att risken för att utveckla artros fördubb-
las redan vid 7 kilos övervikt. Världshälsoorganisationen, 
WHO, har uppskattat att 1,5 miljarder vuxna över 20 år var 
överviktiga 2008 varav mer än 200 miljoner män och 300 
miljoner kvinnor var gravt överviktiga. Motsvarande siffra för 
2015 uppskattas till 2,3 miljarder överviktiga och fler än 700 
miljoner gravt överviktiga. 

Individanpassningar är en tydlig trend inom branschen 
som får allt starkare fäste inom ortopedin, precis som inom 
läkemedel och sjukvård. Det finns en rad förklaringar till 
detta. Ny teknik öppnar helt nya möjligheter att kombinera 
industriell produktion med individanpassad ortopedisk 
kirurgi. Många krafter, såsom patientefterfrågan, driver på 
en förändring bland ortopediska kirurger, inom sjukvården 
som helhet och inte minst hos försäkringsbolagen. Behov 
av individanpassning finns i hela kedjan från diagnos, val 

av behandling samt utformning av implantat. Förbättrad 
fördiagnostik behövs för att kunna välja rätt typ av behand-
ling och effektivare behandlingslösningar anpassade efter 
patienten. Här finns även potentiellt stora summor att spara 
för sjukvård och försäkringsbolag. 

Behandlingsalternativ vid ledskador och artros
Idag finns både icke-kirurgiska och kirurgiska behandlings-
former mot artros och ledskador som föregår artros. Det 
finns dock ingen universell effektiv metod som kan bota eller 
stoppa artros, men symtomen kan lindras. Alla nuvarande 
behandlingsformerna lider av en eller flera betydande nack-
delar vad avser såväl själva behandlingen som livskvalitet, 
säkerhet och varaktighet efter behandlingen. 

Bland de kirurgiska behandlingsmetoderna återfinns led-
protesoperationer (knäproteser) samt biologiska lösningar, så 
kallad läkningsfrämjande kirurgi som syftar till att stimulerar 
broskläkning, exempelvis mikrofrakturering (görs i samband 
med artroskopi), mosaikplastik och broskcellstransplantation 
(ACI). Gemensamt för biologiska behandlingsmetoder är att 
slutresultatet är osäkert, har lång rehabiliteringstid samt att 
de blir mindre effektiva desto äldre patienten blir, det vill säga 
när man passerat 35–40 års ålder.

Den vanligast förekommande kirurgiska behandlingen 
för medelålders och äldre patienter är utbyte av leden 
genom protesoperation. Resultaten är för de flesta patienter 
tillfredsställande när det gäller att lindra smärtan och rörlig-
heten ökar i många fall, men är ändå begränsad jämfört med 
en person med en frisk led. Operationen fordrar i regel 6–12 
månaders rehabilitering och protesen har en begränsad 
livslängd på 15–20 år. Knäprotesoperation erbjuds vanligtvis 
därför inte till patienter under 65 år.

Debridement/mikrofrakturering
Under 2009 genomfördes cirka 170 000 knäbroskreparatio-
ner i Tyskland, England, Spanien, Österrike, Italien och Frank-
rike, varav majoriteten utgjordes av debridement/mikrofrak-
tureringsprocedurer. Detta på grund av att de är relativt 
enkla och billiga att genomföra. Behandlingen används ofta 

som förstahandsval (first line of treatment) vid behandling 
av tidiga broskskador. 

Debridement och mikrofraktureringsprocedurers 
långtids effekter är ifrågasatta eftersom de av många anses 
vara renoverande snarare än återställande. Då underliggan-
de sjukdom inte behandlas kan således symptom åter-
komma. I de flesta fall lyckas mikrofratureringsproceduren 
inte att återskapa hyalint brosk (naturligt brosk). Istället 
bildar kroppen fibrogent brosk (scar tissue) som har sämre 
hållbarhet än hyalint brosk. Behandlingen medför även lång 
rehabiliteringstid då celler ska växa för att fylla upp defekten 
och mogna. Full effekt kan väntas först efter två år.

Broskscellstransplantationer 
Antalet broskcellstransplantationer som genomförs i Europa 
uppgår till cirka 4 000–5 000 per år, med en årlig tillväxt på 
cirka fem procent. Med ett genomsnittligt försäljningspris 
på cirka 20 000 euro ger det ett uppskattat marknadsvärde 
på cirka 80 miljoner euro per år. Broskcellstransplanta-
tioner är en så kallad ”two-step” metod och lämpar sig för 
yngre patienter (under 35 år) samt för patienter som inte 
har problem med underliggande benskador. Behandlingen 
medför även en lång rehabilitering då celler ska växa för att 
fylla upp defekten och mogna. Full effekt kan först väntas 
efter två år. 

År 2008 infördes ett nytt reglemente i Europa vilket 
innebar att dessa produkter klassas som läkemedel och inte 
som medicintekniska produkter. Industrin fick fyra år på sig 
att möta det nya regelverket. Den kostsamma processen 
har lett till att många aktörer försvunnit från marknaden 
samt medfört kraftiga prishöjningar, vilket i sin tur gjort det 
svårare med att få ersättning för sina produkter samt ökat 
krav på klinisk data. 

Proceduren vid broskcellstransplantationer görs i två 
steg. Steg 1 innebär att ett ingrepp görs i patientens knä där 
friska broskceller plockas för att därefter odlas på labb. Steg 
2 sker ett par veckor senare då nya broskceller opereras in 
i patientens defekt. Broskcellstransplantationer anses vara 
en premiumprodukt på grund av sin komplexitet och sitt 
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höga pris, vilket innebär att många sjukvårdssystem inte har 
tillräckliga medel för att täcka den typen av operationer. 

Cellfria behandlingsprocedurer 
Cellfria behandlingsmetoder, som även kallas för ”single- 
step” metoder, är relativt nya behandlingar för broskde-
fekter som snabbt ökar i popularitet i Europa på grund av 
dess fördelar gentemot ”two-step” metoderna. Som namnet 
indikerat (single-step) så innebär metoden att broskceller 
som tas från patienten under operation, omedelbart implan-
teras i patienten. Cellfria ”single-step” operationer lämpar 
sig för yngre patienter (under 35 år) samt för patienter som 
inte har problem med underliggande benskador, så kallade 
osteokondrala skador. Procedurkostnaderna för dessa 
produkter är väsentligen lägre än för ”two-step” metoderna, 
då det räcker med en opera tion och inte krävs cellodling på 
labb. Avsaknad av klinisk data samt långtidsdata över hur 
kvalitén på det nybildade brosket ändras över tid begränsar 
metodernas utbredningstakt. 

Osteokondral autograft-procedurer (mosaikplastik) 
Osteokondral autograft-procedurer är även kända som 
mosaik plastik-kirurgi. Under sådana procedurer plockas 
friskt brosk och ben från ett mindre belastat område i knäle-
den som i sin tur transplanteras till att fylla det skadade om-
rådet. Proce duren är relativt prisvärd och ökar i popularitet. 
Proceduren anses vara tekniskt svår att utföra. Det är svårt 
att hitta lämpligt friskt brosk som passar till det skadade 
området och området där transplantaten hämtas från kan 
skapa nya problem för patienten. Osteokondrala autograft- 
procedurer lämpar sig för yngre patienter (under 35 år) samt 
för patienter som även har problem med underliggande 
benskador (osteokondrala skador). Antalet osteokondrala 
autograft-procedurer på de fem största marknaderna i 
Europa uppskattas till cirka 6 500 per år. 

Konkurrerande ledersättningsimplantat 
Episurf Medicals patientunika implantat Episealer® ingår i 
en implantatsgrupp som kallas för ”Resurfacing implants”. 
Implantat som syftar till att behandla broskskador samt 
osteokondrala skador i patienters leder. Där patientens 
defekt lagas med ett implantat för att direkt återskapa en 
ursprunglig viktbärande ledyta för smärtlindring, maximal 
rörlighet samt minimal rehabilitering. 

Andra resurfacing-implantat på marknaden utgörs 
av Arthrosurfaces implantat Hemicap. Arthrosurface är 
ett amerikanskt bolag som utvecklar och tillverkar icke 
individanpassade im plantat för broskdefekter och skador 
på stora leder. Bolaget utvecklar produkter för knän, höfter, 
tår och axlar och fokuserar, i likhet med Episurf Medical, på 
minimalt invasiv kirurgi. 2015 har fler än 12 000 patienter 
redan fått bolagets knäimplantat. Även Schwarz Biomedical 
har ett resurfacing-implantat som ingår i en produktfamilj 
som heter Biopoly, vilken likt Arthrosurface produkter 
består av kitt av standardstorlekar. Biopoly intro ducerades 
relativt nyligen på den europeiska marknaden.
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Vår produktportfölj för knän

Episurf Medicals produktportfölj för knän omfattar produkter 
som kan behandla patienter i åldrarna 20–65 år med de 
flesta typer och storlekar av broskskador i knäleden, från 
tidig broskskada till initial artros.

Genom att kombinera avancerad 3D-bildteknik med den 
senaste tillverkningstekniken, anpassar vi inte bara varje 
implantat utan även kirurgiska instrument till patientens 
skada och anatomi. På så sätt säkerställer vi att varje patient 
erhåller en behandling, perfekt anpassat för patientens 
anatomi för att säkerställa en snabbare, säkrare och bättre 
patientunik behandling för ett aktivare och friskare liv. 

Möjliga framtida användningsområden 
Episurf Medical arbetar aktivt med att utveckla och bredda 
produktportföljen gentemot nya applikationsområden där 
det kan finnas möjlighet att applicera bolagets teknologi 
och expertis inom individanpassad behandlingsteknologi. 
Bolagets teknologi kan appliceras på olika leder utöver knän, 
såsom anklar, axlar, tår och eventuellt även höftled, och kan 
på så sätt ge upphov till ytterligare produktportföljer för 
specifika användningsområden. 

Som pionjär inom patientspecifik teknik för behandling av smärtsamma ledskador, gör  
Episurf Medical något som ingen annan implantattillverkare har gjort. Vi sätter patienten  
i centrum för design av implantat och kirurgiska instrument. 
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μiFidelity®-systemet

Episurf Medicals μiFidelity®-system är ett egenutvecklat IT-system för patientunik design och förplanerad kirurgi. μiFidelity® är först i världen med att möjliggöra visualiseringsstöd för 
patientunik diagnos av broskskador i leder samt masstillverkning av patientunika implantat och kirurgiska instrument. 

Från magnetkamerabild till skräddarsydda implantat och instrument. 

u  Den behandlade läkaren laddar upp  
MR-bilder i μiFidelity®-systemet. 

v  Skadan i leden lokaliseras och visualiseras 
med hjälp av programvaran.

w  Episurf Medicals medicinska experter gör 
en bedömning om behandlingsalternativ 
för patienten.

x  Den behandlade läkaren fattar beslut om 
bästa behandling.

y  En plan för den optimala placeringen av 
implantat skapas i 2D och 3D samtidigt 
som hänsyn tas till kliniska överväganden.

z  Ett implantat som är skräddarsytt efter 
skadans position designas och patientens 
specifika anatomi. 

{  Patientunika operationsinstrument 
designas.

|  De patientunika ritningarna av implan-
tat och operationsinstrument överförs 
digitalt till Episurf Medicals underleveran-
törer för omedelbar tillverkning. Genom 
att tillverkning endast sker på beställning 
elimineras även behovet av varulager. 

}  Vid operationen orienterar guidein-
strumenten kirurgen vid placeringen av 
implantatet. De ger stöd avseende vinklar, 
djup och säkerställer en exakt placering. 
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Tillverkad av koboltkrom

Yttre beläggning av hydroxiapatit och titan

Press fit-design för inital fixation

Episealer® individanpassade implantat 

Episurf Medicals implantat Episealer® gör det möjligt att repa-
rera fokala brosk- och benvävnadsdefekter för att reducera 
smärta och öka rörligheten i patientens knäled. De kan 
enkelt sättas in, medför minimalt trauma på kringliggande 
vävnad samt fordrar mindre komplicerad rehabilitering än 
andra behandlingsalternativ. Tack vare att friskt brosk och 
ben bevaras hos patienten begränsas inte heller möjligheten 
att i fram tiden genomföra till exempel en protesoperation. 
Episealer® implantatet vänder sig främst till patienter i ålder-
skategorin 35–65 år.

Episurf Medicals metod bygger på att implantatet anpas-
sas efter patienten istället för tvärtom, som man traditionellt 
gör vid proteskirurgi. Implantatet utformas med utgångs-

punkten att alla patienter har unik anatomi. Små variationer 
i storlek och placering av ett implantat kan ha en betydande 
inverkan på det kortsiktiga och långsiktiga resultatet av en 
operation.

Episealer®-implantaten är små, tunna och anpassas efter 
varje individs unika anatomi och skada. De 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 underliggande 
ben har en beläggning av titan samt en bioaktiv beläggning  
av hydroxiapatit som stimulerar ben att växa ihop med implan - 
tatets yta, vilket ger en stabil och långsiktig fixering i benet.

Episealer® Condyle Solo
Implantat för behandling av brosk- och benvävnadsskador 
i knäleden. Implantatet är bolagets första kommersiella 
produkt och marknadsgodkännande erhölls under 2013 i 
form av CE-märkning. Marknadsintroduktion pågår via en 
kontrollerad produktlansering (CPL) på utvalda ortopedklini-
ker i Nord- och Centraleuropa. 

Episealer® Trochlea Solo
Implantat för behandling av brosk- och benvävnadsskador 
i området bakom knäskålen. Implantatet är bolagets andra 
kommersiella produkt och marknadsgodkännande erhölls 
under 2014 i form av CE-märkning. Marknadsintroduktion 

Episealer®  
Condyle Solo

Episealer®  
Trochlea Solo

Episealer®  
Femoral Twin
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Episealer® Condyle Solo & Epiguide® MOS

Episealer® Trochlea Solo

Episealer® Femoral Twin 

Condyle Solo Trochlea Solo Femoral Twin Mosaic

Marknadslansering Produktlinje Ålderspann Indikationer

20–40 35–65

CE-godkänd Episealer® Condyle Solo l Osteokondrala skador grad III–IV

CE-godkänd Episealer® Trochlea Solo l Osteokondrala skador grad III–IV

CE-godkänd Episealer® Femoral Twin l Osteokondrala skador grad III–IV

CE-godkänd Epiguide® MOS l l Osteokondrala skador grad III–IV

pågår via en kontrollerad produktlansering (CPL) på utvalda 
ortopedkliniker i Nord- och Centraleuropa.

Episealer® Femoral Twin
Implantat utvecklat för att passa fler patienters olika typer 
av broskskador, framförallt större broskskador av oval 
karaktär samt skador som sitter på mer komplexa områden 
i knäleden där cirkulära implantat inte lämpar sig. Produk-
ten erhöll CE-märkning och lanserades på den europeiska 
marknaden under 2015.
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Epiguide® kirurgiska borrguider 

För att säkerställa en enkel och snabb kirurgi, samt att 
implantatet sätts in med hög precision, designar Episurf 
Medical operationsinstrument i form av individanpassade 
kirurgiska borrguider, Epiguide®. De utformas efter patient-
specifika 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. Guiden är designad så att borr- 
och fräsvinklar samt djup är förutbestämt, vilket innebär att 
detta inte blir en bedömningsfråga för kirurgen. Epiguide®  
vägleder kirurgen genom hela operationen, förenklar ge-
nomförandet och ökar precisionen i ingreppet. Epiguide®  
designas och används tillsammans med alla bolagets im-
plantatprodukter. 

Individanpassade operationsinstrument för exakt precision

Patientanpassad yta

Borrprecision 200 mikrometer

Patientanpassad yta

Yta från patientens egen anatomi
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Epiguide® MOS 

Epiguide® MOS är en patientunik borrguide som utvecklas för 
yngre aktiva patienter i åldersgruppen 20–40 år med smärt-
samma broskskador i knäleden. Traditionell mosaikplastik- 
kirurgi görs på fri hand. Generellt är mosaikplastik-kirurgi 
ansedd vara ett tekniskt svårt kirurgiskt ingrepp. 

Borrguiden Epiguide® MOS är en produkt, som är avsedd 
att guida kirurgen och underlätta, effektivisera och stan-
dardisera det kirurgiska förfarandet. Vid ingreppet plockas 
brosk eller benstavar från ett mindre belastat område i 
knäleden för att kunna fylla broskdefekten. Genom att 
guiderna är skräddarsydda och baserade på MRI-data från 
patienternas skada, kan man uppnå en mer exakt placering 
och defektfyllnad än vid traditionell mosaikplastik-kirurgi. 
Ingreppet blir också enklare att utföra för kirurgen och går 
snabbare. 

Epiguide® MOS har erhållit CE-märkning och lanserats 
på utvalda ortopedkliniker i Nord- och Centraleuropa under 
2015. 

Patientunik borrguide för utförande av mosaikplastik-kirurgi
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Vilka kompetenser finns inom  
Episurf Medicals designteam?
Vi är alla ingenjörer med erfarenhet inom design, produkt-
utveckling, mjukvaruutveckling, bildanalys och medicinsk 
teknik. Vi har olika bakgrund och specialiteter och komplet-
terar varandra i de olika delarna av designprocessen.

Hur sker samarbetet med kirurger?
Genom plattformen μiFidelity® har vi en direktkontakt med 
läkarna. Alla kirurger vi jobbar med har ett konto i μiFidelity®  
kopplade till sig och det är där all kommunikation sker.

Vi ser direkt när de lägger upp en order och kan börja 
processa MR-bilderna. När vi sedan har gjort ett designför-
slag på en produkt lägger vi upp det till läkarna för godkän-
nande i μiFidelity®. 

 Hur går det till när en kirurg lägger en order?
Kirurgen skapar en ny order i μiFidelity® för varje patient och 
laddar upp patientens MR-bilder. Om vi anser att skadan 
är lämplig för en Episealer® skickar vi tillbaka ett förslag på 
placering, form och storlek i form av en skademarkerings-
rapport. Kirurgen kan då analysera förslaget i detalj och 
diskutera det med patienten. 

Vår rapport visar implantatet både i en 3D-modellering 
av knät och implantatets konturer projicerat på patientens 
egna MR-bilder. Det är därför enkelt för läkaren att få en bild 
av hur implantatet kommer sitta och hur mycket av skadan 
som täcks. Det är alltid läkaren som tar det avgörande 
beslutet och vill kirurgen göra någon ändring angående pla-
cering, form eller storlek gör vi ett nytt förslag som stämmer 
överens med kirurgens önskemål. 

Hur bedömer bolaget huruvida en patienten  
är lämplig för en Episealer®?
Vi analyserar patientens MR-bilder tillsammans med en ra-
diolog. Då görs en markering i bilderna av femurs (lårbenets) 
brosk och benskador. Dessutom görs en bedömning av an-
dra skador i knät såsom menisk- och tibia (skenben)-skador. 
Om patienten har en fokal broskskada som kan täckas med 
en Episealer och det inte finns några kontraindikationer gör 
vi ett förslag på hur en Episealer® skulle se ut. 

Hur analyserar ni patientdata?
Från varje patient får vi sex olika bildserier med MR-bilder. De 
är tagna i olika snitt och med olika kontraster som framhäver 
olika typer av skador. Tillsammans med en radiolog ritas 
skadeområdet in direkt i MR-bilderna och kombineras så att 

InTERVJu MEd InGRId BRATT Och JOnAS JäGERBAcK, EPISuRF MEdIcALS PROduKTIOnSTEAM

Så här går det till att designa patientunika implantat

u v w
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information från alla bildserier bidrar till slutbedömningen. I 
bilderna kan man även se skador på omkringliggande vävnad 
och på så sätt kan vi göra en helhetsbedömning av knät.

Berätta om EpioscopysTM roll i  
designprocessen
Vi analyserar både brosk- och benskador. Till skillnad från 
en artroskopi, där man med en liten kamera går in och tittar 
inuti knät, kan man med hjälp av MR-bilder se skador som 
ligger inuti benet. Brosk har inga nervceller utan smärtan 
kommer ofta från benet. Genom att se alla nivåer kan vi få 
en bättre helhetsbild av skadan och behandla underliggan-
de skador på ett bättre sätt.

Hur fastställs val av Episealer®?
Vi analyserar skadans form och storlek och ger ett förslag på 
en passande Episealer® där både brosk- och underliggande 
benskador tas i beaktning.

Hur tas tillverkningsunderlaget fram,  
dvs underlaget för produktion
Baserat på MR-bilderna tar man fram en 3D-modell av pa-
tientens knä där brosk och ben visualiseras. Med utgångs-
punkt i patientens friska ledyta återskapas en ny skadefri 
yta, varpå det patientunika implantatet (Episealer®) och det 
kirurgiska kittet (Epiguide® och Epidummy) designas.

