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Episurf Medical (Episurf) släppte imorse sin delårsrapport över det andra kvartalet, 2019. Vi går igenom höjdpunkterna 

i delårsrapporten och ger även våra reflektioner kring det strategiska avtalet med Epioscopy. I och med Epioscopy går 

Episurf nu från att vara ett renodlat implantatsbolag inom ortopedi till ett ortopedibolag med flera, potentiella 

kommersiella ben. 

 

Strategiskt avtal inom AI-baserad bildteknik (Epioscopy) 

Under morgonen meddelade Episurf att man har en ingått en avsiktsförklaring om ett strategiskt partnerskap runt 

Epioscopy. Epioscopy CE-märktes i september 2018 och är Episurfs preoperativa mjukvaruverktyg för att omvandla 

MR-bildserier till en 3D-modell av knäet. AI-visualisering används i denna process. 

 

Avsiktsförklaringen om ett strategiskt partnerskap har ingåtts med ett amerikanskt, ortopediskt bolag och gäller 

allograft. Detta är en biologisk behandlingsmetod inom ortopedin, där man tar ben från en donationsbank, och 

sätter in i patienten. Inga finansiella detaljer nämns i dagsläget runt denna avsiktsförklaring.   

 

Vi har själva sett på nära håll vad Epioscopy kan åstadkomma inom det preoperativa segmentet. Denna 

förplaneringsprocess är en förutsättning för patientspecifika-implantat och en bättre upplevelse vid operation. En 

bättre upplevelse vid operation handlar bland annat om kortare operationstid och mindre invasiva ingrepp. Detta är 

tydliga trender inom den ortopediska industrin. 

 

Partneravsiktsförklaringen validerar att Epioscopy har en attraktiv kommersiell potential och vi ser med spänning på 

vad detta kan generera i finanserna hos Episurf på sikt. Med detta är Episurf nu att ses som ett hårdvaru- och 

mjukvarubolag inom ortopedin, inom både knäimplantat och preoperativ planering. Vi poängterar naturligtvis att 

detta är i tidigt skede, och Epioscopy är inget vi är beredda att inkludera i våra estimat och värderingsmodeller 

förrän vi har mer på fötterna. Att efterfrågan finns där och att det ökar marknadspotentialen på sikt för Episurf råder 

det dock inget tvivel om.  

 

Q2’19 

Under det andra kvartalet uppgick bruttoorderingången till 1,3 MSEK (1,1), en ökning med 21 procent. Antalet 

godkända Episealer-orders uppgick till 49 (43), en ökning med 14 procent. Nettoomsättningen uppgick till 1,1 MSEK 

(0,8) under kvartalet och 2,5 MSEK (1,9) för det första halvåret. Det är positivt att se att både orderingång och 

godkända orders ökar, även om det sker från låga nivåer och vi hade helst velat se en än större ökning av 

användarbasen. Detta hör nära ihop med det kliniska datapaketet, där mycket ligger i pipeline nu. Det är vår tro och 

förhoppning att en första ’ketchup-effekt’ avseende sålda implantat och bruttorderingång kan ske mot slutet av 

innevarande år. För innevarande år hade vi i vår senaste update en estimerad försäljning om 8 MSEK på 

helårsbasis. Vi gör en smärre justering men tror fortfarande att försäljningen kan landa på 7 – 8 MSEK och att det 

då tar fart mot slutet av året. 

 

Rörelseresultatet uppgick till – 18,8 MSEK (- 16,0), och för första halvåret landade rörelseresultatet på – 32,8 MSEK 

(- 29,8). Trots att försäljningen taktar något under vår prognosticerade plan kom resultatet i stort in i linje med våra 

förväntningar för det första halvåret. Detta då den amerikanska studien, ’The Epic Knee Study’, inte har kommit 

igång med operationer än. Man ska förvänta sig att rörelsekostnaderna stiger under andra halvåret då ’The EPIC 

Knee study’ går in i ett intensivare skede. 

 

Episurf genomförde nyligen en företrädesemission vilket tillförde bolaget 75,2 MSEK före avdrag för 

emissionskostnader. Redeye agerade rådgivare i denna transaktion. Vid halvårsskiftet uppgick likvida medel till 59 

MSEK. Våran tidigare guidning för hur länge pengarna räcker ligger fast, det vill säga en bit in på det första halvåret 

2020. 
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Vi kommer återkomma med en mer genomgripande analys efter semesterperioden. Sammanfattningsvis ser vi att 

mycket händer i bolaget och att det är ett mycket intressant nyhetsflöde under resten av året, där vi bland annat 

förväntar oss: 

 

• Mer information om det strategiska partnerskapet med Epioscopy som pressmeddelades om i dag och 

som har fött fram ett nytt affärsben 

• Uppdatering kring The Epic Knee Study och satsningen mot USA-marknaden 

• CE-godkännande för fotledsimplantatet (Episealer Talus) 

• Utökade kliniska data för Episealer 

  

Aktien har inte gjort något större avtryck på dagens rapport, i skrivande stund handlas den ner ett par procent till 

1,14 kronor per aktie. Dagens aktiekursnivåer tycker vi speglar ett historiskt lågt förtroende för bolaget och ett 

fortsatt finansieringsbehov. Vår uppfattning är att det är ett mycket intressant nyhetsflöde (se ovan) under 

resterande 2019 vilket kan få aktien att börja röra sig norrut. Vårt Base Case uppgår alltjämt till 3,2 kronor per aktie. 

 

 