3D-filerna skickas sedan till de ISO13485-certifierade till-
verkarna där guiderna 3D-printas och implantatet bearbetas 
fram i en fräs. Efter sterilisering skickas det patientunika 
Epikitet till ansvarig kirurg inför operationen. 

u  Ingrid Bratt och Jonas Jägerback,  
Episurf Medicals produktionsteam

v  Genom plattformen μiFidelity® har vi en direktkontakt 
med läkarna. 

w  Vår rapport visar implantatet både i en 3D-modellering av 
knät och implantatets konturer projicerat på patientens 
egna MR-bilder.

x  MR-bild med segmenteringskontur.
y  3D-modell av ett knä tillsammans med konturen av en 

Episealer®.
z  3D-modell av ett knä med Epiguide®, Episealer® och  

kirurgiska stift.

x y z
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Forskning &  
utveckling

Bildanalys & 
3D-modifiering Kliniska studier QA/RA1 Produktion &  

Logistik
Försäljning &  

Marknadsföring

Ledningsgrupp

Ekonomi

Styrelse

Vd

1) Kvalitetssäkring/Regulatoriska frågor

Organisation

Organisation och medarbetare

Genomsnittligt antal anställda i koncernen under året uppgick 
till 17, varav 7 kvinnor och 10 män. Vid utgången av 2015 
uppgick antalet anställda i koncernen till 19 vilket är en ök-
ning med 5 anställda jämfört med utgången av 2014. 

Trots begränsad storlek sett till antalet anställda har  
Episurf Medicals organisation betydande kompetens inom 
de flesta för bolaget relevanta områden. Lång erfarenhet 
finns bland annat inom klinisk verksamhet, internationell 

försäljning av ortopediska implantat liksom design och 
utveckling av individanpassade implantat. I syfte att få till-
gång till ytterligare expertkompetens samt för att minimera 
kostnader och upprätthålla önskad flexibilitet använder 
sig Episurf Medical i viss utsträckning av externa konsulter. 
Vidare har bolaget ett antal samarbeten med experter inom 
olika områden. Denna struktur möjliggör att resurser kan 
allokeras efter behov samt att rätt expertis kan tas in vid rätt 
tillfälle. Vartefter fler produkter går in i lanseringsfas skapas 
fler funktioner inom den egna organisationen. 

I takt med att Episurf Medical utvecklas i kommersiell 
riktning anpassas organisationen och under 2015 har flera 
nyanställningar gjorts främst inom marknadsföring och 
försäljning. Den internationella försäljningsorganisationen 
har ökats med 4 säljare, 2 i Tyskland och 2 i Storbritannien, 
som tillsammans med Benelux kommer att utgöra Episurf 
Medicals huvudmarknader under 2016. I början av 2016 har 
ytterligare 6 personer anställts till försäljningsorganisationen.

I syfte att förstärka bolagets fokus på kommersiell 
expansion har även förändringar gjorts i bolagets lednings-
grupp. I juni 2015 ersatte Rosemary Cunningham Thomas, 
Nina Bake som vd och till ny CFO utsågs Pål Ryfors i decem-
ber 2015, de ingår sedan dess i bolagets ledningsgrupp. 
Bolagets ledningsgrupp består nu av 3 personer, Rosemary 
Cunningham Thomas vd, Pål Ryfors CFO samt Jeanette 
Spångberg COO.

Episurf Medical-koncernen består av Episurf Medical AB (publ) samt de helägda dotterbolagen 
Episurf IP-management AB, Episurf Operations AB, Episurf Europe AB, Episurf DE GmbH samt 
Episurf UK Ltd.
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Aktien och ägarförhållanden

Aktien och aktiekapital
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 A kan fritt konver-
teras till aktie av serie B. 

Aktier av serie B handlas från och med 11 juni 2014 på Nasdaq  
Stockholm med symbolen EPIS B. Dessförinnan handlades aktierna sedan 
15 augusti 2011 på Nasdaq Stockholm First North.

Vid årets början var det totala antalet aktier i bolaget 7 956 579, varav 
1 761 333 A-aktier och 6 195 246 B-aktier. Vid årets slut var det totala anta-
let aktier 15 963 305, varav 3 470 769 A-aktier och 12 492 536 B-aktier. Det 
totala antalet röster uppgick till 22 911 824. 

I samband med att Michael McEwan lämnade sin tjänst som CCO för 
Episurf Medical i augusti 2015 återlämnade han vederlagsfritt 13 501 av 
de 16 877 aktier av serie B som emitterades till honom enligt beslut på 
årsstämman 2015. (Bolaget avser att föreslå att årsstämman 2016 beslutar 
om att dra in dessa 13 501 aktier av serie B genom minskning av aktieka-
pitalet). Således är antalet utestående aktier per den 31 december 2015, 
15 949 804 och antalet utestående B-aktier 12 479 035. 
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Aktiekapitalet vid årets slut uppgick till 4 788 991,50 SEK 

med ett kvotvärde på 0,30 SEK per aktie. Enligt bolagsord-
ningen ska aktiekapitalet vara lägst 1 920 000 SEK och högst 
7 680 000 SEK fördelat på lägst 6 400 000 aktier och högst 
25 600 000 aktier. 

Nyemissioner och aktiekonverteringar
På begäran av aktieägare i Episurf Medical har A-aktier vid 
flera tillfällen under året konverterats till B-aktier i enlighet 
med bolagsordningen. 

Två riktade nyemissioner har genomförts under året en 
i början av juni till CCO Michael McEwan om 16 877 aktier 
av serie B till teckningskursen 35,55 SEK, nyemissionen 
ökade aktiekapitalet med 5 063,10 SEK och medförde en 
utspädning om cirka 0,21 procent av det totala antalet 
aktier i bolaget. Den andra riktade nyemissionen genom-
fördes i början av september till CFO Pål Ryfors om 16 393 
aktier av serie B till teckningskursen 34,84 SEK, nyemissio-
nen ökade aktiekapitalet med 4 917,90 SEK och medförde 

en utspädning om cirka 0,20 procent av det totala antalet 
aktier i bolaget. 

Episurf Medical har även under räkenskapsåret genom- 
fört en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktie- 
ägare. De nya aktierna av serie A och serie B emitterades  
till en kurs om 15 kronor per aktie. Teckningsperioden  
löpte från och med den 26 augusti 2015 till och med den  
10 september 2015. 

Det slutliga utfallet visar att emissionen blev tecknad av 
aktieägare genom primär och subsidiär företrädesrätt till 
97,8 procent. Sammanräkningen visar att 6 917 407 aktier 
(varav 1 550 892 A-aktier och 5 366 515 B-aktier), motsva-
rande 86,8 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med 
stöd av teckningsrätter. 881 226 aktier, motsvarande 11,05 
procent av de erbjudna aktierna, tecknades utan stöd av 
teckningsrätter. Resterande 174 823 aktier, motsvarande 
2,2 procent av de erbjudna aktierna, tilldelades de personer 
som garanterat företrädesemissionen enligt avtal med bo-
laget. Företrädesemissionen var därigenom fulltecknad och 

bolaget tillfördes cirka 120 miljoner kronor före  
emissionskostnader. Genom nyemissionen ökade Episurf  
Medicals aktiekapital med 2 392 036,8 kronor. Antalet 
A-aktier ökade med 1 741 228 och antalet B-aktier ökade 
med 6 232 228. Det totala antalet aktier ökade således 
med 7 973 456 och det totala antalet röster ökade med 
11 455 912.

Aktiens utveckling och omsättning 
Episurf Medicals börskurs vid årets slut var 17,5 SEK (35,7), 
vilket ger ett börsvärde, räknat på totalt antal A- och 
B-aktier, om 279,4 MSEK (284,0). Under räkenskapsåret har 
aktiekursen förändrats med –27,0 procent (–46,7). Högst 
betalda kurs under året var 31,4 SEK (84,5) och lägst betalda 
kurs var 12,6 SEK (25,4). Under året omsattes via Nasdaq 
Stockholm 3 788 822 (2 665 108 inkl även Nasdaq Stock-
holm First North) stycken B-aktier till ett värde om totalt 77,3 
MSEK (150,9).  

De tio röstmässigt största ägarna i Episurf Medical AB per den 31 december 2015

Namn Aktier serie A Aktier serie B Innehav, (%) Röster, (%)

Serendipity Ixora AB 2 822 563 0 17,7 37,0
Nordea Investment Funds 56 033 1 191 097 7,8 5,9
Gile Medicinkonsult AB 254 945 128 454 2,4 3,9
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 0 834 380 5,2 3,6
Rhenman Healthcare L/S Fund 0 688 178 4,3 3,0
AMF – Försäkring och Fonder 0 620 224 3,9 2,7
LMK Forward AB 0 600 000 3,8 2,6
Lönn, Mikael 106 179 280 000 2,4 2,6
Kaupthing HF. 0 501 334 3,1 2,2
Robur Försäkring 0 422 962 2,7 1,9
Summa, 10 största ägarna 3 239 720 5 266 629 53,3 65,4
Summa, övriga 231 049 7 225 907 46,7 34,6
Totalt antal aktier 3 470 769 12 492 536 100,0 100,0
Varav i eget förvar 13 501

Kortnamn: EPIS B 
ISIN-kod AK A: SE0003523869 
ISIN-kod AK B: SE0003491562 
OrderBookID: 78419 
Antal utestående aktier: 15 963 305
Kvotvärde: 0,30 SEK 
Handelspost: 1 aktie 
Aktiekapital: 4 788 991,50
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Ägarförhållanden
Antalet aktieägare uppgick vid årets slut till 1 940 (1 444). 
De tio röstmässigt största ägarna i Episurf Medical innehade 
aktier motsvarande 53,3 procent (48,9) av kapitalet och 65,4 
procent (61,6) av rösterna. 

Den största ägaren, Serendipity Ixora Fund AB, innehade 
aktier motsvarande 17,7 procent (17,2) av kapitalet och 37,0 
procent (35,8) av rösterna. 

Aktiekapitalets utveckling

År Händelse Kvotvärde
Ökning av  

antalet aktier
Ökning av  

aktiekapitalet
Totalt  

antal aktier
Totalt  

aktiekapital

2008 Bolagsbildning 0,01 10 000 000 100 000 10 000 000 100 000
2010 Nyemission 0,01 800 000 8 000 10 800 000 108 000

2010 Fondemission 0,05 – 432 000 10 800 000 540 000

2010 Nyemission 0,05 2 000 000 100 000 12 800 000 640 000
2011 Nyemission 0,05 25 600 000 1 280 000 38 400 000 1 920 000
2011 Sammanslagning 0,30 1:6 – 6 400 000 1 920 000
2013 Nyemission 0,30 1 553 986 446 196 7 953 986 2 386 196
2014 Nyemission 0,30 2 593 778 7 956 579 2 386 974
2015 Nyemissioner 0,30 8 006 726 2 402 017 15 963 305 4 788 991

Aktieägarstrukturen fördelad på olika storleksinnehav per den 30 december 2015

Innehav
Antal  

aktieägare
Aktier  
serie A

Aktier  
serie B

Innehav  
(%)

Röster  
(%)

Marknadsvärde  
(KSEK)

1–500 940 4 500 173 155 1,1 0,8 3 030
501–1 000 311 2 780 245 593 1,6 1,1 4 298
1 001–5 000 474 19 621 1 129 844 7,2 5,2 19 772
5 001–10 000 86 12 914 606 282 3,9 2,8 10 610
10 001–15 000 33 11 112 392 344 2,5 1,9 6 866
15 001–20 000 20 41 762 316 233 2,2 1,9 5 534
20 001– 76 3 378 080 9 629 085 81,5 86,3 168 509
Totalt 1 940 3 470 769 12 492 536 100,0 100,0 218 619
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Förvaltningsberättelse

Koncernstruktur
Koncernen består av moderbolaget Episurf Medical AB 
(publ) samt de fyra helägda dotterbolagen Episurf IP-Mana-
gement AB, Episurf Operations AB, Episurf Europe AB och 
Episurf DE GmbH samt Episurf UK Ltd helägt dotterbolag till 
Episurf Europe AB.

Allmänt om verksamheten 
Episurf Medical är ett medicintekniskt bolag som grundades 
2009 som utvecklar och kommersialiserar patientunika pro-
dukter för behandling av smärtsamma ledskador. Genom att 
kombinera expertis inom implantatutveckling med paten-
terad teknologi för individanpassad design och produktion 
kan Episurf Medical tillverka perfekt avpassade implantat 
utifrån varje enskild patients unika anatomi och skada i syfte 
att ge människor med smärtsamma ledskador ett aktivare 
och friskare liv. 

Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm och en 
egen försäljningsorganisation i Europa. Aktien (EPIS B) är 
noterad på Nasdaq Stockholm sedan 11 juni 2014.

Styrelsen och verkställande direktören för Episurf Medical AB (publ),  
med organisationsnummer 556767-0541, avger härmed årsredovisning  
för räkenskapsåret 1 januari 2015 till och med 31 december 2015.

Koncernstruktur

Episurf Medical AB (publ) 
Stockholm Sverige 

(556767-0541) 

 Episurf IP-Management AB 
Stockholm Sverige 

(556921-7747) 

Episurf Operations AB 
Stockholm Sverige 

(556921-7739)  

Episurf Europe AB
 Stockholm Sverige 

(558021-7721) 

Episurf DE GmbH
München Tyskland  

(HRB 218113) 

Episurf UK Ltd.
Lincoln Storbritannien  

(09548146)

100 % 100 % 100 %

100 %

100 %
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Produktportfölj
Episurf Medical har utvecklat en plattform för att designa 
och tillverka individanpassade implantat (Episealer®) samt 
kirurgiska borrmallar (Epiguide®) för behandling av smärt-
samma leder. Episealer® implantaten vänder sig främst till 
patienter i ålderskategorin 35–65 år med fokala brosk- och 
benvävnadsdefekter av traumatiskt eller degenerativt 
ursprung och syftar till att överbrygga klyftan mellan kon-
servativa behandlings metoder, tidiga kirurgiska ingrepp och 
protesoperationer. Det skalbara μiFidelity®-systemet är ett 
egenutvecklat web baserat IT-system framtaget för förplane-
rad kirurgi och kostnadseffektiv individanpassning. Systemet 
är det första i välden att möjliggöra masstillverkning av 
patientunika implantat och kirurgiska verktyg. 

För närvarande har Episurf Medical fyra produkter god-
kända på den europeiska marknaden, Episealer® Condyle 
Solo och Episealer® Trochlea Solo. Episealer® Femoral Twin 
och Epiguide® MOS, för att kunna behandla fler storlekar av 
skador samt även behandla aktiva patienter i yngre åldrar 
(20–40 år).

Forskning och utveckling 
Episurf Medicals produktutveckling sker efter en beprövad 
modell som testats och bevisats genom bolagets första 
kommersiella produkter, de patientunika implantaten  
Episealer® Condyle Solo och Episealer® Trochlea Solo. 
Ledande ortopeder och forskare engageras i ett tidigt 
utvecklingsskede för att identifiera kliniska behov och 
patientnytta. Under hela utvecklingsprocessen förs en tät 
dialog med involverade kliniker och ortopeder vilket möjlig-
gör snabb återkoppling och produkt anpassning. Vidare har 
Episurf Medical valt att använda certifierade material i sina 
produkter vilket signifikant minskar utvecklingsrisken samt 
reducerar utvecklingstiden. 

Sedan hösten 2012 driver Episurf Medical en klinisk 
prövning i syfte att utvärdera det individanpassade im-
plantatet Episealer® Condyle Solo vid behandling av lokala 
broskskador i knä leden. Studien genomförs i samarbete 
med fyra ortopediska kliniker i Sverige. De huvudsakliga 
undersöknings paramet rarna är smärta och funktion. Vid 
årsskiftet 2014/2015 hade totalt nio patienter rekryterats 
och opererats i studien.

Produktion 
Episurf Medicals produktionsstrategi innebär att kontrakts-
tillverkare används för all produktion. Externa kontraktstill-
verkare ger skalbarhet och fullgod kontroll över tillverknings-
processen samtidigt som risken för att tillväxtmöjligheterna 
ska begränsas av bristande produktionskapacitet minskar. 
All patient unik design görs dock in-house. Utvecklingen av 
en fungerande tillverkningsprocess tar lång tid och löper pa-
rallellt med produktutvecklingen och den initiala marknads-
lanseringen av en produkt. 

Marknadsintroduktion 
När Episurf Medicals produkter erhållit europeiskt mark-
nadsgodkännande, i form av CE-märkning, ska de i ett första 
steg introduceras till utvalda ledande kliniker och kirurger 
i huvudsakligen Nord- och Centraleuropa, genom en kontrol-
lerad produktlansering (CPL), där samtliga opererade pa-
tienter följs upp kliniskt. Denna så kallade prelanseringsfas 

pågår under cirka ett år. Därefter ska produkterna introdu-
ceras till kliniker och kirurger över hela Europa genom en 
stegvis utökad marknadslansering. 

Episurf Medical avser att driva försäljningen på de störs-
ta europeiska marknaderna i egen regi. Utöver Norden och 
Benelux kommer bolagets främsta marknader fortsätta vara 
under 2016 vara Storbritannien och Tyskland. Därutöver 
pågår förberedelser för lansering av en knäproduktportfölj 
i Nordamerika inom ett till två år. Lansering i Nordamerika 
kan eventuellt genomföras tillsammans med en partner.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
»  Förändringar i organisation och ledningsgruppen genom-

fördes i syfte att förstärka bolagets fokus på kommersiell 
expansion. Rosemary Cunningham Thomas tillträdde som 
ny vd. 

»  Första operationerna med implantatet Episealer® Condyle 
Solo i Storbritannien genomfördes med önskat resultat. 

»  Betaversionen av tjänsten Lite Assessment lanserades 
samtidigt som en ny grafisk profil och en ny webbsida 
implementerades. 

»  En belgisk patient, med en historik av 10 års knäproblem 
och ett flertal operationer, blev symptomfri efter att ha fått 
ett Episurf-implantat.

»  Episurf Medicals kvalitetsledningssystem beviljades certi-
fiering enligt ISO 13485:12 och Annex II. 

»  Implantatet Episealer® Condyle Solo inkluderades i Bel-
giens ekonomiska ersättningssystem. 

»  Den första sammanställningen av uppföljningsdata från 
pågående kontrollerade produktlansering visade förbätt-
ringar på alla punkter enligt de två mätmetoderna VAS och 
KOOS. 

»  Årsstämman beslutade att införa ett kombinerat  
bonus-och incitamentsprogram riktat till all personal. 

»  Direktförsäljning startar upp i Tyskland och Storbritannien. 
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»  Episurf Medical erhöll ytterligare patent i USA avseende 
bolagets kirurgiska kit som består av den patientunika gui-
den, Epiguide®, och tillhörande kirurgiska verktyg, Epikit.

»  En extra bolagsstämma den 21 augusti 2015 beslutade om 
en nyemission av aktier om upp till ca 120 miljoner kronor 
med företrädesrätt för bolagets aktieägare och om en 
riktad nyemission av aktier av serie B till bolagets nya CFO. 

»  Michael McEwan, Chief Commercial Officer (CCO) och 
medlem i bolagets ledningsgrupp, lämnade sin tjänst med 
verkan från den 31 augusti 2015. 

»  CE-märkning erhölls för bolagets tredje implantat Episealer®  
Femoral Twin, vilket var den första “självcertifierade” 
CE-märkningen av en produkt genom bolagets nyligen 
erhållna ISO 13485:2012 och Annex II certifiering.  
Epiguide® – Enabling Correct Implant Placeme.

»  Nyemissionen som avslutades den 10 september 2015 
tecknades av aktieägare till 97,8 procent och bolaget tillför-
des 120 miljoner kronor före emissionskostnader. 

»  Bolagets försäljnings- och marknadsföringsaktivite ter 
intensifierades genom ökat deltagande på europeiska 
ortopediska konferenser.

»  Episurf Medical erhöll CE-märkning för sin fjärde produkt, 
Epiguide® MOS. 

»  Episurf Medical utsåg ett Clinical Advisory Board beståen-
de av europeiska Key Opinion Leaders. 

»  Episurf Medicals första operation i Schweiz genomfördes 
med lyckat resultat. 

»  De två första operationerna med Episurf Medicals senaste 
produkt Episealer® Twin genomfördes i Tyskland med 
önskat resultat.

Väsentliga händelser efter  
räkenskapsårets utgång 
»  Episurf Medical erhöll CE-märkning för sin femte produkt, 

EpioscopyTM Damage Assessment Tool. 
»  Episurf Medical lanserade en tysk webbsida och intensifie-

rade marknadsaktiviteter i regionen. 
»  Episurf Medical rapporterade att bolaget nu har  

100 användare godkända och anslutna till μiFidelity®- 
plattformen. 

»  Den vetenskapliga sammanfattningen ”On the attachment 
of cartilage to HA: Signs of ”chondrointegration” Studies 
on the Episealer® mini-prosthesis in the sheep knee,” 
accepterades som posterpresentation vid den medicinska 
konferensen ESSKA. 

»  I Tyskland anställdes en fjärde säljare. 
»  En andra säljare anställdes för Norden. 
»  Episealer® blev godkänt av Spire Hospital i Storbritannien 

för privatpatienter.

Personal 
Koncernen hade per den 31 december 2015 19 (14) anställ-
da, varav anställda i moderföretaget Episurf Medical AB 
uppgick till 12 (9). Personalkostnaderna i koncernen uppgick 
till 26 834 214 SEK (12 536 904) och i moderbolaget uppgick 
de till 14 968 281 SEK (9 401 693). För ytterligare informa-
tion om medelantal anställda, löner, andra ersättningar och 
sociala avgifter, se not 9. 

Miljö, etik och ansvar 
Episurf Medical tar aktivt ställning i frågor som berör före-
tagsansvar och hållbarhet. Dessa frågor omfattar områden 
som främst syftar på etiska frågor, miljö- och arbetsmiljö-
frågor, frågor av social samhällskaraktär och transparens 
gentemot ägarna. 

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

Episurf Medical verkar i en bransch där etiska och 
regulatoriska aspekter är av stor vikt för verksamhetens 
utformning. Därför arbetar vi kontinuerligt med dessa frågor 
med målsättningen att alltid uppfylla kraven som ställs 
med god marginal. Som ett led i detta arbete har Episurf 
Medical under året implementerat ett ledningssystem för 
kvalitet. ISO 13485, som detta ledningssystem heter, är ett 
direktiv avsett för medicintekniska produkter och beskriver 
hur dessa ska tillverkas, ges ut och hanteras för bruk inom 
sjukvården. 

Episurf Medicals miljöpolicy är att miljöhänsyn ska ingå 
som en naturlig komponent i bolagets verksamhet. Episurf 
Medical har inte någon egen tillverkning vilket innebär att 
verksamheten har en mycket begränsad påverkan på miljö 
och omvärld. När det gäller produktionen av Episurf  
Medicals produkter kommer bolaget att arbeta med  
leverantörer vars produktionsanläggningar är certifierade 
och uppfyller kraven på såväl etiska frågor som miljö- och 
arbetsmiljöfrågor. Att vara transparent och ge ägare och 
intressenter full insyn har högsta prioritet för Episurf  
Medical. Aktuell och relevant information kommer således 
alltid att finnas tillgängligt på bolagets hemsida under fliken 
IR. Här kan intressenter och ägare ta del av tydlig, fullständig 
och tillförlitlig information som motsvarar behoven hos alla 
aktieägare, oavsett nivå av expertis. Kommunikationen med 
aktieägare och intressenter sker via hemsidan, nyhetsbrev 
och pressreleaser. 

Episurf Medical ska genom strukturerat styrelsearbete 
säkerställa att Corporate Responsibility-frågor behandlas 
och finns på ledningens agenda. 

Koncernens investeringar 
Årets investeringar uppgick till 7 376 387 SEK (2 869 537). 

Moderföretagets investeringar 
Årets investeringar uppgick till 4 646 489 SEK (499 976). 

Koncernens intäkter och kostnader 
Nettoomsättning 
Koncernens nettoomsättning för perioden 1 januari 2015 till 
31 december 2015 uppgick till 1 016 462 SEK (173 026). 

Kostnader 
Koncernens kostnader för perioden 1 januari 2015 till 31 
december 2015 uppgick till 50 653 579 SEK (35 600 753).

Resultat 
Koncernens rörelseresultat för perioden 1 januari 2015 
till 31 december 2015 uppgick till –44 008 519 SEK 
(–33 261 259). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 
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–43 974 662 SEK (–32 914 421). Resultatet utgörs främst av 
kostnader för utveckling, marknads- och försäljningsaktivi-
teter relaterade till bolagets kontrollerade produktlansering. 
Bolaget har beviljats ett bidrag från Vinnova om 4 200 000 
SEK, varav 949 104 SEK (1 692 450) har intäktsförts, vilket 
motsvarar upparbetade kostnader.

Finansiell ställning och likviditet 
Koncernens kassa och likvida medel vid årets slut uppgick till 
103 960 776 SEK (34 489 799). Kassaflödet från den löpande 
verksamheten före förändring i rörelsekapitalet uppgick till 
–41 739 636 SEK (–31 153 378). Eget kapital vid årets slut 
uppgick till 109 934 539 SEK (38 849 577) och soliditeten 
uppgick till 93,0 procent (89,8). 

Moderföretaget – Episurf Medical AB (publ) 
Nettoomsättningen i moderföretaget under räkenskapsåret 
1 januari 2015 till 31 december 2015 uppgick till 754 609 SEK 
(195 978). Rörelsens kostnader uppgick till 28 507 567 SEK 
(26 066 269). Kostnadsökningen jämfört med föregående 
år beror främst på ökad utvecklingstakt, kliniska prövningar 
samt marknadsföringsaktiviteter. Rörelseresultatet uppgick 
till –22 125 310 SEK (–23 703 823) och resultat efter finansiel-
la poster uppgick till –21 709 809 SEK (–23 131 337). Moder-
företagets kassa och likvida medel vid årets slut uppgick till 
101 963 730 SEK (28 603 699). 

Förslag till vinstdisposition 
Styrelsen föreslår att följande vinstmedel står till förfogande:

SEK

Överkursfond 235 844 614 
Balanserat resultat –80 546 687
Årets resultat –28 763 809
Summa 126 534 118

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny 
räkning överförs 126 534 118 SEK. 

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i 
övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar 
samt kassaflödesanalyser med tilläggsupplysningar. 

Utdelning 
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen 
utdelning lämnas för räkenskapsåret 1 januari 2015 till 31 
december 2015. 

Koncernens framtida utveckling 
Episurf Medical fick under 2015 marknadsgodkännande i 
form av CE-märkning för ytterligare 2 produkter, Episealer® 
Femoral Twin och Epiguide® MOS. Den kontrollerade pro-
duktlanseringen för bolagets nu fyra godkända produkter 
Episealer® Trochlea Solo, Episealer® Condyle Solo, Episealer® 
Femoral Twin och Epiguide® MOS, planeras att fortgå under 
2016. I början 2016 fick bolaget ytterligare en CE-märkning 
för den femte produkten EpioscopyTM Damage Assessment 
Tool. Målsättning för 2016 är bl a att fortsätta arbetet med 
att bygga upp försäljningsorganisationen i Tyskland och 
Storbritannien och förbereda en produktportfölj inför en 
kommande produktlansering i Nordamerika. Allt detta sam-
mantaget kan innebära att lönsamheten ökar på sikt och 
att bolaget ökar försäljningsintäkterna under 2016, men det 
kommer med stor sannolikhet också innebära att bolagets 
kostnader ökar. 

Episurf Medicals kassa och likvida medel uppgick vid 
årets slut till 104 MSEK. Med nuvarande verksamhet, utveck-
lingstakt och personalstyrka är styrelsens och verkställande 
direktörens bedömning att befintliga medel täcker bolagets 
kapitalbehov under de kommande 12 månaderna. 

Ersättningsprinciper för  
ledande befattningshavare 
Den 25 februari 2015 beslutade styrelsen att inrätta ett 
ersättningsutskott. Ersättningsutskottet består av Jeppe 
Magnusson, som också är utskottets ordförande, Saeid 
Esmaeilzadeh och Thomas Nortoft. 

Årsstämman beslutade den 6 maj 2015 att införa följande 
riktlinjer för ersättning till ledande befattnings havare för 
tiden fram till årsstämman 2016. Ersättningar och anställ-
ningsvillkor för ledande befattningshavare, med vilka avses 
verkställande direktör, finanschef, vice verkställande direktör, 
marknadsdirektör och kvalitetschef, ska utformas med syfte 
att säkerställa bolagets tillgång till befattningshavare med 
rätt kompetens. Ersättningen ska utgöras av fast lön, eventu-
ell rörlig ersättning, incitamentsprogram samt andra förmå-
ner, inklusive tjänstebil, och pension. Ersättningen ska vara 
marknadsmässig och konkurrenskraftig och vara relaterad 
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till befattningshavarens ansvar och befogenheter. Eventuell 
rörlig ersättning ska vara relaterad till uppsatta, väldefinie-
rade mål och till den fasta lönen samt vara begränsade till 
ett maximalt belopp motsvarande 6 månadslöner (brutto). 
Episurf Medicals pensionspolicy är baserad på en individuell 
tjänstepensionsplan med maximalt 30 procent av den fasta 
lönen. Uppsägningstiden uppgår till maximalt 6 månader. 
Övriga ersättningar och förmåner, t.ex. tjänstebil ska vara 
marknadsmässiga. Styrelsen ges möjlighet att avvika från 
ovanstående riktlinjer om det i enskilt fall finns särskilda skäl 
som motiverar detta. Om så skett ska information samt skä-
len till avvikelsen redovisas på nästkommande årsstämma. 
Utöver vd har inga övriga ledande befattningshavare eller 
andra anställda rätt till avgångsvederlag och inga övriga avtal 
finns heller mellan bolaget och vd eller ledande befattnings-
havare om förmåner efter det att uppdraget avslutats. 

Anställningsavtalet för bolagets vd Rosie Cunningham 
Thomas är ett tills vidare avtal med start datum 30 juni 2015. 
Rosemary Cunningham Thomas uppbär en fast månatlig lön, 
samt sedvanliga pensionsavsättningar. Anställningsavtalet 
löper med en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. För 
det fall anställningsavtalet sägs upp av bolaget, på annan 
grund än vd:s avtalsbrott, har vd rätt till avgångs vederlag 
motsvarande sex månadslöner. 

Till verkställande direktören har från juli till december ut-
gått lön och ersättningar med 946 829 SEK (0) samt att pen-
sionskostnader för 2015 kommer att utgå med 137 064 SEK 
(0). Till bolagets föregående vd Nina Bake har lön och ersätt-
ningar under året uppgått till 977 920 SEK (2 110 320) och 
pensionskostnader har uppgått till 181 680 SEK (165 681).

Incitamentsprogram
Styrelsen fattade den 31 mars 2015, beslut om att inför 
årsstämman föreslå införandet av ett kombinerat bonus  
och incitamentsprogram. Programmet, som riktar sig till all 
personal, innebär i korthet att den anställde erbjuds en för-
höjd bonus om det erhållna beloppet används för att teckna 
aktier i Episurf Medical till marknadspris. Incitamentspro-
grammet är villkorat av att bolagsstämman fattar beslut 
om emission av aktier till de anställda med avvikelse från 

aktieägarnas företrädesrätt. Årsstämman beslutade den  
6 maj 2015 att införa incitamentsprogrammet. 

Närståendetransaktioner 
Till aktieägaren och styrelseledamoten Leif Ryd har under 
perioden konsultarvode utgått med 540 000 SEK (810 000). 

Serendipity Professionals AB har erhållit konsultarvode 
om sammanlagt 1 629 951 SEK (180 000) varav 662 875 SEK 
avsåg vidarefakturerade kostnader och Serendipity Commu-
nications AB har mottagit ett konsultarvode om sammanlagt 
613 265 SEK (210 500). Serendipity Professionals AB och 
Serendipity Communications AB är närstående bolag till 
Episurf Medicals största aktieägare Serendipity Ixora AB. 

Till styrelseordförande samt till styrelsens ledamöter är 
kostnadsfört styrelsearvode om 100 000 SEK till vardera, 
totalt 500 000 SEK (500 000). 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
Kliniska prövningar 
Sedan 2012 driver Episurf Medical en klinisk prövning i 
människa. Om studien skulle resultera i oförutsedda eller 
negativa resultat kan detta ha en negativ inverkan på bola-
get. Denna studie kretsar kring genomförandet av tester på 
människor för Episealer® Condyle Solo, där de huvudsakliga 
undersökningsparametrarna är smärta och funktion. Om 
studien skulle resultera i oförutsedda eller negativa resultat 
kan detta ha en negativ inverkan på Episurf Medical. 

Beroende av ersättningssystem
Episurf Medical och dess partners möjligheter att fram-
gångsrikt kommersialisera produkter, och möjligheterna till 
eventuell framtida försäljning, kommer bland annat bero 
på förekomsten av och nivån på ersättning för bolagets 
produkter från försäkringsbolag, myndigheter och an-
dra betalare av sjukvårdsprodukter och tjänster. Dessa 
ersättningssystem är komplicerade och föränderliga, och 
det är som regel betalarnas ambition att reglera priserna 
på bolagets produkter. Dessutom är det ofta avgörande för 
vilken ersättning som ska utgå hur produkten klassificeras 
internt av beställaren. 

Myndighetsgodkännanden 
För att kunna marknadsföra och sälja medicintekniska 
produkter måste tillstånd/godkännanden erhållas och 
registrering ske hos berörda myndigheter på respektive 
marknad. Episurf Medical kan inte garantera att sådana till-
stånd/godkännanden erhålls i den omfattning som krävs för 
att kunna uppnå lönsamhet eller uppfylla målsättningar för 
framtiden. Förändringar i befintliga regelverk eller klassifi-
ceringar, politiska beslut eller ändrad praxis bland myndig-
heter, försäkringsbolag och andra beslutsfattare kan leda 
till att ersättningar för Episurf Medicals framtida produkter 
blir lägre än förväntat eller helt uteblir, vilket skulle kunna ha 
en väsentlig negativ påverkan på koncernens verksamhet, 
resultat och finansiella ställning. 

Risker relaterade till möjliga framtida intäkter
Episurf Medicals intjäning är bland annat beroende av att 
Episurf Medical lyckas ingå ytterligare avtal för distribution 
av bolagets produkter. Möjligheten att ingå sådana avtal är 
bland annat beroende av Episurf Medicals trovärdighet som 
potentiell partner och kvaliteten på bolagets produkter. Det 
finns en risk att sådana avtal inte kan ingås eller endast kan 
ingås på för bolaget ofördelaktiga villkor. För att ingå avtal 
kan potentiella distributörer på olika marknader och andra 
samarbetspartners, framförallt såvitt avser forskning och 
utveckling, ställa krav på att kompletterande studier utförs 
på Episurf Medicals produkter, vilket kan innebära förse-
ningar och fördyrningar. Om Episurf Medicals 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 skulle det kunna ha 
en väsentlig negativ påverkan på koncernens verksamhet, 
resultat och finansiella ställning. Episurf Medicals intjäning 
är vidare beroende av att bolaget lyckas med att bygga upp 
egna försäljningsorganisationer med direktförsäljningsled, 
till en början i Norden, Benelux, Tyskland och Storbritannien. 
Lyckas inte Episurf Medical framgångsrikt att bygga upp 
egna försäljningsorganisationer kan bolagets försäljnings-
intäkter utebli, helt eller delvis, vilket skulle kunna ha en  
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väsentlig negativ påverkan på koncernens verksamhet, 
resultat och finansiella ställning.

Marknadsacceptans 
Episurf Medical 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 utveckling 
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 Episurf Medicals produkter. Episurf Medical 
är verksamt på en marknad där många av bolagets konkur-
renter har väsentligt större finansiella resurser än bolaget.

Vidare omfattar bolagets produkter ny teknologi som 
inte tidigare har använts för av bolaget avsedda använd-
ningsområden och som måste konkurrera med mera etable-
rade behandlingar, som för närvarande är accepterade som 
standard. Således är möjligheten för bolagets produkter att 
konkurrera beroende av förändringar av etablerad praxis 
inom läkarkåren. Möjligheten för Episurf Medical att uppnå 
acceptans för sina produkter inom läkarkåren och på mark-
naden är bland annat beroende av utfallet av de kontrolle-
rade produktlanseringar som för närvarande genomförs. 
Även om de produkter som lanserats har genomgått såväl 
prekliniska som kliniska studier kan den kontrollerade pro-
duktlanseringen komma att inte få ett sammantaget positivt 
utfall. Vidare kan negativa händelser, under de kontrollerade 
produktlanseringarna eller annars, orsakas av Episurf Med-
icals produkter eller av felaktigt handhavande av desamma, 
vilket skulle kunna påverka marknadsacceptansen negativt. 
Även om Episurf Medical eller dess samarbetspartners kan 
påvisa att en produkt 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 
koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Snabba förändringar i marknaden för ortopedisk medi-
cinteknik kan göra bolagets produkter obsoleta.

Marknaden för medicinteknik utvecklas ständigt vad 
avser befintlig teknologi, nya teknologiska landvinningar och 
förbättringar av industriell know-how, och sådana föränd-
ringar kan i vissa fall vara snabba. Episurf Medicals fram-
gångar kommer således att till stor del bero på bolagets för-
måga att anpassa sig till sådana externa faktorer, diversifiera 
produktportföljen och utveckla nya och konkurrenskraftigt 
prissatta produkter som möter kraven från de föränderli-
ga behoven på marknaden. Vidare kan framtida tekniska 
landvinningar göra att bolagets för tillfället eller i framtiden 
planerade produkter förlorar sitt kommersiella värde. Om 
bolaget inte kan anpassa sig till den tekniska utvecklingen 
skulle det kunna ha en väsentlig negativ påverkan på koncer-
nens verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Patientskador
Patienter som deltar i de kliniska studier och de kontrollera-
de produktlanseringar som bedrivs av bolaget kan komma 
att påverkas negativt av bolagets produkter eller av att 
bolagets produkter handhas på ett felaktigt sätt. Om sådana 
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 Administra-
tion) för den amerikanska marknaden. Regler, som bland an-
nat rör preklinisk och klinisk prövning, och marknadsföring 
av Episurf Medicals produktportfölj är komplexa och föränd-
ras över tiden. Bolaget har vidare från tid till annan mottagit 
utvecklingsbidrag, 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 lag-
stiftning, och myndighetspraxis, inklusive sådan som avser 
offentlig upphandling. Förändringar i lagstiftning, regler eller 
myndighetspraxis kan öka Episurf Medicals kostnader, eller 
annars försvåra Episurf Medicals produktutveckling. Därtill 
kan bolaget åläggas sanktioner om bolaget inte följer ovan-
stående regelverk. Allt detta skulle kunna ha en väsentlig 
negativ påverkan på koncernens verksamhet, resultat och 
finansiella ställning.

IPR 
Episurf Medicals framtida framgång kommer till stor del att 
vara beroende av dess förmåga att erhålla och bibehålla 
immaterialrättsligt 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 Medical 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 framtida patent-
portfölj och övriga immateriella rättigheter som innehas 
av bolaget inte kommer att utgöra ett fullgott kommersiellt 
skydd. De teknologier som Episurf Medical använder i sin 
forskning, eller som ingår i de medicintekniska produkter 
som Episurf Medical 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 Medical tvingas 
föra rättsliga processer för att få fastslaget vem som har 
de kommersiella rättigheterna kan kostnaden för sådana 
processer vara betydande. Bolaget kan komma att förlora 
sådana processer, vilket skulle kunna leda till att skyddet för, 
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eller rättigheten att sälja någon eller samtliga av bolagets 
produkter, upphör eller att Episurf Medical behöver betala 
betydande skadestånd. 

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

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.

Episurf Medical har i dagsläget ett antal inlämnade 
patentansökningar som befinner sig i olika faser. Bolaget kan 
inte garantera att samtliga av dessa resulterar i godkända 
patent. Totalt har Episurf Medical cirka 80 patentärenden 
under behandling i Europa och USA. 

Samarbetspartners 
Episurf Medical har en liten organisation och bolaget sam-
arbetar därför med ett flertal olika partners för att kunna 
bibehålla en hög flexibilitet samt tillgång till rätt expertis 
och kompetens. Episurf Medical är beroende av fortsatt 
nära samarbete med nuvarande samt framtida partners 
såsom forskare, teknikkonsulter, distributörer, kliniska 
prövningsledare och underleverantörer vad gäller produk-
tion. Det finns inga garantier för att nuvarande och framtida 
samarbetspartners på ett framgångsrikt sätt kommer 
uppfylla sina åtaganden eller att partners med rätt expertis 
och kompetens finns att tillgå, vilket kan försena eller för-
svåra utvecklingen av produkterna. I och med att bolagets 
produkter är individanpassade tillverkas 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. Upprepade misslyckanden med att 
leverera produkter i tid, oavsett om detta beror på bolaget 
eller dess samarbetspartners och underleverantörer, skulle 

kunna ha en väsentlig negativ påverkan på koncernens 
verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Nyckelpersoner 
Episurf Medicals verksamhet är i hög grad beroende av ett 
antal nyckelpersoner. Om någon eller några av dessa nyckel-
personer skulle lämna bolaget skulle det kunna försena eller 
försvåra fortsatt forskning, utveckling och verksamhet. Bo-
laget är vidare beroende av att kunna attrahera och behålla 
kvalificerad personal. Det råder hård konkurrens om erfaren 
personal inom bolagets verksamhetsområde och många av 
Episurf Medicals konkurrenter har avsevärt större finansiella 
resurser, vilket kan leda till att erforderlig personal inte kan 
rekryteras, eller endast kan rekryteras på ofördelaktiga 
villkor. Om Episurf Medical inte kan rekrytera och behålla 
nyckelpersoner och annan kvalificerad personal i den ut-
sträckning och på de villkor som behövs skulle det kunna ha 
en väsentlig negativ påverkan på koncernens verksamhet, 
resultat och finansiella ställning. Det finns vidare en risk att 
styrelse, ledning eller nyckelpersoner genom fel beslut kan 
påverka bolaget negativt.

Finansiella risker
Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för olika 
typer av finansiella risker såsom marknads-, likviditets- och 
kreditrisker. Marknadsriskerna består i huvudsak av ränte-
risk och valutarisk. Styrelsen är ytterst ansvarig för expo-
nering, hantering och uppföljning av koncernens finansiella 
risker. Styrelsen fastställer de ramar som gäller för expone-
ring, hantering och uppföljning av de finansiella riskerna och 
dessa ramar utvärderas och revideras årligen. Styrelsen har 
möjlighet att besluta om tillfälliga avsteg från de fastställda 
ramarna. För övrig information hänvisas till not 3.
 
Aktieinformation 
Episurf Medicals aktier är utgivna i två serier, serie A och se-
rie B. Varje aktie av serie A medför tre röster på bolagsstäm-
ma och varje aktie av serie B medför en röst på bolagsstäm-
ma. Aktier av serie A kan fritt konverteras till aktie av serie B. 

Aktier av serie B handlas från och med 11 juni 2014 på 

Nasdaq Stockholm med symbolen EPIS B. Dessförinnan 
handlades bolagets aktier sedan 15 augusti 2011 på Nasdaq 
Stockholm First North.

Vid årets början var det totala antalet aktier i bolaget 
7 956 579, varav 1 761 333 A-aktier och 6 195 246 B-aktier. 
Vid årets slut var det totala antalet aktier 15 963 305, varav 
3 470 769 A-aktier och 12 492 536 B-aktier. Det totala anta-
let röster uppgick till 22 911 824. 

I samband med att Michael McEwan lämnade sin tjänst 
som CCO för Episurf Medical i augusti 2015 återlämnade 
han vederlagsfritt 13 501 av de 16 877 aktier av serie B 
som emitterades till honom enligt beslut på årsstämman 
2015. (Styrelsen avser att föreslå att årsstämman 2016 
beslutar om att dra in dessa 13 501 aktier av serie B genom 
minskning av aktiekapitalet). Således är antalet utestående 
aktier per den 31 december 2015, 15 949 804 och antalet 
utestående B-aktier 12 479 035. 

Aktiekapitalet vid årets slut uppgick till 4 788 991,50 SEK 
med ett kvotvärde på 0,30 SEK per aktie. Enligt bolagsord-
ningen ska aktiekapitalet vara lägst 1 920 000 SEK och högst 
7 680000 SEK fördelat på lägst 6 400 000 aktier och högst 
25 600 000 aktier. 

Antalet aktieägare uppgick vid årets slut till 1 940 (1 444). 
De tio röstmässigt största ägarna i Episurf Medical innehade 
aktier motsvarande 53,3 procent (48,9) av kapitalet och 65,4 
procent (61,6) av rösterna. Den största ägaren, Serendipity 
Ixora Fund AB, innehade aktier motsvarande 17,7 procent 
(17,2) av kapitalet och 37,0 procent (35,8) av rösterna. 



EPISURF MEDICAL | ÅRSREDOVISNING 2015

[39]

Bolagsstyrningsrapport

Till grund för styrningen ligger bland annat bolagsordningen, 
aktiebolagslagen, Nasdaq Stockholms regelverk för emitten-
ter, vilket inkluderar Svensk kod för bolagsstyrning (Koden), 
samt andra tillämpliga lagar och regler. Episurf Medicals 
bolagsordning finns att ladda ner på bolagets webbplats 
(www.episurf.com). 

Episurf Medical tillämpar Koden från och med noteringen 
på Nasdaq Stockholms huvudlista. Koden bygger på prin-
cipen ”följ eller förklara”. Detta innebär att ett företag som 
tillämpar Koden kan avvika från enskilda regler, men ska då 
förklara skälen. Koden ska tillämpas fullt ut i samband med 
första årsstämman året efter noteringen. 

Episurf Medical följer Koden med avvikelse för revisions-
utskott. Avvikelsen förklaras i detalj nedan. Bolaget har 
sedan noteringen inte gjort några överträdelser varken mot 
Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter eller mot god 
sed på aktiemarknaden. 

1 Aktien och aktieägare

Episurf Medicals aktier är utgivna i två serier, serie A och 
serie B. Aktie av serie B handlas från och med 11 juni 
2014 på Nasdaq Stockholm under segmentet Small Cap. 
Dessförinnan handlades aktien sedan 15 augusti 2011 på 
Nasdaq Stockholm First North. Varje aktie av serie A medför 
tre röster och varje aktie av serie B medför en röst på 
bolagsstämman. Aktier av serie A kan omvandlas till aktie 

Episurf Medical AB är ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Aktien är sedan 11 juni 2014 noterad  
på Nasdaq Stockholm. I ett aktiebolag som Episurf Medical fördelas styrning, ledning och kontroll mellan aktieägarna,  
styrelsen, verkställande direktören och företagsledningen i enlighet med gällande lagar, regler och instruktioner.

Styrelse4
Ersättningsutskott5

Vd7

Ledning8

ErsättningsstrukturMål
Strategier

Policyer
Styrinstrument

Rapporter
Intern kontroll

Aktieägare1

Revisorer6 Bolagsstämma2 Valberedning3Val Val

Röster

Val
Information

Tillstyrkande

Förslag till styrelse, revisor 
och valberedning

Information

Bolagsstyrningsmodell

Externa styrinstrument
Viktiga externa styrinstrument som utgör 
ramen för bolagsstyrningen är:
»  Svensk aktiebolagslag
»  Svensk årsredovisningslag
»  Nasdaq Stockholms regelverk
»  Svensk kod för bolagsstyrning

Interna styrinstrument
Viktiga interna bindande styrdokument är:
»  Bolagsordning
»  Arbetsordning för styrelsen
»  Instruktioner för verkställande direktören, 

revisionsutskott, ersättningsutskott och 
finansiell rapportering

»  Policyer
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av serie B. Det totala antalet aktier i bolaget var vid årets 
utgång 15 963 305, varav 3 470 769 A-aktier och 12 492 536 
B-aktier. 

Antalet aktieägare uppgick vid årets slut till 1 940 (1 444). 
De tio röstmässigt största ägarna i Episurf Medical innehade 
aktier motsvarande 53,3 procent (48,9) av kapitalet och 65,4 
procent (61,6) av rösterna. Den största ägaren, Serendipity 
Ixora Fund AB, innehade aktier motsvarande 17,7 procent 
(17,2) av kapitalet och 37,0 procent (35,8) av rösterna. För 
ytterligare information om aktien, ägare och ägarstruktur, se 
sidorna 29–31 i årsredovisningen. 

2 Bolagsstämma

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och 
ska enligt bolagsordningen hållas årligen inom sex månader 
efter räkenskapsårets utgång. Aktieägare som är upptagna i 
aktieboken fem vardagar före stämman och anmäler sig kor-
rekt har rätt att delta. Anmälan ska göras till bolaget senast 
den dag som anges i kallelse till stämman. Samtliga aktieäga-
re som är registrerade i aktieboken per avstämningsdagen 
och som anmält deltagande i tid har rätt att närvara vid 
stämman och rösta för det totala innehavet av aktier. 

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering 
i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls 
tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska 
samtidigt annonseras i Dagens Industri och på bolagets 
webbplats (www.episurf.com). 

På årsstämman utser aktieägarna styrelse och i förekom-
mande fall revisorer. Stämman beslutar också bland annat 
om hur valberedning ska utses, ansvarsfrihet för styrelsen 
och verkställande direktören, fastställelse av årsredovis-
ning, disposition av vinstmedel, arvoden för styrelsen och 
revisorerna samt riktlinjer för ersättning till verkställande 
direktören och övriga ledande befattningshavare.

Kallelse, protokoll, kommuniké och annat material för 
stämmor publiceras på bolagets webbplats. 

Årsstämman 2015
På årsstämman den 6 maj 2015 fattades följande beslut: 
»  Att fastställa resultat- och balansräkningen.
»  Att disponera resultatet enligt styrelsens förslag i årsredo-

visningen.
»  Att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktö-

ren ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.
»  Att utge ett fast styrelsearvode om 100 000 kronor för var 

och en av styrelsens ledamöter, det vill säga sammanlagt 
500 000 kronor. Inget arvode utgår för utskottsarbete. 
Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

»  Att intill nästa årsstämma omvälja Saeid Esmaeilzadeh,  
Leif Ryd, Thomas Nortoft, Jeppe Magnusson och  
Robert Charpentier till ordinarie styrelseledamöter.  
Saeid Esmaeilzadeh omvaldes till ordförande i styrelsen.

»  Att välja revisionsbolaget KPMG AB till bolagets revisor 
intill slutet av årsstämman 2016, med Duane Swanson som 
av revisionsbolaget utsedd huvudansvarig revisor.

»  Att anta principer för hur valberedning ska tillsättas inför 
årsstämman 2016 i enlighet med förslag i kallelsen. 

»  Att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattnings-
havare enligt förslag i kallelsen, att gälla för tiden fram till 
årsstämman 2016.

»  Att införa incitamentsprogram för ledande befattnings-
havare och övriga anställda i enlighet med förslaget i 
kallelsen.

»  Att genomföra en riktad nyemission till Michael Edward 
McEwan, dvs. med avvikelse från aktieägarnas företrä-
desrätt, om 16 877 aktier av serie B i enlighet med de 
principer som framgår av förslaget i kallelsen. 

»  Att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett 
eller flera tillfällen besluta om emission av aktier med eller 
utan företrädesrätt för aktieägarna inom de gränser som 
bolagsordningen medger att betalas kontant eller med 
apportegendom.

Extra bolagsstämma augusti 2015
Vid extra bolagsstämma den 21 augusti 2015 beslutades om 
nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägare samt 
en riktad nyemission av aktier serie B till bolagets nya CFO.

Årsstämma 2016
Årsstämma 2016 kommer att hållas i Stockholm den 24 
maj 2016. Kallelse kommer att offentliggöras genom ett 
pressmeddelande och kungöras i Post och Inrikes Tidningar 
och i Dagens Industri samt publiceras på Episurf Medicals 
hemsida.

3 Valberedning

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 arvode-
ring. På årsstämman 2015 beslutades det om principerna 
för Episurf Medicals valberedning, som ska gälla tills de 
ändras av en framtida bolagsstämma, enligt följande:

»  Valberedningen ska ha fyra ledamöter. De tre röstmässigt 
största aktieägarna/ägargrupperna i bolaget per den 31 
augusti året före det år årsstämma hålles, äger rätt att 
utse en ledamot var. Därutöver ska styrelsens ordförande 
utses att ingå i valberedningen. Verkställande direktören 
eller annan person från bolagsledningen ska inte vara 
ledamot av valberedningen.

Valberedningens ledamöter inför årsstämman 2016 

Saeid Esmaeilzadeh Styrelseordförande i Episurf Medical AB
Ashkan Pouya Representerar Serendipity Ixora AB
Peter Ragnarsson Representerar LMK Stiftelsen
Björg Arnardóttir Representerar Kaupthing HF
Till valberedningens ordförande har Ashkan Pouya utsetts.
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»  Styrelsens ordförande ska senast den 15 oktober sam-
mankalla de största ägarna i bolaget. Om någon av dessa 
avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska näs-
ta aktieägare/ägargrupp i storleksordning beredas tillfälle 
att utse ledamot till valberedningen.

»  Valberedningens sammansättning ska offentliggöras 
senast sex månader före årsstämman. 

»  Styrelsens ordförande är sammankallande till valbered-
ningens första sammanträde. Styrelsens ordförande ska 
dock inte utses till ordförande i valberedningen. 

»  Om det blir känt att någon av de aktieägare som utsett 
ledamot 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 valbered-
ningen så beslutar, 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 
sammansättningen av valberedningen enligt ovan angivna 
principer. 

»  Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess 
att ny valberedning utsetts. 

Valberedningens förslag offentliggörs i kallelsen till års-
stämman, på bolagets hemsida och på årsstämman. Arvode 
för arbete i valberedningen har ej utgått. 

4 Styrelse

Episurf Medicals styrelse består av fem bolagsstämmovalda 
ledamöter utan suppleanter. Styrelseledamöterna väljs på 
årsstämma för tiden till nästa årsstämma i bolaget. Vid års-
stämman 2015 valdes styrelse enligt tabell på nedan, som 
även omfattar arvoden, eventuella beroendeställningar med 
mera. Styrelsen ska enligt bolagsordningen bestå av lägst 
tre och högst åtta ledamöter. Vd är inte ledamot i styrelsen.

Oberoende
Styrelsen har bedömts möta kraven på oberoende då fyra 
av de fem stämmovalda ledamöterna är oberoende i förhål-
lande till bolaget och bolagsledningen samt att fyra av fem 
ledamöter är oberoende i förhållande till större aktieägare.  
Leif Ryd bedöms inte vara oberoende i förhållande till 
bolaget och bolagsledningen eftersom han är stadigvarande 
verksam som konsult i bolaget. Saeid Esmaeilzadeh bedöms 
inte vara oberoende i förhållande till större aktieägare efter-
som han är större aktieägare i bolaget (via eget innehav eller 
via bolag). Ingen styrelseledamot är kvinna, men i enlighet 
med Koden avser valberedningen att eftersträva en jämnare 
könsfördelning i styrelsen. 

Styrelsens arbete och ansvar
Det är styrelsen som fastställer bolagets mål, strategier, 
budget och affärsplan. Styrelsen ansvarar för bolagets orga-
nisation och förvaltning och ska säkerställa kvaliteten 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 riktlinjer. Arbetet 
styrs av den svenska aktiebolagslagen, bolagsordningen, 
Koden och av styrelsens arbetsordning. 

Styrelsen ska årligen hålla konstituerande sammanträde 
efter årsstämma. Vid det konstituerande styrelsemötet ska 
bland annat bolagets firmatecknare fastställas samt styrel-
sens arbetsordning gås igenom och fastställas. På styrelse-
mötena behandlas normalt bolagets finansiella situation 
samt frågor av större betydelse för bolaget. Vd redogör 
löpande för affärsplaner och strategiska frågeställningar. 
Styrelsen är enligt styrelsens arbetsordning beslutför när 
minst tre ledamöter är närvarande.

I enlighet med aktiebolagslagen har Episurf Medicals sty-
relse fastställt en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. Den 
nu gällande arbetsordningen och vd-instruktionen antogs 
vid styrelsens sammanträde nr 1 den 6 maj 2015. Arbets-
ordningen reglerar bland annat hur styrelsens arbete ska 
bedrivas och vilka ärenden som ska behandlas av styrelsen. 
Arbetsordningen reglerar också hur styrelsen fortlöpande 
ska få information och ekonomisk rapportering av verkstäl-
lande direktören. 

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 

Styrelsens sammansättning Oberoende

Från  
bolaget

Från 
ägarnaNamn Funktion Född Invald Arvode (SEK) Mötes närvaro

Saeid Esmaeilzadeh Ordförande 1974 2008 100 000 9 av 9 Ja Nej
Leif Ryd Styrelseledamot 1949 2008 100 000 9 av 9 Nej Ja
Thomas Nortoft Styrelseledamot 1950 2010 100 000 9 av 9 Ja Ja
Jeppe Magnusson Styrelseledamot 1952 2012 100 000 9 av 9 Ja Ja
Robert Charpentier Styrelseledamot 1965 2014 100 000 9 av 9 Ja Ja
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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.

Styrelsens arbete under 2015
Under 2015 hölls nio möten. Styrelseledamöternas närva-
rofrekvens framgår av tabellen på föregående sida. 

Varje ordinarie sammanträde följde en agenda och 
beslutsmaterial sändes till styrelsen inför varje styrelsemö-
te. Vd och vissa andra ledande befattningshavare i bolaget 
har deltagit i styrelsens sammanträden för att presentera 
ärenden. Styrelsen har behandlat frågor som forskning och 
utveckling, marknadsplan och kommersialisering av produk-
ter, organisation, ekonomisk rapportering och uppföljning, 
finansiell ställning samt investeringar. 

Under 2015 har styrelsen ägnat särskild uppmärksamhet 
åt frågor avseende marknad och försäljning.

Ersättning till styrelsen
Det är Valberedningen som lämnar förslag till bolagsstäm-
man avseende ersättning till styrelsens ledamöter. 

Styrelsens ordförande och ledamöter har fått arvode en-
ligt årsstämmans beslut. Till styrelseordförande samt till sty-
relsens ledamöter är uppbokat styrelsearvode om 100 000 
SEK till vardera, totalt 500 000 SEK (500 000) för 2015. Under 
2015 erhöll styrelseledamoten Leif Ryd dessutom 540 000 
SEK i konsultarvode.

Fasta punkter under de ordinarie styrelsemötena har varit bl a bolagets och dotterbolagens verksamhet och resultat, Vd:s lägesrapport,  
sälj- och marknadsföringsstrategi, återkoppling från ersättningsskottet, samt andra aktuella projekt och frågor.

M
AR

FEB

JAN
DEC

NOV

O
KT

SEP
AU

G

JUL
JUN MAJ

APR

Styrelse-
sammanträden 

2015

November
Ordinarie styrelsemöte; budget/affärsplan för det kommande året.

Augusti
Ordinarie styrelsemöte; delårsrapport för januari till juni,  
styrelseutvärdering, affärsstrategi, organisation diskuteras.

Juli
Ordinarie styrelsemöte; kapitalanskaffning, strategier kring vd-byte. 
Beslut att kalla till extra bolagsstämma.

Juni
Ordinarie styrelsemöte; beslut om ny vd. Strategier kring vd-byte.

Februari
Ordinarie styrelsemöte; bokslutskommuniké, slutgiltig budget. Ändring av ledande 
befattningshavare.

Mars
Beslut rörande b la: årsredovisning, kallelse till årsstämma, ledamöter i utländska 
bolagsstyrelser.

Maj
Ordinarie styrelsemöte; delårsrapport för januari till mars.

Årsstämma
Konstituerande möte; beslut om firmateckning, fastställande av instruktioner 
och policyer, val av ersättningsutskott, utseende av styrelserepresentant till 
valberedningen, beslut om tid och plats för kommande ordinarie styrelsemöten, 
årsstämma och rapportdatum. 

Extra styrelsemöte; beslut om tilldelning av aktier enligt beslut på årsstämma.
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StyrelSenS utSkott

5 Ersättningsutskott

Episurf Medical har per den 25 februari 2015 inrättat ett 
ersättningsutskott. 

Ersättningsutskottet Antal möten

Jeppe Magnusson, Ordförande 1
Saeid Esmaeilzadeh 1
Thomas Nortoft 1

– Revisionsutskott

Episurf Medical gör avsteg från Koden genom att inte ha in-
rättat ett revisionsutskott. Frågor avseende revision fullgörs 
av styrelsen, i enlighet med aktiebolagslagen 8 kap. 49 a § 
andra stycket. 

Styrelsen gör bedömningen att Episurf Medical inte är 
betjänt av ett särskilt revisionsutskott med hänsyn tagen 
till Episurf Medicals storlek och att frågor om revision bäst 
hanteras av styrelsen i sin helhet.

6 Revisorer

Revisor utses på årsstämman för att granska bolagets 
finansiella rapportering samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning av bolaget. På årsstämman 2015 
valdes revisionsbolaget KPMG AB till bolagets revisor intill 
slutet av årsstämman 2016, med Duane Swanson som av 
revisionsbolaget utsedd huvudansvarig revisor.

7-8 Vd och företagsledning

Styrelsen utser vd. Vd leder bolaget, sköter den löpande för-
valtningen och ansvarar för att styrelsen får den information 
som krävs för sina åtaganden.

Vd är inte ledamot i styrelsen. Vd är föredragande inför 
styrelsen och deltar på möten, utom då vd själv utvärderas, 
då styrelsen träffar revisorn utan företagsledningen eller om 
styrelsen så beslutar. Ansvarsfördelningen mellan styrelsen 
och vd beskrivs i en skriftlig vd-instruktion som är föremål 
för årlig revision. 

Rosemary Cunningham Thomas är Episurf Medicals vd 
sedan juni 2015. Rosemary Cunningham Thomas har en 
kandidatexamen i farmaci från University of Science i  
Philadelphia samt ekonomi studier vid University of  
Pennsylvania. Hon har bred erfarenhet av att leda bolag 
genom tillväxtfaser till att bli branschledande aktörer med 
god lönsamhet.

Vd utser medlemmar i ledningsgruppen. Ledningsgrup-
pen har till uppgift att driva affärsverksamheten och följa 
upp utvecklingen. 

Vid ingången av 2015 bestod ledningsgruppen av Nina 
Bake (vd), Lena Lones (CFO) och Jeanette Spångberg (COO).

Under 2015 har flera förändringar gjorts i ledningsgrup-
pen i syfte att förstärka bolagets fokus på kommersiell ex-
pansion. Michael McEwan, med befattning Chief Commercial 
Officer (CCO) ingick i ledningsgruppen från februari till sep-
tember och i slutet av juni ersatte Rosemary Cunningham 
Thomas Nina Bake som vd för bolaget. Pål Ryfors tillträdde 
som ny CFO i december.
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Årsstämman beslutade den 6 maj 2015 att införa följande 
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för 
tiden fram till årsstämman 2016. Ersättningar och anställ-
ningsvillkor för ledande befattningshavare, med vilka avses 
verkställande direktör, CFO och COO, ska utformas med 
syfte att säkerställa bolagets tillgång till befattningshavare 
med rätt kompetens. 

Ersättningen ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig 
ersättning, incitamentsprogram samt andra förmåner, 
inklusive tjänstebil, och pension. Ersättningen ska vara 
marknadsmässig och konkurrenskraftig och vara relaterad 
till befattningshavarens ansvar och befogenheter. 

Eventuell rörlig ersättning ska vara relaterad till uppsatta, 
väldefinierade mål och till den fasta lönen samt vara begrän-
sade till ett maximalt belopp motsvarande 6 månadslöner 
(brutto). 

Episurf Medicals pensionspolicy är baserad på en indivi-
duell tjänstepensionsplan med maximalt 30 procent av den 
fasta lönen. Bolaget har en uppsägningstid om maximalt sex 
månader. Övriga ersättningar och förmåner, t.ex. tjänstebil 
ska vara marknadsmässiga. 

Styrelsen ges möjlighet att avvika från ovanstående rikt-
linjer om det i enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar 
detta. Om så skett ska information samt skälen till avvikel-
sen redovisas på nästkommande årsstämma. Utöver vd har 
inga övriga ledande befattningshavare eller andra anställda 
rätt till avgångsvederlag. 

Styrelsen beslutade den 25 februari 2015 att inrätta ett 
ersättningsutskott bestående av Jeppe Magnusson, som 
också är utskottets ordförande, Saeid Esmaeilzadeh och 
Thomas Nortoft. 

Ersättning till övriga ledande befattningshavare förhand-
las av vd och ska godkännas av styrelsens ordförande. 

Incitamentsprogram
Vid styrelsens sammanträde den 31 mars 2015, fattade 
styrelsen beslut om att inför årsstämman föreslå införan-
det av ett kombinerat bonus -och incitamentsprogram. 
Programmet, som riktar sig till all personal, innebär i korthet 
att den anställde erbjuds en förhöjd bonus om det erhållna 
beloppet används för att teckna aktier i Episurf Medicals till 
marknadspris. Incitamentsprogrammet är villkorat av att 
bolagsstämman fattar beslut om emission av aktier till de 
anställda med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 
Årsstämman beslutade den 6 maj 2015 att införa incita-
mentsprogrammet. 

Ersättning till vd och ledning
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Enligt aktiebolagslagen och Koden är styrelsen skyldig att se till 
att bolaget har tillfredsställande interna kontroller, hålla sig 
informerad om bolagets interna kontrollsystem och bedöma 
hur väl systemet fungerar. Episurf Medicals arbete med 
intern kontroll kan delas in i kontrollmiljön, riskbedömning-
en, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt 
uppföljning. Episurf Medicals interna granskning drivs av 
styrelse, vd och CFO, vilket med hänsyn till Episurf Medicals 
storlek anses motsvara kraven. Styrelsen utvärderar årligen 
behovet av att inrätta en internrevisionsfunktion.

Kontrollmiljö
Episurf Medical har upprättat en kontrollmiljö som består av 
en organisation med definierade beslutsvägar, befogenheter 
och ansvar. Denna styrs av policydokument som styrelsens 
arbetsordning, instruktion till vd, riskhanteringspolicy, bo-
lagets informationspolicy, attestordning och andra riktlinjer 
och instruktioner. Dessa behandlas årligen.

Riskbedömning
Styrelsen har det yttersta ansvaret för riskbedömningen och 
utvärderar årligen risker och söker uppnå en stor medveten-
het om risker hos medarbetarna. Identifierade riskområden 
är framförallt finansiell rapportering, operationella risker 
och legala risker.

Kontrollaktiviteter
I koncernens affärsprocesser ingår finansiella kontroller för 
att undvika fel och misstag. Moderbolagets och dotterbo-
lagens tillgångar, skulder, värderingar, intäkter, kostnader, 
kassaflöde och tillämpningar av redovisningsprinciper ana-
lyseras kontinuerligt. Bland annat i rapporteringsprocessen. 
För att ingå avtal, betala fakturor och liknande måste medar-
betare följa definierade beslutsvägar och attesträtter.

Information och kommunikation
Episurf Medical har varit noterat sedan 2010 (då Aktietor-
get) och bolaget har lång erfarenhet av finansiell extern 
kommunika tion. Bolaget har en organisation och rutiner för 
att säkerställa att den finansiella rapporteringen är korrekt. 

Arbetet styrs av interna styrdokumenten som definierar vem 
som ska göra vad för att säkerställa att rätt information når 
berörda parter på korrekt sätt.

Bolaget har en omfattande informationspolicy för att 
säkerställa god kvalitet på extern och intern information 
och att Episurf Medical uppfyller aktiemarknadens krav på 
informa tionsgivning. Syftet är att på ett förtroendegivande 
sätt förmedla information externt och internt så att kunska-
pen och förtroendet för bolaget upprätthålls och utvecklas. 
I separata styrdokument finns rutiner för pressmeddelan-
den, finansiella rapporter, stämmor, emissioner, hemsida, 
registrering av insynspersoner, hantering av loggbok och så 
vidare. Samtliga rapporter och pressmeddelanden publicer-
as samtidigt med offentliggörandet på bolagets webbplats. 

Uppföljning
Uppföljning sker på alla nivåer i bolaget. Styrelsen övervakar 
den interna kontrollen för att säkerställa att brister rättas 
till och att goda förslag förverkligas, bland annat genom att 
utvärdera ledningsgruppens information. 

Internkontroll
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Saeid Esmaeilzadeh
Styrelseordförande sedan 
2009

Aktier  2 822 563 A-aktier (via bolag)

Född 1974

Styrelse

Enligt bolagsordningen ska Episurf Medicals styrelse bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter, med upp till två  
suppleanter. Styrelsen består för närvarande av fem personer, inklusive ordföranden. Samtliga styrelseleda möter är 
valda fram till slutet av kommande årsstämma. Nedan förtecknas styrelseledamöterna med uppgift om födelseår, ut-
bildning och erfarenhet, år för inval i styrelsen och övriga pågående uppdrag samt aktieinnehav. Uppdrag i koncernen 
anges inte. Med aktieinnehav i bolaget innefattas eget direkt och indirekt innehav samt närståendes innehav per den 
31 december 2015.

Robert Charpentier
Styrelseledamot sedan 2014

Aktier 5 747 A-aktier 

Född 1965

utbildning och erfarenhet: Robert har en 
magisterexamen från Hanken 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, Kvigos AB, Vator 
Securities AB, Snellman Properties AB, Winston 
AB, Individia Group AB, MA2 AB,  Snellman 
Properties Merikatu Oy, Snellman Properties 
Ruoholahdenkatu Oy, Snellman LKV Oy, Shark 
House Oy, Snellman Properties Ratakatu Oy, 
Aage Skouboes Vej 2 A/S och Vingen Ejendom-
me ApS. Styrelseledamot i AllTele Allmänna 
Svenska Telefonaktiebolaget (publ), Gunilla-
klockan Fastigheter AB, Let Us Care AB och 
OrganoWood AB. Styrelsesuppleant i Snellman 
Properties Finland AB. 

Oberoende: Robert är oberoende i förhållan-
de till bolaget, bolagets ledning och bolagets 
huvudägare. 

utbildning och erfarenhet: Saeid är adjungerad 
professor i materialkemi vid Stockholms univer-
sitet. 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 Inno-
vations AB och tidigare VD för Diamorph AB. Saeid 
är serieentreprenör och har medverkat i uppbygg-
naden av flera forskningsbaserade företag.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i  
Xbrane Bioscience AB, Serendipity Ixora AB, 
Premune AB (publ) och Swecure AB (publ).  
Styrelseledamot i Diamorph AB (publ), Sdiptech AB 
(publ), Serendipity Group AB, Irras AB och  
Nextseal AB. Styrelsesuppleant i Serendip Invest 
AB, Serendipity Ventures AB, Serendipity Inno-
vations AB, VZL Vilande AB, Sprof AB, Leonova 
Consulting AB, OrganoClick AB, Swecure Europe AB,  
Auremune AB, Premune IPR AB, Swecure IPR AB, 
DynaSeal LCT AB och Decicure AB.

Oberoende: Saeid är oberoende i förhållande till 
bolaget och bolagets ledning, men inte oberoende 
i förhållande till bolagets huvudägare.
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Jeppe Magnusson
Styrelseledamot sedan 2012

Aktier  23 650 B-aktier  
(direkt och via bolag)

Född 1952

Förändringar i styrelsen och ledningen under året och efter årets slut 
Inga förändringar har skett under året i styrelsen. Ledningsgruppen har förändrades under året 
genom att Rosemary Cunningham Thomas i juni ersatte Nina Bake som vd samt att Michael 
McEwan avslutade sin anställning i september. Pål Ryfors utsågs till ny CFO i slutet av året.

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 
organisationer så som Nobel Industries, Union 
Carbide, Mölnlycke, SCA Hygiene Products och 
Nobel Biocare, där han ansvarat för forskning 
och utveckling, teknik och innovation, IP, klinisk 
forskning samt marknadsintroduktion av nya 
produkter.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i  
Auremune AB, Premune AB (publ), Premune 
IPR AB och Swecure AB. 

Oberoende: Jeppe är oberoende i förhållande 
till bolaget, bolagets ledning och bolagets 
huvudägare.

Leif Ryd
Styrelseledamot sedan 2009 

Aktier  255 168 A-aktier  
131 454 B-aktier

Född 1949

utbildning och erfarenhet: Leif är ortopedisk 
kirurg och har en lång karriär som klinisk fors-
kare kring ledförslitning (artros) och tidigare 
professor vid Karolinska Institutet. Leifs vikti-
gaste kliniska expertis omfattar degenerativa 
ledsjukdomar i höft och knä samt traumatiska 
skador i knä. Leif är verksam på konsultbasis 
i bolaget såsom Senior Medical Advisor med 
fokus på medicinsk/vetenskaplig utveckling 
och marknadsföring av bolagets produkter 
mot den medicinska professionen.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i 
Aktiebolaget Gile Medicinkonsult. 

Oberoende: Leif är oberoende i förhållande 
till bolagets huvudägare, men inte oberoende i 
förhållande till bolaget och bolagets ledning.

Thomas Nortoft
Styrelseledamot sedan 2010 

Aktier 10 258 B-aktier

Född 1950

utbildning och erfarenhet: Thomas är 
civilekonom från Göteborg. Thomas var tidi-
gare 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 im-
plantat, affärsutveckling, vd USA och Canada. 
Dessförinnan arbetade Thomas som manage-
mentkonsult för Indevo, tio år på Mölnlycke AB 
(SCA) inom ekonomi och finans.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i  
Integrum AB och styrelsepartner Nortoft 
Aktiebolag.

Oberoende: Thomas är oberoende i förhållan-
de till bolaget, bolagets ledning och bolagets 
huvudägare.

Revisorer 
På årsstämman 2015 valdes revisionsbolaget 
KPMG AB till bolagets revisor intill slutet av  
årsstämman 2016. Huvudansvarig revisor är 
auktoriserad revisor Duane Swanson. Duane 
Swanson är född 1959 är auktoriserad revisor 
och medlem i FAR. KPMG AB har kontors- 
adress: Tegelbacken 4, 111 52 Stockholm. 
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Ledning

Rosemary Cunningham Thomas
Vd sedan 2015 

Aktier –

Född 1963

utbildning och erfarenhet: Rosemary Cunningham Thomas har 
en kandidatexamen i farmaci från University of Science i Philad-
elphia samt ekonomi studier vid University of Pennsylvania. Hon 
har bred erfarenhet av att leda bolag genom tillväxtfaser till att 
bli branschledande aktörer med god lönsamhet. Rosemary har 
bland annat varit vd för UK-baserade ToHealth Ltd., interim vd 
för Freehand 2010 Ltd. och general manager & president Europe 
för Galil Medical. Dessförinnan var hon sälj- och marknadschef 
för CR Bard Inc., som är listade på New York-börsen. Rosemary 
har även haft flera nyckelpositioner på Smiths Industries Med 
Systems (i dag Smiths Medical), bland annat som affärsområdes-
chef, sälj- och marknadschef samt kommersiell partneransvarig 
för utvecklingsprojekt.

Pågående uppdrag: Ledamot i Commercial Advisory Board i 
Ieso Digital Health. 

Pål Ryfors, 
CFO sedan 2015

Aktier 16 393 B-aktier

Född 1983

utbildning och erfarenhet: Pål har en kandidatexamen i ekono-
mi från Handelshögskolan i Göteborg. Han har stor erfarenhet 
från ledande befattningar inom finans- och banksektorn både 
i Norden och internationellt. Han kommer närmast från en 
tjänst som CFO på Marginalen Bank, en svensk bank med cirka 
350 anställda, där Pål ansvarade för den strategiska finansiella 
planeringen samt för att leda den finansiella verksamheten och 
implementera affärsutvecklingsprojekt. Tidigare var Pål Head of 
Group Controlling på Hoist Finance. Innan han tillträdde tjänsten 
på Hoist Finance var Pål investment banker på Societe Generale, 
dit han anslöt efter att ha haft flera ledande befattningar vid om-
struktureringen av den svenska verksamheten i Kaupthing Bank.

Pågående uppdrag: –

Jeanette Spångberg
COO sedan 2011

Aktier 1 211 B-aktier

Född 1973

utbildning och erfarenhet: Jeanette är byggnadsingenjör, IT 
och miljö från KTH. Hon har lång erfarenhet inom individan-
passad implantatproduktion, produktionslogistik, produkt- och 
produktionsutveckling från Nobel Biocare där hon arbetat som 
produktionschef, teknikchef och Global Engineering Manager. 
Jeanette har också arbetat mycket med kvalitetssystem bl.a. för 
ISO 9001- och ISO 13485-certifiering samt automatisering och 
systemstöd för individanpassad produktion. Anställd som COO 
sedan 2011.

Pågående uppdrag: –
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Flerårsöversikt – koncernen
Koncernredovisning upprättades första gången i och med årsredovisningen 2013 och koncernförhållande uppstod först då dotterbolagen  
registrerades i mitten av mars 2013. Någon väsentlig verksamhet i dotterbolagen förekom inte under första halvåret 2013.

KSEK Jan–dec 2015 Jan–dec 2014 Jan–dec 2013 Jan–dec 2012 Jan–dec 2011

RESULTATRÄKNING
Rörelsens intäkter 6 645 2 339 1 696 – –
Rörelsens kostnader –50 654 –35 600 –24 976 –16 303 –10 160
Rörelseresultat –44 009 –33 261 –23 280 –16 303 –10 160

Rörelsens finansiella poster 34 347 423 533 523
Resultat efter finansiella poster –43 975 –32 914 –22 857 –15 770 –9 637

Skatt – – – – –
Årets resultat –43 975 –32 914 –22 857 –15 770 –9 637

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 11 046 5 895 4 694 2 526 1 627
Materiella anläggningstillgångar 424 427 519 121 100
Övriga omsättningstillgångar 2 769 2 426 2 341 2 190 865
Kassa och bank 103 961 34 490 68 869 23 075 39 613
Summa tillgångar 118 200 43 238 76 423 27 912 42 205

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 109 934 38 849 71 614 24 392 40 161
Kortfristiga skulder 8 266 4 389 4 809 3 520 2 044
Summa eget kapital och skulder 118 200 43 238 76 423 27 912 42 205
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KSEK Jan–dec 2015 Jan–dec 2014 Jan–dec 2013 Jan–dec 2012 Jan–dec 2011

KASSAFLÖDESANALYS
Kassaflöde från löpande verksamheten –38 039 –31 659 –20 643 –15 045 –9 092
Kassaflöde från investeringsverksamheten –7 376 –2 870 –3 642 –1 493 –1 533
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 114 886 150 70 078 – 43 222
Årets kassaflöde 69 471 –34 379 45 793 –16 538 32 597

NYCKELTAL
Aktiekurs vid årets slut 17,5 35,7 65,5 24,4 22,4
Resultat per aktie (vägt genomsnitt) –3,52 –2,98 –2,09 –2,46 –2,08
Eget kapital per aktie 6,89 4,88 9,00 3,81 6,27
Antal aktier vid årets slut 15 963 305 7 956 579 7 953 986 6 400 000 6 400 000
Genomsnittligt antal aktier under året 12 504 417 11 059 4181 10 919 9291 6 400 0001 4 628 6941

Soliditet, % 93,00 89,80 93,70 87,40 95,90
Antal anställda vid årets slut 18 14 9 6 4
Kassa och likvida medel vid årets slut 103 961 34 490 68 869 23 075 39 613
Årets kassaflöde 69 471 –34 379 45 793 –16 538 32 597
Investeringar i immateriella tillgångar 7 248 2 831 3 174 1 446 1 441
Investeringar i materiella tillgångar 129 39 468 47 92

1) Historiska siffror omräknade enligt IAS 33.

Flerårsöversikt – koncernen, fortsättning 
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Koncernens resultaträkning

SEK Not Jan–dec 2015 Jan–dec 2014

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 1 016 462 173 026
Övriga rörelseintäkter 6 5 628 598 2 166 468
Summa rörelsens intäkter 6 645 060 2 339 494

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 8 –21 584 339 –21 302 806
Personalkostnader 9 –26 834 214 –12 536 904
Avskrivningar materiella  och                                               
immateriella anläggningstillgångar –2 235 026 –1 761 043
Summa rörelsens kostnader –50 653 579 –35 600 753

Rörelseresultat –44 008 519 –33 261 259

Finansiella intäkter 7 34 544 353 322
Finansiella kostnader 7 –687 –6 484
Resultat från finansiella poster –43 974 662 –32 914 421

Resultat före skatt –43 974 662 –32 914 421

Inkomstskatt 10 – –
Årets resultat –43 974 662 –32 914 421

SEK Not Jan–dec 2015 Jan–dec 2014

Årets resultat –43 974 662 –32 914 421

Övrigt totalresultat för året:
Övrigt totalresultat för perioden,  
netto efter skatt 173 229 –
Summa totalresultat för perioden –43 801 433 –32 914 421

Årets resultat och totalresultat hänförligt
Moderföretagets aktieägare –43 801 433 –32 914 421
Resultat per aktie före  
och efter utspädning –3,52 –2,98
Genomsnittligt antal aktier 12 504 417 11 059 4181

1) Historiska siffror omräknade enligt IAS 33.

Koncernens rapport  
över totalresultatet
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Koncernens balansräkning

SEK Not 31 dec 2015 31 dec 2014

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Balanserade utgifter 4 660 637 483 702
Patent 11 6 385 717 5 411 307
Summa immateriella anläggningstillgångar               11 046 354 5 895 009

Inventarier och verktyg 12 423 838 426 682
Summa materiella anläggningstillgångar               423 838 426 682

Summa anläggningstillgångar               11 470 192 6 321 691

Omsättningstillgångar
Varulager 15 1 154 578 1 473 664
Kundfordringar 14 199 864 24 344
Övriga fordringar 869 741 468 558
Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter 16 545 064 460 331
Likvida medel 103 960 776 34 489 799
Summa omsättningstillgångar 106 730 023 36 916 696

SUMMA TILLGÅNGAR 118 200 215 43 238 387

SEK Not 31 dec 2015 31 dec 2014

EGET KAPITAL
Eget kapital som kan hänföras  
till moderföretagets ägare
Aktiekapital 17 4 788 991 2 386 974
Övrigt tillskjutet kapital 17 237 044 614 124 560 235
Reserver 173 229 –
Upparbetat resultat inklusive årets resultat –132 072 295 –88 097 632
Summa eget kapital 109 934 539 38 849 577

SKULDER
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 787 912 1 089 888
Övriga skulder 18 1 745 361 678 925
Upplupna kostnader  
och förutbetalda intäkter 19 4 732 403 2 619 997
Summa kortfristiga skulder 8 265 676 4 388 810

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 118 200 215 43 238 387

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Ställda säkerheter Inga Inga
Eventualförpliktelser Inga Inga



EPISURF MEDICAL | ÅRSREDOVISNING 2015

[53]

Koncernens rapport över förändring i eget kapital

Hänförligt till moderföretagets aktieägare

SEK Aktiekapital
Övrigt  

tillskjutet kapital Reserver

Balanserat  
resultat inklusive 

årets resultat Summa eget kapital

Ingående balans per 1 januari 2014 2 386 196 124 410 878 – –55 183 211 71 613 861
Totalresultat –
Årets resultat –32 914 421 –32 914 421
Övrigt totalresultat
Inga poster att redovisa
Summa totalresultat – – – –32 914 421 –32 914 421

Transaktioner med aktieägare
Nyemission, netto efter kostnader 778 149 357 – – 150 135
Summa transaktioner med aktieägare 778 149 357 – – 150 135
Utgående balans per 31 december 2014 2 386 974 124 560 235 – –88 097 632 38 849 575

Ingående balans per 1 januari 2015 2 386 974 124 560 235 – –88 097 632 38 849 575
Totalresultat
Årets resultat – – 173 229 –43 974 663 –43 801 434
Övrigt totalresultat
Inga poster att redovisa
Summa totalresultat 173 229 –43 974 663 –43 801 434

Transaktioner med aktieägare

Nyemission, netto efter kostnader 2 402 017 112 484 379 – – 114 886 396
Summa transaktioner med aktieägare 2 402 017 112 484 379 – – 114 886 396
Utgående balans per 31 december 2015 4 788 991 237 044 614 173 229 –132 072 295 109 934 539
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SEK Jan–dec 2015 Jan–dec 2014

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Rörelseresultat –44 008 519 –33 261 259
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
  Återläggning av avskrivningar 2 235 026 1 761 043
Erhållen ränta 34 544 353 322
Erlagd ränta –687 –6 484
Betald skatt – –
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapitalet –41 739 636 –31 153 378

Förändringar i rörelsekapitalet
Förändring varulager och pågående arbete 319 086 –934 184

Förändring kundfordringar –175 520 –8 927

Förändring övriga kortfristiga fordringar –493 057 857 027
Förändring övriga kortfristiga skulder 3 352 071 470 793
Förändring leverantörsskulder 698 024 –890 757
Summa förändringar i rörelsekapital 3 700 604 –506 048
Kassaflöde från den löpande verksamheten –38 039 032 –31 659 426

SEK Jan–dec 2015 Jan–dec 2014

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella tillgångar –7 247 777 –2 830 838
Investeringar i materiella tillgångar –128 610 –38 699
Kassaflöde från investeringsverksamheten –7 376 387 –2 869 537

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Nyemission 114 886 396 150 135
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 114 886 396 150 135

Periodens kassaflöde 69 470 977 –34 378 828
Likvida medel vid periodens början 34 489 799 68 868 627
Likvida medel vid periodens slut 103 960 776 34 489 799

Koncernens rapport över kassaflöden
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Moderföretagets  
resultaträkning

SEK Not Jan–dec 2015 Jan–dec 2014

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 6 754 609 195 978
Övriga rörelseintäkter 6 5 627 648 2 166 468
Summa rörelsens intäkter 6 382 257 2 362 446

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 8 –12 949 289 –16 537 846
Personalkostnader 9 –14 968 281 –9 401 693
Avskrivningar materiella  och  
immateriella anläggningstillgångar –589 997 –126 730
Summa rörelsens kostnader –28 507 567 –26 066 269

Rörelseresultat –22 125 310 –23 703 823

Ränteintäkter och liknande resultatposter 7 415 906 577 725
Räntekostnader  
och liknande resultatposter 7 –405 –5 239
Resultat från finansiella poster –21 709 809 –23 131 337

Resultat före bokslutsdispositioner  
och skatt –21 709 809 –23 131 337

Bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag –7 054 000 –3 446 000
Resultat före skatt –28 763 809 –26 577 337

Skatt på årets resultat 10 – –
Årets resultat –28 763 809 –26 577 337

SEK Not Jan–dec 2015 Jan–dec 2014

Årets resultat –28 763 809 –26 577 337

Övrigt totalresultat
Övrigt totalresultat, netto efter skatt – –
Summa totalresultat –28 763 809 –26 577 337

Moderföretagets rapport  
över övrigt totalresultat
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Moderföretagets balansräkning

SEK Not 31 dec 2015 31 dec 2014

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter 15 4 660 637 483 702
Patent 11 – –
Summa Immateriella  
anläggningstillgångar 4 660 637 483 702

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 12 281 547 408 745
Summa materiella anläggningstillgångar 281 547 408 745

Finansiella anläggningstillgångar 
Andelar i koncernföretag 13 16 128 375 6 100 000
Långfristiga fordringar hos koncernföretag 11 740 509 12 051 689
Summa  finansiella anläggningstillgångar 27 868 884 18 151 689

Summa anläggningstillgångar 32 811 068 19 044 136

Omsättningstillgångar
Övriga fordringar 356 533 233 043
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 277 319 395 037

633 852 628 080

Likvida medel, tillgodohavande hos bank 101 963 730 28 603 699
Summa omsättningstillgångar 102 597 582 29 231 779

SUMMA TILLGÅNGAR 135 408 650 48 275 915

SEK Not 31 dec 2015 31 dec 2014

EGET KAPITAL
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 17 4 788 991 2 386 974
Summa bundet eget kapital 4 788 991 2 386 974

Fritt eget kapital
Överkursfond 17 235 844 614 123 360 235
Balanserat resultat –80 546 687 –53 969 350
Periodens resultat –28 763 809 –26 577 337
Summa fritt eget kapital 126 534 118 42 813 548

Summa eget kapital                                              131 323 109 45 200 522

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 640 962 458 247
Övriga skulder 18 556 315 394 728
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 2 888 264 2 222 418
Summa kortfristiga skulder 4 085 541 3 075 393

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 135 408 650 48 275 915

Ställda säkerheter Inga Inga
Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Moderföretagets rapport över förändring i eget kapital

SEK Aktiekapital Överkursfond
Balanserat  

resultat Årets resultat Totalt

Ingående balans per 1 januari 2014 2 386 196 123 210 878 –31 126 515 –22 842 835 71 627 724
Totalresultat
Årets resultat –26 577 337 –26 577 337
Resultatdisposition enligt beslut vid bolagsstämma

  Resultat balanserat i ny räkning –22 842 835 22 842 835 –
Övrigt totalresultat – – –
Summa totalresultat –22 842 835 –3 734 502 –26 577 337

Transaktioner med aktieägare
Nyemission, netto efter kostnader 778 149 357 150 135
Summa transaktioner med aktieägare 778 149 357 150 135

Utgående balans per 31 december 2014 2 386 974 123 360 235 –53 969 350 –26 577 337 45 200 522

Ingående balans per 1 januari 2015 2 386 974 123 360 235 –53 969 350 –26 577 337 45 200 522
Totalresultat

Årets resultat –28 763 809 –28 763 809
Resultatdisposition enligt beslut vid bolagsstämma
  Resultat balanserat i ny räkning –26 577 337 26 577 337 –
Övrigt totalresultat – – –
Summa totalresultat –26 577 337 –2 186 472 –28 763 809

Transaktioner med aktieägare
Nyemission, netto efter kostnader 2 402 017 112 484 379 114 886 396
Summa transaktioner med aktieägare 2 402 017 112 484 379 114 886 396

Utgående balans per 31 december 2015 4 788 991 235 844 614 –80 546 687 –28 763 809 131 323 109
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SEK Jan–dec 2015 Jan–dec 2014

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Rörelseresultat –22 125 310 –23 703 823
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
  Avsättningar, ej kassapåverkande –6 464 003 –3 319 270
Erhållen ränta 415 906 577 725
Erlagd ränta –405 –5 239
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapitalet –28 173 812 –26 450 607

Förändringar i rörelsekapitalet

Förändring övriga kortfristiga fordringar –5 779 927 998

Förändring kortfristiga skulder 857 699 –118 555
Förändring leverantörsskulder 182 715 –1 433 353
Summa förändringar i rörelsekapitalet 1 034 635 –623 910

Kassaflöde från den löpande verksamheten –27 139 177 –27 074 517

SEK Jan–dec 2015 Jan–dec 2014

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella tillgångar –4 643 111 –483 702
Investeringar/försäljning i materiella tillgångar 3 378 –16 274
Förändring finansiella tillgångar –9 747 455 –12 656 617
Kassaflöde från investeringsverksamheten –14 387 188 –13 156 593

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Nyemission 114 886 396 150 135
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 114 886 396 150 135

Periodens kassaflöde 73 360 031 –40 080 975
Likvida medel vid periodens början 28 603 699 68 684 673
Likvida medel vid periodens slut 101 963 730 28 603 698

Moderföretagets kassaflödesanalys
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Not 1 Allmän information

Episurf Medical AB (publ) koncernen är en svensk medicin teknisk koncern som syftar till 
att hjälpa människor med ledvärk att leva mer aktivt liv genom att ge dem effektiva och 
individanpassade behandlingar. Den patientspecifika tekniken är utvecklad tillsammans med 
ledande universitet och kliniska centra i Sverige. 
Moderföretaget är ett aktiebolag som är registrerat i Sverige och har sitt säte i Stockholm. 
Besöksadressen till huvudkontoret är Stora Skuggans väg 11, Stockholm. 

Den 20 april 2016 har denna koncernredovisning och årsredovisning godkänts av styrel-
sen för offentliggörande. 

Samtliga belopp redovisas i SEK om inte annat anges. Uppgifterna inom parentes avser 
föregående år. 

Not 2 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper

2.1 Grund för rapporternas upprättande
Koncernredovisningen för Episurf Medical AB (publ) AB koncernen har upprättats i enlighet 
med International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av EU samt RFR 1 
Kompletterande redovisningsregler för koncerner samt Årsredovisningslagen.  

Koncernredovisningen har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden förutom finan-
siella 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. Moderföretagets redovisning är upprättad i enlighet med RFR 2, Redo-
visning för juridiska personer och Årsredovisningslagen. I de fall moderföretaget tillämpar 
andra redovisningsprinciper än koncernen anges detta separat i slutet av denna not. 

Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver användning av en del viktiga 
uppskattningar för redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedöm ningar 

vid tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper. De områden som innefattar en hög 
grad av bedömning, som är komplexa eller sådana områden där antaganden och uppskatt-
ningar är av väsentlig betydelse för koncernredovisningen anges i not 4 Kritiska bedömning-
ar och uppskattningar. 

Standarder, ändringar och tolkningar av befintliga standarder som ännu inte har trätt i 
kraft och som inte har tillämpats i förtid av Episurf Medical AB (publ) 

Vid upprättandet av koncernredovisningen per 31 december 2015 har ett flertal standar-
der och tolkningar publicerats vilka ännu inte trätt ikraft och vilka är tillämpliga för Episurf 
Medical AB (publ). 

Nedan anges nya och ändrade standarder och tolkningar som har publicerats men som 
träder i kraft senare än 1 januari 2015.

IFRS 16 ”Leases”
Ny standard avseende redovisning av leasing. För leasetagare försvinner klassificeringen 
enligt IAS 17 i operationell och finansiell leasing och ersätts med en modell där tillgångar 
och skulder för alla leasingavtal ska redovisas i balansräkningen. Undantag för redovisning 
i balansräkningen finns för leasingkontrakt av mindre värde samt kontrakt som har en 
löptid på högst 12 månader. I resultaträkningen ska avskrivningar redovisas separat från 
räntekostnader hänförliga till leasingskulden. Det bedöms inte bli några stora förändringar 
för lease givare utan reglerna i IAS 17 behålls i princip med undantag för tillkommande upp-
lysningskrav. IFRS 16 ska tillämpas på räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2019 eller 
senare. Det finns dock ännu ingen tidpunkt för godkännande satt av EU.

 
IFRS 9 ”Finansiella instrument”
IFRS 9 hanterar klassificering, värdering och redovisning av finansiella tillgångar och skulder. 
IFRS 9 ersätter de delar i IAS 39 som är relaterade till klassificering och värdering av finansiel-
la instrument. IFRS 9 anger att finansiella tillgångar ska klassificeras i tre värderingskate-
gorier, upplupet anskaffningsvärde, verkligt värde över totalresultatet eller verkligt värde 
över resultaträkningen. Klassificeringen beror på företagets affärsmodell och instrumentets 
karaktäristika. Standarden ska tillämpas för räkenskapsår som påbörjas 1 januari 2018. 
Koncernen har ännu inte utvärderat effekterna av införandet av standarden.

Redovisningsprinciper samt noter 
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IFRS 10 ”Koncernredovisning”
IFRS 10 bygger på redan existerade principer för hur man definierar kontroll i samband med 
konsolidering av koncern. Standarden ger ytterligare vägledning för att fastställa när kontroll 
över ett annat företag föreligger. 

IFRS 12 ”Upplysningar om andelar i andra företag”
IFRS 12 omfattar upplysningskrav för alla former av innehav i andra företag, så som dotter-
företag, samarbetsarrangemang, intresseföretag och ej konsoliderade strukturerade företag. 

IFRS 15 ”Revenue from contracts with customers”
IFRS 15 behandlar hur redovisningen av intäkter ska ske. En intäkt ska enligt IFRS 15 redovi-
sas när kunden erhåller kon trollen 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 regle-
ring, osäkerheter kopplade till intäktsredovisning samt kassaflöde hänförligt till företagets 
kundkontrakt. IFRS 15 ersätter IAS 18 Intäkter samt IAS 11 Entreprenadavtal. IFRS 15 träder 
i kraft den 1 januari 2017. Koncernen har ännu inte utvärderat effekterna av införandet av 
standarden.

Inga andra IFRS eller IFRIC-tolkningar som ännu inte trätt i kraft förväntas få någon  
väsentlig påverkan på koncernen.

 
2.2 Koncernredovisning
Dotterföretag
Dotterföretag är alla de företag där koncernen har rätten att utforma finansiella och operati-
va strategier på ett sätt som vanligen följer med ett aktieinnehav som överstiger 50 procent 
av aktiernas eller andelarnas röstvärde eller där koncernen genom avtal ensam utövar ett 
bestämmande inflytande. Dotter företag inkluderas i koncernredovisningen från och med 
den dag då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur koncern-
redovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör. 

Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens förvärv av dotterföretag. 
Anskaffningsvärdet för ett förvärv utgörs av verkligt värde på tillgångar som lämnats som 
ersätt ning, emitterade eget kapitalinstrument och uppkomna eller övertagna skulder per 
överlåtelsedagen, plus utgifter som är direkt hänförbara till förvärvet. Identifierbara förvär-
vade tillgångar och övertagna skulder och eventual förpliktelser i ett rörelseförvärv värderas 
inledningsvis till verkliga värden på förvärvsdagen, oavsett omfattning på eventuellt 
minoritets intresse. Det överskott som utgörs av skillnaden mellan anskaffningsvärdet och 
det verkliga värdet på koncernens andel av identifierbara förvärvade tillgångar, skulder och 
eventualförpliktelser redovisas som goodwill. Om anskaff nings värdet understiger verkligt 
värde för det förvärvade dotterbolagets tillgångar, skulder och eventualförpliktelser redovi-
sas mellanskillnaden direkt i resultaträkningen. 

Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade vinster på transaktio-
ner mellan koncernbolag elimineras. Även orealiserade förluster elimineras, men eventuella 
förluster betraktas som en indikation på att ett nedskrivningsbehov kan föreligga. Redo-
visningsprinciperna för dotterföretag har i förekommande fall ändrats för att garantera en 
konsekvent tillämpning av Koncernens principer. 

I nuläget har koncernen inga dotterföretag med aktieägare utan bestämmande inflytan-
de. De svenska dotterföretagen som finns i koncernen bildades under 2013 och det tyska 
och engelska dotterbolaget bildades under 2015. 

2.3 Segmentrapportering
Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer med den interna rapporte-
ring som lämnas till den högste verkställande beslutsfattaren. Den högste verkställande 
beslutsfattaren är den funktion som ansvarar för tilldelning av resurser och bedömning av 
rörelsesegmentens resultat. I koncernen har denna funktion identifierats som styrelsen 
tillsammans med vd. I nuläget följs verksamheten upp utifrån koncernen som helhet, varför 
upplysningar lämnas för ett segment.

2.4 Omräkning av utländsk valuta
Funktionell valuta och rapportvaluta
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna i koncernen är värdera-
de i den valuta som används i den ekonomiska miljö där respektive företag huvudsakligen är 
verksamt (funktionell valuta). I koncernredovisningen används svenska kronor (SEK), som är 
moderföretagets samt dotterföretagets funktionella valuta och rapportvaluta. 

Transaktioner och balansposter
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt de valutakur-
ser som gäller på transaktions dagen. Valutakursvinster och förluster som uppkommer vid 
betalning av sådana transaktioner och vid omräkning av monetära tillgångar och skulder i 
utländsk valuta till balans dagens kurs, redovisas i resultaträkningen. Valutakursdiffe renser 
på utlåning och upplåning redovisas i finansnettot, medan övriga valutakursdifferenser ingår 
i rörelseresultatet. 

I nuläget har koncernen ingen upplåning eller utlåning i utländsk valuta, endast rörelsere-
laterade balansposter. 

2.5 Immateriella tillgångar 
Patent
Förvärvade patent redovisas till anskaffningsvärde. Patenten har en bestämbar nyttjan-
deperiod och redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar. 
Avskrivningar görs linjärt för att fördela kostnaden för patenten över dess bedömda nyttjan-
deperiod (5 år). 
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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: 
»  Det är tekniskt möjligt att färdigställa produkten så att den kan användas 
»  Företagets avsikt är att färdigställa produkten och att använda eller sälja den 
»  Det finns förutsättningar att använda eller sälja produkten 
»  Det kan visas hur produkten genererar troliga framtida ekonomiska fördelar 
»  Adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för  att fullfölja utvecklingen och för att 

använda eller sälja produkten finns tillgängliga 
»   De utgifter som är hänförliga till produkten under dess utveckling kan beräknas på ett 

tillförlitligt sätt 
Direkt hänförbara utgifter som balanseras som en del av aktiverade utvecklingsutgifter 

innefattar utgifter för anställda och en skälig andel av indirekta kostnader. 
Övriga utvecklingsutgifter som inte uppfyller dessa kriterier, kostnadsförs när de upp-

står. Utvecklingsutgifter som tidigare kostnadsförts redovisas inte som tillgång i efterföljan-
de period. 

Bolaget bedömde vid ingången av kvartal fyra 2014 att samtliga ovan kriterier nu var upp-
fyllda varför nedlagda kostnader för utveckling började aktiveras from 1 oktober 2014.

Bolaget har börjat skriva av på de balanserade utvecklingsutgifter som avser de utveck-
lingsprojekt eller färdigutvecklade produkter som börjat generera intäkter. Avskrivningar 
görs linjärt för att fördela kostnaden över dess bedömda nyttjandeperiod (5 år).

Eventuellt nedskrivningsbehov av balanserade utvecklingsutgifter prövas minst årligen 
av bolaget.

2.6 Materiella anläggningstillgångar
Alla materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för av-
skrivningar och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan 
hän föras till förvärvet av tillgången. 

Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde eller redovisas som en se-
parat tillgång, beroende på vilket som är lämpligt, endast då det är sannolikt att de framtida 
ekonomiska förmåner som är förknippade med tillgången kommer att komma koncernen 
tillgodo och tillgångens anskaff ningsvärde kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Redovisat värde 
för den ersatta delen tas bort från balansräkningen. Alla andra former av reparationer och 
underhåll redovisas som kostnader i resultaträkningen under den period de uppkommer. 

Avskrivningar på andra tillgångar, för att fördela deras anskaffningsvärde ner till det be-
räknade restvärdet över den beräknade nyttjandeperioden, görs linjärt enligt följande:

 
Inventarier 5 år 
Tillgångarnas restvärde och nyttjandeperioder prövas varje balansdag och justeras vid 

behov. En tillgångs redovisade värde skrivs omgående ner till dess återvinningsvärde om 
tillgångens redovisade värde överstiger dess bedömda återvinningsvärde. 

Vinster och förluster vid avyttring fastställs genom en jämförelse mellan försäljnings-
intäkten och det redovisade värdet och redovisas i Övriga rörelseintäkter respektive Övriga 
rörelsekostnader i resultaträkningen.

2.7  Nedskrivningar av icke-finansiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar och sådana immateriella tillgångar som skrivs av bedöms 
med avseende på värdenedgång närhelst händelser eller förändringar i förhållanden indike-
rar att det redovisade värdet kanske inte är återvinningsbart. En nedskrivning görs med det 
belopp varmed tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. Återvin-
ningsvärdet är det högre av tillgångens verkliga värde minskat med försäljningskostnader 
och dess nyttjandevärde. 

Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på de lägsta nivåer där det 
finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). För materiella och 
immateriella anläggningstillgångar, som tidigare har skrivits ner, görs per varje balansdag en 
prövning av om återföring bör göras. 

2.8 Finansiella instrument
Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar och skulder i följande kategorier: finansiella 
tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen, lånefordringar och 
kundfordringar, finansiella tillgångar som kan säljas samt övriga finansiella skulder. Klassi-
ficeringen är beroende av för vilket syfte den finansiella tillgången förvärvades. Ledningen 
fastställer klassificeringen av de finansiella tillgångarna vid det första redovisningstillfället 
och omprövar detta beslut vid varje rapporteringstillfälle. I nuläget finns endast kundford-
ringar, övriga fordringar, kassa och bank, leverantörs skulder och övriga skulder. 

Lånefordringar och kundfordringar 
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är derivat, som har 
fastställda eller fastställbara betalningar och som inte är noterade på en aktiv marknad. De 
ingår i omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader 
efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Lånefordringar och kund-
fordringar redovisas som kundfordringar, övriga fordringar respektive andra långfristiga 
fordringar i balansräkningen. Även likvida medel ingår i denna kategori. En nedskrivning av 
kundfordringar redovisas bland övriga externa kostnader. 

Övriga finansiella skulder
I nuläget innehar koncernen endast leverantörsskulder och övriga skulder, vilka klassificeras 
som övriga finansiella skulder. Se även beskrivning av redovisningsprinciper i avsnitt 2.13 
nedan. 
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2.9 Varulager
Varulagret redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. 
Anskaffningsvärdet fastställs med användning av först in, först ut-metoden (FIFU). Anskaff-
ningsvärdet för handelsvaror består av kostnad för inköp av varorna. Lånekostnader ingår 
inte. Varulagret består till största del av kablar och andra verktyg som används till bolagets 
tjänster. Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade försäljningspriset i den löpande verk-
samheten, med avdrag för tillämpliga rörliga försäljningskostnader. Erforderlig avsättning för 
inkurans har gjorts efter individuell bedömning. 

2.10 Kundfordringar
Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaff-
ningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell reservering 
för värdeminskning. En reservering för värdeminskning av kundfordringar görs när det finns 
objektiva bevis för att koncernen inte kommer att kunna erhålla alla belopp som är förfallna 
enligt fordringarnas ursprungliga villkor. Väsentliga finansiella svårigheter hos gäldenären, 
sannolikhet för att gäldenären kommer att gå i konkurs eller genomgå finansiell rekonstruk-
tion och uteblivna eller försenade betalningar (förfallna sedan mer än 60 dagar) betraktas 
som indikatorer på att ett nedskrivningsbehov av en kundfordran kan föreligga. Reserve-
ringens storlek utgörs av skillnaden mellan tillgångens redo visade värde och nuvärdet av 
bedömda framtida kassaflöden, diskonterade med den ursprungliga effektiva räntan. Såväl 
förluster avseende kundfordringar som återvunna tidigare nedskrivna kundfordringar redo-
visas i posen försäljningskostnader i resultaträkningen. 

Redovisat värde för kundfordringar, efter eventuella nedskrivningar, förutsätts motsvara 
dess verkliga värde, eftersom denna post är kortfristig i sin natur. 

Diskontering sker inte då löptiden är kort.

2.11 Likvida medel
I likvida medel ingår kassa, banktillgodohavanden, övriga kortfristiga placeringar med för-
fallodag inom tre månader från anskaffningstidpunkten.  

2.12 Aktiekapital
Stamaktier klassificeras som eget kapital. Transaktionskostnader som direkt kan hänföras 
till emission av nya aktier redovisas, netto efter skatt, i eget kapital bland Övrigt tillskjutet 
kapital på separat rad som ett avdrag från emissionslikviden.  

2.13 Leverantörsskulder
Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaff-
ningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. Redovisat värde för leverantörs skulder 
förutsätts motsvara dess verkliga värde, eftersom denna post är kortfristig till sin natur. 

Diskontering sker inte då löptiden är kort.

2.14 Aktuell och uppskjuten skatt 
Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de skatteregler som på balansdagen 
är beslutade eller i praktiken beslutade i de länder där moderföretagets dotterföretag är 
verksamma och genererar skattepliktiga intäkter. Ledningen utvärderar regelbundet de 
yrkanden som gjorts i självdeklarationer avseende situationer där tillämpliga skatteregler är 
föremål för tolkning och gör, när så bedöms lämpligt, avsättningar för belopp som troligen 
ska betalas till skattemyndigheten. 

Uppskjuten skatt redovisas i sin helhet, enligt balansräkningsmetoden, på alla temporära 
skillnader som uppkommer mellan det skattemässiga värdet på tillgångar och skulder och 
dessas redovisade värden i koncernredovisningen. Den uppskjutna skatten redovisas emel-
lertid inte om den uppstår till följd av en transaktion som utgör den första redovisningen 
av en tillgång eller skuld som inte är ett rörelseförvärv och som, vid tidpunkten för trans-
aktionen, varken påverkar redovisat eller skattemässigt resultat. Uppskjuten inkomstskatt 
beräknas med tillämpning av skattesatser (och -lagar) som har beslutats eller aviserats per 
balansdagen och som förväntas gälla när den berörda uppskjutna skattefordran realiseras 
eller den uppskjutna skatteskulden regleras. 

Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skatte-
mässiga överskott kommer att finnas tillgängliga, mot vilka de temporära skillnaderna kan 
utnyttjas. 

Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader som uppkommer på andelar i dotter-
företag, förutom där tidpunkten för återföring av den temporära skillnaden kan styras av 
Koncernen och det är sannolikt att den temporära skillnaden inte kommer att återföras 
inom överskådlig framtid.

2.15 Ersättningar till anställda
Ersättning till anställda i form av lön och pension redovisad som kostnad under den period 
när de anställda utfört de tjänster ersättningen avser. 

Pensionsförpliktelser
Koncernföretagen har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. 

För avgiftsbestämda pensionsplaner betalar Episurf Medical AB (publ) avgifter till 
offentligt eller privat administrerade pensionsförsäkringsplaner på obligatorisk, avtalsenlig 
eller frivillig basis. Koncernen har inga ytterligare betalningsförpliktelser när avgifterna väl är 
betalda. Avgifterna redovisas som personal  kostnader när de förfaller till betalning. Förut-
betalda avgifter redovisas som en tillgång i den utsträckning som kontant återbetalning eller 
minskning av framtida betalningar kan komma koncernen tillgodo. 

Aktierelaterade förmåner
Årsstämman beslutade den 6 maj 2015 att införa ett incitamentsprogram för för samtliga 
anställda. Incitamentsprogrammet innebär att en anställd i stället för bonus kan välja att 
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teckna B-aktier i bolaget. En anställd som kan erhålla bonus utöver sin fasta lön kan, om 
denne tilldelas bonus för visst räkenskapsår, välja att i stället för att erhålla ett kontantbe-
lopp motsvarande tilldelad bonus välja att erhålla det dubbla bonusbeloppet förutsatt att 
den anställde tecknar aktier i bolaget för det erhållna beloppet. 

Se upplysningar under not 17 avseende detta personaloptionsprogram.

Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägning utgår när en anställds anställning sagts upp av Episurf Medical 
AB (publ) före normal pensionstidpunkt eller då en anställd accepterar frivillig avgång i 
utbyte mot sådana ersättningar. Episurf Medical AB (publ) redovisar avgångsvederlag när 
koncernen bevisligen är förpliktad endera att säga upp anställda enligt en detaljerad formell 
plan utan möjlighet till återkallande, eller att lämna ersättningar vid uppsägning som resultat 
av ett erbjudande som gjorts för att uppmuntra till frivillig avgång. Förmåner som förfaller 
mer än 12 månader efter balansdagen diskonteras till nuvärde. 

2.16 Avsättningar
Avsättningar redovisas när koncernen har en legal eller informell förpliktelse till följd av 
tidigare händelser, det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att 
reglera åtagandet, och beloppet har beräknats på ett tillförlitligt sätt. Inga avsättningar görs 
för framtida rörelseförluster. 

Avsättningarna värderas till nuvärdet av det belopp som förväntas krävas för att reglera 
förpliktelsen. Härvid används en diskonteringsränta före skatt som återspeglar en aktuell 
marknadsbedömning av det tidsberoende värdet av pengar och de risker som är förknippa-
de med avsättningen. Den ökning av avsättningen som beror på att tid förflyter redovisas 
som räntekostnad. 

I nuläget redovisar koncernen inte några avsättningar men i takt med att försäljningen 
ökar kommer bedömning avseende bland annat garantiåtaganden att beaktas. 

2.17 Intäktsredovisning
Försäljning av varor
Koncernens intäkter genereras från försäljning av produkter. Försäljningen sker till företag. 
Produktsortimentet utgörs av egenutvecklade produkter. Koncernen kommer eventuellt 
även att sälja på licens andra externt utvecklade medicintekniska produkter. 

Intäkter innefattar det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas för 
sålda varor i koncernens löpande verksamhet. Intäkterna redovisas netto med avdrag för 
mer värdeskatt, returer och rabatter. Koncernen redovisar en intäkt när dess belopp kan 
mätas på ett tillförlitligt sätt och det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer 
att tillfalla företaget. Denna tidpunkt sammanfaller med leverans av varan till kund. 

Statliga stöd
Erhållna statliga stöd för Forsknings- och utvecklingsprojekt intäktsförs såsom övrig rörelse-
intäkt, i takt med att kostnader uppkommer som de statliga stöden är avsedda att täcka. 

Ränteintäkter
Ränteintäkter intäktsredovisas fördelat över löptiden med tillämpning av effektivräntemetoden.

2.18 Leasing
Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna med ägande behålls av leasegivaren 
klassificeras som operationell leasing. Betalningar som görs under leasingperioden (efter 
avdrag för eventuella incitament från leasegivaren) kostnadsförs i resultaträkningen linjärt 
över leasingperioden. 

I nuläget innehar koncernen begränsat med leasingkontrakt, vilka samtliga är operationella. 

2.19 Utdelningar
Utdelning till moderföretagets aktieägare redovisas som skuld i koncernens finansiella  
rapporter i den period då utdelningen godkänns av moderföretagets aktieägare. 

2.20 Moderföretagets redovisningsprinciper 
Moderföretaget tillämpar Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings 
rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Moderföretaget tillämpar andra 
redovisningsprinciper än koncernen i de fall som anges nedan.

Uppställningsform för resultat- och balansräkning
Moderföretaget använder de uppställningsformer som anges i årsredovisningslagen, vilket 
bland annat medför att en annan presentation av eget kapital tillämpas. I övrigt presenteras 
resultat och balansräkning på samma sätt som i koncernen. Vissa benämningar i resultaträk-
ningen avviker mellan koncern och moderföretag, vilket har koppling till de begrepp som an-
vänds i årsredovisningslagen respektive i IFRS-standarder. Eventuella avsättningar redovisas 
i moderföretaget under separat rubrik. 

Aktier i dotterbolag
Aktier i dotterbolag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivning-
ar. Erhållna utdelningar redovisas som intäkter när rätten att erhålla betalning har fastställts. 
Därefter sker en nedskrivningsprövning av andelarna till vilket utdelningen hänförs. 

När det finns en indikation på att aktier och andelar i dotter bolag minskat i värde görs en 
beräkning av återvinningsvärdet. Är detta lägre än det redovisade värdet görs en nedskriv-
ning. Nedskrivningar redovisas i posten Resultat från andelar i koncernbolag. 
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Koncernbidrag och aktieägartillskott
Lämnade aktieägartillskott redovisas som en ökning av värdet på aktier och andelar. En 
bedömning görs därefter av huruvida det föreligger ett behov av nedskrivning av värdet på 
aktier och andelar ifråga. 

Ett koncernbidrag som moderföretaget erhåller från ett dotterföretag redovisas enligt 
samma principer som sedvanliga utdelningar från dotterföretag, vilket innebär att koncern-
bidraget redovisas som en finansiell intäkt. Koncernbidrag lämnade från moderföretag till 
dotterföretag redovisas som ökning av andelar i koncernföretag.

Not 3 Finansiell riskhantering

3.1 Finansiella riskfaktorer
Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker: marknadsrisk (viss valu-
tarisk), kreditrisk och likviditetsrisk. Koncernens övergripande riskhanteringspolicy fokuserar 
på att minimera potentiella ogynnsamma effekter på Koncernens finansiella resultat. 

De finansiella risker som identifierats är främst en viss valutarisk på grund av handel med 
utlandet. 

Riskhanteringen sköts av verkställande direktören i samråd med ekonomiavdelningen, 
utifrån riktlinjer fastställda av styrelsen. Verkställande direktören i samråd med ekonomi-
avdelningen identifierar, utvärderar och säkrar finansiella risker i nära samarbete med andra 
ledande befattningshavare inom koncernen. 

a) Marknadsrisk
Valutarisk
Koncernen utsätts för valutarisker som uppstår från olika valutaexponeringar, framför allt avse-
ende transaktioner inom EU. Episurf Medical ABs (publ) redovisning sker i svenska kronor och 
funktionell valuta i moderföretag samt att de svenska dotterföretag i koncernen är i svenska kro-
nor. Utländska dotterföretag redovisas i sin egen valuta och konverteras in i koncernredovisning-
en med gällande kurser på balansdagen för balansräkning och med genomsnittlig valutakurs 
under räkenskapsåret för resultaträkning. Uppkomna kursdifferenser redovisas i koncernredo-
visningen under ”Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt ” i koncernresultaträkningen.

 
b) Kreditrisk
Kreditrisk hanteras på koncernnivå. Kreditrisk uppstår genom likvida medel, och tillgodo-
havanden hos banker och finansinstitut samt kreditexponeringar gentemot Koncernens 
kunder, inklusive utestående fordringar och avtalade transaktioner. 

Den maximala kreditriskexponeringen utgörs av det bokförda värdet på de exponerade 
tillgångarna. I nuläget bedöms koncernens kreditrisk vara begränsad då merparten av de 
finansiella tillgångarna består av likvida medel hos större svenska kreditinstitut. 

c) Likviditetsrisk
Per den 31 december 2015 har koncernen en likviditet om 103 961 KSEK (34 489). 

Likviditetsrisken för kommande året bedöms begränsad då bolagets likviditet med nuva-
rande burnrate kommer att räcka för kommande tolv månadsperiod. 

Framtida odiskonterade kassaflöden ut motsvaras av de bokförda värdena på skulderna. 
Inga räntebärande skulder finns per 31 december 2015. 

3.2 Hantering av kapitalrisk
Målet avseende kapitalstrukturen är att trygga koncernens förmåga att fortsätta sin verk-
samhet, så att den kan fortsätta att generera avkastning till aktieägarna och nytta för andra 
intressenter och att upprätthålla en optimal kapitalstruktur för att hålla kostnaderna för 
kapitalet nere. 

Koncernen är i sin helhet finansierad genom eget kapital. Soliditeten den 31 december 
2015 uppgår till 93,0 procent (89,8). 

3.3 Verkligt värde
Koncernen innehar inte några finansiella tillgångar eller skulder som värderas till verkligt 
värde. Redovisat värde på tillgångar och skulder i balansräkningen, som faller inom ramen 
för upplysningar i enlighet med IFRS 13, bedöms nära motsvara det verkliga värdet. 

Not 4 Viktiga uppskattningar och bedömningar

Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet 
och andra faktorer, inklusive förväntningar på framtida händelser som anses rimliga under 
rådande förhållanden. 

Viktiga uppskattningar och antaganden för redovisningsändamål
Koncernen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De uppskattningar för redo-
visningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara 
det verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk 
för väsentliga justeringar i redo vi sade värden för tillgångar och skulder under nästkomman-
de räkenskapsår anges i huvuddrag nedan. 

IAS 38 Immateriella tillgångar – aktivering av utvecklings utgifter
Episurf Medical bedriver omfattande utvecklingsverksamhet, vilken är i sådant skede att den 
nu börjat generera intäkter för produkterna – dock ännu i blygsam omfattning då försälj-
ningsorganisationen i Norden och Europa (främst Tyskland och England) är under uppbygg-
nad. Under 2015 erhöll bolagets tredje produkt, Episealer® Femoral Twin och fjärde produkt 
Epiguide® MOS , godkännande för försäljning på marknaden. 
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Not forts 4 Viktiga uppskattningar och bedömningar

Bolagets produktutvecklingsmodell har flera faser och sannolikheten för framtida ekonomis-
ka fördelar börjar utkristalliseras först i de senare faserna. Episurf Medical bedriver utveck-
ling av flera produkter och i dagsläget finns det produkter som förkastats, 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 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 finansieringen varit ordnad vid tidpunkten för då utgiften inträffat. För 2013 och tiden 

dessförinnan har vi bedömt att dessa två kriterier inte till fullo varit uppfyllda. Däremot 
genom att fyra av produkterna nu erhållit godkännande och börjat prövas på marknaden 
beslöt bolaget vid ingången av fjärde kvartalet 2014 att börja aktivera utvecklingsutgifter. 

Värdering av underskottsavdrag
Koncernen undersöker varje år om något nedskrivningsbehov föreligger för uppskjutna skat-
tefordringar avseende skattemässiga underskottsavdrag. Dessutom undersöker koncernen 
möjligheten att aktivera nya uppskjutna skattefordringar avseende årets skattemässiga 
underskottsavdrag ifall det är tillämpligt. Uppskjuten skattefordran är endast upptagen i de 
fall det är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas tillgängliga, mot 
vilka den temporära skillnaden kan utnyttjas. 

Redovisade värden för uppskjuten skattefordran för respektive balansdag framgår av 
not 10. I not 10 framgår att ej värderade underskottsavdrag per den 31 december 2015 
uppgår till 109 866 KSEK (81 109). Per den 31december 2015 hade koncernen förlustavdrag 
uppgående till 131 326 KSEK (87 417) vilka inte beaktats vid beräkningen av uppskjuten 
skattefordran.

Not 5 Segmentinformation

Företagsledningen fastställer rörelsesegmenten baserat på den information som behand-
las av styrelsen tillsammans med verkställande direktören och som används för att fatta 
strategiska beslut. I nuläget följs verksamheten upp för koncernen respektive moderbolaget 
som helhet.

Not 6 Rörelsens intäkter

Koncernens nettoomsättning 1 016 462 SEK (173 026) avser främst försäljning av  
produkterna Episealer® Condyle Solo, Episealer® Trochlea Solo och Episealer® Femoral Twin. 
Moderföretagets nettoomsättning om 754 609 SEK (195 978) avser koncernintern försäljning.

Koncernen 2015 2014

Erhållna statliga bidrag 949 104 1 692 450
Aktiverade utvecklingsutgifter 4 643 111 483 702
Övrigt 36 383 –9 684
Summa övriga rörelseintäkter 5 628 598 2 166 468

Moderföretaget 2015 2014

Erhållna statliga bidrag 949 104 1 692 450
Aktiverade utvecklingsutgifter 4 643 111 483 702
Övrigt 35 433 –9 684
Summa övriga rörelseintäkter 5 627 648 2 166 468

Not 7 Finansiella intäkter och kostnader

Årets finansiella intäkter och kostnader består av ränteintäkter respektive ränte kostnader. 
Årets ränteintäkter är hänförliga till räntor från kreditinstitut.
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Not 8 Övriga externa kostnader

Koncernen och moderföretagets övriga externa kostnader är i huvudsak hänförliga till ökad 
satsning på den kontrollerade produktlanseringen samt till fortsatt forsknings- och utveck-
lingsrelaterade kostnader.
 
Ersättningar till revisorerna
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrel-
sens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer 
på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagel-
ser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är 
andra uppdrag.

Koncernen 2015 2014

KPMG E&Y
  Revisionsuppdrag 290 000 476 915
  Andra revisionsuppdrag – 100 500
  Skatterådgivning – 3 000
  Övriga rådgivningstjänster 35 000 50 000
Summa 325 000 455 500

Moderföretaget 2015 2014

KPMG E&Y
  Revisionsuppdrag 290 000 371 915
  Andra revisionsuppdrag – 100 500
  Skatterådgivning – 3 000
  Övriga rådgivningstjänster 35 000 50 000
Summa 325 000 476 915

Not 9 Personalkostnader samt ersättning till styrelsen,  
ledande befattningshavare och anställda

Personalkostnader

Koncernen 2015 2014

Ersättningar
Löner och ersättningar 18 984 352 8 451 653
Sociala kostnader 4 679 813 2 527 178
Pensionskostnader – avgiftsbestämda planer 1 240 645 787 154
Övrigt 1 929 404 770 919
Summa 26 834 214 12 536 904

Moderföretaget 2015 2014

Ersättningar
Löner och ersättningar 9 586 049 6 461 895
Sociala kostnader 2 621 269 1 986 722
Pensionskostnader – avgiftsbestämda planer 706 992 548 283
Övrigt 2 053 971 404 793
Summa 14 968 281 9 401 693

För löner och ersättningar till vd och styrelse, se not 22.
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Not forts 9 Personalkostnader samt ersättning till styrelsen,  
ledande befattningshavare och anställda

Medelantal anställda

Koncernen och moderföretaget

2015 2014

Medel antal 
anställda

Varav 
män

Medelantal 
anställda

Varav 
män

Koncernen 17 10 11 7
Moderföretaget 10 4 8 4

Könsfördelning för styrelseledamöter och övriga ledande befattningshavare.

Koncernen och moderföretaget

2015 2014

Antal på 
balans-

dagen
Varav 

män
Antal på 

balans dagen
Varav 

män

Styrelseledamöter 5 5 5 5
Verkställande direktör och  
övriga ledande befattningshavare 4 1 6 3
Koncernen och moderföretaget totalt* 8 5 10 7

*  Leif Ryd ingår 2014 både i styrelsen och var på balansdagen ledande befattningshavare, i totalen räknas han en 
gång.

Not 10 Inkomstskatt

Skillnaderna mellan redovisad skattekostnad och en beräknad skattekostnad  
baserad på gällande skattesats är följande:

Koncernen 2015 2014

Resultat före skatt –43 974 662 –32 914 421
Inkomst skatt beräknad enligt koncernens  
gällande skattesats, 22% 9 674 426 7 241 173
Ej skattepliktiga intäkter 701 872
Ej avdragsgilla kostnader –65 842 –101 794
Årets skattemässiga underskott för vilka ingen uppskju-
ten skattefordran redovisats –9 609 285 –7 140 251
Inkomstskatt – –

Per den 31 december 2015 (2014) hade koncernen förlustavdrag uppgående till 131 326 KSEK  
(87 417) vilka inte beaktas vid beräkningen av uppskjuten skatt.

Moderföretaget 2015 2014

Resultat före skatt –28 763 809 –26 577 337
Inkomstskatt beräknad enligt gällande  
skattesats (22%) 6 328 038 5 847 014
Ej skattepliktiga intäkter 648 98
Ej avdragsgilla kostnader –7 291 –57 864
Årets skattemässiga underskott för vilka ingen uppskju-
ten skattefordran redovisats –6 321 395 –5 789 248
Inkomstskatt – –

Per den 31 december 2015 (2014) hade moderföretaget förlustavdrag uppgående till 
109 866 KSEK (81 109) vilka inte beaktas vid beräkningen av uppskjuten skatt.
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Not 11 Immateriella tillgångar

Koncernen 31 dec 2015 31 dec 2014

Patent
Ingående anskaffningsvärde 8 994 199 6 647 062
Inköp 2 604 666 2 347 137
Utvecklingskostnader
Ingående anskaffningsvärde 483 702 –
Årets aktivering 4 643 111 483 702
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 16 725 678 9 477 901

Patent
Ingående avskrivningar –3 582 892 –1 953 067
Årets avskrivningar –1 630 256 –1 629 825
Utvecklingskostnader
Ingående avskrivningar – –
Årets avskrivning –466 176 –
Utgående ackumulerade avskrivningar –5 679 324 –3 582 892

Utgående redovisat värde 11 046 354 5 895 009

Moderföretaget 31 dec 2015 31 dec 2014

Utvecklingskostnader
Ingående anskaffningsvärde 483 702 –
Årets aktivering 4 643 111 483 702
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 5 126 813 483 702

Utvecklingskostnader
Ingående avskrivningar – –
Årets avskrivning –466 176 –
Utgående ackumulerade avskrivningar –466 176 –

Utgående redovisat värde 4 660 637 483 702

Not 12 Materiella anläggningstillgångar

Koncernen 31 dec 2015 31 dec 2014

Ingående anskaffningsvärde 666 925 628 227
Inköp 128 610 38 698
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 795 535 666 925

Ingående avskrivningar -240 243 -109 025
Årets avskrivningar -131 454 -131 218
Utgående ackumulerade avskrivningar -371 697 -240 243

Utgående redovisat värde 423 838 426 682

Moderföretaget 31 dec 2015 31 dec 2014

Ingående anskaffningsvärde 644 500 628 227
Inköp – 16 273
Försäljning under året –3 378 –
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 641 122 644 500

Ingående avskrivningar –235 755 –109 025
Årets avskrivningar –123 820 –126 730
Utgående ackumulerade avskrivningar –359 575 –235 755

Utgående redovisat värde 281 547 408 745
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Not 13 Andelar i koncernföretag

Moderföretaget 31 dec 2015 31 dec 2014

Ingående anskaffningsvärde 150 000 150 000
Investering 228 375 –
Kapitaltillskott 15 750 000 5 950 000
Utgående redovisat värde 16 128 375 6 100 000

Namn
Organisations- 

nummer Säte
Kapital- 

andel
Antal 

andelar

Eget kapital  
per  

31 dec 2015

Episurf IP-Management AB 556921-7747 Stockholm 100% 10 000 47 643
Episurf Operation AB 556921-7739 Stockholm 100% 10 000 50 353
Episurf Europe AB 556921-7721 Stockholm 100% 10 000 49 689
   Episurf UK Ltd 09548146 Lincoln 100% 1 –3 387 996
Episurf DE GmbH HRB 218113 München 100% –1 444 289

Not 14 Kundfordringar

Koncernen 31 dec 2015 31 dec 2014

Kundfordringar 199 864 24 344
Minus: reservering för osäkra fordringar 0 0
Kundfordringar - netto 199 864 24 344

Det verkliga värdet på koncernens kundfordringar överensstämmer med det redovisade 
värdet.

Per balansdagen uppgick fullgoda kundfordringar till 200 tkr (24 tkr).
Per balansdagen var kundfordringar uppgående till 83 tkr (0 tkr) förfallna utan att något 

nedskrivningsbehov ansågs föreligga.

Not 15 Varulager

Koncernen 31 dec 2015 31 dec 2014

Anskaffningsvärde varulager
Färdiga varor 1 154 578 1 473 664
Summa varulager före nedskrivningar 1 154 578 1 473 664

Lagret består i sin helhet av handelsvaror. Ingen inkurans föreligger för varulagret.

Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen 31 dec 2015 31 dec 2014

Förutbetald hyra 72 100 72 101
Övriga poster 472 964 388 230
Summa förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter 545 064 460 331

Moderföretaget 31 dec 2015 31 dec 2014

Förutbetald hyra 72 100 72 101
Övriga poster 205 219 322 936
Summa förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter 277 319 395 037
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Not 17 Aktiekapital

Specifikation över förändringar i eget kapital återfinns i rapporten. Förändringar i eget  
kapital, vilken följer närmast efter balansräkningen.

Antal aktier Aktiekapital

Utgående balans per 31 december 2014 7 956 579 2 386 974
Nyemission 8 006 726 2 402 017
Utgående balans per 31 december 2015 15 963 305 4 788 991

Aktierna har ett kvotvärde på 0,30 kr per aktie (0,30 kr per aktie). Varje aktie av serie A berät-
tigar till tre röster på årsstämma och varje aktie av serie B berättigar till en röst på årsstäm-
ma. Av det totala antal aktier 15 963 305 var 3 470 769 A-aktier och 12 492 536 B-aktier. 

Alla per balansdagen registrerade aktier är fullt betalda.

Incitamentsprogram
Vid styrelsens sammanträde den 31 mars 2015, fattade styrelsen beslut om att inför års-
stämman föreslå införandet av ett kombinerat bonus- och incitamentsprogram. Program-
met, som riktar sig till all personal i bolaget, innebär i korthet att den anställde erbjuds en 
förhöjd bonus om det erhållna beloppet används för att teckna aktier i bolaget till marknads-
pris. På årsstämman den 6 maj beslutades att införa ett kombinerat bonus-och incitaments-
program riktat till all personal i bolaget.

Not 18 Övriga skulder

Koncernen 31 dec 2015 31 dec 2014

Momsskuld 22 545 –
Personalrelaterade skulder 1 053 265 480 735
Övrigt 669 551 198 190

1 745 361 678 925

Moderföretaget 31 dec 2015 31 dec 2014

Personalrelaterade skulder 455 159 270 269
Övrigt 131 415 124 459

586 574 394 728

Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen 31 dec 2015 31 dec 2014

Upplupna personalrelaterade poster 3 317 243 699 475
Upplupna styrelsearvoden 500 000 500 000
Upplupna konsultarvoden 915 160 854 169
Förutbetalda intäkter Vinnova – 489 104
Övrigt – 77 249

4 732 403 2 619 997

Moderföretaget 31 dec 2015 31 dec 2014

Upplupna personalrelaterade poster 2 014 624 379 145
Upplupna styrelsearvoden 500 000 500 000
Upplupna konsultarvoden 373 641 854 169
Förutbetalda intäkter Vinnova – 489 104

2 888 265 2 222 418

Not 20 Lämnade koncernbidrag

Moderföretaget 31 dec 2015 31 dec 2014

Episurf IP-Management AB 775 000 375 000
Episurf Operation AB 350 000 356 000
Episurf Europe AB 5 929 000 2 715 000

7 054 000 3 446 000
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Not 21 Åtaganden 

Framtida leasingavgifter för uppsägningsbara operationella leasingavtal förfaller enligt 
följande:

Koncernen och moderföretaget 31 dec 2015 31 dec 2014

Inom ett år 306 300 308 300
Senare än ett men inom fem år 201 000 216 300
Senare än fem år – –

507 300 524 600

Åtaganden avseende operationell leasing
Koncernen leasar lokal och ett fåtal kontorsmaskiner enligt uppsägningsbara operationella 
leasingavtal. Uppsägningstiden för dessa avtal varierar mellan 12 månader och 3 år.

Not 22 Transaktioner med närstående 

Till aktieägaren och styrelseledamoten Leif Ryd har under perioden konsultarvode utgått 
med 540 000 SEK (810 000). 

Serendipity Professionals AB har erhållit konsultarvode om sammanlagt 1 629 951 SEK 
(180 000) varav 662 875 SEK avsåg vidarefakturerade kostnader och Serendipity Communi-
cations AB har mottagit ett konsultarvode om sammanlagt 613 265 SEK (210 500).  

Serendipity Professionals AB och Serendipity Communications AB är närstående bolag till 
Episurf Medicals största aktieägare Serendipity Ixora AB. 

Till styrelseordförande samt till styrelsens ledamöter är kostnadsfört styrelsearvode om 
100 000 SEK till vardera, totalt 500 000 SEK (500 000).

2015 Lön/arvode Rörlig ersättning Övriga förmåner Pensionskostnad Övrig ersättning Summa

Styrelsens ordförande Saeid Esmaeilzadeh  100 000 100 000
Styrelseledamot Leif Ryd 100 000 540 000 640 000
Styrelseledamot Jeppe Magnusson 100 000 100 000
Styrelseledamot Thomas Nortoft 100 000 100 000
Styrelseledamot Robert Charpentier 100 000 100 000
Vd t o m maj 2015 Nina Bake 404 480 75 700 480 180
Vd fr o m juli 2015 Rosemary Cunningham Thomas 727 968 283 842 60 000 1 071 810
Övriga ledande befattningshavare 3 329 228  449 339 248 826 4 027 393
Summa 4 961 676 733 181 – 384 526 540 000 6 619 383

2014 Lön/arvode Rörlig ersättning Övriga förmåner Pensionskostnad Övrig ersättning Summa

Styrelsens ordförande Saeid Esmaeilzadeh  100 000 100 000
Styrelseledamot Leif Ryd 100 000 810 000 910 000
Styrelseledamot Jeppe Magnusson 100 000 100 000
Styrelseledamot Thomas Nortoft 100 000 100 000
Styrelseledamot Robert Charpentier 100 000 100 000
Vd Nina Bake 910 320 1 200 000 165 681 2 276 001
Övriga ledande befattningshavare 2 371 749 110 534 2 482 283
Summa 3 782 069 1 200 000 – 276 215 810 000 6 068 284
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Not forts 22 Transaktioner med närstående 

Rörlig ersättning avser för verksamhetsåret 2015 och 2014 kostnadsförd bonus, vilken utbe-
talas under 2016 och 2014. 

Koncernen har endast avgiftsbestämda pensionsplaner, pensionskostnad avser den 
kostnad som påverkat årets resultat. 

Styrelsens ordförande har inte erhållit någon ersättning utöver styrelsearvode.

Bonus 
Bonus för 2015 har utbetalats till bolagets samtliga anställda då uppställda mål infriats.

Avgångsvederlag 
Mellan företaget och vd Rosemary Cunningham Thomas gäller en ömsesidig uppsägningstid 
om 6 månader. 

För det fall anställningsavtalet sägs upp av bolaget, på annan grund än vd:s avtalsbrott, 
har vd rätt till avgångsvederlag motsvarande sex månadslöner.

Not 23 Händelser efter balansdagen 

»  Episurf Medical erhöll CE-märkning för sin femte produkt, EpioscopyTM Damage  
Assessment Tool. 

»  Episurf Medical lanserade en tysk webbsida och intensifie rar marknadsaktiviteter  
i regionen. 

»  Episurf Medical rapporterade att bolaget nu har 100 användare godkända och anslutna  
till μiFidelity®-plattformen. 

»  Den vetenskapliga sammanfattningen ”On the attachment of cartilage to HA: Signs of 
”chondrointegration” Studies on the Episealer® mini-prosthesis in the sheep knee,”  
accepterades som posterpresentation vid den medicinska konferensen ESSKA. 

»  I Tyskland anställdes en fjärde säljare. 
»  En andra säljare anställdes för Norden. 
»  Episealer® blev godkänt av Spire Hospital i Storbritannien för privatpatienter.
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Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncernredovisningen har upprättats i 
enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och ger 
en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat. 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och ger en rätt-
visande bild av moderbolagets ställning och resultat.

Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger en rättvisande översikt 
över utvecklingen 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. 

Moderföretagets och koncernens resultat- och balansräkningar kommer att föreläggas 
årsstämman den 24 maj 2016 för fastställelse.

Styrelsens försäkran

Stockholm den 20 april 2016

Saeid Esmaeilzadeh Jeppe Magnusson
Styrelseordförande Styrelseledamot

Leif Ryd Thomas Nortoft
Styrelseledamot Styrelseledamot

Robert Charpentier Rosemary Cunningham Thomas
Styrelseledamot Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 20 april 2016
KPMG AB

Duane Swanson
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse

Rapport om årsredovisningen  
och koncernredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen för Episurf Medical AB (publ) för år 2015 med 
undantag för bolagsstyrningsrapporten på sidorna 39–43. 
Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i den 
tryckta versionen av detta dokument på sidorna 32–73. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar  
för årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en 
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och en koncern-
redovisning som ger en rättvisande bild enligt International 
Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de antagits av 
EU, och årsredovisningslagen, och för den interna kontroll 
som styrelsen och verkställande direktören bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncern-
redovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och kon-
cernredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört 
revisionen enligt International Standards on Auditing och 

god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi 
följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för 
att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncern-
redovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisions-bevis om belopp och annan information i årsredo-
visningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka 
åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma 
riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och 
koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentlighe-
ter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn 
de delar av den interna kontrollen som är relevanta för 
hur bolaget upprättar årsredovisningen och koncernredo-
visningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma 
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande  
om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision 
innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de 
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten 
i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i 
redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande 
presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckli-
ga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i en-
lighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella 
ställning per den 31 december 2015 och av dess finansiella 
resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningsla-
gen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per 
den 31 december 2015 och av dess finansiella resultat och 
kassaflöden för året enligt International Financial Reporting 
Standards, såsom de antagits av EU, och enligt årsredovis-
ningslagen. Våra uttalanden omfattar inte bolagsstyrnings-
rapporten på sidorna 39–43. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens 
övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resulta-
träkningen och balansräkningen för moderbolaget och för 
koncernen.

Övriga upplysningar
Revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen 
för år 2014 har utförts av en annan revisor som lämnat  
en revisionsberättelse daterad den 31 mars 2015 med  

Till årsstämman i Episurf Medical AB (publ), org. nr 556767-0541
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omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen 
och koncernredovisningen.

Rapport om andra krav enligt lagar  
och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernre-
dovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för 
Episurf Medical AB (publ) för år 2015. Vi har även utfört en 
lagstadgad genomgång av bolagsstyrningsrapporten.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispo-
sitioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är 
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
förvaltningen enligt aktiebolagslagen samt att bolagsstyr-
ningsrapporten på sidorna 39–43 är upprättad i enlighet 
med årsredovisningslagen.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om försla-
get till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust 
och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har 
utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi 
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi 
utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden 
i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot 
bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören på annat sätt har handlat 
i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller 
bolagsordningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat enligt 
ovan är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden. 

Därutöver har vi läst bolagsstyrningsrapporten och 
baserat på denna läsning och vår kunskap om bolaget 
och koncernen anser vi att vi har tillräcklig grund för våra 
uttalanden. Detta innebär att vår lagstadgade genomgång 
av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en 
väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och 
omfattning som en revision enligt International Standards 
on Auditing och god revisionssed i Sverige har.

Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verk-ställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.

En bolagsstyrningsrapport har upprättats, och dess 
lagstadgade information är förenlig med årsredovisningens 
och koncernredovisningens övriga delar.  

Stockholm den 20 april 2016

KPMG AB

duane Swanson
Auktoriserad revisor
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Årsstämma
Episurf Medical AB (publ) håller tisdagen den 24 maj 2016  
kl. 18:00 årsstämma på 7A Odenplan, Odengatan 65,  
113 22 Stockholm. 

Kallelse till årsstämman sker via bolagets hemsida  
www.episurf.com och genom annonsering i Post- och Inrikes 
Tidningar där tidpunkt och dagordning för årsstämman 
framgår. Upplysning om att kallelse har skett sker genom 
annonsering i Dagens Industri. 

Valberedning inför årsstämman utgörs av  
Saeid Esmaeilzadeh (styrelseordförande i Episurf Medical AB)  
Ashkan Pouya (representerar Serendipity Ixora AB)  

Peter Ragnarsson (representerar LMK Stiftelsen)  
Björg Arnardóttir (representerar Kaupthing HF.)  
Valberedningens ordförande är Ashkan Pouya.

Deltagande och anmälan 
Aktieägare som vill delta i årsstämman ska dels vara införd 
i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen 
den 18 maj 2016, dels anmäla sig till bolaget senast ons-
dagen den 18 maj 2016. 

Anmälan kan göras per post till: Episurf Medical AB, Stora 
Skuggans Väg 11, 115 42, Stockholm eller via bolagets  
hemsida, www.episurf.com 

Vid anmälan uppges namn, adress och telefonnummer, 
person- eller organisations nummer, registrerat antal aktier 
samt antal biträden. För aktieägare som företräds genom 
ombud ska anmälan kompletteras med fullmakt och övriga 
behörighetshandlingar. 

För att äga rätt att delta i årsstämman måste aktieägare 
som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks 
notariat avdelning eller annan förvaltare, begära att tillfälligt 
vara införd i aktieboken hos Euroclear tisdagen den 17 maj 
2016. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god 
tid före denna dag.

Kalendarium

Pål Ryfors
CFO
Tel: 0709 62 36 69
e-post: pal.ryfors@episurf.com

Rosemary Cunningham Thomas 
Vd 
Tel: 070 765 58 92, 
e-post: rosemary@episurf.com

Delårsrapport januari–mars 2016: 17 maj 2016
Delårsrapport januari–juni 2016: 19 augusti 2016
Delårsrapport januari–augusti 2016: 4 november 2016
Bokslutskommuniké för 2016: 24 februari 2017

IR-kontakt

Ekonomiska rapporter och lämnade pressmeddelanden finns från och med publiceringstillfället tillgängliga 
på Episurf Medicals hemsida www.episurf.com. Årsredovisningen tillhandahålles som PDF-dokument på 
bolagets hemsida, tryckt årsredovisning skickas till alla som så begär. Beställning skickas till ir@episurf.com, 
eller per post till Episurf Medical AB, Stora Skuggans Väg 11, 115 42, Stockholm.
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Ordlista
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 behand-
ling, av insidan av en led med hjälp av ett artroskop (en typ 
av titthålskirurgi).

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.

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

CE-märkning: CE-märkning betyder att tillverkaren eller 
importören intygar att produkten uppfyller EU:s grundläg-
gande 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.

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

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.

FDA: US Food and Drug Administration.

Fokal broskskada: En broskskada i ett begränsat, väldefinierat 
område.

Hyalint brosk: Naturligt brosk som bekläder bland annat 
friska ledytor.

Hydroxyapatit: Även hydroxylapatit, en mineralförening som 
är huvudkomponenten i mänsklig benvävnad samt huvud-
mineralen i tandemalj och tandben

Invasiva behandlingsalternativ: Behandlingar som innebär 
kirurgiska ingrepp.

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.

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

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

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.

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.

Osteokondral autograft-procedur: Se Mosaikplastik.

Osteokondrala skador: Skador i brosk och underliggande ben.

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.

Traumatiska skador: Skador som kan hänföras till yttre våld till 
exempel fallskador.

Produktion: Episurf Medical i samarbete med Addira.
Foto: Tommy Fondelius
Tryck: Åtta45
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